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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
NÔNG LÂM TP.HCM NHIỆM KỲ 2010 - 2012

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN VII NĂM 2010 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

 Thực hiện theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ chí 
Minh và sự chỉ đạo của Ban thường vụ Thành 
Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, được sự đồng ý 
của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, ngày 20 
tháng 04 năm 2010, Đại hội đại biểu Đoàn trường 
ĐH Nông lâm Tp.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2012 đã 
được tổ chức long trọng. Đến dự Đại hội có lãnh 
đạo Trường, các Khoa, Bộ môn
 Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2010 - 
2012 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Phạm Hồng Sơn 
giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trương Tuệ Minh và 
đồng chí Đoàn Trần Vĩnh Khánh giữ chức vụ Phó 
Bí thư Đoàn trường.
 Đại hội kết thúc tốt đẹp với những hứa 

hẹn nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới, nhằm 
đóng góp vào sự phát triển của công tác Đoàn và 
phong trào TN nói riêng cũng như sự phát triển 
của trường Đại học Nông lâm Tp. HCM nói chung. 

 Trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 năm 
2010, trường Đại học Nông lâm Tp. HCM đã tổ 
chức Hội nghị Khoa học trẻ lần VII năm 2010. Qua 
đó, nhằm tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 
của sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ (dưới 40 
tuổi) từ năm 2007 - 2010; đồng thời, định hướng 
cho công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 
- 2015.
Tại Hội nghị, đã có 69 công trình của các cá nhân, 
nhóm nghiên cứu tham gia báo cáo trước Hội 
đồng khoa học tại 4 tiểu ban (TB): TB Nông - lâm 
- ngư nghiệp; TB Công nghệ; TB Kinh tế, Quản lý; 
TB Khoa học, Giáo dục. Trong đó, có 07 báo cáo 
được đánh giá xuất sắc. 
 Hội nghị là cơ hội tốt giúp các cán bộ trẻ và 
sinh viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu, trao đổi 

kinh nghiệm, tiếp cận với những kết quả nghiên 
cứu về khoa học liên quan đến lĩnh vực ngành 
nghề đang được đào tạo tại trường. Chất lượng 
và hiệu quả, đó là nhận xét của tất cả những 
người tham gia Hội nghị Khoa học trẻ lần VII năm 
2010 của trường Đại học Nông lâm Tp. HCM. 



Số 47 – Tháng 04/20102

KÝ MOU VỚI ĐH LA TROBE (ÚC) 

TIẾP ĐOÀN ĐH PICARDIE JULES VERNES – PHÁP 

TỪ  NĂM 2010, THÊM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 

 Ngày 22/03/2010 diễn ra lễ ký thỏa thuận 
hợp tác giữa ĐH Nông Lâm TP. HCM với ĐH 
La Trobe (Úc). TS. Trịnh Trường Giang – Hiệu 
trưởng Nhà trường và Giáo sư John Rosenberg – 
Phó hiệu trưởng ĐH La Trobe là đại diện hai bên 
trong buổi ký kết.
Hai trường đã thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh 
vực: Trao đổi nghiên cứu, học thuật và giảng dạy;  
Trao đổi giảng viên và sinh viên; Trao đổi các ấn 
bản khoa học, thực hiện các chương trình, dự án.
Hiệu lực của thỏa thuận hợp tác là 05 năm. 

 Ngày 30/03/2010, Bộ môn Công nghệ 
Sinh học trường ĐH Nông lâm Tp. HCM đã tiếp 
đoàn ĐH Picardie Jules Vernes – Pháp thảo luận 
về những hợp tác nghiên cứu liên quan đến hợp 
chất tự nhiên và đào tạo.
 Trong dịp này, ĐH Picardie Jules Vernes 
giới thiệu về các chương trình đào tạo thạc sỹ và 
tiến sỹ dành cho sinh viên và giảng viên Việt Nam.
Đại diện Nhà trường tiếp đoàn có TS. Nguyễn Lê 
Hưng – Phó hiệu trưởng, TS. Lê Đình Đôn – Viện 
trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Môi Trường,  
TS. Trần Thị Lệ Minh – Giảng viên Bộ môn Công 
nghệ Sinh học.

 Vào ngày 27/4/2010, tại Trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM diễn ra Hội thảo về chương trình 
tiên tiến ngành Thú y. Đây là chương trình hợp tác 
đào tạo giữa trường đại học Nông Lâm TPHCM 
và ĐH Queensland (UC). Chương trình đào tạo 
Bác sĩ Thú y có năng lực chuyên môn cao, sử 
dụng thông thạo Anh ngữ, tác phong chuyên 
nghiệp để có thể làm việc cho các đơn vị trong 
nước và các công ty đa quốc gia hoặc tiếp tục 
chương trình sau đại học tại các trường đại học 
nước ngoài. Chương trình học bằng tiếng Anh và 
bằng tốt nghiệp do 2 trường cấp. 
 Chương trình tiên tiến Bác sĩ Thú y tuyển 
sinh khóa đầu tiên vào tháng 9/2010. Đối tượng 
là những thí  sinh trúng tuyển vào ngành Thú y 

trường ĐH Nông Lâm TPHCM hoặc các trường 
có nhóm ngành phù hợp. Tiếng Anh không phải 
là điều kiện bắt buộc xét tuyển. Nếu thí sinh chưa 
đáp ứng điều kiện tiếng Anh thì sẽ được học một 
học kỳ dự bị. 
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VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO SAU KHI GIA NHẬP WTO

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC 
NÔNG LÂM 2010

 Nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày Thể thao Việt Nam 
27/3, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4, 
ngày sinh của Bác Hồ 19/5, đồng thời nhằm tuyển 
chọn những vận động viên có thành tích cao để 
bổ sung vào đội tuyển sinh viên trường tham dự 
các giải do Hội sinh viên TP.HCM, BGD&ĐT tổ 
chức và giao lưu, thi đấu với các đội tuyển sinh 
viên trường bạn, Hội thể thao ĐHNL phối hợp 
phòng CTSV, Đoàn Thanh niên, Ký túc xá tổ chức 
"Hội thao sinh viên Đại học Nông Lâm 2010" được 
khai mạc vào ngày 20/4/2010. 
 Đối tượng tham dự hội thao lần này là sinh 
viên đang học tập trung tại trường ĐH Nông Lâm 
Tp. HCM, với các nội dung thi đấu: Bóng đá nam, 

nữ; Bóng chuyền nam, nữ; Bóng bàn; Cầu lông; 
Điền kinh. 

 Ngày 27 tháng 03 năm 2010, Trung tâm 
Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp Trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp với Trung 
tâm Hỗ trợ hội nhập WTO (Viện nghiên cứu phát 
triển TP.HCM) đã tổ chức chương trình báo cáo 
chuyên đề: “Việt Nam  như thế nào, ở đâu sau 
khi gia nhập WTO?” do Chuyên gia kinh tế cao 
cấp - TS. Lê Đăng Doanh trình bày. Chương trình 
đã giúp sinh viên và giảng viên của Nhà trường 
có thêm thông tin về đất nước chúng ta sau hơn 
3 năm hội nhập WTO.  
 
 Chương trình tọa đàm diễn ra khá sôi nổi 
với những câu hỏi phía SV và phần trình bày của 
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Với thời lượng không 
nhiều, nhưng chương trình đã cung cấp cho 
giảng viên & sinh viên một bức tranh toàn cảnh, 
chi tiết về đất nước VN sau hội nhập WTO. Đây 
thật sự là những kiến thức quý báu, mang tính 
định hướng cho những ai quan tâm có thể tiếp 
tục nghiên cứu.
 

 Sau chương trình, Trung tâm Hỗ trợ hội 
nhập WTO (Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM) 
đã gửi tặng cho Nhà trường 500 bản tài liệu bài 
nói chuyện của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh và 40 CD 
tài liệu Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế 
quốc tế. Toàn bộ phần tài liệu này, trung tâm Hỗ 
trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp đã chuyển 
giao cho Thư viện trường.
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THÁNG 4 NĂM 2010:

CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC, TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2010

 Học bổng Đồng hành cùng ĐH Nông 
Lâm TPHCM do TS. Phan Hoàng Đồng tài trợ: 

 Tổng trị giá: 12.000.000đồng/năm. Số 
suất: 6. Số tiền: 2.000.000đồng/suất. Đây là học 
bổng  được tài trợ bởi gia đình TS. Phan Hoàng 
Đồng tài trợ hằng năm (từ 2010) cho sinh viên 
trường thuộc các khoa: Lâm nghiệp, Nông học, 
Chăn nuôi Thú y, Kinh tế, Cơ khí, Thủy sản.

Học bổng của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ 
nghệ gỗ Trường Thành năm 2010:

 Năm 2010 là năm thứ 2 học bổng này 
được trao cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm 
TpHCM theo thỏa thuận giữa trường Đại học Nông 
Lâm Tp.HCM và Công ty CP Tập Đoàn Kỹ nghệ 
gỗ Trường Thành. Tổng trị giá: 100.000.000đồng/
năm (một trăm triệu đồng/năm). Số suất: 20,  Số 
tiền: 5.000.000đồng/suất. 

Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh 
gia đình: khó khăn, gia đình neo đơn, con thương 
binh, gia đình có anh/chị/em bị ảnh hưởng bởi 
chất độc màu da cam. Có kết quả học tập đạt 
điểm trung bình từ 7.0 điểm trở lên. 

Học bổng tương lai do Công ty ANCO tài trợ:

 Năm 2010, được sự tài trợ của công ty 
ANCO, nhà trường tiếp tục tuyển chọn “Học bổng 
tương lai” năm học 2010-2011 nhằm hỗ trợ cho 
các sinh viên nghèo học giỏi, cụ thể như sau: Loại 
hình học bổng: Toàn phần: 10 triệu đồng/suất. Số 
suất học bổng: 12 suất. Đối tượng: sinh viên từ 
năm thứ 3 trở đi, thuộc các chuyên ngành sau của 
khoa Chăn Nuôi  Thú  Y và khoa Cơ Khí trường 
ĐH Nông Lâm Tp.HCM. Tiêu chí xét chọn: Điểm 
trung bình của năm học trước từ 7.0 trở lên; được 
xếp lọai khá trở lên theo qui chế của nhà trường 
(không có điểm khống chế); ưu tiên cho sinh viên 
có kỹ năng nói, viết tiếng Anh lưu loát. Hạnh kiểm: 
Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tích cực; có 
thái độ chuẩn mực với thầy cô, không vi phạm kỷ 
luật của trường, khoa; quan hệ tốt với bạn bè; có 
tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ và giúp đỡ 
mọi người. Gia cảnh: Gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn cần được hỗ trợ, gia đình ở những vùng khó 
khăn, vùng sâu- vùng xa, vùng vừa bị thiên tai, 
ưu tiên những sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ. Chí 
hướng nghề nghiệp: Yêu thích đối với lĩnh vực 
nông nghiệp, có chí hướng theo đuổi nghề nghiệp 
liên quan đến ngành học (sau khi tốt nghiệp). Hoạt 
động phong trào: Tích cực tham gia hoạt động 
các phong trào đoàn thể của lớp và nhà trường, 
năng động, linh hoạt trong cuộc sống.
	 Mọi	 thông	 tin	 vui	 lòng	 truy	 cập	Website:	
www.nls.hcmuaf.edu.vn.	

 *  C.T GROUP 
*  Công ty TNHH Sopia Sài Gòn
* Công ty TNHH SX- TM A.S.T.A 
* Công ty TNHH Sundat Crop Science 
* Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – 
Bình Phước
* Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình 
Thuận
* Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư nhiệt đới
* Công ty TNHH TM DV Thiên Vinh 
* Trung Tâm Ngoại Ngữ Trường ĐH Nông Lâm 
Tp.HCM 
* Công ty Cổ phần Dược phẩm xanh.

* Công ty TNHH Cargill Việt Nam 
*  Công ty TNHH Ôni
* Công ty TNHH SX TM Việt Quốc Thịnh.
* Công ty CP Công nghiệp MASAN.
* Công ty CP Bảo vệ Thực vật SG.
* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 194
*  Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân 
bón Hóa Sinh (huyện Củ Chi)
* Công ty TNHH Thế Giới Xanh (VN)
* Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Đất 
Xanh Tây Bắc  
* Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa 
(Xem chi tiết tại Website:
        www.nls.hcmuaf.edu.vn)
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 Nguyễn	 Thái	 Bình	 là	một	 cựu	 sinh	 viên	
của	trường	ĐH	Nông	lâm	Tp.	HCM	(trước	đây	là	
trường	CĐ	Nông	-	Lâm	-	Súc),	một	 trí	 thức	yêu	
nước	tiêu	biểu	Sài	Gòn	(1945	–	1975).	Ngày	30	
tháng	4	năm	2010,	anh	được	Chủ	tịch	nước	truy	
tặng	 danh	 hiệu	 Anh	 hùng	 Lực	 lượng	 Vũ	 trang	
Nhân	dân.	
 Nguyễn Thái Bình, sinh ngày 14 -1-1948 
tại Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, 
trong một gia đình lao động. Từ  nhỏ, Nguyễn 
Thái Bình vốn đã rất chăm chỉ và thông minh, 
theo cha lên Sài Gòn kiếm sống  rồi thi đỗ vào 
trường Trung học Petrus Ký. Đỗ Tú tài năm 1966, 
sau đó anh vào Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc 
với mong muốn trở thành một chuyên gia nông 
học có khả năng giúp Nông dân đỡ vất vả . 
 Năm 1968, Nguyễn Thái Bình được cấp 
học bổng du học tại Mỹ. Cơ quan Viện trợ của Mỹ 
USAID bảo trợ cho anh sang học tại trường Cao 
đẳng Fresno với mưu đồ đào tạo Nguyễn Thái 
Bình trở thành người phục vụ tận tụy cho chính 
sách thực dân mới của chúng. Chỉ một năm sau, 
Nguyễn Thái Bình thi đỗ vào ngành thực phẩm 
và ngư  nghiệp thuộc Đại học Washington rồi trở 
thành một sinh viên ưu tú của trường.  Ông còn là 
một người yêu thích làm thơ, quyền anh và bóng 
đá.
  Ý thức sâu sắc về vận mệnh dân tộc, trong 
thời gian học tập tại Hoa Kỳ, anh đã tham gia 
vào các cuộc biểu tình chống Chiến tranh Việt 
Nam. Nguyễn Thái Bình hoạt động tích cực trong 
trường Đại học, diễn thuyết tại nhiều cuộc hội 
thảo, mít tinh của các tổ chức chống chiến tranh 
ở Mỹ. Anh là đồng sáng lập tờ Thời Báo Gà (cơ 
quan ngôn luận của Trung tâm Tài liệu Việt Nam, 
tổ chức phản đối chiến tranh của người Việt ở 
Mỹ). Anh còn viết bài tố cáo tội ác chiến tranh của 
Mỹ ở Việt Nam trên các báo chí của Hội người 
Việt Nam ở Mỹ, Canada, Pháp…
 Ngày 10-2-1972, Nguyễn Thái Bình và 9 
sinh viên đồng hương Việt Nam chiếm tòa đại sứ  
Ngụy quyền Sài Gòn ở Quảng trường Liên hợp 
quốc - New York, phân phát truyền đơn lên án 
chính sách xâm lược đẫm máu của người Mỹ và 

bọn Ngụy quyền tay sai ở Việt Nam. 
            Tháng 5-1972, cùng với việc được trao văn 
bằng tốt nghiệp hạng danh dự của Đại học Wa-
sihington là lệnh trục xuất của chính quyền Hợp 
chủng quốc đối với Nguyễn Thái Bình. ngày 1-7-
1972, anh rời Mỹ trở về quê hương. Trên chuyến 
bay Washington - Honololo - Sài Gòn, mật vụ Mỹ 
đã được giao nhiệm vụ bắn chết anh ngay trên 
máy bay khi vừa hạ cánh xuống phi trường Tân 
Sơn Nhất, rồi chúng vứt xác anh xuống đường 
băng........
     Hiện nay, anh được truyền thông Nhà nước coi 
như một hình tượng trí thức đấu tranh chống Mỹ 
tiêu biểu của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ. Có 
nhiều trường học được lấy tên Nguyễn Thái Bình 
và một quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo 
học giỏi ở Việt Nam cũng mang tên anh. 
    Sinh thời, Nguyễn Thái Bình có câu nói rằng: 
"Thà làm hạt cát phù sa bồi đắp cho quê hương 
còn hơn làm viên kim cương để trang điểm cho 
bàn tay người mệnh phụ kênh kiệu”. Đó là khí 
phách của người trí thức yêu nước, cũng là khí 
phách của một thời đại anh hùng – thời đại làm 
nên kỳ tích lịch sử  dân tộc Việt Nam.

LIỆT SĨ NGUYỄN THÁI BÌNH (CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC 
NÔNG LÂM TP.HCM): HÌNH TƯỢNG TRÍ THỨC 
ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ TIÊU BIỂU
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LỄ TRAO HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY FRIEDEN - NHẬT 
BẢN CHO CÁN BỘ TRẺ KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
 Sáng ngày 04/03/2010, tại Phòng họp 2 - 
Nhà Thiên Lý diễn ra lễ trao học bổng toàn phần 
cho anh Nguyễn Trung Hậu - cán bộ trẻ Khoa 
Công nghệ Thực phẩm đến học Thạc sỹ tại Đại 
học Nông nghiệp Tokyo. 
 Đây là học bổng thường niên của Công 
ty Frieden cho cán bộ giảng viên trẻ của Đại học 
Nông Lâm TP. HCM trong lĩnh vực Thú y và Thực 
phẩm. 

CHƯƠNG TRÌNH “SÂN CHƠI CUỐI TUẦN” LẦN THỨ 18 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HỢP TÁC VỚI  NHÀ 
MÁY SỮA YAKULT VIỆT NAM
 Vào ngày 02/02/2010, khoa Công nghệ 
thực phẩm trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã 
tổ chức chuyến tham quan, khảo sát thực tế tại 
nhà máy sữa Yakult Việt Nam, khu VSIP tỉnh Bình 
Dương. Đây là nhà sản xuất đi đầu trong lĩnh vực 
sữa uống lên men chứa khuẩn sống trên thế giới. 
Có 16 cán bộ giảng dạy, cán bộ công chức đã 
tham gia chuyến tham quan do TS. Trương Thanh 
Long – Phó trưởng khoa, làm trưởng đoàn. 
 Qua chuyến tham quan, ngoài việc nâng 
cao kiến thức về quản lý doanh nghiệp, tìm hiểu 
về quy trình sản xuất thực tế tại nhà máy của cán 
bộ công chức khoa CNTP, còn là dịp tạo cơ hội 
cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu cũng 
như trang bị thêm cho sinh viên nhiều hiểu biết 

thực tế.
 Đây cũng là dịp để Khoa Công nghệ thực 
phẩm thắt chặt hơn nữa sự liên kết, hợp tác với 
các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực thực phẩm 
của miền Đông Nam Bộ.

 Tối 28 tháng 4 năm 2010, tại sân Đa Môn 
trường ĐH Nông lâm Tp. HCM, CLB Ngôi sao 
xanh đã tổ chức chương trình “Sân chơi cuối 
tuần” lần thứ 18.
 Tham dự chương trình có Ban Thường vụ 
Đoàn trường, Ban Thư ký Hội sinh viên trường, 
đại diện Ban giám đốc  KTX, đại diện các CLB 
đội, nhóm trong trường, đại diện CLB Trái tim tình 
nguyện của Hội liên hiệp Tp. Đà Lạt.
 Với chủ đề “Vì ngày mai’ chương trình 
nhằm mục đích quyên góp tiền ủng hộ trẻ em ng-
hèo thuộc xã Đinh Trang Thượng , huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng. Được biết, cuộc sống của đồng 

bào dân tộc thiểu số Mạ nơi đây còn nhiều khó 
khăn. Đây là một một hành động đấy ý nghĩa, thể 
hiện tinh thần tương thân tương ái đã thu hút sự 
tham gia của gần 1.000 sinh viên trong trường. 
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HÃY YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN…
 Vừa qua, Phòng Công tác Sinh viên phối 
hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ 
doanh nghiệp, Đoàn TN, Hội Sinh viên trường ĐH 
Nông lâm TPHCM tổ chức chương trình tọa đàm 
“Sống đẹp” đã thu hút sự tham gia khá nhiệt tình 
của các bạn sinh viên. Đây là chương trình mang 
ý nghĩa rất thiết thực nhằm giáo dục, định hướng 
cho các bạn trẻ lối sống tích cực hơn giữa cuộc 
sống khá bộn bề và luôn ẩn chứa nhiều cạm bẫy.
       Xã hội càng phát triển, đời sống chúng 
ta được nâng cao hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. 
Nhưng mặt trái của nó là lối sống thực dụng, “lạnh 
lùng” trong mối quan hệ giữa con người với nhau, 
đặc biệt là trong giới trẻ. Gần đây, dư luận đang 
hết sức xôn xao về tình hình bạo lực trong trường 
học, về chứng “vô cảm” của học sinh khi thấy bạn 
mình đánh nhau mà chỉ “dương mắt” xem “say 
sưa” như xem “phim chưởng’. Đó phải chăng 
cũng là một quan niệm sống mà ít nhiều các bạn 
trẻ đang “chạm phải”.Vậy, “sống đẹp” còn nữa 
đâu?!. 
         Con người ta, ai cũng luôn muốn mình hoàn 
thiện và “đẹp” trong mắt mọi người. Thế nên, 
“Sống đẹp” trước hết là nhu cầu của mỗi người 
và mọi người. Sống đẹp là ‘khẩu hiệu” khá quen 
thuộc nhưng lại là điều luôn mang tính thời sự, 
bởi xã hội nào, thời đại nào cũng cần lắm lối sống 
ấy. Nhưng có lẽ, nhiều người vẫn luôn cho rằng 
“Sống đẹp” như một điều gì đó rất to lớn, vĩ đại 
mà chỉ những người “đầu đội trời, chân đạp đất’ 
mới có thể thực hiện được. Không. Sống đẹp là 
một khái niệm không mang tính phải là sống “phi 
thường”. Nó mang nghĩa đơn thuần, giản dị mà 
nếu mỗi chúng ta biết lắng nghe, quan sát, cảm 
nhận và hành động một chút thôi sẽ thấy được 
điều đó. 
          Vậy, thế nào là “Sống đẹp”? Theo tôi, đó 
là sống biết yêu thương. Yêu thương từ chính 
những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và trong 
mối quan hệ với những người xung quanh ta -  họ 
là gia đình, hàng xóm, là bè bạn, đồng nghiệp. 
Yêu thương qua cái nhìn trìu mến, qua một cử 
chỉ thân thiện, qua cái bắt tay nồng nàn nhưng 
có sức mạnh truyền đi, tiếp thêm cho con người 
ngọn lửa niềm tin, hy vọng. Yêu thương biểu 
hiện qua lời an ủi, động viên, sự sẽ chia chân 
thành không phải để lấy lòng nhau theo kiểu xã 

giao, bởi rút cuộc, cái gì không xuất phát từ chính 
con tim chân thành thì nó chẳng bao giờ là sự 
bền vững. Yêu thương cũng biểu hiện qua lời 
cảm ơn khi bản thân nhận được sự giúp đỡ từ 
người khác, cho dù đó chỉ là “ân huệ” rất nhỏ. 
Yêu thương nhiều hơn khi trên đường đi, ta vô 
tình quẹt xe phải ai đó, hãy nói và nhìn bằng đôi 
mắt của người có lỗi. Yêu thương khi một buổi 
sáng bước ra đường, ta gặp người ăn mày đang 
chìa tay cầu xin “sự bố thí” từ ta, ta không cáu gắt 
lên “ hôm nay là một ngày xúi quẫy” mà hãy sẽ 
chia bằng những “đồng bạc” xuất phát từ TÂM ta. 
Yêu thương nhiều hơn khi trước bệnh nhân của 
mình, người thầy thuốc luôn phải là người “mẹ” 
dịu dàng, ân cần chăm sóc, giúp họ an lòng hơn 
khi đối đầu với con bệnh. Yêu thương thật nhiều 
khi ta dám bỏ cả những việc của mình để giúp đỡ 
một ai đó, bởi nhiều khi niềm vui và hy vọng của 
người khác cũng là niềm hạnh phúc bất ngờ đến 
trong tim ta. Cũng yêu thương nhiều hơn khi ta ý 
thức được rằng “ta có thể làm việc gì đó trong tích 
tắc nhưng khiến ta đau lòng cả đời”…
Có câu nói rằng “Đừng che dấu tình yêu và sự 
dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy 
làm cuộc đời bạn tràn ngập sự ngọt ngào. Hãy nói 
những lời thân thương khi bạn còn nghe được và 
tim bạn còn rung động”. Hãy yêu thương nhiều 
hơn bạn nhé, bởi có YÊU THƯƠNG bạn sẽ có 
thật nhiều, có sự GIÀU SANG và THÀNH ĐẠT.
 Nếu bạn làm được những điều trên, bạn đã thực 
sự “SỐNG ĐẸP”. Hy vọng, còn có nhiều chương 
trình tọa đàm như thế để chúng ta sẽ chia với 
nhau nhiều hơn nữa và con người xích lại gần 
nhau hơn!
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TIN CÔNG ĐOÀN

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “CHÌA KHÓA TRI THỨC” 

 * Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng Miền 
Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); hướng đến Đại 
hội Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, 
kỷ niệm 55 năm thành lập Trường và nhằm góp 
phần nâng cao các sinh hoạt văn hóa, tinh thần, 
tăng cường giao lưu giữa cán bộ, viên chức, các 
công đoàn viên trong trường, Ban chấp hành 
Công đoàn Trường tổ chức Hội thi Văn nghệ với 
chủ đề “Hát mừng ngày hội non sông”.

 * Trong những hoạt động kỷ niệm những 
ngày lễ lớn này, Ban chấp hành Công đoàn 
Trường tổ chức giải bóng đá mini truyền thống 
cho các công đoàn viên trong trường. Với cơ cấu 
giải thưởng gồm: hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, 
hạng Tư; giải phong cách, giải cho cầu thủ xuất 
sác nhất; giải cho thủ môn xuất sắc nhất. Giải đấu 
khai mạc từ thứ Hai (19/4/2010). 
Chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 và ngày 
Thể Thao Việt Nam 27/3, vào ngày 26 tháng 3 

năm 2010, Công đoàn trường Đại học Nông Lâm 
Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức giải Tennis mở rộng 
cho CBCC từ các đơn vị trong nhà trường nhằm 
nâng cao tình đoàn kết và hoạt động thể dục thể 
thao của CBCC trong nhà trường. 
Kết thúc trận đấu, công đoàn khối Liên phòng 
nhận giải nhất, giải nhì thuộc về công đoàn khoa 
Môi trường - Tài nguyên và Khoa Khoa học, giải 
ba được trao cho công đoàn khoa Nông học và 
Cơ khí Công nghệ.

          Vòng chung kết cuộc thi “Chìa khóa tri thức” 
do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức đã diễn 
ra vào sáng ngày 18-4. Sáu đội cùng tranh tài các 
nội dung: nhanh tay nhanh mắt (bấm chuông trả 
lời câu hỏi), tài năng (hát, kịch, thời trang...), vẽ 
tranh đối kháng (đoán ý tưởng tranh vẽ). 
 Các vòng thi từ vòng loại (thu hút trên 
1.000 thí sinh đến từ 45 trường ĐH, CĐ, trung học 
chuyên nghiệp) đến chung kết đều thể hiện thông 
điệp: Bảo vệ cuộc sống xanh, sạch, các ý tưởng, 
giải pháp giữ gìn môi trường xung quanh...
 Đội Yêu Môi Trường của trường ĐH Nông 
Lâm Tp. HCM giành giải vô địch, giải nhì thuộc về 
đội Rừng Xanh, đội Ước Mơ Xanh đoạt giải ba. 
 Cùng ngày hôm đó, tại công viên Lê Văn 
Tám, các bạn sinh viên của trường ĐH Nông Lâm 
cũng thể hiện hết mình trong các phần thi: hùng 

biện môi trường, thi thiết kế thời trang từ rác tái 
chế, thi video clip về môi trường và giành các thứ 
hạng cao như giải 3 hùng biện môi trường, giải 
nhất thiết kế thời trang và giải nhì video clip.


