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TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ NGÀNH GIÁO DỤC PHÍA NAMTẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ NGÀNH GIÁO DỤC PHÍA NAM
 Từ ngày 02/11 đến ngày 04/11/2009, tại 

Tp.Vũng Tàu đã diễn ra lớp tập huấn nghiệp vụ 

Báo chí ngành giáo dục phía Nam, do Bộ GD & 

ĐT phối hợp với Học viện Báo chí và tuyên truyền 

tổ chức; Hơn 100 học viên là cán bộ làm công tác 

chính trị, quan hệ và tuyên truyền báo chí, các 

phóng viên, biên tập viên của các tạp chí, Bản tin 

nội bộ thuộc các trường cao đẳng, đại học khu 

vực phía Nam tham dự .

 Nằm trong chương trình công tác hàng 

năm, lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ 

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức Tp.HCM
Lưu hành nội bộ 

Website:  www.hcmuaf.edu.vn
Telephone:  08.38966780 (P.Hành chính) 
  08.38974560 (P.Công tác Sinh viên)

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
 Ngày 20/11, trường Đại học Nông Lâm 

TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 

Hiến chương Nhà giáo 20-11. Đây cũng là  dị p 

để hàng ngàn sinh viên, giảng viên thể hiện 

những tình cảm, lòng biết ơn đối với thầy cô. 

 Buổi  lễ có sự tham dự khá đầy đủ các 

Nguyên lãnh đạo, các thầy cô giáo đã từng công 

tác tại trường.

chuyên môn và cung cấp những kiến thức cơ 

bản về những vấn đề thời sự, kỹ năng làm báo, 

tạp chí khoa học và website.



     Vừa qua, trường Đại học Nông 

Lâm TPHCM đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại 

học cho 3334 Tân khoa hệ đại học, cao đẳng của 

trường. Trong đó, Đại học chính quy có 2223 Tân 

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
CHO 3334 TÂN KHOACHO 3334 TÂN KHOA

khoa (có 51 Tân khoa xếp loại giỏi, 2113 loại khá 

và trung bình khá). Dịp này, nhà trường cũng đã 

trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích 

tốt trong học tập, rèn luyện. 
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 Ngày 26/11/2009, trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Cán 
bộ- Viên chức năm 2009. Tại hội nghị, các đại 
biểu từ các đơn vị trong trường đã thay phiên 
báo cáo, giải trình những công việc liên quan, sôi 
nổi thảo luận đóng góp ý kiến nhằm xây dựng 
một môi trường làm việc tích cực, hiệu quả.
TS. Trịnh Trường Giang- Hiệu trưởng nhà trường 
đã trình bày phương hướng công tác năm học 
2009-2010 của trường và giải trình những vấn 
đề trọng tâm có liên quan đến ý kiến đóng góp 
của Hội nghị Cán bộ- Viên chức các đơn vị.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ- VIÊN CHỨC NĂM 2009HỘI NGHỊ CÁN BỘ- VIÊN CHỨC NĂM 2009
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TRAO HỌC BỔNG “ĐỒNG HÀNH CÙNG 
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM”

Ngày 28/11, Ban tổ chức trao 54 suất học 

bổng do gia đình thầy Lưu Trọng Hiếu cùng các 

thầy cô giáo  tài trợ năm học 2009 - 2010 . Trong 

đó 14 suất học bổng trị giá 3.000.000đ/suất cho 

các sinh viên  có kết quả học tập xuất sắc (học 

bổng Vinh danh) và 40 suất mỗi suất học bổng trị 

giá 2.000.000đ/ suất (Học bổng khuyến khích) cho 

sinh viên khó khăn học tốt nhất là các đối tượng 

sinh viên có gia đình thuộc các tỉnh miền Trung, Tây 

Nguyên bị ảnh hưởng các cơn bão số 9,11 vừa qua. 

Bên cạnh đó, gia đình cố thạc sĩ Lưu Thủ Nghị 

tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000đ, 

công ty TNHH Hải Ân cũng trao tặng 5 suất học 

bổng, mỗi suất trị giá 2.000.000đ cho sinh viên. 

 Đây cũng là món quà mang đậm nghĩa 

tình hướng về khúc ruột miền Trung, Tây Nguyên 

nhằm góp phần hỗ trợ điều kiện học tập cho các 

em sinh viên con gia đình những nạn nhân sau lũ.

Tổng giá trị học bổng được trao đợt này: 137 

triệu đồng. 
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC THỦY SẢN HỘI NGHỊ KHOA HỌC THỦY SẢN 

 Trong 02 ngày 19 và 20/11/2009, tại 

trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã diễn ra Hội 

nghị khoa học Thủy sản toàn quốc năm 2009. Tại 

Hội nghị, các đại biểu đến từ các Trường đại học, 

Viện nghiên cứu, Sở Nông Nghiệp và PTNT, Sở 

Khoa Học và Công Nghệ, Sở Tài Nguyên và Môi 

Trường và các doanh nghiệp đã chia thành các 

tiểu ban chuyên môn và tổ chức báo cáo tham luận 

các vấn đề: Bệnh và môi trường nuôi trồng thủy 

sản; di truyền và sản xuất giống thuỷ sản; dinh 

dưỡng và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, Kinh tế- Xã 

SEMINAR “AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DÂY 
CHUYỀN CUNG CẤP RAU Ở ĐÔNG NAM Á”

Ngày 27/11/2009, tại Phòng họp 1 - 

Nhà Thiên Lý, Khoa Nông học tổ chức Semi-

nar về “An toàn thực phẩm trong dây chuyền 

cung cấp rau ở Đông Nam Á – Food safety is-

sues in vegetable supply in South East Asia”. 

Trình bày là PGS. TS. Peter Batt – giảng viên 

Trường Đại học Curtin (miền Tây nước Úc). 

 Vấn đề an toàn thực phẩm hiện đang là 

mối quan tâm lớn của các quốc gia trên thế giới, 

song song với những quan ngại về môi trường, 

an toàn lao động và thịnh vượng xã hội. Theo 

giáo PGS. TS Peter Batt, việc đảm bảo an toàn 

thực phẩm đòi hỏi những biện pháp quản lý công 

khai và quản lý ngầm các thị trường tiêu thụ; 

các phương thức kiểm tra kỹ những sản phẩm 

tươi về các hàm lượng hóa chất, vi sinh, kim lọại 

nặng… Seminar mang lại những kiến thức bổ ích 

cho người tham dự, đặc biệt là các bạn sinh viên 

có dịp vận dụng vốn tiếng Anh của mình để nghe 

hiểu và đặt câu hỏi cho PGS. TS. Peter Batt. 

hội, nguồn lợi thuỷ sản và các chuyên môn khác.

 Nhân dịp này, Khoa Thủy sản trường Đại 

học Nông Lâm TPHCM cũng đã tổ chức Lễ kỷ 

niệm 35 năm ngày thành lập Khoa Thủy Sản. 
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SEMINAR VỀ ỨNG DỤNG SEMINAR VỀ ỨNG DỤNG 
     CÔNG NGHỆ CAO / NANO      CÔNG NGHỆ CAO / NANO 

 Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM 
phối hợp với công ty Kamterter (Hoa Kỳ) đã tổ 
chức Seminar về ứng dụng công nghệ cao/Nano 
trong nghiên cứu cải tạo giống và trong sản xuất 
nông nghiệp vào ngày 13 tháng 11 năm 2009 tại 
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. 
 Tham dự Seminar, ngoài đại diện của 
công ty Kamterter và các cán bộ giảng viên của 
Đại học Nông Lâm Tp. HCM, còn có các Đại biểu 

đến từ các Viện, Trường nghiên cứu nông nghiệp 
và các công ty liên quan đến lĩnh vực sản xuất 
nông nghiệp tham dự.
 Trong Seminar, ngoài phần trình bày các 
thiết bị công nghệ Nano của công ty Kamterter II, 
L.L.C, còn có các bài giới thiệu quan trọng khác 
như: Tình hình nghiên cứu và sản xuất giống lúa 
ở ĐBSCL - Trình bày của TS. Lê Văn Bảnh/TS. 
Trần Hồng Mẫn - Viện Nghiên Cứu Lúa ĐBSCL; 
TS. Đỗ Khắc Thịnh - Viện Khoa học Nông nghiệp 
Miền Nam giới thiệu những thành công của công 

tác nghiên cứu tạo chọn giống lúa tại viện IAS.
TS. Võ Công Thành - Đại học Cần Thơ giới thiệu 
những thành công của công tác nghiên cứu tạo 
chọn giống lúa tại Đại học Cần Thơ. TS. Nguyễn 
Quốc Lý – Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống – 
Bộ NN&PTNT trình bày tình hình nghiên cứu và 
sản xuất giống lúa ở các tỉnh Miền Nam Việt Nam 
.Kết thúc seminar là phần thảo luận ý kiến sôi nổi 
của các đại biểu tham dự.

GIẢI THƯỞNG FST AWARD 2009 NGÀNH GIẢI THƯỞNG FST AWARD 2009 NGÀNH 
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨMCÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Nhằm khuyến khích việc tham gia nghiên 
cứu, nâng cao trình độ công nghệ, tiếp cận thực 
tiễn sản xuất và gắn kết với doanh nghiệp trong 
lĩnh vực thực phẩm, Khoa Công nghệ Thực phẩm 
(Trường Đại học Nông Lâm TPHCM) tổ chức 
chương trình trao giải thưởng FST Award 2009 
ngành Công nghệ Thực phẩm cho hai nhóm: giải 
pháp công nghệ và sản phẩm công nghệ. 
 Các giải pháp phải đạt các tiêu chí: mang 
tính thực tiễn cao, đã hoặc đang ứng dụng thực 
tiễn, đem lại lợi ích cho xã hội, cho doanh nghiệp; 
Sản phẩm công nghệ đạt trình độ cao về kỹ thuật 

công nghệ, được sự công nhận rộng rãi của 
người tiêu dùng. 
 Sau 2 vòng thi, có 6 đội lọt vào vòng chung 
kết tổ chức vào ngày 20-11-2009, Nhân ngày Nhà 
giáo Việt nam. Giải pháp/sản phẩm được trình 
bày cụ thể, được sự đánh giá, cho điểm của sinh 
viên, cựu sinh viên Khoa CNTP, khách mời và 
thầy cô trong khoa. Hội đồng đánh giá: các Giải 
pháp/sản phẩm tham gia sẽ được đánh giá bởi 
Hội đồng Khoa Học Khoa, kết hợp với tham khảo 
ý kiến của các doanh nghiệp và ý kiến của đại 
diện sinh viên (Ban Cán sự và Chi Đoàn các lớp).
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TIẾP ĐOÀN CÔNG TY COSMETIC VALLEY 
(PHÁP)

Ngày 28/11/2009, Phòng Hợp tác Quốc 

tế cùng đại diện Khoa Lâm nghiệp tiếp đoàn công 

ty Comestic Valley (Pháp) gồm Ông Jean-Luc An-

sel– Tổng giám đốc công ty Comestic Valley và 

Ông Philippe Amieux (cố vấn) đến thăm và thảo 

luận ký kết thỏa thuận hợp tác với nhà Trường. 

Hai bên đã nhất trí về các nội dung hợp tác: Trao 

đổi nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực kinh tế và 

khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực thực vật và 

tinh dầu thực vật, công nghệ khai thác các sản 

phẩm từ đa dạng sinh học phục vụ công nghệ mỹ 

phẩm; Hợp tác về kỹ thuật và nhân sự để thực 

hiện các dự án chung hướng đến phát triển ngành 

mỹ phẩm tại Việt Nam và ttrở thành nguồn cải tiến 

cho ngành công nghiệp mỹ phẩm thế giới. Trao 

đổi tài liệu và vật liệu trong các lĩnh vực hợp tác; 

Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về dự 

án hợp tác, các kết quả nghiên cứu; Các thành 

tựu đạt được trong quá trình thực hiện dự án và 

nghiên cứu sẽ thuộc về sở hữu trí tuệ của 02 bên. 

Thỏa thuận hợp tác này sẽ được TS. Trịnh Trường 

Giang – Hiệu trưởng nhà trường và Ông Jean-Luc 

Ansel – Tổng giám đốc công ty Comestic Valley 

ký kết.

HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 
THƯỢNG HẢI VÀ ĐẠI HỌC HUAZHONG CỦA THƯỢNG HẢI VÀ ĐẠI HỌC HUAZHONG CỦA 
TRUNG QUỐCTRUNG QUỐC

Ngày 5 tháng 11 năm 2009, Trường Đại 

Học Nông nghiệp Huazhong đã ký bản MOU với 

trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM về nghiên 

cứu hợp tác các chương trình trao đổi giáo viên 

và sinh viên. Đối với sinh viên Đại học Nông Lâm 

Tp.HCM đi học theo sự tài trợ của chính phủ Việt 

nam hay tự túc, trường sẽ giảm chi phí ký túc xá. 

Ngoài ra, trường sẵn sàng nhận nghiên cứu sinh 

liên quan đến chuyên ngành di truyền trong lĩnh 

vực thủy sản (tài trợ toàn bộ chi phí nghiên cứu). 

Vừa qua TS. Nguyễn Phú Hòa - Phó 

Trưởng phòng HTQT đã thực hiện chuyến công 

tác tại trường Đại Học Hải Dương Thượng Hải và 

Trường Đại Học Nông nghiệp Huazhong, Trung 

Quốc để trao đổi liên quan đến cơ hội hợp tác về 

đào tạo và nghiên cứu.

Số 44 – Tháng 11/20096
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GIAO LƯU THỂ THAO GIAO LƯU THỂ THAO 
CHÀO MỪNG NGÀY CHÀO MỪNG NGÀY 
NHÀ GIÁO VIỆT NAM NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11; NGÀY THÀNH 20/11; NGÀY THÀNH 
LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN 
DÂN VIỆT NAM 22/12DÂN VIỆT NAM 22/12

 Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 

20/11 và ngày thành lập quân đội nhân dân Việt 

nam 22/12; Tạo điều kiện cho CBVC các cơ quan 

hành chính tích cực tham gia phong trào “Rèn 

luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giao 

lưu, học hỏi kinh nghiệm với nhau. Trường Đại 

học Nông lâm Tp.HCM, Chi nhánh NHĐT & Phát 

triển Đông Sài gòn, CTy CP bảo vệ thực vật An 

Giang, Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức “Giải bóng 

đá cúp Tứ Hùng” và “Giải Quần vợt” năm 2009 

vào các ngày 18 và 29/11/2009. Kết quả đội bóng 

Cty CP bảo vệ Thực vật An Giang đoạt cúp.

          Đây thật sự là sân chơi tinh thần của CBVC, 

góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan.  
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Nong Lam University HCMC,
Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCMC
Telephone: 08.38966780 & 08.38974560
Website: www.hcmuaf.edu.vn

Trưởng ban:PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng  
Phó ban: ThS.GVC Trần Đình Lý  
Thư ký: Hoàng Lan  
Trình bày: Trần Hữu Minh  

TIN CÔNG ĐOÀNTIN CÔNG ĐOÀN

 * Sáng ngày 19/11/2009, BCH Công đoàn 
Trường Đại học Nông Lâm tổ chức Tổng kết hoạt 
động Công đoàn năm học 2008 – 2009 và thảo 
luận Phương hướng hoạt động Công đoàn năm 
học 2009 – 2010. Năm học 2008 – 2009, Công 
đoàn Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tiếp tục 
được đánh giá là một trong những Công đoàn 
trường Đại học có thành tích hoạt động xuất sắc, 
được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam và  Cờ thi đua Đơn vị Công đoàn 
Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc của Liên đoàn Lao 
động Thành phố Hồ Chí Minh. 4 tập thể  và 8 cá 
nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục 
Việt Nam, 3 tập thể và 8 cá nhân nhận Bằng khen 
của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. 

 *  Ngày 29/11/2009, Công đoàn Giáo dục 
Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào 
thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” lần 
thứ IV (2005 – 2009) tại Trường Đại học Kinh tế 
Tp.Hồ Chí Minh. Hội nghị đã tuyên dương nhiều 
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai 
đoạn 2005 – 2009. Tập thể Nữ CBVC Trường Đại 
học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh và 02 cá nhân 
được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục  
Việt Nam (trong tổng số 63 tập thể và 129 cá 
nhân được tuyên dương trong toàn ngành), 22 
chị (trong tổng số 1.277 cá nhân) được trao Giấy 
chứng nhận Giỏi việc trường – Đảm việc nhà giai 
đoạn 2005 – 2009.

NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP BẢO 
VỆ AN NINH TỔ QUỐC” CỦA BỘ CÔNG AN
 Ngày 09 tháng 12 năm 2009, 11 cán 
bộ làm công tác bảo vệ trong trường Đại học 
Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh được nhận Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” 
của Bộ Công an. Đây là phần thưởng cao quý 
rất đáng tự hào và thể hiện sự quan tâm của Bộ 
Công an đối với lực lượng bảo vệ
 Công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm 
vụ của toàn thể Cán bộ Công chức mà nòng cốt 
là cán bộ làm công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an 
toàn trật tự trong nhà trường. 
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