
Mã số: BM/KSDKSDPTN/01/BIO Đăng ký lần thứ: ……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DUṆG PHÒNG THÍ NGHIÊṂ/  

NHÀ LƯỚI/ KHU THƯC̣ NGHIÊṂ  

Kính gửi: - Viêṇ Nghiên cứu Công nghê ̣Sinh hoc̣ và Môi trường 

                        - Bô ̣môn Công nghê ̣Sinh hoc̣, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 

 

1. Ho ̣và tên: ....................................................................................  MSSV: .....................................  

Lớp/Khóa hoc̣: .................................. Khoa/Bô ̣môn: ....................................................................  

Điêṇ thoaị: ......................................... Email: .................................................................................  

Trường (đơn vi ̣ công tác): ..............................................................................................................  

2. Muc̣ đích sử duṇg phòng thí nghiêṃ/nhà lưới/khu thưc̣ nghiêṃ: 

-  KLTN  -  LVTN  -  LATN  -  NCKH  

3. Tên đề tài:.......................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
 

4. Hướng dâñ khoa hoc̣/ Chủ nhiệm đề tài: .......................................................................................  
 

5. Đăng ký sử duṇg:  (1)  (2) 

 Phòng thí nghiêṃ:  ........................................................................................................   

 Nhà lưới:  ......................................................................................................................   

 Khu thưc̣ nghiêṃ:  ........................................................................................................   

- (1) Bô ̣môn CNSH; - (2) Viên Nghiên cứu CNSH & MT  

6. Thời gian dư ̣kiến sử duṇg: từ ngày  ....................................... đến ngày ........................................  
 

7. Cam kết: 

- Tôi xin cam kết thực hiện đúng nội quy, quy định của Bô ̣ môn CNSH/ Viêṇ Nghiên cứu 

CNSH&MT trong suốt quá trình làm việc tại các PTN/NL/KTN; 

- Bảo mâṭ thông tin hoạt động và gìn giữ tài sản của PTN/NL/KTN; 

- Bồi hoàn về những hư hỏng hoặc mất tài sản do cá nhân sử dụng gây ra. 

               TP. Hồ Chí Minh, ngày …... tháng ….. năm 20..... 

Viện trưởng/ Trưởng Bộ môn CNSH 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

  

 

 

 

Xác nhận của đơn vi ̣ quản lý  

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

Hướng dẫn khoa hoc̣/ Chủ nhiệm đề tài 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

                                                                                           

 

 

Ảnh 
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