
Nhằm thiết thực kỷ niệm 126 năm ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) 
gắn với sự kiện 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm 
đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2016); biểu 
dương và nhân rộng các điển hình “Thanh niên 
tiên tiến làm theo lời Bác” trong thực hiện đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm 
gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, sáng 
ngày 18/5/2016, Đoàn trường Đại học Nông Lâm 
TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tuyên dương 
Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016 tại 
Hội trường P100 - Giảng đường Phượng Vỹ.

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 08.38966780 (P. Hành chính)
                   08.38974560 (P. Công tác Sinh viên) 
                   08.38963350 (P. Đào tạo) 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM:

LƯU HÀNH NỘI BỘ

LỄ TUYÊN DƯƠNG 
THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC

Tham dự Lễ tuyên dương có PGS.TS. Nguyễn 
Như Trí - Đảng uỷ viên, Phó trưởng ban Thanh vận 
Đảng ủy, Trưởng khoa Thủy sản; đồng chí Trương 
Tuệ Minh - Nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn 
trường nhiệm kỳ 2012 - 2014; đồng chí Nguyễn  
Phan Thành - Bí thư Đoàn trường; đồng chí Lê Văn 
Sony - Phó Bí thư thường trực Đoàn trường; đồng 
chí Nguyễn Thị Xuân Mành -  Phó Chủ tịch Hội 
sinh viên trường; đồng chí Đoàn Tấn Phát -  Phó 
Chủ tịch Hội sinh viên trường. Và cùng với sự tham 
gia của 66 gương điển hình và hơn 500 đoàn viên, 
sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 94
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Ban Tuyên giáo Đoàn trường

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 94

Chiều ngày 9/5/2016, GS.TS. Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Nhà trường cùng với TS. Nguyễn Ngọc 
Thùy - Trưởng phòng HTQT và TS. Lê Công Trứ  - Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế đã tiếp TS. 
Bret Sutcliffe - đại diện Trường Đại học   Newcasle, Úc. Qua đó, hai bên đã bàn thảo về việc ký mới hợp 
đồng các chương trình liên kết đào tạo giữa hai trường. Buổi họp đã thành công tốt đẹp và hai bên đang 

xây dựng MOU chuẩn bị 
cho việc ký kết. Sau khi kết 
thúc, Đại diện Trường 
Newcastle cùng gặp gỡ các 
sinh viên hiện đang theo 
học chương trình liên kết 
Kinh doanh quốc tế.

Tại buổi Lễ, Nhà trường đã quyết định khen 
thưởng cho 66 cá nhân và 9 tập thể được vinh danh 
ở 4 lĩnh vực: Cán bộ Đoàn tiêu biểu, Cán bộ Hội 
tiêu biểu, Học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc, 
Hoạt động phong trào tích cực.

Nét mới của Lễ tuyên dương năm nay là Đoàn 
trường đã xét chọn từ các gương “Thanh niên tiên 
tiến làm theo lời Bác” những cá nhân xuất sắc cả 
2 mặt hoạt động và học tập để trao Giải thưởng 
Nguyễn Thái Bình. Đây là một giải thưởng cao 
quí nhất của BCH Đoàn Trường Đại học Nông 
Lâm TP. Hồ Chí Minh trao tặng cho những cá 
nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các 
phong trào và học tập, nghiên cứu khoa học. Năm 
nay Giải thưởng Nguyễn Thái Bình được trao tặng 
cho 4 cá nhân xuất sắc: đ/c Hồ Thanh Hậu - 
UVBTV Đoàn trường, Trưởng ban điều hành Tổ 
tu dưỡng rèn luyện Hạt Giống Đỏ; đ/c Trương 
Bích Tuyền - UVBCH Đoàn trường, Phó Bí thư 
Đoàn khoa Lâm nghiệp; đ/c Ngô Công Hậu -    

UVBCH Đoàn trường, Phó Bí thư Đoàn bộ môn 
Công nghệ Sinh học; đ/c Võ Diệu Lý - UVBCH 
Đoàn trường, UVBCH Đoàn khoa Công nghệ 
Thực phẩm.

Kết thúc buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Như Trí đã 
phát biểu bày tỏ mong muốn những năm sau các 
cá nhân cũng như tập thể được tuyên dương sẽ 
tăng cả về số lượng và chất lượng, phát huy truyền 
thống của sinh viên Nông Lâm: “Tuổi trẻ Nông 
Lâm Đạo đức - Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập”.

BÀN THẢO VIỆC KÝ MỚI HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NEWCASTLE, ÚC

Nguyễn Thị Hoài 
- P. Hợp tác Quốc tế



Nguyễn Thị Hoài - P. Hợp tác Quốc tế

TIẾP ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MIZAYAKI, NHẬT BẢN

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 94
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Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

Trong hai ngày 10/5 và 12/5/2016, 
Nhà trường đã tổ chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đợt 1 năm 2016 cho 899 sinh 
viên thuộc 13 Khoa/Bộ môn trong 
trường. Tại buổi Lễ, có sự tham dự của 
đại diện Ban giám hiệu Nhà trường, đại 
diện lãnh đạo các Khoa, Bộ môn và các 
Phòng, Ban.

Trong số sinh viên tốt nghiệp trên, 
có 781 sinh viên hệ đại học chính quy, 
72 sinh viên hệ cao đẳng chính quy và 
46 đại học hệ vừa làm vừa học. Nhân dịp này, Nhà trường đã tặng giấy khen cho 176 sinh viên tốt nghiệp 
loại Giỏi.

Tiếp đó, vào ngày 17/5/2016, Nhà trường cũng đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 40 kỹ sư hệ liên 
thông thuộc ngành Quản lý đất đai tại trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương. Đây là hệ đào tạo 
do trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp liên kết đào tạo.

Theo khảo sát của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, có gần 92,45% sinh viên đã có 
việc làm sau khi tốt nghiệp, trong đó có nhiều sinh viên được doanh nghiệp giữ lại sau thời gian thực tập. 

Sáng ngày 13/5/2016, GS.TS. Nguyễn Hay - Hiệu 
trưởng Nhà trường cùng với đại diện Phòng Hợp tác Quốc 
tế, Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trung tâm Đào tạo 
Quốc tế đã tiếp đón TS. Yoshitaka Hishikawa và TS. 
Maruyama - là hai đại diện Trường Đại học Miyazaki, 
Nhật Bản.

Mục đích của buổi họp nhằm thảo luận những hướng 
hợp tác mới giữa hai trường, đặc biệt là chương trình liên 
kết đào tạo Thạc sỹ liên quan đến Môi trường. GS.TS. 
Nguyễn Hay khuyến khích Khoa Môi trường và Tài 
nguyên cũng như các đơn vị có liên quan cùng nhau xây 
dựng chương trình liên kết đào tạo trong tương lai gần 
giữa hai Trường. Buổi họp kết thúc thành công tốt đẹp.

TỔ CHỨC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
ĐỢT 1 NĂM 2016
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Sáng 18/5/2016, tại Lotte Legend Hotel Saigon, Quỹ học bổng Lotte Foundation, trực thuộc Tập đoàn 
Lotte Hàn Quốc, đã tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 16 tại Việt Nam cho 49 sinh viên có thành tích học tập 
xuất sắc, đến từ 6 trường đại học lớn trên địa bàn thành phố TP. Hồ Chí Minh với tổng trị giá 9.800 USD.

03 sinh viên Đại học Nông Lâm TP. HCM vinh dự được nhận học bổng này, đó là: Đặng Huy Hoàng - 
Khoa Công nghệ Thông tin, Võ Thị Ánh Tuyết - Khoa Công nghệ Thực phẩm và Hồ Chí Trung - Khoa Công 
nghệ Sinh học. Đây là những sinh viên có thành tích học tập đạt loại giỏi và có nhiều đóng góp trong hoạt 
động Đoàn - Hội.

Quỹ Lotte Foundation được thành lập từ năm 1983 xuất phát từ ý tưởng của Chủ tịch tập đoàn Lotte - 
Ngài Shin Gyuk-Ho, người hiểu rất rõ vai trò quan trọng của giáo dục đối với các thế hệ tương lai. Có mặt 
tại Việt Nam từ năm 1996, Tập đoàn Lotte đã không ngừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của 
Việt Nam. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, từ năm 2008, Quỹ học bổng Lotte đã tiến hành trao học bổng 
2 lần/năm cho hàng trăm sinh viên xuất sắc tại Hà Nội và TP. HCM.

 CHÍNH PHỦ HÀ LAN TÀI TRỢ 

KHÓA HỌC TMT (TAILOR MADE TRAINING)
Khoá học TMT do cơ quan Nuffic của chính phủ Hà Lan tài trợ được diễn ra từ ngày 2/05 - 13/5/2016 

tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
 Với nội dung: “Nâng cao an ninh lương thực bằng các kỹ thuật tiên tiến trong chọn giống cây trồng đối 

với các yếu tố chống chịu bất lợi của môi trường”, khóa học này được giảng dạy bởi các giảng viên của Đại 
học Wageningen, Hà Lan. Gồm 20 học viên, chủ yếu là cán bộ giảng dạy, các nhà nghiên cứu của Trường 
Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, và một số 
trường Đại học và Viện Nghiên cứu trong cả nước 
nhằm nâng cao kiến thức, năng lực trong nghiên 
cứu và giảng dạy. Khóa học TMT đã cung cấp cho 
học viên những kiến thức về lai tạo giống cây trồng, 
đặc biệt là những kiến thức, phương pháp mới trong 
nghiên cứu cây trồng chịu hạn và chịu mặn, các 
kiến thức về công nghệ sinh học, giải trình tự 
chuyên sâu, phân tích genome, các kỹ thuật chuyển 
gen…

Khóa học cũng là cơ hội để các nhà khoa học 
Việt Nam gặp gỡ và trao đổi về chuyên môn với các 
chuyên gia quốc tế, nhằm thiết lập các mạng lưới nghiên cứu hỗ trợ lẫn nhau. Trong suốt thời gian học, các 
học viên đã được kiến tập về công tác lai tạo giống cây trồng tại Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng Sông Cửu 
Long tại Cần Thơ và Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ Cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 94

Phòng Công tác Sinh viên

Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

HỌC BỔNG DO TẬP ĐOÀN LOTTE TÀI TRỢ 
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Ngày 12/4/2016 tại Bộ môn Công nghệ Sinh học, anh Lâm Vỹ Nguyên đã thay mặt Ban chủ nhiệm Quỹ 
cựu sinh viên Công nghệ Sinh học Nông Lâm trao tặng 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ kinh phí thực hiện một đề 
tài nghiên cứu khoa học dành cho nhóm sinh viên khóa 2014 của Bộ môn.

Đề tài được nhóm sinh viên thực hiện 
có tên "Nghiên cứu hệ thống xử lý nước 
mặn thành nước ngọt". Dựa vào nguyên 
lý hiệu ứng nhà kính và sử dụng năng 
lượng mặt trời để làm nước bay hơi và 
thu nhận hơi nước ngưng tụ, nhóm sinh 
viên hy vọng sẽ đưa ra một mô hình cung 
cấp nước ngọt đơn giản và hiệu quả đặc 
biệt cho những vùng bị nhiễm mặn. Đây 
là một trong những hoạt động của Quỹ 
cựu sinh viên nhằm thúc đẩy sinh viên 
nghiên cứu khoa học, hiện thực hóa ý 
tưởng và trao dồi kỹ năng nghề. 

Thủy Tiên - BM. Công nghệ Sinh học

HỘI NGHỊ GIAO BAN DƯ LUẬN XÃ HỘI  QUÝ I – 2016

QUỸ CỰU SINH VIÊN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 12/4/2016, Ban Tuyên giáo Đoàn Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị 
giao ban dư luận xã hội quý I  năm 2016 tại RD200 – Giảng đường Rạng Đông do đồng chí Nguyễn Phan 
Thành - Bí thư Đoàn trường chủ trì.

Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Sony- Phó Bí thư thường trực Đoàn trường; đồng chí Hồ Thanh 
Hậu - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn trường; đồng chí Huỳnh Thị Thu Thủy -  UVBTV, Phó Ban 
Tuyên giáo Đoàn trường; đồng chí Phạm Văn Khanh - UVBTV, Phó Chủ tịch HSV trường; đồng chí Trần 
Hữu Phong - UVBTV Đoàn trường; các đồng chí là Thường trực Đoàn Khoa/ Bộ môn, Thường trực Liên 
chi HSV Khoa/ Bộ môn và hơn 500 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Phan Thành - Bí thư Đoàn trường báo cáo về tình hình An ninh - 
Chính trị - Xã hội trong nước và thế giới; tổng kết các hoạt động phong trào trong 3 tháng đầu năm 2016. 
Đồng chí Nguyễn Phan Thành cũng thông tin thêm về việc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân: về luật, quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình 
tham gia bầu cử.

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 94
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Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 94

Ban Tuyên giáo Đoàn trường

Tiếp đó, đồng chí Hồ Thanh Hậu - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn trường thông tin về kết quả 
tham gia Hội thi “Tự hào sử Việt” lần 3 năm 2016 của sinh viên Nông Lâm và triển khai thông tin về Hội 
thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần VII năm 2016.

Tại buổi Hội nghị này, đồng chí Phạm Văn Khanh - UVBTV, Phó Chủ tịch HSV trường cũng đã thông 
tin đến các bạn sinh viên về Hội thi “NLS - Phong cách cán bộ Đoàn - Hội” lần III năm 2016, với chủ đề 
“Integration”.

Hội nghị cũng nhận được nhiều phản hồi từ các chi đoàn về vấn đề truyền giáo và bán hàng đa cấp 
trong trường. Nhằm giúp các bạn Đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về vấn đề này, đồng chí Lê Văn Sony - 
Phó Bí thư thường trực Đoàn trường đã cung cấp thêm một số thông tin và chia sẻ một số biện pháp để 
các bạn sinh viên có thể tự bảo vệ mình, góp phần mang lại môi trường an toàn cho đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị giao ban dư luận xã hội quý I năm 2016 đã 
cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các cơ sở Đoàn, 
giúp Đoàn trường có thêm cái nhìn tổng quan về dư 
luận xã hội trong đoàn viên - thanh niên. Từ đó, Đoàn 
trường đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt 
nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 
trong thời gian sắp tới cũng như đảm bảo tình hình an 
ninh trật tự trong Nhà trường.
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GƯƠNG SÁNG HỌC TẬP: TÂN KỸ SƯ BÙI THỊ BẢO CHÂU XUẤT SẮC 
NHẬN HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM NĂM 2017

Bùi Thị Bảo Châu là kỹ sư - sinh viên 
lớp DH11TP, khóa 4 chương trình tiên tiến 
ngành Công nghệ Thực phẩm. Sau khi tốt 
nghiệp thủ khoa khoa Công nghệ Thực 
phẩm trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí 
Minh vào tháng 3/2016, Bảo Châu đã trải 
qua 3 vòng thi: sơ khảo, viết luận và phỏng 
vấn, đồng thời phải vượt qua nhiều ứng cử 
viên xuất sắc khác đến từ 8 trường đại học 
kỹ thuật và công nghệ trên toàn quốc, đã 
vinh dự đại diện Việt Nam nhận được 01 
suất học bổng 3 năm tại trường đại học 
Tokyo (Nhật Bản) từ 01/4/2017 - 31/3/2020.



Tin vắn

Ngày 22/5/2016, tại điểm bầu cử 145 và 146, hơn 3.500 sinh viên trường đại học Nông Lâm TP. 
HCM đã tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là sự kiện chính trị 
lớn, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cùng với cử tri cả nước, sinh viên Đại 
học Nông Lâm TP. HCM ý thức được đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình nhằm góp phần xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Vào ngày 22/4/2016, Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. HCM phối hợp với UBND phường Linh 
Trung tổ chức chương trình “Tuyên truyền Luật bầu cử và tình hình an ninh trật tự tại địa phương” tại 
Hội trường P100 (Giảng đường Phượng Vỹ). Qua đó, đã giúp sinh viên nâng cao nhận thức về mục đích, 
ý nghĩa và tầm quan trọng của Bầu cử đại biểu Quốc hội; phổ biến về tinh thần, nội dung của luật bầu 
cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn Đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu những đại biểu 
xứng đáng vào quốc hội, HĐND các cấp; nâng cao nhận thức cho Sinh viên về ý thức chấp hành an toàn 
giao thông đường bộ, đề cao cảnh giác và tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn 
xã hội, tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Vào ngày 5/5/2016, phòng Đào tạo đã ra quyết định về việc công nhận chuẩn đầu ra tin học không 
chuyên cho 213 sinh viên thuộc hệ đại học và cao đẳng. Theo đó sinh viên được công nhận đạt chuẩn 
tin học đầu ra nếu vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ do Trung tâm tin học ứng dụng - Đại học Nông Lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chuẩn đầu ra tin học nhằm đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có 
kiến thức căn bản về máy tính, kỹ năng ứng dụng tin học trong xử lý văn bản, xử lý bảng tính, xử lý cơ 
sở dữ liệu, giải quyết được những vấn đề thường gặp trong công việc.

Tiếp theo trang 6

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 94
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Phước Thủy - Khoa Công nghệ Thực phẩm

Bảo Châu là sinh viên đầu tiên của trường Đại học Nông Lâm TP. HCM nhận được học bổng này kể 
từ khi Quỹ học bổng Ajinomoto thành lập. Đây là học bổng thường niên do Tập đoàn Ajinomoto chọn 
mỗi nước 01 sinh viên xuất sắc đến từ 05 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, 
Malaysia, Philippines để tham gia thực tập và nghiên cứu tại Nhật Bản. Học bổng bao gồm vé máy bay 
khứ hồi hạng tiết kiệm, chi phí sinh hoạt tại Nhật Bản và khóa học tiếng Nhật 6 tháng tại Việt Nam. Điều 
kiện nhận học bổng dành cho sinh viên có điểm trung bình chung học tập trên 7.5/10; là sinh viên năm 
cuối hoặc dưới 35 tuổi, có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt đồng thời được Trưởng khoa hoặc Hiệu 
trưởng trường đại học giới thiệu ứng tuyển và được trường Đại học Tokyo chấp thuận.



Ngày 18/5 và 19/5/2016 Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM phối hợp với báo diễn đàn doanh 
nghiệp tổ chức lớp “Khởi sự kinh doanh” dành cho sinh viên khoa kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm 
TP. HCM. Đây là lớp học giúp sinh viên khơi dậy và ươm mầm khát vọng doanh nhân, tạo cơ hội để 
sinh viên gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm với các doanh nhân thành đạt.

Vào ngày 24/5/2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp phối hợp với học viện 
Awake Your Power tổ chức chương trình “Thiết kế thời sinh viên tuyệt vời”. Đây là chương trình nhằm 
giúp sinh viên có phương pháp học tập hiệu quả, đánh thức tiềm năng của bản thân và xây dựng tư duy 
chủ động, tạo nền tảng giúp sinh viên tăng cơ hội việc làm trong tương lai.
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Trưởng ban: PGS.TS.NGƯT. Huỳnh Thanh Hùng
Phó ban:       ThS. Đặng Kiên Cường
Thư ký:        Trần Thị Lệ Hằng
Trình bày:    Nguyễn Xuân Hòa

Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp.HCM
Điện thoại: 08.38966780 & 08.38974560
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

Ban Biên tập

Vừa qua, Tổ tu dưỡng rèn luyện Hạt Giống Đỏ đã tổ chức Lễ Trao giấy chứng nhận và công nhận 
Cảm tình Đảng đợt 2, năm học 2015 - 2016 cho 44 đoàn viên ưu tú. Hy vọng trong thời gian tới, những 
Đoàn viên ưu tú sẽ tiếp tục vận dụng tốt những kiến thức đã được bồi dưỡng, tích cực học tập và rèn 
luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để sớm 
được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau gần 2 tháng tranh tài, Giải Thể thao sinh viên Việt Nam - VUG 2016 đã kết thúc với giải nhất 
thuộc về ĐH Xây dựng Hà Nội, giải nhì là ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, giải  3 là ĐH Nông Lâm TP. HCM 
và giải 4 thuộc về ĐH Công nghiệp TP. HCM. Lê Thanh Tùng (ĐH Nông Lâm TP. HCM) đoạt giải Cầu 
thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới (4 bàn).

Vào ngày 17/5/2016, phòng Đào tạo đã công bố danh sách bị cảnh báo học vụ, buộc thôi học đối 
với 4.254 sinh viên thuộc hệ đại học, cao đẳng và hệ liên thông trong toàn trường. Theo đó, có 1.614 
sinh viên bị cảnh báo lần 1, 323 sinh viên bị cảnh báo lần 2 và 2.317 sinh viên bị buộc thôi học. Cảnh 
báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém 
biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học 
chương trình.


