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PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 
NHIỆM KỲ XIII, 2010 - 2015 

 Đảng bộ Đại học Nông Lâm thống nhất 
mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ nhiệm kỳ XIII là: 
“Tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển, xây 
dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với 
tính chiến đấu cao, tạo dân chủ thực sự trong 
Đảng để đủ năng lực tập hợp, đoàn kết và phát 
huy được sức mạnh của toàn trường tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong việc  nâng cao chất 
lượng đào tạo; phát huy hiệu quả công tác ng-
hiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 
đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thực tiễn, hội nhập 
nhanh với các trường đại học trong nước, trong 
khu vực và trên thế giới.” 
 Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng 
và tổ chức, nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo 
của Đảng trong hệ thống chính trị Nhà trường, lấy 
tự phê bình và phê bình để đấu tranh, xây dựng 
sự đoàn kết nhất trí trong Đảng ủy, trong Đảng bộ, 
giữa Đảng ủy và Ban Giám Hiệu với các tổ chức 
quần chúng, xây dựng Đảng bộ luôn đạt danh 
hiệu “trong sạch vững mạnh”, đáp ứng được yêu 
cầu của Nhà trường  trong giai đoạn phát triển 
mới.
 Với tinh thần phấn khởi, quyết tâm đưa 
Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI, Nghị quyết 
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần IX, Đảng bộ 
khối  lần IV vào mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà 
trường. Ban chấp hành Đảng bộ kêu gọi toàn thể 
đảng viên đoàn kết hơn nữa chung quanh Ban 
chấp hành Đảng bộ, không ngừng phát huy vai 

trò xung phong gương mẫu, tham gia tích cực mọi 
hoạt động của Đảng bộ và Nhà trường với tinh 
thần trách nhiệm cao, thực hiện thành công Nghị 
quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ XIII (2010 - 2015), 
phấn đấu xây dựng Đảng bộ Đại Học Nông Lâm 
TP HCM đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh”.
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RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VÀ VAI TRÒ 
CỦA ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN (Trích tham luận của Chi bộ đoàn thể Sinh viên) 

 Vừa qua, trong dịp đến thăm và làm việc 
với các trường đại học cao đẳng phía Nam nhằm 
thăm dò tổng thể về trò chơi trực tuyến game on-
line, đại diện Bộ GD-ĐT- Vụ công tác Học sinh 
Sinh viên (HSSV), Cục Cơ sở vật chất & thiết bị 
trường học, đồ chơi trẻ em đã đến thăm và làm 
việc tại trường đại học Nông Lâm TPHCM.
 Nhân dịp này, ông Nguyễn Đình Mạnh- Vụ 
phó Vụ công tác HSSV đã tham dự lễ trao học 
bổng “Đồng hành cùng Đại học Nông Lâm” do 
Tiến sĩ Phan Hoàng Đồng tài trợ cho các sinh viên 
khó khăn của trường.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THĂM DÒ VỀ TRÒ CHƠI 
TRỰC TUYẾN GAME ONLINE TRONG SINH VIÊN

 Thế hệ trẻ chuẩn bị hành trang vào đời rất 
cần phải tích lũy  những kiến thức khoa học, công 
nghệ, ngoại ngữ, tin học... nhưng nếu chỉ chừng 
đó thôi thì chưa đủ. Nếu không quan tâm hoặc 
bỏ qua việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống 
của họ thì rất dễ dẫn tới sự phát triển lệch lạc, 
phiến diện. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cùng với việc 
đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đất nước, phải 
chú trọng công tác giáo dục đạo đức cách mạng 
cho thế hệ trẻ, giúp cho thế hệ trẻ biết vươn lên 
làm chủ một cách đúng đắn tri thức hiện đại, trở 
thành những con người đủ đức, đủ tài, thực sự là 
những công dân vừa “hồng” vừa “chuyên”. 
Thực trạng đạo đức sinh viên hiện nay đang nổi 
lên một số vấn đề rất đáng lo ngại. Đó là một  bộ 
phận sinh viên sống thiếu niềm tin, phai nhạt lý 
tưởng, chạy theo lối sống cá nhân, thực dụng, 
đua đòi, sa vào tệ nạn xã hội, tiếp thu thiếu chọn 
lọc lối sống từ bên ngoài...  Để phát huy tính tích 

cực và điều chỉnh những lệch lạc trong suy nghĩ, 
hành động của sinh viên, nhằm đào tạo, giáo dục 
họ trở thành người lao động có đủ năng lực đòi 
hỏi toàn Đảng, toàn xã hội ngoài việc chăm lo giáo 
dục tri thức, chuyên môn, cần phải tăng cường 
quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng 
cho sinh viên.
Trong phạm vi trường Đai Học, Chi Bộ sinh viên 
là hạt nhân chính trị lãnh đạo sinh viên thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của đảng 
bộ nhà trường là cầu nối trực tiếp giữa Đảng và 
sinh viên. 
Mỗi đảng viên sinh viên cần làm gương để giáo 
dục cho sinh viên tinh thần phấn đấu học tập, rèn 
luyện nghiêm túc, bền bỉ, kiên trì, không ngừng 
vươn lên để chiếm lĩnh tri thức khoa học, làm chủ 
tri thức khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê 
hương, đất nước.
 Ngoài ra, chúng ta cần giáo dục cho sinh viên 
tinh thần đoàn kết, có ý thức tập thể, cộng đồng, 
hợp tác, tương trợ trong học tập, nghiên cứu khoa 
học, tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã 
hội, nhân đạo, từ thiện.
Lực lượng đảng viên trẻ là sinh viên chắc chắn 
sẽ trở thành đội ngũ trí thức có nhiều cống hiến, 
đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong tiến trình 
hội nhập của nền kinh tế toàn cầu. 
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THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 Thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW của BCH 
trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tổ 
chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vừa qua Đảng ủy 
chỉ đạo Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm 
Tp.HCM triển khai chương trình hành động thực 
hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tổ chức cho 
CB – VC học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng 
ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là 
văn minh”. 
 Gắn với nhiệm vụ chính trị và mục tiêu 
phấn đấu của bản thân trong học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mỗi CB – VC 
sẽ viết bản thu hoạch. Trên cơ sở bản thu hoạch 
của các công đoàn viên, Công đoàn các bộ phận 
xây dựng và đăng ký Chương trình hành động 

của đơn vị trong 
năm nhằm thực 
hiện cuộc vận 
động “Học tập 
và làm theo tấm 
gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”; 
Góp phần xây 
dựng Chi bộ, 
Đảng bộ trường 
Đại học Nông 
Lâm thật sự 
trong sạch, 
vững mạnh, hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản 
Việt Nam lần thứ XI. 
 Chương trình hành động và mức độ thực 
hiện sẽ là căn cứ đánh giá thi đua cuối năm của 
mỗi đoàn viên Công đoàn và Công đoàn bộ phận.

nghệ "Hồ Chí Minh: Người là niềm tin tất thắng". 
Đoàn trường cũng đã giới thiệu gương điển hình 
làm theo lời Bác tham gia "Đại Hội Thanh Niên 
Tiên Tiến Làm Theo Lời Bác" do Thành Đoàn 
TP.HCM tổ chức. 
 

 Trong khuôn khổ đại hội Thanh niên tiên 
tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2010 do Thành 
đoàn TP.HCM tổ chức, ngày 16-5, các Đoàn viên- 
sinh viên Đại học Nông Lâm TPHCM đã tổ chức 
giao lưu giữa gương điển hình làm theo lời Bác với 
các bạn Sinh viên trong toàn trường tại đêm văn 

GIAO LƯU THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  TP. HCM THÊM 4 TIẾN SĨ, 102 
THẠC SĨ TỐT NGHIỆP
 Vừa qua, Trường Đại Học Nông Lâm TP 
HCM long trọng tổ chức Lễ trao Văn bằng tốt 
nghiệp cho 4 Tiến sĩ ngành Bảo vệ thực vật, Thú y 
và 102 Thạc sĩ của các khóa 2005, 2006 và 2007 
thuộc các chuyên ngành Chăn nuôi, Thú Y, Thuỷ 
sản, Công nghệ sinh học, Trồng trọt, Bảo vệ Thực 
vật, Lâm nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp, Khoa học 
đất, Cơ khí và Chế biến lâm sản.
 Trong đợt này có 4 TS khoa học nông 
nghiệp của các chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, 
Thú Y đến từ các trường ĐH và cơ quan nhà 
nước gồm có: TS Từ Thị Mỹ Thuận ngành Bảo vệ 

Thực vật, TS Thái Thị Thủy Phượng ngành Thú Y, 
TS Dương Nghĩa Quốc ngành Thú Y, TS Nguyễn 
Hữu Huân, ngành Bảo vệ Thực vật.
 

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG 
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TẬP HUẤN VỀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH 
LÚA GẠO TẠI HUẾ
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 Trong khuôn khổ các hoạt động của 
Dự án "Bringing about a Suitainable Agronomic 
Revolution in Rice Production in Asia by Reduc-
ing Preventable Pre-and Postharvest Losses", 
từ ngày 9/5/2010 trường Đại học Nông Lâm TP 
HCM phối hợp với trường Đại học Nông Lâm 
Huế và Viện Cơ điện Nông nghiệp & Công nghệ 
Sau thu hoạch Hà Nội, tổ chức lớp Tập huấn về 
Công nghệ Sau thu hoạch lúa gạo cho các cán 
bộ khuyến nông các tỉnh Vùng 2 và Vùng 1 (Đồng 
bằng Sông Hồng).
 Nội dung tập huấn trong 5 ngày là tiếp 
nhận thông tin về việc ứng dụng những kỹ thuật 
tiên tiến trong các công đoạn: thu hoạch, phơi 
sấy, bảo quản, xay xát lúa; những tính toán kinh 
tế khi ứng dụng các thiết bị sau thu hoạch. Thành 
phần tham gia ngoài các nhà nghiên cứu của các 
tổ chức nghiên cứu hàn lâm còn có thêm cán bộ 
khuyến nông nòng cốt các địa phương tham dự. 
 Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí 
Minh điều phối Dự án. Khoa Cơ khí - Công nghệ, 
trường Đại học Nông Lâm Huế là một thành viên 
của ban điều phối, phụ trách thực hiện Dự án ở 
Vùng 2 (gồm các tỉnh duyên hải từ Nghệ An đến 

Bình Định)
 Các kỹ thuật công nghệ mới cũng được 

kết hợp trình bày trong hội thảo như kỹ thuật san 
phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser. Kết quả 
nghiên cứu thực nghiệm tại IRRI và các nước khu 
vực sản xuất lúa gạo ở Đông Nam Á đã khẳng 
định kỹ thuật san phẳng đồng ruộng bằng tia laser 
là biện pháp kỹ thuật quan trọng nhằm giảm chi 
phí sản xuất lúa và góp phần giảm hao hụt khi thu 
hoạch.
 Các cuộc thảo luận mở với sự tham gia 
của nhiều bên sau bài thuyết trình lý thuyết được 
thực hiện nhằm giải đáp thắc mắc và chia sẻ kinh 
nghiệm đã được hưởng ứng sôi nổi.
 Song song với hoạt động tập huấn khách 
mời và các cán bộ khuyến nông được tổ chức đi 
tham quan, kiến tập tại cơ sở chế tạo máy gặt 
đập liên hợp của Công ty TNHH Huy Phát (tại TP 
Huế), tham quan quy trình sản xuất lúa giống tại 
Công ty CP Giống cây trồng-Vật nuôi Thừa Thiên-
Huế (Cty Giống TTHuế), nhà máy Xay xát chế 
biến lúa gạo của ông Hồ Văn Hoành (tại Thị xã 
Quảng Trị), tham quan công việc san phẳng đồng 
ruộng tại Trại Lúa giống Nam Vinh, thuộc Cty 
Giống TTHuế, đặt tại huyện Quảng Điền, TTHuế.
 Kết thúc lớp tập huấn, những cán bộ 
khuyến nông này sẽ là những người nòng cốt 
trong việc triển khai Dự án tại các địa phương 
trong những giai đoạn tiếp theo.
 

   CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC, TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2010
 Công ty CP Chăn nuôi CP VN, Công ty TNHH XD-TKNT TM Đỉnh Nguyên, Quỹ phát triển nhà 
ở TP, Công ty TNHH KTNN Phát Nghĩa, Công ty CP Phát triển & Đầu tư Nhiệt Đới, Công ty TNHH TM 
Tân Thành, Công ty Cp Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Công ty Cp Dược phẩm Xanh, Côntg ty 
CP Thiên Hà, Công ty CP ĐT TM DV Sáu Phong, Công ty VSIP, Công ty TNHH Đức Hòa, Công ty Cp 
Giống Cây trồng miền Nam, Công ty TNHH SX TM XNK TP Thành Phong



5

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VỚI CHƯƠNG TRÌNH 
THAM QUAN DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NƯỚC NGOÀI
 Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Cộng 
hòa Pháp bằng ngân sách Nhà nước 
năm 2010 
 Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ tại các cơ 
sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước và căn 
cứ nhu cầu đào tạo đội ngũ giảng viên làm việc 
cho Trường Đại học và Khoa học Công nghệ Hà 
Nội - USTH (thành lập với sự hỗ trợ của Chính 
phủ Cộng hòa Pháp), Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa 
Pháp bằng ngân sách Nhà nước năm 2010 như 
sau:  Số lượng học bổng (dự kiến): 40 học bổng. 
Thời gian đi học: Người trúng tuyển sẽ được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo xem xét cử đi học theo thông 
báo tiếp nhận của cơ sở đào tạo tại Cộng hòa 
Pháp và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Dự kiến sẽ lên đường đi học trong quý IV/2010. 
Ngành đào tạo: đào tạo tập trung vào 6 lĩnh vực: 
năng lượng; khoa học vật liệu - công nghệ nano; 
công nghệ sinh học - dược; nước, môi trường, hải 
dương học; công nghệ thông tin và truyền thông; 
khoa học hàng không - vũ trụ. Danh mục các chủ 
đề nghiên cứu và tên giáo sư hướng dẫn người 
Pháp để lựa chọn được gửi kèm theo thông báo 
này trên các websites: www.moet.gov.vn và www.
vied.vn.

 Chương trình học bổng Hubert 
Humphrey niên học 2011-2012
 Là chương trình học tập, nghiên cứu trong 
một năm, không cấp bằng, dành cho những cán 
bộ trẻ, có nguyện vọng phục vụ vì lợi ích công 
cộng.  Người trúng tuyển sẽ theo học một năm tại 
một trong những trường đại học hàng đầu ở Hoa 
Kỳ, trong đó có thực tập chuyên môn, đi thực tế, 
tham gia hội nghị, hội thảo về lĩnh vực liên quan. 
 Chương trình học bổng sau đại 
học Chính phủ Hàn Quốc cấp năm 2010
 Ứng viên được tiếp nhận theo chương 
trình học bổng này sẽ được Chính phủ Hàn Quốc 
cấp học bổng toàn phần, bao gồm: vé máy bay 
một lượt đi và về, học phí, chi phí hỗ trợ nghiên 
cứu, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí cho thời gian 
học tại Hàn Quốc tối đa 03 năm đối với học bổng 
thạc sĩ và 04 năm đối với học bổng tiến sĩ (trong 
đó bao gồm 01 năm học tiếng Hàn). Ứng viên có 
chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK – level 5 và 6 được 
miễn 01 năm học tiếng Hàn.
Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ đi học vào cuối 
tháng 8/2010.
 Chi tiết các học bổng trên xin xem thêm tại 
phòng Hợp tác Quốc tế. 
 Website: http://iro.hcmuaf.edu.vn

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận 
những hoạt động thực tế của doanh nghiệp trong 
lĩnh vực sản xuất thực phẩm đồng thời nâng cao 
hiệu quả dạy và học của nhà trường. Trong tháng 
5/2010, 205 sinh viên khoá 2007 khoa Công nghệ 
Thực phẩm đã tham gia chương trình tham quan 
doanh nghiệp với 2 địa chỉ đến: nhà máy sữa 
Yakult tại  KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình 
Dương và nhà máy Bibica Biên Hoà tại KCN Biên 
Hoà 1 tỉnh Đồng Nai.
 Ngoài việc tham quan thực tế dây chuyền 
sản xuất của nhà máy, các sinh viên còn được 
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, việc làm 
với các anh chị phòng PR, phòng hành chánh 
nhân sự của công ty. 
 Với mong muốn rút ngắn khoảng cách 

giữa các doanh nghiệp với sinh viên, hy vọng 
chương trình tham quan doanh nghiệp ngày càng 
nhận được nhiều hỗ trợ từ các đơn vị trong và 
ngoài trường.
 

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG 
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HƠN 200 ĐOÀN VIÊN- SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
“TIẾP SỨC MÙA THI” 

 Trong thời gian qua sinh viên (SV) trường 
ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh đã gặt hái được 
nhiều thành công trong Nghiên cứu khoa học 
(NCKH), đặc biệt là có nhiều đề tài đạt được 
những giải cao trong các cuộc thi, có ý nghĩa thúc 
đẩy, động viên phong trào NCKH trong sinh viên. 
Trong 5 năm qua, tổng số giải thưởng về NCKH 
của SV là 93 giải.
 
 Bùi Thị Kim Hoàng, sinh viên khoa Lâm 

nghiệp, Trường đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 
đã đoạt giải nhì cuộc thi Eureka năm 2009 với đề 
tài: "Nghiên cứu, thử nghiệm quy trình sản xuất 
giấy từ lục bình".
 
 Nguyễn Thị Trang Nhã, vừa tốt nghiệp thủ 
khoa Đại học Nông lâm đã đoạt giải nhì cuộc thi 
Eureka 2009 với đề tài khoa học độc đáo, thú vị: 
Tạo cây ghép giữa cà chua và khoai tây.
 
 Trường Đại Học Nông Lâm có hàng ngàn 
sinh viên, hơn 52 ngành, chuyên ngành đào tạo 
nhưng trong 5 năm qua (2005 - 2010) chỉ có 180 
đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, một vài 
năm gần đây số lượng đề tài nghiên cứu của SV 
lại có xu hướng giảm xuống (năm 2007 có trên 40 
đề tài, năm 2008 chỉ có 28 đề tài).
 
 Trước đây kinh phí là một vấn đề quan 
trọng đối với những SV tham gia NCKH tuy nhiên 
hiện nay theo PGS.TS Bùi Văn Miên, trưởng 
phòng NCKH ĐH Nông lâm TP.HCM, cho rằng: 
“Với 2,5 triệu đồng, nhiều đề tài của SV không 

 Đến hẹn lại lên, vào những ngày cuối 
tháng 5, hàng trăm sinh viên Đại học Nông Lâm 
lên kế hoạch tập huấn cho chiến dịch tình nguyện 
“Tiếp sức mùa thi”. Năm nay, hơn 200 sinh viên 
được chọn sẽ được phân công túc trực tại các 
điểm chủ yếu như: Ga Sài Gòn, Bến xe Miền 
Đông…để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ cho các thí 
sinh từ tỉnh xa về dự thi tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

“Tiếp sức mùa thi” là một trong những hoạt động 
cộng đồng lớn của Đoàn trường Đại học Nông 
Lâm; năm học 2009- 2010 vừa qua, Đoàn trường 
đã tổ chức những hoạt động cộng đồng có ý nghĩa 
lớn như: Mùa Hè Xanh, các hoạt động xung kích 

tình nguyện vì cộng đồng, phong trào xanh – sạch 
– đẹp, hiến máu nhân đạo…
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HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN NGHÈO
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làm gì được, nhất là lĩnh vực công nghệ sinh học 
rất tốn kém. Từ năm 2007 trường nâng mức hỗ 
trợ SV lên 5 triệu đồng/đề tài”. 
 
 Thiết nghĩ rằng “lửa” nhiệt tình của sinh 
viên là có và thậm chí là rất lớn, bên cạnh đó nhà 
trường có chủ trương, có kinh phí phục vụ NCKH 
vậy tại sao “lửa” lại không “cháy” lên được? Phải 
chăng là do vấn đề thông tin nên “lửa” không gặp 
được “rơm” ???
 
 Để đẩy mạnh phong trào NCKH trong sinh 
viên: Đoàn – Hội tích cực thông tin, tuyên truyền 
các quyền lợi và nghĩa vụ cũng như cách thức, 
phương pháp tham gia NCKH trong sinh viên, 
truyên truyền rộng rãi các đề tài thành công, đạt 
giải thưởng cao trong các kỳ thi đến đông đảo 
sinh viên. 

 Thông qua các câu lạc bộ, đội, nhóm 
khuyến khích, động viên SV tham gia NCKH; nhận 
“đơn đặt hàng” hoặc giúp đỡ SV nhận các “đơn 
đặt hàng” của các doanh nghiệp. Thông tin cho 

cách doanh nghiệp về thành công của các đề tài 
nhằm giúp doanh nghiệp có cách nhìn khác hơn, 
tích cực hơn về các đề tài do sinh viên nghiên 
cứu; mặt khác mỗi đảng viên là sinh viên phải 

 Báo Doanh Nhân Sài Gòn vừa trao 10 
suất học bổng dành cho SV Khoa Môi trường và 

tài nguyên - ĐH Nông Lâm TPHCM với  trị giá 
5.000.000 đồng/ suất vào ngày 18/5/2010. Đối 
tượng được nhận học bổng là SV nghèo vượt 
khó học tốt trong học tập. Điểm tích lũy 7.0/ học 
kỳ trở lên và chưa nhận bất kỳ được hỗ trợ nào. 
Học bổng được trao theo từng học kỳ, nếu SV 
nhận học bổng không bảo đảm điểm tối thiểu như 
học kỳ trước thì xuất học bổng ấy sẽ dành cho 
sinh khác.
 
 Ngoài trường ĐH Nông Lâm TPHCM, 
báo DNSG còn trao 90 suất học bổng 
khác cho SV các trường ĐH KHXH&NV 
ĐHQGTPHCM, ĐHDL Văn Lang…

là một hạt nhân, mang tính nòng cốt trong vấn 
đề SV NCKH, phải tích cực tham gia vào công 
tác NCKH khi có thể và có điều kiện để không 
những đóng góp vào vấn đề NCKH của SV mà 
còn là ngọn gió, đốm lửa làm cháy lên ngọn lửa 
NCKH trong sinh viên toàn trường.
 
 (Theo tham luận “sinh viên với vấn đề 
NCKH” của sv Phạm Gia Điệp)
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HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CÔNG ĐOÀN CHÀO MỪNG NHỮNG 
NGÀY LỄ LỚN NĂM 2010

 Nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải 
phóng Miền Nam thống nhất đất nước 
30/4; kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 
01/5; 120 năm ngày sinh của Bác Hồ kính 
yêu và nhằm góp phần nâng cao các sinh 
hoạt văn hóa, tinh thần, tăng cường giao 
lưu giữa cán bộ viên chức, công đoàn viên 
trong Trường. BCH Công đoàn Trường 
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 * Ngày 7 - 8 tháng 5 năm 2010, tại Đại học 
Đà Lạt đã diễn ra hoạt động giao lưu giữa Công 
đoàn 5 trường: Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Lạt, 
Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Đại học Sư phạm 
Tp.HCM và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. 
Chiều ngày 07/5/2010 BCH Công đoàn 5 trường 
đã tham dự Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt 
động Công đoàn và tổ chức giao lưu thể thao với 
các nội dung: Bóng đá mini Nam, Bóng chuyền 
Nam, Bóng bàn, Cầu lông. Công đoàn Trường 
Đại học Nông Lâm được xếp Hạng Ba toàn đoàn 
với các giải: Nhì Bóng đá, Giải Ba bóng bàn đơn 
Nam; Giải Nhì Cầu lông đôi Nam Nữ, Giải Ba cầu 
lông đôi Nam, Giải Ba bóng chuyền Nam. 

 * Sáng ngày 25/5/2010, Liên đoàn Lao 
động Tp.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm 
phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc 
nhà” lần thứ IV (2005 – 2009) tại Cung Văn hóa 
Lao động. Tại Hội nghị, 162 chị đã được tuyên 
dương “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp Thành 
phố. Trong đó Công đoàn Đại học Nông Lâm có 
3 chị được tuyên dương là PGS.TS. NGƯT. Trần 
Thị Thanh, TS. Lâm Thị Thu Hương và ThS. Lê 
Thị Bình. Công đoàn Trường nhận Bằng khen của 
Liên đoàn Lao động Tp.HCM với thành tích triển 
khai tốt phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc 
nhà” giai đoạn 2005 – 2009.

TIN CÔNG ĐOÀN

Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức Hội 
thi văn nghệ với chủ đề: “Hát mừng ngày 
hội non sông” vào sáng 19/5/2010.
 Hội thi đã diễn ra với sự tham gia 
sôi nổi của các đơn vị, được đầu tư khá 
công phu với các thể loại: đơn ca, song ca, 
tốp ca, múa và hoạt cảnh.


