
 
 
 

 
 

 

 

  

         

    

    

 

Nhân dịp đón Xuân mới Tân Sửu -2021, Ban Chủ Nhiệm Khoa Khoa học Tự 
nhiên xin được gửi tới Quý Cơ quan, Doanh nghiệp đối tác; Quý Cựu học viên, 
Cựu sinh viên, học viên và sinh viên cùng toàn thể Viên chức - Người lao động 
đã và đang công tác tại Khoa Khoa học Tự nhiên  và toàn thể Quý Thầy, Cô 
đang học tập ở trong và ngoài nước lời hỏi thăm ân cần và lời chúc mừng năm 
mới tốt đẹp nhất. Chúc một mùa Xuân với thật nhiều 

      Năm Canh Tý dần khép lại với những khó khăn đã vượt qua, những thành 
tích và sự tiến bộ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học đã đạt được, Khoa đã 
luôn nhận được sự tin tưởng, hợp tác và hỗ trợ của Quý vị, cùng với sự đoàn 
kết phấn đấu của toàn thể viên chức người lao động của Khoa. 
      Xin tri ân sự hợp tác, hỗ trợ và góp ý xây dựng của Quý vị đối tác, Quý 
cựu học viên, cựu sinh viên cả về vật chất lẫn tinh thần, qua đó đã tạo thêm 
động lực giúp cho Thầy, Cô, học viên và sinh viên của Khoa Khoa học Tự 
nhiên không ngừng phấn đấu, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và 
học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo.   
      Xin biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Quý Thầy, Cô trong nghiên cứu 
khoa học, đã cùng đưa Khoa Khoa học Tự nhiên trở thành một đơn vị mạnh 
nhất của Trường trong công bố các bài báo quốc tế uy tín. Cũng xin ghi nhận 
sự nỗ lực của Thầy, Cô trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, học hàm, 
học vị, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Khoa để có thể hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.  
      Xin ghi nhận sự cống hiến, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội 
ngũ chuyên viên, nhân viên, người lao động của Khoa, góp phần tạo nên những 
thành tựu mà Khoa đã đạt được trong năm qua. 
      Chúng ta tự hào với những thành tích đã đạt được và tin tưởng rằng Khoa 
Khoa học Tự nhiên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2021. 
      Bằng tất cả sự trân trọng, Ban Chủ Nhiệm Khoa xin được bày tỏ lòng biết 
ơn chân thành đến toàn thể Quý vị đã đồng hành cùng Khoa trong thời gian 
vừa qua và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp của Quý 
vị trong năm mới Tân Sửu 2021 cũng như trong thời gian tiếp theo. 
      Một lần nữa, xin kính chúc toàn thể Quý vị một năm mới 

            Trân trọng kính chào. 
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