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 Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6/1945 
- 21/6/2010; Sáng ngày 19/6/2010, tại Câu lạc bộ 
Thể thao 163 (21 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận 
Phú Nhuận - Tp.HCM) Công đoàn báo Tuổi Trẻ 
phối hợp cùng với Trường Đại học Nông Lâm 
Tp.HCM; Trường Đại học Tài  chính - Marketing 
Tp.HCM; Công ty CP Du lịch TST; Công ty CP In 
Itaxa và Công ty Thế kỷ Số Tp.HCM tổ chức buổi 
giao lưu TDTT- Văn nghệ  gồm các bộ môn bóng 
đá, tennis; cầu lông; bóng bàn và karaoke  
 Nhằm tạo điều kiện cho CB - VC rèn luyện 
thân thể theo tấm gương bác Hồ vĩ đại, đồng thời 
giúp các đơn vị có dịp giao lưu và tăng cường mối 

Hoa t đô ng cha o mư ng nga y nha  ba o 
VIỆT NAM 21/6

quan hệ hợp tác một cách bền vững, hướng tới 
tạo ra sân chơi truyền thống hằng năm giữa các 
đơn vị.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  
TP.HCM LẦN THỨ XIII
 Trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 năm 
2010, Đảng bộ Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ 
Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII. 
 Đến dự Đại hội, có đại diện Thành Uỷ Tp. 
HCM, Đảng Uỷ khối các trường Đại học, Cao 
đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và 100 đại biểu 
đại diện cho 201 đảng viên của 20 chi bộ thuộc 
Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM. 
        Tại Đại hội, các đại biểu tham dự được nghe 
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XII (2005 – 2010) của 
Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường. Báo cáo đã 
nêu bật những thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ 
Nhà trường trong quá trình thực hiện Nghị quyết 
trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đánh giá ng-
hiêm túc những thành tựu đạt được cũng như 

thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề ...còn tồn tại 
trong công tác lãnh đạo các mặt hoạt động của 
Nhà trường... Xem tiếp trang 8
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LỄ TRAO VĂN BẢN KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM VÀ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NEW ENGLAND, ÚC 
 Vào lúc 09:30 sáng 
ngày 4/6/2010 tại phòng họp 
1, khu  Thiên Lý đã diễn ra 
buổi lễ trao văn bản ký kết 
giữa Trường ĐH Nông Lâm 
Tp. HCM và Trường ĐH New 
England, Úc, đánh dấu khởi 
đầu mối quan hệ hợp tác 
giữa hai trường. 
 Hai trường đã thỏa 
thuận hợp tác trong các lĩnh
vực: Trao đổi nghiên cứu, học 
thuật và giảng dạy;

Chuùc möøng              
 ngaøy 

Baùo chí 
Caùch maïng 
Vieät Nam

 Nhân ngày 
Báo chí Cách 
mạng Việt Nam 
21/6/2010, đại diện 
trường Đại học 
Nông Lâm Tp.HCM 
đã đến  thăm các cơ 
quan thông tấn báo 
chí khu vực Thành 
phố Hồ Chí Minh và 
gửi lời chúc mừng 
các phóng viên, cơ 
quan báo chí sẽ 
luôn xứng đáng là 
thư ký trung thành 
của xã hội. Nhất là 
trong thời đại công 
nghệ thông tin như 
hiện nay, nhiệm vụ 
của người làm báo, 
đưa tin ngày càng 
tăng cường chọn 
lọc và cung cấp cái 
nhìn đa chiều cho 
mọi đối tượng độc 
giả.  

CHƯƠNG TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM 
TẠI ARAVA VÀ GRANOT – ISRAEL
 Trong chương trình 
hợp tác giữa Đại học Nông 
Lâm, Bộ phận Giáo dục thuộc 
Đại sự quán Israel tại Hà Nội 
và Trung tâm Đào tạo ARAVA 
và AgroStudies– Israel, phía 
bạn sẽ tiếp nhận đào tạo vừa 
học vừa làm chuyên ngành 
sản xuất và kinh doanh nông 
nghiệp chất lượng cao tại 
Trung tâm Granot-Israel. Đây 
sẽ là khóa vừa học vừa làm 
kéo dài 11 tháng tại trung tâm 
Granot. Cũng là khóa thứ 5 
Trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM gửi sinh viên đang 
học các chuyên ngành Nông 
học, Chế biến thực phẩm, Cơ 
khí nông nghiệp, Kinh tế nông 

nghiệp, Chăn nuôi thú y sang học tập tại phía bạn. 
Dự kiến khóa thứ 5, phía bạn sẽ tiếp nhận khoảng 
10 sinh viên của Trường. Tiêu chuẩn tuyển chọn:
     -  Đang là sinh viên năm 4 hoặc mới vừa tốt 
nghiệp từ trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.
-   Có sức khỏe tốt, quen chịu cực khổ (vì chương 
trình học và làm khá vất vả, dưới thời tiết khắc 
nghiệt);
-   Có nghị lực để chịu áp lực công việc cao, xa 
nhà;
-   Trình độ tiếng Anh tốt (Bằng B, nghe nói và hiểu 
được bài giảng, công việc)
-   Được sự chấp nhận cho đi học của Ban chủ 
nhiệm Khoa/Bộ môn
 Sinh viên được chọn đi sẽ phải thực hiện 
thủ tục xin tạm hoãn một năm học (bảo lưu kết 
quả) và phải đáp ứng các yêu cầu của Trường (về 
tín chỉ, về chương trình học) sau khi quay trở lại 
học tại trường để được xét tốt nghiệp.

Trường đại học New England

Trao đổi giảng viên và sinh viên; Trao đổi các ấn
bản khoa học, thực hiện các chương trình, dự án. 
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HỘI THẢO “ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2010”

 Theo kế hoạch hoạt động khoa học công 
nghệ năm 2010, Trường Đại học Nông Lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo “Ứng 
dụng GIS toàn Quốc 2010”. Hội thảo dự kiến sẽ 
được tổ chức vào ngày 5 & 6 tháng 11 năm 2010.
 *1. Mục tiêu của Hội thảo
 - Trao đổi về những kết quả nghiên cứu 
ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong thời gian 
qua và thảo luận cho sự hợp tác trong thời gian 
tới nhằm nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GPS 
và Viễn thám trong quản lý nhà
nước, giảng dạy, NCKH tại Việt Nam.
 - Chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo 
quốc tế về Mô hình SWAT-SEA 2011 (http://ssc.
hcmuaf.edu.vn) do trường Đại học Nông Lâm 
TPHCM phối hợp với Đại học Bắc Carolina, Đại 
học Texas A&M, Hoa Kỳ đăng cai tổ chức.
 *2. Nội dung của Hội thảo
Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
 • GIS, GPS và Viễn thám trong việc hỗ trợ 
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;
 • GIS, GPS và Viễn thám  trong quản lý 
môi trường và tài nguyên thiên nhiên;
 • GIS, GPS và Viễn thám trong lĩnh vực y 
tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng;
 • GIS, GPS và Viễn thám trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản;
 • GIS, GPS và Viễn thám trong quản lý đất 
đai, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật;
 • GIS và GPS trong quản lý nhà nước;
 • GIS và GPS trong quản lý cấp thoát 
nước, công trình đô thị;
 • GIS, GPS và Viễn thám trong nghiên cứu 
Biến đổi khí hậu;
 • Tình hình triển khai các dự án và chuyển 
giao công nghệ GIS tại Việt Nam.
 • Triển lãm giới thiệu các phần mềm về 
công nghệ GIS;
 • Triển lãm giới thiệu các thiết bị máy định 
vị toàn cầu (GPS) thế hệ mới.
 *3. Thành phần tham dự Hội thảo
 - Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ 
giảng viên các Trường Đại học, các Viện và các 
Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia nước 
ngoài tại Việt Nam.
 - Các cán bộ của các Sở, Ban ngành liên 

quan, các Công ty, Doanh nghiệp trong và ngoài 
nước.
 *4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
 * Thời gian: Ngày 5 & 6 tháng 11 năm 2010
 * Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm 
TPHCM và TP Vũng Tàu
 *5. Đăng ký tham dự và gửi bài báo
 - Nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt 
hoặc tiếng Anh không quá 300 từ) trước ngày 
20/08/2010.
 - Gửi bài báo toàn văn trước ngày 
20/09/2010 (để đăng trong kỷ yếu Hội thảo).
 - Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 
15/10/2010
 - Đăng ký triển lãm trước ngày 20/10/2010
 ** Lưu ý: Các đại biểu đăng ký tham dự Hội 
thảo trên mẫu đính kèm thông báo này, hoặc có 
thể đăng ký theo mẫu và gửi file qua email theo 
địa chỉ  gis05112010@gmail.com, ghi rõ tiêu đề 
Đăng ký tham dự Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn 
Quốc năm 2010”.
 *6. Yêu cầu của bài báo
 Bài báo cần tập trung vào các nội dung 
của Hội thảo đã qui định và in trên giấy A4, dài 
không quá 10 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu 
đồ, danh mục tài liệu tham khảo…). Bài báo được 
soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font 
Unicode / Times New Roman, cỡ chữ: 13 cho 
toàn bài. Căn lề trái 3.0cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 
2.5 cm; lề dưới 2.5 cm. Tên của bài báo viết chữ 
in hoa, họ và tên tác giả, cơ quan công tác đặt sau
tên bài báo, bằng chữ thường, đậm. Cuối bài 
viết, có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
(không quá 10 dòng) và giới thiệu sơ lược lý lịch 
của bản thân *(nếu có thể)
 *Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:*
 *TS. Nguyễn Kim Lợi*
 Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng
 Khoa Môi trường – Tài nguyên
 Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
 Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ 
Đức, TPHCM
 ĐT: 08 - 37242522;  Fax: 08 - 38960713
 Email:*gis05112010@gmail.com*
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TIẾP SỨC MÙA THI VÀ TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Không biết chiến dịch tiếp sức mùa thi năm nay 
có phải là rầm rộ, hoành tráng và rộng khắp nhất 
hay không nhưng có thể nói một cách cô đọng 
như ý nghĩa của nó: cả xã hội đã vào cuộc! 

Thí sinh và phụ huynh vào cuộc đã đành. Các 
trường phổ thông và đại học,cao đẳng vào cuộc. 
Các doanh nghiệp, mạnh thường quân vào cuộc. 
Cơ quan nhà nước tạo mọi điều kiện tối đa cho 
thí sinh: Ngưng cúp điện, ưu tiên tối đa về giao 
thông. Các tổ chức đòan thể, tôn giáo, xã hội…
không phân biệt vùng miền….đều vào cuộc. Thời 
gian và không gian gần như chỉ còn là khái niệm 
rất tương đối, thậm chí xuề xòa…tất cả vì thí sinh, 
mọi lúc mọi nơi cùng thí sinh.

Chỉ riêng TPHCM có đến hàng chục ngàn sinh 
viên tham gia tình nguyện, họ đã  ra quân từ 
những ngày đầu tháng 6  tại hầu hết các điểm 
chính: ga Sài Gòn, bến xe Miền Ðông, Miền Tây, 
An Sương, Ngã Tư Ga, Trạm 2 Thủ Ðức... và các 
điểm thi của các trường đại học, sẵn sàng tiếp 
sức cùng thí sinh.

Những hộp sữa đậu nành Vinamilk nghĩa tình, 
những phần quà của Proconco hành trình cùng 
sinh viên đón sĩ tử thật ấm áp tình người… ở đâu 
có thí sinh, ở đó có SV tình nguyện, ở đó có nghĩa 
tình. Hơn 1,8 triệu thí sinh đang mong chờ những 
tấm chân tình của cộng đồng, của xã hội. Chứng 
kiến cảnh ra quân, đón tiếp và hỗ trợ thí sinh 
của các bạn sinh viên, tấm lòng của các nhà tài 
trợ,các nhà trường…chúng tôi cứ suy nghĩ ranh 
giới giữa trách nhiệm và quyền lợi gần như không 
còn vì sợi dây kết nối bây giờ là tình cảm, là cả 
những tấm long..

Bùi Hùynh Kiều My, Phó chủ tịch Hội sinh viên 
Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, đại diện cho lực 
lượng SV tình nguyện, cho biết: “Năm nay Trường 
Đại học Nông Lâm TPHCM ra quân với lực lượng 
đông nhất với 450 sinh viên. Năm nay có sự tài 
trợ của Proconco nên họat động này càng có ý 
nghĩa. Hy vọng mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm thiết 
thực của mình trong chương trình không chỉ hỗ 
trợ trực tiếp cho thí sinh và người nhà thí sinh 
trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 mà còn là 
môi trường tốt để chúng tôi rèn luyện và trưởng 
thành. .

Từ bến xe, nhà ga, đến những khu nhà trọ của thí 
sinh hay những điểm thi nơi thí sinh đua tài, nơi 
đâu cũng thấy màu xanh sinh viên tình nguyện. 
Họ đang mang nhiệt huyết của tuổi trẻ tiếp sức 
cho hàng triệu thí sinh vơi bớt đi những nhọc 
nhằn trong kỳ thi đầy căng thẳng. Những chuyến 
xe vẫn hối hả đổ về bến và hàng nghìn sinh viên 
tình nguyện lại hăng hái tiếp sức cho thí sinh như 
quên đi những mệt mỏi sau những đêm thức 
trắng.

 Những địa điểm hỗ trợ TS: TT Hỗ trợ SV 
TP.HCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, ĐT: 
08.38274709, 08.3.8274705, 08.3.8277981), 
khu dịch vụ công cộng SV Đại học Nông Lâm 
TPHCM, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật TPHCM…(KP.6, P.Linh Trung, Thủ Đức, 
ĐT: 08.54439168), Bến xe Miền Đông (292 Đinh 
Bộ Lĩnh), Bến xe Miền Tây (395 Kinh Dương 
Vương, Q.Bình Tân), Bến xe An Sương (1/1C, ấp 
Đông Lân. Hóc Môn), Bến xe Chợ Lớn (86 Trang 
Tử, P.14, Q.8), Ga Sài Gòn (số 1 Nguyễn Thông, 
Q.3), Bến xe Ngã tư Ga (Quốc lộ 1A, P.Thạnh 
Lộc, Q.12).   
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RA QUÂN CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC MÙA THI” 
NĂM 2010” Ở ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

 Chương trình “Tiếp sức 
mùa thi năm 2010” do Hội sinh viên 
Việt Nam trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM tổ chức được thực hiện với 
sự tham gia của hơn 450 sinh viên 
tình nguyện trường và trãi dài trên 12 
địa bàn hoạt động, đảm bảo 100% địa 
điểm thi của trường có sinh viên tiếp 
sức mùa thi. Trong thời gian từ ngày 
21/6/2010  đến ngày 10/7/2010 các 
bạn sinh viên sẽ thực hiện những nội 
dung: xe ôm tiếp sức; hỗ trợ nhà trọ 
giá rẻ, miễn phí; ổn định và giải quyết 
ùn tắc giao thông; hướng dẫn và giải 
đáp thắc mắc cho thí sinh.

 
Lễ ra quân của chương trình diễn ra vào lúc 8 
giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2010 tại hội trường 
100 nhà Phượng Vỹ. Đến dự lễ ra quân có ThS 
Trần Đình Lý - đại diện Đảng ủy nhà trường, anh 
Dương Trọng Phúc – Phó giám đốc Trung tâm Hỗ 
trợ sinh viên TP.HCM, ThS Phạm Hồng Sơn – Bí 
thư Đoàn trường, anh Trương Tuệ Minh -  Chủ 
tịch Hội sinh viên trường, anh Nguyễn Hữu Hạnh 
– giám đốc sản xuất công ty cổ phần Việt Pháp 
sản xuất thức ăn gia súc PROCONCO, đơn vị tài 
trợ độc quyền cho chương trình tiếp sức mùa thi 
năm 2010 của trường.
 
Thực hiện chương trình hành động vì môi trường 
năm 2010 do Hội sinh viên thành phố phát động 

với chủ đề “Triệu chữ ký, triệu hành động vì môi 
trường”. Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM tổ chức cho sinh viên trường tham gia ký 
tên online với sự tham gia của hơn 450 chiến sĩ . 
Chương trình càng có ý nghĩa hơn khi được 
thực hiện vào ngày ra quân chương trình “Tiếp 
sức mùa thi năm 2010” của trường. Chính vì vậy, 
các chiến sĩ tình nguyện sẽ vừa thực hiện nhiệm 
vụ tiếp sức mùa thi, vừa là những tuyên truyền 
viên cho hành động vì môi trường này. Hội sinh 
viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là một 
trong những trường triển khai chương trình này 
tại thành phố.
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TP HỒ CHÍ MINH: VINH DANH 89 THỦ KHOA ĐẠI HỌC  

 Tối 20-6, tại Nhà hát Lớn TP Hồ Chí Minh, 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT, 
Đài Truyền hình TP và Ngân hàng Đông Á phối 
hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Nét bút tri ân", lễ 
"Vinh danh thủ khoa tốt nghiệp đại học" lần 2 và 
tổng kết 1 năm phát sóng chương trình "Tiếp sức 
người thầy". 
 Nguyễn Đức Anh - Khoa Môi trường & 
Tài nguyên - Thủ khoa của Đại học Nông Lâm 
Tp.HCM niên khóa 2005-2009 đã vinh dự được 
xướng tên trong Lễ Vinh danh.
 Được biết, lễ "Vinh danh thủ khoa tốt nghiệp 
đại học" lần 1 (năm 2009) đã tôn vinh 64 thủ khoa 
xuất sắc tại các khu vực TP Hồ Chí Minh, miền 
Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại lễ "Vinh 
danh thủ khoa" lần này có 89 thủ khoa được vinh 
danh vì những thành tích nổi bật trong học tập 

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
“TIẾP SỨC MÙA THI 2010”

 Kết quả đạt được- những con số lên 
tiếng:
 - Thời gian diễn ra chương trình: 21/6 đến 
10/7/2010.
 - Thời gian trực: những ngày cao điểm: 
trực từ 4 giờ 00 đến 22 giờ 00.
 - Tổng số điểm trực : 14 điểm, đảm bảo 
100% điểm thi của trường có chốt tiếp sức.
 - Tổng số nhà trọ vận động được: 505 nhà 
và ký túc xá trường với 5032 chổ trọ, trong đó có 
435 nhà trọ giá rẻ với 2608 chổ trọ, 70 nhà trọ 
miễn phí với 424 chổ trọ. Tất cả chổ trọ đều được 

giới thiệu cho thí sinh và phụ huynh
 - Vận động được 2000 chổ ở tại ký túc xá 
trường với giá rẻ là 5.000đ/người/ngày và miễn 
phí đối với trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó 
 - Tổng số lượt thí sinh được tư vấn tại chổ 
là 43.451 lượt bao gồm tư vấn nhà trọ, đường 
đến các địa điểm thi, các thủ tục sửa chữa trong 
hồ sơ.
 - Tổng số lượt thí sinh được tư vấn, hỗ trợ 
qua đường dây nóng là 230 lượt.
 - Đội hình xe ôm hỗ trợ cho 1000 lượt thí 
sinh đi thi (20 người)
 - Tổng số ca trực: 15.246 ca.
 - Tổng số suất cơm miễn phí tặng cho thí 
sinh và phụ huynh: 6.000 suất.
 - Tổng số bản đồ, cẩm nang hỗ trợ cho thí 
sinh và phụ huynh: 9200 
 - Trong những ngày thi (3,4,5,8,9,10) các 
cụm dựng lán làm chổ nghỉ cho phụ huynh và thí 
sinh. Có 25 lán tình nguyện và 01 lán xanh được 
dựng lên trong những ngày này.
 - Đội hình giao thông hoạt động tốt, các địa 
điểm thi có chốt trực không bị ùn tắc giao thông 
trong những ngày thi.

và công tác đoàn, hội. Các thủ khoa được nhận 
bằng khen của Trung ương Đoàn, quà tặng cùng 
một thẻ đa năng Đông Á với 2 triệu đồng trong tài 
khoản.
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DOANH NGHIỆP “ĐẶT HÀNG” KỸ SƯ TƯƠNG LAI.

 “Nếu bạn nào có ước mơ trở thành nhà 
khoa học, doanh nhân, hay nhà quản lý… trong 
lĩnh vực nông nghiệp thì hãy đến với chương trình 
“Cùng nông dân ra đồng”. Đây sẽ là nơi để các 
bạn áp dụng những kiến thức đã học, rèn luyện 
và trưởng thành qua thực tế. “Cùng nông dân ra 
đồng” sẽ chắp cánh cho các bạn thực hiện những 
ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Bạn sẽ có được 
niềm vui vô giá là làm cho cuộc sống của chính 
mình và người nông dân tươi đẹp hơn.”
 Đó là lời nhắn gửi và cũng là lời “kêu gọi” 
của Ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT kiêm 
TGĐ Công ty CP BVTV An Giang tới các bạn sinh 
viên và bạn trẻ sắp thi vào đại học, cao đẳng. 
Quá bức bách và lo lắng về “đội ngũ nhân sự” 
cho chương trình rất lớn và hoành tráng cần đến 
hàng ngàn kỹ sư, cử nhân từ nay đến 2015, Công 
ty CP BVTV An Giang đã chủ động mời 9 trường 
ĐH, CĐ ở khu vực TPHCM, ĐBSCL và Miền Đông 
Nam Bộ đến tọa đàm và “khế ước” với nhau về 
1 vấn đề mà các bên đều bức xúc: nhà trường 
đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp 

có nguồn nhân lực, kỹ sư 
cử nhân cần việc làm...  
“Cùng nông dân ra đồng” 
là một chương trình hỗ 
trợ người nông dân hết 
sức có ý nghĩa. Các bạn 
thí sinh có sở thích, ước 
mơ về lĩnh vực nông 
nghiệp, xã hội, y tế, cộng 
đồng… hãy yên tâm và tự 
tin về “đầu ra” của mình. 
Nhiều đại diện từ phía 
các trường đào tạo cũng 
bức xúc theo hướng khác: 

CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI MÁY TÍNH”

 Ngày 18/6/2010, Công ty Intel Việt Nam 
cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT) tổ chức “Ngày hội máy tính” tại Đại học 
Nông Lâm Tp.HCM nhằm giới thiệu, tạo điều kiện 
cho các bạn sinh viên tiếp cận và tìm hiểu kỹ hơn 
về những sản phẩm, kĩ thuật mới của ngành công 
nghệ thông tin (CNTT). 
         Chương trình “Ngày hội Máy tính” của Intel 
tại các trường đại học nói chung cũng như tại Đại 
học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh nói riêng đã mang 
lại cho người tham gia, đặc biệt đã tạo cho các 
bạn sinh viên cơ hội hiểu rõ hơn về những ứng 
dụng của máy tính trong cuộc sống cũng như 
trong học tập, tự mình khám phá sức mạnh của 
bộ vi xử lý mới nhất hiện nay - Intel Core2 Duo 
và được tham gia và bốc thăm trúng thưởng với 
những phần quà có giá trị, trao đổi kiến thức máy 
tính và CNTT với các chuyên gia của Intel.

        Nhân dịp này, Công ty Intel cũng đã trao tặng 
03 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn vượt khó, học giỏi. Trị giá mỗi suất học bổng 
là một triệu đồng.

mâu thuẫn giữa giữa tuyển sinh đầu vào và đầu 
ra. Doanh nghiệp cần nhưng không đủ kỹ sư để 
cung ứng. Làm sao để giải quyết nghịch lý này? 
Và một giải pháp được đặt ra là: doanh nghiệp 
phải cùng nhà trường tuyển sinh!
 Một tín hiệu vui cho chủ trương lớn của 
ngành giáo dục và đào tạo: đào tạo phải theo nhu 
cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp!

Ông Huỳnh Văn Thòn – Chủ 
tịch HĐQT kiêm TGĐ Công 

ty CP BVTV An Giang
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TỔ CHỨC LỄ PHÁT THƯỞNG CHO 206 CHÁU CÓ THÀNH 
TÍCH HỌC TẬP LÀ CON CỦA CÁN BỘ-VIÊN CHỨC (CBVC)
 Ngày 17 tháng 6 năm 2010, tại Thảo Cầm 
Viên Sài Gòn, Ban chấp hành Công đoàn Trường 
đã tổ chức Lễ phát thưởng cho 206 cháu là con 
của CBVC Trường đạt các danh hiệu Học sinh 
giỏi, Học sinh tiên tiến, Học sinh giỏi cấp Quận, 
Thành phố và Học sinh đạt các giải Hoàng gia 
Úc, Olympic năm học 2009 – 2010. Tổng kinh phí 
phát thưởng trên 16 triệu đồng. 
 Cũng tại buổi lễ này, BCH Công đoàn 
Trường đã trao 35 suất học bổng Nguyễn Đức 
Cảnh trị giá trên 17 triệu đồng cho con CBVC có 
hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập đạt thành 
tích khá, giỏi. Nhân dịp này BCH Công đoàn 
Trường phối hợp với Đội công tác xã hội tổ chức 

cho các cháu tham quan và vui chơi trong Thảo 
Cầm Viên.

NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC CON CÁI VÀ ỨNG 
XỬ VĂN HÓA TRONG GIA ĐÌNH”
 Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt 
Nam ngày 28/ 6/2010, Công đoàn Trường đã 
tổ chức tuyên dương 32 gia đình tiêu biểu năm 
2010 và Ngày Hội ẩm thực với 16 đơn vị Công 
đoàn tham gia. Có 18 món ăn tiệc buffet đã được 
thực hiện, với sự tham dự của gần 200 đoàn  viên 
Công đoàn đã tạo được không khí thật sự vui 
tươi, phấn khởi, ấm áp trong Nhà trường. Tổng 
kinh phí chi cho các hoạt động này trên 20 triệu 
đồng.
 Trước đó ngày 24/6/2010, Công đoàn 
Trường đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề 
“Tâm lý giáo dục con cái và ứng xử văn hóa trong 
gia đình” do Tiến sĩ Tâm lý Giáo dục Võ Văn  Nam  
báo cáo, 80  công đoàn viên đã đến tham dự.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ..... tiếp theo trang 1

.....Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 
gồm 11 đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức 
tốt, có năng lực, tâm huyết, đại diện cho đội ngũ 
cán bộ trong toàn Đảng bộ. 

 Đại hội kết thúc tốt đẹp với nhiều hứa hẹn 
thành công trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu đấu 
xây dựng Đảng bộ Đại học Nông Lâm Tp. HCM 
đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, 
đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường trong giai 
đoạn phát triển mới. 


