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KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS 
HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2010)
 Hưởng ứng chương trình tháng 
Thanh niên năm 2010, phát huy tinh thần yêu 
nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn, tối 
26/03/2010 tại Hội trường P.100 Nhà Phượng Vĩ,  
BCH Đoàn trường Đại học Nông Lâm TpHCM đã 
tổ chức “Lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS 26/03/1931 – 26/03/2010 và chào mừng 
Đại hội Đoàn trường”.
 Tại buổi lễ, bên cạnh việc ôn lại truyền 
thống công tác Đoàn - Hội, các Đoàn viên - Sinh 
viên còn được gặp gỡ, giao lưu thân mật với cựu 
cán bộ Đoàn tiêu biểu ở thời kỳ trước.
 Nhân dịp này, 40 sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, học tốt và 5 Cán bộ Đoàn Hội tiêu biểu 
được nhận học bổng hiếu học từ gia đình cố 

PGS.TS Lưu Trọng Hiếu cùng các Thầy cô giáo 
(TS.Nguyễn Ngọc Thùy; TS.Nguyễn Văn Hùng) 
đóng góp và học bổng khuyến học do Công ty CP 
tập đoàn Điện Bàn tài trợ.

HÀNG NGÀN HỌC SINH ĐẾN THAM QUAN HƯỚNG 
NGHIỆP TẠI ĐH NÔNG LÂM TPHCM    
 Tháng 3 năm 2010 trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM đã đón khoảng 2500 học sinh đến 
từ các trường Trung học Phổ thông để được tư 
vấn trực tiếp như: trường THPT Nam Hà (Biên 
Hòa-Đồng Nai); trường THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm(Tây Ninh); trường THPT Lưu Văn Liệt 
(Vĩnh Long); trườngTHPT Long Hải-Phước Tĩnh 
Tỉnh; trườngTHPT (Bà Rịa – Vũng Tàu); trường 
THPT Nguyễn Thông (Vĩnh Long)…
    Các thành viên trong Ban tư vấn tuyển 
sinh, hướng nghiệp của trường đã cung cấp thông 
tin cần thiết, bổ ích liên quan đến các vấn đề về 

ngành nghề đào 
tạo: điểm chuẩn, 
công việc cụ thể 
và cơ hội việc 
làm của ngành 
học sau khi ra 
trường, … giúp 
học sinh lựa chọn 
đúng trường 
“vừa sức”, ngành 
nghề phù hợp 
với mình. 

ISO: 9001 - 2000
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM  ĐÀO TẠO 52 NGÀNH/
CHUYÊN NGÀNH VÀ 02 CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 

ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH 
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CHO 150 SINH VIÊN 
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

 Từ đợt tuyển sinh sau đại học năm 2010, 
trường ĐH Nông Lâm sẽ tuyển sinh đào tạo 
ngành Công nghệ thực phẩm cùng với 12 ngành 
cũ (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú 
Y, Quản lý đất đai, Công nghệ sinh học, Kinh tế, 
Cơ khí nông nghiệp, Chế biến gỗ, Nuôi trồng thuỷ 
sản, Lâm học, Khoa học đất). 
 -Thời gian đào tạo: 02 năm (1 năm học, 
0,6 - 1 năm làm luận văn)
 - Chương trình đào tạo: Yêu cầu tổng 

cộng 47 - 48 tín chỉ, được xây dựng theo cấu trúc 
chương trình khung của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 
được ban hành theo quyết định số Số: 45/2008/
QĐ-BGD&ĐT ngày 05/8/2008.
 - Đối tượng tuyển sinh: Những ứng viên có 
văn bằng tốt nghiệp đại học ngành Bảo quản chế 
biến nông sản phẩm, Công nghệ thực phẩm hoặc 
văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần.
Mọi chi tiết.liên hệ Phòng Sau đại học trường Đại 
học Nông Lâm TPHCM để biết thêm.

 Theo đó, từ năm 2010, các ngành/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 4.400(4100:đại học;300:cao đẳng).
 Đặc biệt, năm nay trường có 2 chương trình 
tiên tiến liên kết với đại học nước ngoài: ngành 
khoa học công nghệ thực phẩm liên kết với Đại 
học California Davis (UC Davis, Hoa Kỳ) và ngành 
thú y được thiết kế trên cơ sở 80% chương trình 
của trường đối tác là Đại học  Queensland(Úc). 
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 điểm trúng tuyển, 
nhóm ngành phù hợp, đáp ứng được trình độ 
tiếng Anh.

 150 sinh viên năm cuối ngành Công nghệ 
Sinh học đã được các chuyên gia đến từ Công ty 
Dịch vụ - Truyền thông Việt Huy và công ty Công 

nghiệp Kemin Asia huấn luyện những vấn đề rất 
cần thiết về kỹ năng viết hồ sơ, trả lời phỏng vấn, 

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC NORTHWEST A&F 
(TRUNG QUỐC) 
 Sau quá trình thảo luận và xúc tiến quan 
hệ hợp tác nghiên cứu, trao đổi về khoa học công 
nghệ và giáo dục, vào ngày 10/02/1010 diễn ra 
lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa đại diện trường ĐH 
Nông Lâm TP. HCM. - TS. Trịnh Trường Giang - 
Hiệu trưởng Nhà trường và GS. Sun Wuxue- Hiệu 
trưởng trường ĐH Northwest A&F  (Trung Quốc). 

Các lĩnh vực hợp tác được ký kết như sau:
   -Trao đổi học thuật, đào tạo và nghiên cứu.
   -Khuyến khích các hoạt động trao đổi sinh viên 
đạt thành tích học tập xuất sắc: -Trao đổi tài liệu, 
ấn bản và thông tin nghiên cứu khoa học và Trao 
đổi cán bộ giảng viên.

 ...Tiếp theo trang 3
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BUỔI THẢO LUẬN VỚI ĐOÀN KANSAI – NHẬT BẢN 
VỀ  “HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM”
 Kết hợp với Hiệp Hội các Nhà Quản trị 
doanh nghiệp Kansai, Nhật Bản, (Kansai Asso-
ciation of Corporate Executives), trường Đại học 
Nông lâm TP. HCM tổ chức hội thảo " Hệ Thống 
Giáo dục Việt Nam" vào ngày 09/03/2010 tại 
Phòng họp 1 - Nhà Thiên lý.
 Ông Takeo Obayashi - Giám đốc Hiệp Hội 
các nhà Quản trị doanh nghiệp Kansai dẫn đầu 
phái đoàn tham dự hội thảo. Về phía Nhà trường, 
có TS. Nguyễn Lê Hưng – Phó Hiệu trưởng đại 
diện tiếp đoàn.
 Mục tiêu hội thảo lần này nhằm giới thiệu 
và thảo luận về hệ thống giáo dục Đại học  ở Việt 
Nam, về vai trò, vị thế và khía cạnh hợp tác quốc 
tế của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; tìm 
hiểu sự khác nhau giữa hai hệ thống giáo dục đại 
học Việt Nam và Nhật Bản, cũng như đánh giá 
Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng trong 
hợp tác đào tạo.

kỹ năng xử lý tình huống,… để thành công trong 
phỏng vấn.
 TS Lê Đình Đôn, Viện trưởng Viện Công 
nghệ sinh học và Môi trường cho biết: đây là một 
khóa huấn luyện hết sức bổ ích cho sinh viên 

trước khi hoàn tất chương trình học để đến với 
thực tế. Hy vọng Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và 
Quan hệ Doanh nghiệp Trường ĐH Nông Lâm 
TPHCM sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng các 
bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối.

TIẾP THEO TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRẢ LỜI...

TIẾP ĐOÀN ĐẠI HỌC UC DAVIS - HOA KỲ
 Ngày 22/01/2010, đoàn Trường Đại học 
UC Davis – Hoa Kỳ gồm 05 Giáo sư có nhiều 
năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
đến thăm trường, thảo luận các vấn đề hợp tác 
đào tạo và trình bày một chuyên đề cho cán bộ, 
sinh viên trường về các chủ đề:
 - Chương trình và sự hỗ trợ sinh viên Việt 
Nam tại Đại học UC Davis; tổng quan đào tạo đại 
học.
 - Giảng dạy và nghiên cứu hệ thống nông 
nghiệp và thực phẩm bền vững.
 - Cơ hội hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực 
trồng rau, khoa học môi trường và đào tạo đại 
học theo hệ thống tín chỉ
 Tham gia hội thảo có cán bộ giảng viên, 
sinh viên đến từ các Khoa Công nghệ Thực 

phẩm, Khoa Nông học, Khoa Khoa học và Khoa 
Công nghệ Môi trường. 
 Trường đã ký bản ghi nhớ hợp tác (MoU) 
với ĐH UC Davis vào ngày 29/07/2006. Nội dung 
của thỏa thuận hợp tác liên quan đến các lĩnh 
vực liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa 
học và trao đổi văn hóa.
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TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP:  KHÔNG 
CÓ BẮT ĐẦU NÀO LÀ MUỘN

 Những ngày đầu tháng 3 này, đến hẹn 
lại lên, công tác tư vấn hướng nghiệp  - tuyển 
sinh cho một mùa thi mới lại diễn ra khắp nơi. 
Các báo, các cơ quan ban ngành từ trung ương 
đến địa phương, các nhà trường, (từ đại học, cao 
đẳng đến THPT) và cả các doanh nghiệp đều xắn 
tay đồng hành cùng thí sinh. Hầu như toàn xã hội 
đều vào cuộc.  
 Có mặt tham gia tư vấn hướng nghiệp 
tuyển sinh nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều thí sinh, 
chúng tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo. Lo vì với 
những câu hỏi hết sức đơn giản, hết sức cơ bản, 
mà nhiều em vẫn chưa biết, thậm chí nhầm lẫn. 
Rất lo vì nhiều em vẫn lúng túng không biết nên 
chọn ngành thi nào phù hợp với mình. 
 Không ít cựu sinh viên ra trường cả chục 
năm vẫn quay lại xin tư vấn và mới ngộ ra rằng, 
mình đã sai lầm bao lâu nay. Một cựu sinh viên 

viết thư đến ban tư vấn tuyển sinh: “Tôi đã lựa 
chọn sai lầm và không thể nào thay đổi được nữa. 
Chán chường, mệt mỏi,  không còn ý chí phấn 
đấu, tôi không biết phải làm gì nữa. Mỗi ngày trôi 
qua lại một nặng nề hơn. Đây là sai lầm mà tôi 
phải mang theo suốt cả cuộc đời. Nó lấy đi hạnh 
phúc, tuổi trẻ và khát vọng sống của tôi. Tôi phải 
làm sao đây?”. 
 Xác định cái gốc của vấn đề hướng nghiệp 
mới là quan trọng nhằm tránh, giảm, triệt tiêu 
những khoản chi phí không cần thiết cho bản 

thân, gia đình và xã hội. Hãy chọn đúng ngay từ 
đầu. Hãy tự cân nhắc năng lực bản thân, năng 
lực học hành, thi cử để chọn đúng sức. Hãy làm 
điều mình muốn nhưng phải trong tầm tay. 
 Đừng quá chạy theo trào lưu mơ hồ, huyền 
ảo. Hãy tự mình quyết định cuộc đời mình bằng 
việc tham khảo các thông tin hướng nghiệp, 
trắc nghiệm bản thân, dù bạn chưa làm bao giờ. 
Không có sự bắt đầu nào là muộn cả.
    Niềm vui của chúng tôi là được nhìn thấy, chứng 
kiến những gì đang diễn ra sống động khi cả xã 
hội đều vào cuộc với mục đích duy nhất là “được 
đồng hành cùng các thí sinh”. Mong sao không 
còn những nghịch lý, ở đó, nhiều người cứ làm 
những việc mà mình không thích, nhiều người 
thích mà không bao giờ làm được, nhiều người 
sai lầm khi chọn lựa theo cái sở đoản của mình. 

GIẢI THƯỞNG HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 
TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10
 Tối 19/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam... 
tổ chức trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
Toàn quốc lần thứ 10 (2008 – 2009).
 Hội thi có 66 giải pháp được trao giải, Các 
giải pháp này đều đã được kiểm tra thực tế tại 
các cơ sở nghiên cứu và ứng dụng, đánh giá 
mức độ ứng dụng thực tiễn.
        Có 02 giảng viên trường ĐH Nông lâm TP. 

Hồ Chí Minh đã nhận được giải thưởng lần này, 
đó là: TS. Hoàng Kim – Nghiên cứu viên chính 
Khoa Nông Học cùng nhóm tác giả thuộc Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đã đạt  
giải nhất với giải pháp: "Chọn tạo và phát triển 
giống sắn KM140"; ThS. Lê Thị Bình - Trưởng 
phòng Thanh Tra, Trưởng Bộ Môn Sinh học Thủy 
Sản ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nhận huy 
chương đồng của Hiệp hội Sáng kiến Sáng chế 
Hàn Quốc .



Bản tin nội bộ Đại học Nông Lâm Tp.HCM 5

THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUỔI TRẺ VIỆT NAM 2010

SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM NHẬN HỌC BỔNG
“Tài ký chia sẻ cùng sinh viên nữ vượt khó”

 Nhằm giáo dục lý tưởng, xây hoài bão, 
thắp sáng ước mơ cho sinh viên thông qua các 
tấm gương điển hình vượt khó học tập, rèn luyện, 
lập thân, lập nghiệp; kỷ niệm 79 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 17/3/2010, 
Trường ĐH Nông Lâm TpHCM đã tổ chức 
chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi 
trẻ Việt Nam” .
 Với khoảng 500 sinh viên tham dự và 
thành phần khách mời khá đặc biệt như Võ 
Hoàng Nguyên -  GĐ Công ty Thụ Nhân, Tạ Long 
Hậu – Q.Trưởng phòng Tín dụng NH Kiên Long 
Chi nhánh Bình Dương, Lê Hoài Vọng SV năm 
thứ tư - khoa Cơ khí công nghệ (đạt thành tích 
SV 3 tốt cấp thành phố năm 2009), chương trình 
giao lưu diễn ra rất sôi nổi. 
 Sự đan xen chia sẻ kinh nghiệm của 3 vị 
khách mời với 3 thế hệ khác nhau đã tạo sự thu 
hút đặt câu hỏi cho các bạn sinh viên liên quan 
đến: “Tích lũy kỹ năng cho việc quản lý, làm chủ 
doanh nghiệp trong tương lai”, “Xây dựng ước mơ 
như thế nào trong khi phải đối mặt với khó khăn 
về tài chánh, thời gian,…”, “Sự lựa chọn ứng viên 
giữa người có thành tích học tập tốt nhưng hoạt 
động phong trào không tốt và người có thành tích 

học tập trung bình  nhưng hoạt động phong trào 
tốt”, “Kỹ năng cần có song song với kiến thức”, …
 Trong chương trình này, anh Tạ Long Hậu 
(cựu sinh viên khóa 2004-2008 của trường) đã 
trao trực tiếp phần học bổng trị giá 2 triệu đồng 
cho bạn Trần Thị Thu Hoài sinh viên lớp DH07TY 
– Khoa Chăn nuôi thú y có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. 
 Chương trình Giao lưu “Thắp sáng ước 
mơ tuổi trẻ Việt Nam” năm 2010 đã mở ra những 
niềm tin, tiếp thêm nghị lực, thắp sáng ước mơ và 
cùng nuôi hoài bão lớn cho nhiều bạn sinh viên.

 Ngày 7/3/2010, tại Trung tâm thể dục thể 
thao Phan Đình Phùng, 100 sinh viên nữ các 
trường Đại học, cao đẳng và trung cấp nghề tại 
Tp.HCM  đã được nhận học bổng “Tài Ký chia sẻ 

cùng sinh viên nữ vượt khó”. Mỗi suất học bổng 
trị giá 500.000 đồng do công ty Bột thực phẩm Tài 
Ký tài trợ. 
 20 sinh viên nữ thuộc Khoa Công Nghệ 
Thực Phẩm của trường Đại học Nông Lâm 
Tp.HCM cũng đã được nhận học bổng này. 
 Ngoài ra, công ty còn tổ chức hội thi nấu 
ăn: “Đã nấu là ngon – Đã ăn là ghiền” với 18 giải 
thưởng. Mỗi thành viên tham gia được tặng 01 
phần quà về sản phẩm của công ty và tiền hỗ trợ 
nguyên vật liệu trị giá 100.000đồng. 
 Hội thi là một sân chơi lành mạnh, là cơ hội 
giao lưu học hỏi của các bạn sinh viên đến từ các 
trường khác nhau.
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TRAO 10.000USD HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 
ĐH NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH

 Ngày 13/3, tại trường ĐH Nông Lâm 
TPHCM, công ty Mitsubishi đã trao học bổng 
trị giá 10.000USD cho 50 sinh viên, (mỗi suất 
200USD). Đây là lần trao học bổng thứ 2 của 
Công ty Mitsubishi cho sinh viên tại trường. (Năm 
2009, Tập đoàn đã trao cho trường 50 suất học 
bổng tổng trị giá 10.000 USD).
 Hằng năm quỹ học bổng “Đồng hành cùng 
trường đại học Nông Lâm TPHCM” nhận được  
khoảng 2 tỷ/năm tiền hỗ trợ của rất nhiều Mạnh 
Thường Quân: các hiệp hội, các cá nhân và đặc 
biệt là sự đóng góp tích cực từ phía các tập đoàn, 
các DN lớn. 
 Từ quỹ học bổng này, nhiều sinh viên (đặc 
biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 
có thành tích học tập tốt) đã nhận được sự hỗ 
trợ, thậm chí có nhiều sinh viên nhà rất nghèo đã 
cố gắng vươn lên sống tốt, học tập tốt nhờ…học 
bổng!
 Những sinh viên được nhận học bổng 
đến từ các khoa khá đặc trưng của trường: Thủy 
sản và Nông học – các em chủ yếu xuất thân từ 
gia đình nông dân nghèo, vượt khó khăn, vươn 
lên để có thành tích học tập tốt. Đây cũng là một 
trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm đầu 
tư cho lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm thủy 

hải sản của lãnh đạo công ty Mitsubishi trong bối 
cảnh lương thực thực phẩm là một trong những 
mối quan tâm hàng đầu của thế giới.

TẬP HUẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ

 Ngày 19 tháng 3 năm 2010, tại nhà Thiên 
Lý đã diễn ra chương trình “Tập huấn sở hữu trí 
tuệ (SHTT) và chuyển giao công nghệ” do phòng 
Quản lí Nghiên cứu khoa học phối hợp tổ chức.
 Bà Hoàng Tố Như - Phòng SHTT - Sở KH 
&CN trình bày những nội dung liên quan đến các 
vấn đề về quyền SHTT như: nhận diện các đối 
tượng quyền SHTT phát sinh trong hoạt động ng-
hiên cứu và phát triển (quyền tác giả, sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh…); xác 
nhập quyền SHTT (quyền đăng ký, thủ tục đăng 
ký…); quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu; bảo vệ 
quyền SHTT (quyền tự bảo vệ, quyền yêu cầu cơ 

quan có thẩm quyền bảo vệ).
        Chương trình đã thu hút sự tham gia khá đông 
các thầy, cô giáo đến từ các khoa trong trường. 
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… HÃY GÕ CỬA SẼ CÓ NGƯỜI MỞ CỬA
 (Cảm tưởng của sinh viên Trần Thị Thu Hoài – Khoa Chăn nuôi thú y từ chương 
trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam năm 2010”)

 “Người nghèo nhất thế giới không phải là 
người không có tiền, mà người nghèo nhất thế 
giới là người không có  ước mơ. Con người nhờ 
có ước mơ mà trở nên vĩ đại”. Đó là câu nói mà tôi 
tâm đắc nhất. Nhưng xin hỏi có mấy ai dám biến 
ước mơ đó thành hiện thực, hay dần qua năm 
tháng ước mơ đó bị lụi tàn. Có mấy ai biết thắp 
sáng ước mơ của mình và của người khác. Câu 
trả lời của bạn là gì? Còn với tôi là “bạn ơi, điều đó 
rất nhiều”. Đó là khi tôi may mắn tham dự chương 
trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” của 
trường tôi - trường Đại học Nông Lâm TPHCM.
      Tham dự chương trình giao lưu có thầy tôi -  
Thầy Trần Đình Lý, thầy Đặng Kiên Cường. Còn 
có anh Tạ Long Hậu, anh Lê Hoài Vọng – những 
tấm gương tiêu biểu của trường tôi, đặc biệt là 
anh Võ Hoàng Nguyên – giám đốc công ty Thụ 
Nhân Consulting. Đối diện với họ trong tôi trỗi dậy 
niềm cảm phục, ngưỡng mộ và thấy sự nỗ lực 
của bản thân mình sao nhỏ bé quá.
      Nhiều bạn đã chia sẻ những ước mơ, trăn trở, 
băn khoăn của riêng mình làm tôi cảm thấy mình 
không cô đơn. Có thể từ trước đến giờ thế giới 
của tôi quá nhỏ bé nên tôi cảm thấy ước mơ của 
mình lạc lõng. Còn giờ đây, tôi thực sự cảm thấy 
hạnh phúc vì trong tôi cũng chứa những hạt giống 
của ước mơ và sự thành công cũng đang chờ tôi 
phía trước.
      Từ  nhỏ, những lúc làm rẫy cùng gia đình dưới 
cái nắng chói chang, gay gắt của vùng đất Gia Lai 
nóng đến hoa cả  mắt, nhìn thấy từng giọt mồ hôi 
rơi của cha ướt đẫm, lớp áo lao động bạc màu 
của mẹ lòng tôi tự nhủ: phải gắng học thật giỏi, 
phải giúp đỡ, phụng sự cho quê hương, đất nước 
để cha mẹ tôi được hạnh phúc và hưởng niềm 
vui, tự hào vì tôi là con của họ.
      Cho đến giây phút này, tôi cũng có những áp 
lực thực hiện ước mơ nhưng chưa biết bắt đầu từ 
đâu như bé Bảo Nhi; cũng chưa thực sự sử dụng 
hết tất cả thời gian quý báu của mình như bạn 
Ánh Tuyết; hay sợ sệt không biết bao lâu  ước mơ 
mới thành hiện thực như bạn Kim Huệ …nhiều và 
nhiều nữa!Các thắc mắc dần tháo gỡ. Và vấn đề 
quan trọng của tôi là làm sao giải quyết vấn đề tài 

chính đang đè nặng và một lời hứa danh dự với 
ba mẹ tôi. 
      “Bạn có quyền để đầu bạn trên mây nhưng đôi 
chân bạn phải đứng thật vững trên mặt đất”, đó 
là câu nói của anh Hoàng Nguyên. Khát vọng của 
tôi vẫn ở trong đầu nhưng đôi chân tôi sắp khụy 
rồi. Ba vừa bị bệnh nặng, bốn đứa em thì đang đi 
học, vụ mùa vẫn chưa thu hoạch. Bao nhiêu là nỗi 
lo, tiền học phí, sinh hoạt phí,…thật sự tôi rất bế 
tắc, nút thắt này quá mức đối với tôi.
      Mạnh Thường Quân của tôi - anh Tạ Long Hậu, 
xuất hiện như một thiên thần. Khi tôi nghe bên tai 
“anh xin tặng bạn Hoài 01 suất học bổng cá nhân 
trị giá  2.000.000 đồng”, tôi không tin được dù đó 
là sự thật. Điều kỳ diệu đang nở nụ cười với tôi, 
tôi đứng đấy lặng thinh và dường như có gì đó 
chảy dài trên má…
      “Dù  đục, dù trong sông vẫn chảy,
      Dù  thấp, dù cao chiếc lá vẫn xanh, 
      Dù  kẻ phàm tục hay kẻ tu hành,
      Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
      Ta hay chê cuộc đời méo mó,
      Sao ta không tròn tự trong tâm?
      Đất ươm cho những hạt nảy mầm, 
      Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng,
      Nếu tất cả đường đời đều trơn láng,
      Thì  chắc gì “Ta nhận ra ta!”.
      Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ 
Việt Nam”  như vị cứu tinh cho tất cả những ai 
có  khao khát, có đam mê cháy bỏng và đang 
nung nấu thực hiện ước mơ của minh. Hi vọng, 
sẽ có thêm nhiều nữa những lần tổ chức chương 
trình, và tổ chức khắp cả nước với ý nghĩa như 
tên gọi của nó:  “THẮP LÊN NHỮNG ƯỚC MƠ 
CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM”
      Chân thành gửi lời cảm ơn của Hoài và tất cả  
các bạn sinh viên đến mái trường Nông Lâm thân 
yêu, đến anh Nguyên, anh Hậu, anh Vọng cùng 
Ban tổ chức, tất cả Quý thầy cô,… Mỗi khoảnh 
khắc đều chứa đựng những điều kỳ diệu trong 
đó, và tôi không bao giờ quên được ngày hôm 
nay. Điều kỳ diệu không bao giờ tự sinh ra, nó do 
chính chúng ta tạo ra: “Hãy tin là sẽ có. Hãy tìm sẽ 
thấy. Hãy gõ cửa sẽ có người mở cửa”.
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TIN CÔNG ĐOÀN

 *Kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 
8-3, Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm phối 
hợp  với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức hoạt 
động giao lưu Nữ công với  2 hình thức:
 - Tổ chức Trưng bày “Trang phục, trang 
sức Phụ nữ các dân tộc ở Miền Nam” tại Thư 
viện Trường từ ngày 02 – 09/3/2010. Có 47 bức 
ảnh chụp chân dung người Phụ nữ Nam Bộ trong 
các bộ trang phục từ đầu thế kỷ XX đến nay, 42 
loại trang sức phụ nữ xuất hiện cách đây gần 100 
năm, 18 bộ trang phục truyền thống của dân tộc 
Kinh, Hoa, Chăm, Khmer, Êđê. . . đã được trưng 
bày, thu hút 1.136 lượt khách đến tham quan. 
 - Hội thi “Trang phục truyền thống các dân 
tộc” được tổ chức vào sáng ngày 09/3/2010 với 
17 bộ trang phục trình diễn. Bảo tàng Phụ nữ 
Nam Bộ giới thiệu 05 bộ trang phục: áo dài, trang 
phục dân tộc Chăm, Campuchia, Trung quốc, 
Nhật Bản. Công đoàn Trường ĐHNL trình diễn 15 
bộ trang phục, trong đó có 05 bộ trang phục dân 
tộc Việt Nam, 10 bộ trang phục các nước trên thế 
giới. Các đơn vị tham gia trình diễn đã có nhiều 
sáng tạo và nỗ lực, mang đến Hội thi không khí 
vui tươi, sôi nổi, giới thiệu với khán giả nhiều nét 
văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Giải nhất thuộc 

về Công đoàn Viện Công nghệ Sinh học và Môi 
trường trong trang phục truyền thống Thailand. 
Giải Nhì thuộc về Công đoàn Phòng Công tác 
Sinh viên với tiết mục Song ca “Thương nhau Lý 
tơ hồng” trong trang phục áo tứ thân. Công đoàn 
Khoa Chăn nuôi Thú Y và Công đoàn Phòng Đào 
tạo đạt giải Ba.
 * Tổng kết 5 năm phong trào Giỏi việc 
nước – Đảm việc nhà giai đoạn 2005-2009, tập 
thể Nữ CBVC Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
được nhận Bằng Khen của Liên đoàn Lao động 
Tp.HCM, tập thể Ban Nữ công nhận Bằng Khen 
của Công đoàn Giáo dục VN, 02 Chị nhận Bằng 
Khen của Công đoàn Giáo dục VN, 01 Chị nhận 
Bằng Khen của UBND Tp.HCM, 42 Chị được 
Công đoàn Giáo dục VN và Liên đoàn Lao động 
Tp.HCM trao Chứng nhận Giỏi việc nước – Đảm 
việc nhà giai đoạn 2005 – 2009.

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 2 NĂM HỌC 
2009-2010

 Nhằm hưởng ứng ngày toàn dân tham 
gia hiến máu tình nguyện 7/4, thể hiện tinh thần 
tương thân tương ái, Ban Vận động hiến máu 
nhân đạo trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
cùng với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM 
đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo vào 
02 ngày: 29 & 30/3/2010 tại Nhà Phượng Vĩ. 
 Theo đó, gần 1000 CBVC và sinh viên 
trường Đại học Nông Lâm TphCM đã tham gia 
nghĩa cử cao đẹp này.


