
 

QUYẾT ĐỊNH 

(Về việc thí sinh khóa 34 hệ chính quy trúng tuyển đợt 1) 
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ thông tƣ số 05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao 

Động Thƣơng binh và Xã hội về việc quy đinh quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ giấy chứng nhận số 09/GCNĐKHĐ – SLĐTBXH ngày 22 tháng 05 năm 2017 

của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Bình Dƣơng về việc cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét tuyển sinh ngày 07/08/2017; 

Xét đề nghị của trƣởng phòng Đào tạo, trƣởng phòng QLSV; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận trúng tuyển và gọi nhập học 179 thí sinh đăng ký xét tuyển hệ 

chính quy năm học 2017 – 2018  gồm các chuyên ngành: chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo 

vệ thực vật, kế toán doanh nghiệp, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trƣờng, tin học 

ứng dụng; 

Chi tiết nhƣ sau: 

  STT   NGÀNH HỌC TỔNG SỐ Hệ 9/12 Hệ 12/12 

1 Chăn nuôi thú y 51 31 20 

2 Trồng trọt - BVTV 7 3 4 

3 Kế toán doanh nghiệp 49 47 2 

4 Quản lý đất đai 21 16 5 

5 Tin học ứng dụng 33 32 1 

6 Quản lý TNMT 18 14 4 

TỔNG   179 143 36 

 Điều 2:  Thí sinh trúng tuyển đến nhập học thực hiện theo các quy chế tuyển sinh 

và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Nhà trƣờng (những nội dung ghi trong giấy 

báo nhập học). 

   SỞ LAO ĐỘNG TB & XH BÌNH DƢƠNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM 

NGHIỆP BÌNH DƯƠNG 
                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số……../QĐ-TCNL                        Bình Dương, ngày 09 tháng 8 năm 2017    



Điều 3: Phòng Đào tạo, phòng Quản lý sinh viên, trƣởng các bộ phận có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

TUYỂN SINH 

Nơi nhận: 

- Sở LĐTB&XHBD; 

 (Đã ký) 

      -    Như điều 3; 

     -     Lưu VT, ĐT& QLSV. 

 

 HUỲNH KIM NGÂN 

 


