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 Lập thành tích chào mừng ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2010), 
mừng Xuân 2010, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 
sinh viên Đại học Nông lâm Tp.Hồ Chí Minh đã 
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong toàn thể 
sinh viên, điển hình:
 + Tổ chức chương trình “Tình xuân trên 
đất Việt” với các hoạt động: Hội chợ ẩm thực, các 
trò chơi dân gian, đêm hội văn hóa, văn nghệ, xổ 
số may mắn đầu năm... ; Đồng thời trao tặng giấy 
khen cho 11 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 3 
tốt”.
 + Tổ chức cho sinh viên thăm nghĩa trang 
liệt sĩ thành phố trong ngày 09/01/2010; Đoàn đã 

tổ chức dọn 
dẹp vệ sinh, 
đặt vòng hoa 
và dâng hương 
cho các liệt sĩ.
 + Tổ chức 
đợt hoạt động 
“Xuân tình 
nguyện”, từ 
ngày 10/1 đến 
07/2/2010, có hơn 200 sinh viên tham gia trên 
các địa bàn: Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bình Dương 
và Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM. 
   

HỘI NHẬP - HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN

Hoatï ñoäng Möøng Ñaûng,
        möøng Xuaân 2010

 Sáng ngày 04/12/2009 tại Khách sạn Hà 
Nội Horison đã diễn ra lễ ký kết văn bản hợp tác 
giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đại diện 
các trường Đại học (ĐH) của Việt Nam với trường 
ĐH Kanazawa của Nhật Bản. 

 Các trường ĐH Việt Nam ký kết hợp tác với 
trường ĐH Kanazawa: Trường ĐH Quốc gia Hà 
Nội (HN); Trường ĐH Hà Nội; Trường ĐH Dược 
HN; Trường ĐH Ngoại Thương HN; Học viện Tài 
chính HN; Trường ĐH Thái Nguyên;  Trường ĐH 
Huế; Trường ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Sư phạm 
TP.HCM; Trường ĐH Nông lâm TP.HCM,…



Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan thăm và làm 
việc tại trường Đại học Nông Lâm TP. HCM 

 Chiều ngày 18/12/2009, trong khuôn khổ 
chuyến thăm TP. HCM của Đoàn đại biểu cấp cao 
Bộ Giáo dục Thái Lan, ông Jurin Laksanawisit - 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan kiêm Chủ tịch 
hội đồng SEAMEO - đã dẫn đầu đoàn đến thăm 
trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM nhằm tìm 
hiểu về hoạt động của Trường và chia sẻ các kinh 
nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. 
 
Đại diện Ban Giám Hiệu, ban chủ nhiệm các 
khoa, bộ môn, các phòng ban và các sinh viên ưu 
tú của trường đã tiếp đoàn, hai bên đã tiến hành 
trao đổi kinh nghiệm thực tế và quá trình hợp tác 
giữa Đại học Nông lâm và các đối tác Thái Lan. 
 
Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan bày tỏ kỳ 
vọng phát triển sự hợp tác về giáo dục rộng và 
sâu hơn nữa giữa các trường / viện nghiên cứu 
của Thái Lan với các đối tác Việt Nam, trong đó 
đặc biệt là Đại học Nông lâm TP. HCM dựa trên  
truyền thống quan hệ tốt đẹp nhiều năm giữa hai 
bên.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM  THÊM  
05 CHUYÊN NGÀNH VÀ 1 CHƯƠNG TRÌNH 
TIÊN TIẾN 
 Theo đó, từ năm 2010 này, các chuyên 
ngành mới bao gồm: Thiết kế đồ gỗ nội thất (mã 
ngành 112, thi khối A, 60 chỉ tiêu); Kỹ thuật thông 
tin lâm nghiệp (mã ngành 323, thi khối A,B, 60 chỉ 
tiêu); Kinh tế - quản lý nuôi trồng thủy sản (mã 
ngành 324, thi 2 khối A,B, 60 chỉ tiêu); Công nghệ 
sinh học môi trường (Mã ngành 325, thi 2 khối 
A,B, 60 chỉ tiêu); Hệ thống thông tin môi trường 
(mã ngành 111, thi 2 khối A,D1, 60 chỉ tiêu). Như 
vậy, tổng số ngành và chuyên ngành đào tạo của 
trường Đại học Nông lâm TPHCM là 52, tổng chỉ 
tiêu dự kiến là 4.800.

 Đặc biệt, năm 2010 trường có thêm 01 
chương trình tiên tiến liên kết với đại học nước 
ngoài: ngành thú y được thiết kế trên cơ sở 
80% chương trình của trường đối tác là Đại học  

Queensland. Đối tượng tuyển sinh là tất cả thí 
sinh trúng tuyển vào hệ chính quy của trường 
Đại học Nông Lâm TPHCM hoặc trường khác 
có nhóm ngành phù hợp đáp ứng được trình độ 
tiếng Anh.

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG VỚI CÔNG TY CP 
HÓA NÔNG LÚA VÀNG

 Ngày 23/01/2010 vừa qua, tại hội trường 
R200   - khu Rạng Đông - Trường Đại học Nông 
lâm TP.HCM đã diễn ra chương trình “ Giao lưu - 
tuyển dụng” do trường Đại học Nông lâm TP.HCM 
và Công ty CP Hóa nông Lúa Vàng phối hợp tổ 
chức. 
 Mục đích của chương trình nhằm tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp và sinh viên (nguồn nhân  
lực tương lai) trao đổi trong lĩnh vực tư vấn hướng 
nghiệp và tuyển dụng. Chương trình đã thu hút 

hơn 250 sinh viên từ các khoa Nông học, Kinh 
tế... tham dự.
 Ngoài ra, Trường Đại học Nông lâm 
TP.HCM và Công ty CP Hóa nông Lúa Vàng đã 
ký kết hợp tác với nội dung cụ thể: 
1- Tiếp nhận sinh viên thực tập hàng năm
2- Hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu 
khoa học
3- Thời gian từ 2010 đến 2015 
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 Nhiều  nhà khoa học có uy tín  trong và 
ngoài nước đã có cơ hội ngồi lại với nhau đưa 
ra những giải pháp giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu và giúp cộng đồng  thích nghi với sự 
biến đổi đó. Được biết, thời gian qua, các ngành 
lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, kinh tế trường 
Đại học Nông lâm Tp.HCM… cũng đã có những 
nghiên cứu về vấn đề này

XÂY DỰNG DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU
 Ngày 3/12 vừa qua, tại trường Đại học 
Nông lâm TPHCM đã diễn ra Seminar về xây 
dựng dự án nghiên cứu về biến đổi khí hậu do 
Tiến sĩ Phan Hoàng Đồng- Nguyên giáo sư Đại 
học Goettingen trình bày. Đây là Seminar đầu tiên 
về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Đại học Nông 
Lâm TPHCM mang tính chất liên ngành, có sự 
phối hợp giữa các Khoa và Bộ môn ở nhiều lĩnh 
vực khác nhau nhằm đưa ra những phương pháp 
để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và 
giúp cộng đồng thích nghi với biến đổi đó.
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TÀI TRỢ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ANH 
VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC 
 Sáng kiến Thủ tướng Chính phủ Anh 
(PMI2) nhằm tài trợ xây dựng các dự án, chương 
trình hợp tác quốc tế giữa Vương Quốc Anh và 
các nước như Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan và 
Indonesia trong các lĩnh vực hợp tác nghiên cứu, 

các chương trình liên kết đào tạo và phát triển 
hợp tác. Mục đích của chương trình PMI2: Thiết 
lập quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi giữa các 
cơ sở đào tạo ĐH Vương Quốc Anh và các nước 
Đông Á; Phát triển hợp tác giữa các cơ sở đào 
tạo ĐH của Vương Quốc Anh và các nước Đông 
Á; Nâng cao hiểu biết về hệ thống giáo dục ĐH 
Vương Quốc Anh tại Đông Á; Khuyến khích xây 
dựng những chương trình đồng cấp bằng của cả 
Việt Nam và Vương Quốc Anh, các chương trình 
liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học; Xây 
dựng nền tảng cho sự hợp tác bền vững trong 
tương lai giữa các đối tác; Nâng cao kỹ năng cho 
cán bộ giáo dục đại học cả hai nước trong việc 
xây dựng chương trình liên kết đào tạo.
 Liên hệ với Phòng HTQT để được hướng 
dẫn thông tin.
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DỰ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SIÊU LỌC TIẾP 
TUYẾN ĐỂ NÂNG CAO GIÁ TRỊ CỦA TRÁI CÂY 

VIỆT NAM 
 Theo Ủy ban hỗn hợp thường trực thành 
lập theo Hiệp định Hợp tác ký ngày 26/9/2002 
giữa chính phủ Việt Nam và các chính phủ cộng 
đồng nói tiếng Pháp của Bỉ, vùng Wallonie và Ủy 
ban cộng đồng tiếng Pháp vùng thủ đô Bruxelles 
trong kỳ hợp thứ 7 tại Hà Nội, 31 dự án đã được 
ủy ban hỗn hợp phê duyệt theo định hướng ưu 
tiên, đáp ứng được các mục tiêu và tiêu chí lựa 
chọn của dự án.

Dự án của Bộ môn Công nghệ Hóa học – Trường 
Đại học Nông lâm Tp.HCM nghiên cứu thiết kế hệ 
thống siêu lọc tiếp tuyến để nâng cao giá trị của 
trái cây Việt Nam nhằm phục vụ giảng dạy và ứng 
dụng thực tế công nghiệp đã được Hội đồng hỗn 
hợp phê duyệt tài trợ.

HỘI THẢO KHOA HỌC TRẺ
 Nhằm tổng kết hoạt động nghiên cứu 
khoa học trẻ của trường trong năm qua, chia sẻ 
những thành tựu và kinh nghiệm nghiên cứu khoa 
học giữa các đơn vị trong trường, ngày 13 tháng 
01 năm 2010 tại Hội trường P100, Phượng Vỹ đã 
diễn ra Hội thảo khoa học “Tiếp sức tài năng, khơi 
nguồn sáng tạo của tuổi trẻ, trường đại học Nông 
lâm Tp. Hồ Chí Minh”. 

 Hội thảo báo cáo sơ kết nghiên cứu khoa 
học của tuổi trẻ Đại học Nông lâm, biểu dương 

khen thưởng sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên 
nghiên cứu khoa học Eureka” lần thứ 11 năm 
2009 và giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa 
học” lần thứ 20 năm 2009.

Tại Hội thảo, TS Nguyễn Lê Hưng - Phó Hiệu 
trưởng nhà trường đã phát động phong trào ng-
hiên cứu khoa học và tham gia vườn ươm khoa 
học công nghệ trong lực lượng sinh viên và cán 
bộ trẻ toàn trường.
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TRAO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 
CHO SINH VIÊN 6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
 Ngày 25/12/2009 tại trường Đại học 
Nông lâm TPHCM, Quỹ Y tế - Giáo dục - Văn hóa 
Việt Nam (VNHelp) trao 90 suất học bổng Nguyễn 
Trường Tộ (Mỗi suất học bổng trị giá 150 USD 
(tương đương  2.720.000đ) cho sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn thuộc 6 trường đại học khu vực 
thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Đại học Nông 
lâm TPHCM (30 suất), Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TPHCM (10 suất), Đại học Bách Khoa TPHCM (15 
suất), Đại học Y Dược TPHCM (10 suất), Đại học 
Sân khấu Điện Ảnh TPHCM (15 suất), Nhạc Viện 
TP.HCM (10 suất). Tổng trị giá mà Hội VNHelp 
trao lần này là 45.000USD (tương đương 244,8 
triệu đồng)
 Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ 
là một trong những chương trình trợ giúp giáo dục 
mà VNHelp đã và đang mang đến cho các sinh 
viên ĐH, CĐ Việt Nam ngay từ khi mới thành lập 
(1991) đến nay.

 Hàng năm, chương trình học bổng Nguyễn 
Trường Tộ của VNHelp trao tặng trên 300 suất 
học bổng với tổng giá trị hơn 13.500 USD cho các 
sinh viên ĐH, CĐ tại TP.HCM, TP Cần Thơ, An 
Giang, TP.Huế và TP Đà Nẵng cho các Sinh viên 
có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có ý chí vượt khó, 
thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các 
hoạt động cộng đồng.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
 Vào ngày 13 tháng 12 năm 2009, tại 
trường Đại học Nông lâm TPHCM đã diễn ra đại 
hội đại biểu Hội sinh viên toàn trường. 
 Đến dự Đại hội có các đồng chí đến từ Hội 
sinh viên thành phố như: Phạm Đại Anh Tuấn, 
Nguyễn Thanh Đoàn, cùng các thầy cô giáo đại 
diện Đảng ủy trường.
 Đại hội đã bầu chủ tịch Hội sinh viên và 
các thành viên trong Ban chấp hành Hội sinh viên 
trường gồm có một chủ tịch và hai phó chủ tịch: 
Chủ tịch: Trương Tuệ Minh; P. Chủ tịch: Vũ Thành 
Công - chủ nhiệm CLB CBĐ Ngôi Sao Xanh; 

P.Chủ tịch: Bùi Huỳnh Kiều My - LCH SV Khoa 
CNTY.
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 Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TPHCM 
(TTHTSV) vừa tổ chức chương trình tọa đàm 
“Những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho 
SV” và được chính các bạn sinh viên đón nhận rất 
hào hứng. Chính những bạn sinh viên dự chương 
trình tọa đàm này đã đưa ra những nhu cầu hết sức 
xác đáng. Các bạn đã phải nói lời khẩn nguyện và 
mong nhận được sự hỗ trợ về vấn đề này từ gia 
đình, nhà trường và xã hội. 

Và các bạn mong nhà trường giúp các bạn hoàn 
thiện các kỹ năng thiết yếu trước khi bước vào 
đời, mong xã hội tạo cho các bạn một môi trường 
đủ thông tin đáng tin cậy và tạo điều kiện tối đa để 
rèn luyện lâu dài những kỹ năng cơ bản….

Quả là một vấn đề xã hội, rất lớn! Cần phải đưa 
vào cuộc sống một cách khoa học!
Phải nhìn nhận một cách thằng thắn rằng: các bạn 
HSSV bây giờ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để 
phát triển, mặc dù có nhiều tác động bên ngoài 
nhưng có rất nhiều bạn trẻ đã rất thành công từ 
quyết định của chính các bạn.

Điều mà nhiều người làm về giáo dục luôn băn 
khoăn, trăn trở là ngoài một số bạn trẻ chỉ biết 
lao vào công việc, kiếm tiền mà quên rằng cần 
phải dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Các 
bạn chưa biết “xây dựng lộ trình với những cột 
mốc cần đạt đến cho đời mình, vừa không biết 
cân bằng và tận hưởng cuộc sống. Do đó, theo 
như lời khuyên của Giám đốc Công ty Hồn Việt 
ThS Tâm lý Nguyễn Thị Tâm: “các bạn cần phải 
vẻ bản đồ cuộc đời cho chính mình!” 

Nhưng không lẻ chỉ để chính các em đơn phương 
vẻ bản đồ cuộc đời? Ở một khía cạnh khác, thẳng 

thắn nhìn nhận, với những gì mà các em chưa 
có, chưa làm được, không nên đổ lỗi hoàn toàn 
cho các em được. Chính người lớn phải có trách 
nhiệm với tư cách là người đi trước, thậm chí phải 
là tấm gương cho chính các em. Đã có rất nhiều 
câu chuyện đau lòng của các em mà nguyên nhân 
là do chính người lớn chủ quan, không cố ý gây 
ra. Hãy hiểu các bạn trẻ cần gì, đừng quản lý các 
bạn quá chặt đến mức không thể tham gia các 
hoạt động cộng đồng để bổ sung kỹ năng. 

Nhu cầu về đào tạo kỹ năng là có thật. HSSV đang 
rất cần và đón nhận nó. Nhu cầu xã hội, nhu cầu 
doanh nghiệp đang đòi hỏi rất cao. Nhà trường lại 
rất mong muốn sản phẩm của mình vừa hồng vừa 
chuyên. Vậy phải làm sao đây ? Chắc chắn phải 
quan tâm để  hướng tới tương lai. Cần đưa việc 
đào tạo kỹ năng vào nhà trường để tăng những 
điều có ý nghĩa cho cuộc sống, đồng thời giảm 
thiểu những bất cập, bức xúc không đáng có và 
cũng để phòng ngừa cảnh báo về sự lãng phí của 
bản thân, gia đình và xã hội!

BẠN TRẺ VÀ BẢN ĐỒ CUỘC ĐỜI 

Bản đồ cuộc đời (Mindmap)

Bản đồ cuộc đời là hết sức cần thiết và phải làm. Bạn cần phải lên kế hoạch cho chính mình  như 
những lời chỉ dẫn, mục tiêu, đường đi, biển chỉ đường, phương hướng, lộ trình hay một chiến lược. 
Bản đồ cuộc đời luôn mach bảo với bạn rằng lúc này bạn đang đi đến đâu, đang làm cái gì và ở đâu. 
Nó tạo nên cấu trúc và hình dạng cuộc sống của bạn, sự cuốn hút và quyền lực…
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 Liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên 
toàn thành năm 2009, trường ĐH Nông Lâm 
TP.HCM tham gia 5 tiết mục: Bản hùng ca chim 
lạc, Khúc hát từ thành phố mang tên Người, Tôi 
yêu, Trống hội lô lô, Đến với con người Việt Nam 
tôi. Tiết mục múa Trống hội lô lô đã được công 
diễn vào ngày 19.12.09 tại công viên văn hóa 
Đầm sen.
 

CUỘC THI TIẾNG HÁT HỌC SINH, SINH VIÊN 
TOÀN THÀNH NĂM 2009

 Cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với cộng 
đồng” lần 3 - 2009 do Nhà văn hóa Sinh viên 
Tp.HCM tổ chức hàng năm nhằm lựa chọn những 
sinh viên đẹp, thanh lịch với cộng đồng , thông 
qua những thông điệp và hoạt động xã hội của 
từng sinh viên thể hiện.  
 Tham gia cuộc thi lần này, Trường ĐHNL 
Tp.HCM có 02 SV lọt vào vòng chung kết là: 
Nguyễn Thị Trúc Phương - Khoa Kinh tế và Lưu 
Hoàng Nhân - Khoa Môi trường & Tài nguyên.

Cuoäc thi neùt ñeïp sinh vieân vôùi coäng ñoàng


