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CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 2010 (K36)
 Trong 3 ngày 7,8,9/9/2010, Trên 3.000  
Tân sinh viên đã làm thủ tục nhập học tại Trường 
Đại học Nông Lâm TPHCM. Ngay trong thời điểm 
nhập học, các Tân sinh viên được hỗ trợ tối đa 
những thông tin liên quan đến các Quy chế, Quy 
định, các chế độ chính sách…
 Năm học này trường sẽ dành nhiều học 
bổng cấp riêng cho các Tân sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn đặc biệt trong gói học bổng gần 
2 tỷ đồng/năm học từ Quỹ học bổng “Đồng hành 
cùng đại học Nông Lâm TPHCM”.

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN–HỌC SINH SINH VIÊN NĂM 2010
 Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo từ 13-19/9/2010, Trường 
đại học Nông Lâm TPHCM đã tổ chức “Tuần sinh 
hoạt công dân- HSSV” năm học 2010 - 2011 cho 
toàn thể sinh viên đại học và cao đẳng.
 Mục đích của tuần sinh hoạt này là nâng 
cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) 
về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm 
được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong 
nước, khu vực và quốc tế. Giúp HSSV hiểu rõ 
quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công 
dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, 
về công tác HSSV của Bộ GD-ĐT và của nhà 
trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-
2011; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu 
cầu của xã hội.
 “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh 
viên” cung cấp cho sinh viên về tình hình thời sự 
biển, đảo của nước ta; Thông tin về tình hình kinh 
tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước 

và của địa phương thời gian qua; Cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”; Đào tạo theo tín chỉ và đáp ứng nhu cầu 
của xã hội; Các nội dung về giáo dục pháp luật, 
giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn 
mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống 
tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục an toàn 
giao thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự 
trong trường học, sinh hoạt quy chế đào tạo, quy 
chế sinh viên....
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Tôi thích NV1 nhiều hơn, dù điểm có thấp hơn!

 Bộ GD&ĐT vừa công bố điểm sàn đại học, 
cao đẳng (ĐH, CĐ) các trường, sau khi dự kiến 
nhiều phương án, đã  công bố điểm chuẩn phù 
hợp với.. điều kiện và hoàn cảnh trường mình! Bộ 
cũng đã nhiều lần định hướng cho các trường cần 
cân nhắc kỹ về điều kiện đặc thù của các nhóm 
ngành, nhóm trường, vùng miền khác nhau… để 
xây dựng phương án điểm chuẩn phù hợp. 
 Nhiều ý kiến cho rằng điểm sàn phải được 
xác định dựa trên nhiều yếu tố: việc ra đề, nội 
dung đề thi, các vùng miền, các ngành nghề khác 
nhau, mục tiêu đào tạo của từng loại trường, 
nguồn tuyển... Điểm sàn gần như không ảnh 
hưởng gì đến các trường tốp trên, tốp giữa ảnh 
hưởng chút ít, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến 
các trường tốp dưới. 
 Theo thống kê hàng năm, bình quân 
khoảng trên 30% thí sinh (TS) vào ĐH, CĐ bằng 
con đường không phải NV1, tức nguyện vọng 
chính! Thậm chí có trường chỉ tuyển được 10-
20% NV1, còn lại những sự nỗ lực cố gắng để 
tuyển đủ chỉ tiêu bằng con đường NV2,3!? Chắc 
chắn không thể phủ nhận ưu điểm nổi bật của 
việc TS vào ĐH, CĐ bằng con đường NV2,3 là 
làm sao để TS có điểm cao không bị rớt đại học! 
Có một số trường muốn điểm chuẩn cao cao 
một chút (để giữ “thương hiệu” của trường, của 

ngành…) vì thế cho dù tuyển được ít NV1 nhưng 
bù lại, có điểm chuẩn “đẹp”. Những con số này đã  
rất “đẹp” với vẻ đẹp… trước mắt. 
 Hướng nghiệp là vấn đề lớn và đi trước 
một bước. Xuất phát điểm của TS khi chuẩn bị 
vào ngưỡng cửa ĐH, CĐ, … phải là sở thích /sở 
trường/năng khiếu. Đó mới là điều quan trọng và 
cốt lõi! Tiếp theo là phải cân nhắc đến các yếu tố 
khác. Nếu xác định được điều quan trọng này sẽ 
có ý nghĩa đối với cả cuộc đời/lâu dài.. hơn là tìm 
câu trả lời cho câu hỏi “Làm sao để vào được đại 
học?”. Chắc chắn các em thí sinh, cha mẹ các em 
và nhà trường, xã hội …không ai lại muốn bị thiệt 
hại với những sự chọn lựa, định hướng sai lầm. 
 

	 Dù	đã	muộn	nhưng	theo	góc	độ	hướng	nghiệp	và	tránh	những	lãng	phí	quá	lớn	trong	cuộc	
tuyển	chọn	người	phù	hợp	gắn	bó	với	nghề	yêu	thích	của	người	học,	tôi	vẫn	muốn	nói	rằng:	dù	điểm	
có	thấp	hơn	một	chút	nhưng	tôi	vẫn	thích	NV1	nhiều	hơn!

(01	Phụ	huynh)
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HỘI  THẢO “ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC NĂM 2010”

 Theo kế hoạch hoạt động khoa học công 
nghệ năm 2010, trường Đại học Nông Lâm Tp. 
Hồ Chí Minh  sễ tổ chức Hội thảo “ứng dụng GIS 
toàn quốc năm 2010”, Hội thảo dự kiến sẽ được 
tổ chức  vào ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2010.
* 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.
- Chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo quốc tế về 
Mô hình SWAT – SEA 2011 (http”//ssc.hcmuaf.
edu.vn).
* Nội dung Hội thảo
+  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 khoẻ cộng đồng;
+ GIS, GPS và Viễn  thám  trong  nông nghiệp, 

lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản;
+ Áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực  GIS vào 
công tác đào tạo;
+ 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.
* 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.
- Cán bộ của các Sở, Ban ngành liên quan, các 
Công  ty, Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
* 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 Tp. Hồ Chí 
Minh và Tp. Vũng Tàu

PHÁT ĐỘNG VÀ GIAO LƯU KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO 
THANH NIÊN, SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tiếp	sau	Lễ	phát	động	Chương	trình	Khởi	nghiệp	2010	tại	Đà	Nẵng,	Báo	Diễn	đàn	Doanh	nghiệp	
phối	hợp	với	Trung	ương	Hội	Doanh	nhân	Trẻ	Việt	Nam,	Hội	Liên	hiệp	Thanh	niên	Việt	Nam	tổ	chức	
Lễ	Phát	động	và	Giao	lưu	Khởi	nghiệp	2010	vào	13g30	đến	17g00	ngày	25/9/2010	tại	Nhà	Văn	hóa	
Thanh	niên	TP	Hồ	Chí	Minh

 Chương trình Khởi nghiệp nhằm tạo cơ 
hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần 
sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức 
đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp 
có tính khả thi trong đời sống kinh doanh, đồng 
thời xây dựng một chương trình tổng thể về hỗ trợ 
khởi nghiệp, bao gồm tư vấn, đào tạo và cung cấp 
thông tin khởi nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận 
các nguồn vốn, các nhà đầu tư... Đây là cơ hội 
để các bạn trẻ biến ước mơ, hoài bão của mình 
thành hiện thực, đồng thời cũng là dịp để các do-
anh nghiệp, doanh nhân tìm kiếm nhân tài, quảng 
bá thương hiệu, sản phẩm.
“Khởi nghiệp” là chương trình được tổ chức 
thường niên từ năm 2003 nhằm tạo cơ hội cho 

giới trẻ và sinh viên cả nước phát huy tinh thần 
sáng tạo, ý chí tự lập, áp dụng kiến thức để lập ra 
những dự án khởi nghiệp có giá trị thực tiễn. 
Tham dự chương trình này, thanh niên, sinh viên 
sẽ có dịp giao lưu với các doanh nhân tiêu biểu 
cũng như các chuyên gia kinh tế hàng đầu ở Việt 
Nam. Đây cũng là dịp sinh viên góp tiếng nói của 
mình trong việc bình luận về hành trang khởi 
nghiệp, cách tiếp cận vốn cho dự án khởi nghiệp 
và bình luận về phẩm chất doanh nhân toàn cầu 
cùng các doanh nhân và các chuyên gia kinh tế.

Sinh viên quan tâm vui lòng liên hệ phòng Công 
tác Sinh viên hoặc Đoàn thanh niên trường Đại 
học Nông Lâm TPHCM để tham gia.

(01	Phụ	huynh)
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SINH VIÊN NÔNG LÂM THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN QUỐC 
TẾ VỀ NÔNG NGHIỆP TẠI ĐẠI HỌC PUTRA MALAYSIA.

GIAO LƯU TRAO ĐỔI HỌC THUẬT TẠI THÁI LAN

 Nhằm giúp sinh viên nâng cao trình độ 
ngoại ngữ và có cơ hội giao lưu học hỏi chuyên 
môn với các nước trong khu vực Đông Nam Á 
đồng thời còn là dịp để quảng bá về chương trình 
đào tạo tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm 
trường Đại học Nông Lâm TPHCM, từ ngày 27.7 
đến 1.8.2010, Khoa Công nghệ thực phẩm đã 
tổ chức cho 23 sinh viên và 3 giảng viên tham 
gia giao lưu, học tập tại Thái Lan. TS. Phan Thế 
Đồng – trưởng khoa công nghệ thực phẩm làm 
trưởng đoàn. Đoàn đã tham quan cơ sở vật chất, 
mô hình đào tạo, giao lưu văn hóa - văn nghệ với 
sinh viên và giáo viên cũng như thảo luận về các 
hoạt động hợp tác với các trường ĐH Kasetsart 
(Kasetsart Universtiy - KU), ĐH Công nghệ King 

Mongkut (King Mongkut's University of Technol-
ogy Thonburi - KMUTT).  Ngoài ra, đoàn còn có 
một số hoạt động tham quan, giải trí bổ ích. 

        Theo thư mời từ hội nghị sinh viên quốc tế về 
nông nghiệp tại trường Đại học Putra Malaysia, 
trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã 
chọn 3 sinh viên có thành tích tốt trong nghiên cứu 
khoa học và có khả năng báo cáo tốt bằng tiếng 
Anh để tham gia hội nghị. Ba sinh viên gồm: Võ 
Khánh Hưng (Bm. Công nghệ Sinh học), Nguyễn 
Nhật Huỳnh Mai (Khoa Môi trường – Tài nguyên) 
và Lê Tấn Phúc (Khoa Cơ khí – Công nghệ). Hội 
nghị được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 
07 năm 2010 tại khoa nông học trường đại học 

Putra Malaysia, với mục đích chia sẻ những kinh 
nghiệm và ý tưởng giữa những sinh viên nghiên 
cứu về nông nghiệp trên thế giới, bên cạnh đó, 
Hội nghị muốn kết hợp và hình thành mạng lướng 
giữa các sinh viên nghiên cứu về nông nghiệp 
giữa các nước trên thế giới với nhau. 
 Tại hội nghị, ba sinh viên của Trường Đại 
học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã báo cáo các 
đề tài được nghiên cứu tại Trường và được sự 
đánh giá cao.
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TẬP HUẤN SAU THU HOẠCH CỦA TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG 
VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP

NGÀY HỘI VIỆC LÀM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM 2010

 Vào ngày 16/10/2010, Ngày hội việc làm 
2010 do trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ 
chức với sự tài trợ của các doanh nghiệp sẽ chính 
thức khai mạc tại khu Phượng Vỹ, trường Đại học 
Nông Lâm Tp.HCM. Song song với Ngày hội việc 
làm là Hội thảo hợp tác cùng phát triển giữa Nhà 
trường- Nhà Doanh nghiệp – Nhà khoa học – Nhà 
nước” được tổ chức tại Hội trường;  Các hoạt 
động: tuyển dụng, trao học bổng, giao lưu chia sẻ 
kinh nghiệm tìm việc của các chuyên gia với các 
bạn trẻ,…cũng đồng thời diễn ra tại tiền sảnh và 
khu vực sân giảng đường Phượng Vỹ. 
 Khoảng 1.000 vị trí tuyển dụng của 30 gian 
hàng đến từ các tập đoàn trong và ngoài nước 
(năm 2010 trường có hơn 2000 sinh viên mới 
tốt nghiệp), cơ hội cho khoảng 15.000 sinh viên 
trong trường và các trường lân cận giao lưu, tham 
quan các gian hàng. Đây là hoạt động hết sức 
thiết thực nhằm tạo cầu nối nhân lực giữa Doanh 
nghiệp- Nhà trường và Sinh viên. 
 Với mục tiêu tạo môi trường năng động và 
chuyên nghiệp để các nhà tuyển dụng gặp ứng 
viên, trong Ngày hội việc làm lần này có khoảng 
30 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tuyển dụng 
nhân sự ngay tại các gian hàng của mình, sinh 
viên có cơ hội tiếp xúc, ứng tuyển vào các doanh 
nghiệp lớn. Đó là cơ hội lớn để các bạn sinh viên 
ứng tuyển vào những công việc mình yêu thích, 

các sinh viên có thêm thông tin về các doanh 
nghiệp cho bản thân. 30 gian hàng của các doanh 
nghiệp sẽ mở cửa đón sinh viên tham quan, ứng 
tuyển từ 7g30 đến 17g.
 Đặc biệt, Ngày hội việc làm 2010 đại học 
Nông Lâm TPHCM cũng là “Ngày hội học bổng” 
cho sinh viên trường. Trong ngày hội, sinh viên 
sẽ trực tiếp được cung cấp toàn cảnh về thông 
tin học bổng đầu năm và trong năm và học 2010- 
2011. Thông tin từ phòng Công tác Sinh viên, từ 
đầu năm đến nay, trường Đại học Nông Lâm đã 
tiếp nhận  nhiều học bổng chủ yếu do các do-
anh nghiệp tài trợ với nhiều hình thức. Dự kiến, 
tại ngày hội việc làm, có 4 doanh nghiệp sẽ trao 
học bổng cho sinh viên đó là: tập đoàn kỹ nghệ 
gỗ Trường Thành (20 suất, mỗi suất 5.000.000đ, 
công ty CP tập đoàn Điện Bàn trao học bổng đợt  
(50 suất, mỗi suất 1.000.000đ) cho sinh viên, 
Công ty TNHH Ong vàng Nông Lâm (4 suất, mỗi 
suất 2.400.000đ, Báo tuổi trẻ (15 suất, mỗi suất 
1.000.000đ).

 Mọi	thông	tin	xin	vui	lòng	liên	hệ:
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh 
nghiệp,  Trường Đại học Nông Lâm TPHCM . 
Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn. Điện thoại: 08 
3 87245397. Email: nls@hcmuaf.edu.vn

 Trung tâm Năng lượng và Máy Nông 
nghiệp tham gia thực hiện Dự án "ADB RETA No 
6498: về cải cách kinh tế Nông nghiệp giảm tổn 
thất trong Sản xuất lúa ở châu Á bằng cách giảm 
thất thoát trước và sau thu hoạch" do Viện nghiên 
cứu lúa Quốc tế IRRI tại Philippines tài trợ.
 Trung tâm đã triển khai các lớp tập huấn, 
kiến tập về sau thu hoạch cho các cán bộ khuyến 
nông các tỉnh trong cả nước: Ngày 18-19/7/2010 
tổ chức tại Đồng Nai và TPHCM; Ngày 31/7 và 
01/8/2010 tổ chức tại tỉnh Phú Yên; Ngày 01-
02/8/2010 tại Nha Trang; Tập huấn đợt 2 vào 
ngày 27 – 28/8/2010 tại tỉnh Phú Yên. 
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HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHOA 
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TẬP HUẤN TIN HỌC VĂN PHÒNG CHO LỰC LƯỢNG 
TÌNH NGUYỆN VIÊN

 Vừa qua, đội hình chuyên Công nghệ 
Thông tin trường Đại học Nông Lâm TP. HCM 
đã tổ chức khóa tập huấn tin học văn phòng cho 
lực lượng các tình nguyện viên - sinh viên trong 
trường.
 Tham dự lễ khai giảng có hơn 60 các học 
viên là các anh chị em công nhân, học sinh, sinh 
viên và các em thiếu nhi đến từ Quận 9 và Thủ 
Đức.
 Khóa tập huấn đã trang bị các kiến thức tin 
học văn phòng cơ bản cho các học viên để phục 
vụ các công tác liên quan hoạt động tình nguyện 
của lực lượng tình nguyện của trường một cách 
hiệu quả nhất.
 Đại diện BCH chiến dịch, đồng chí Trương 
Tuệ Minh - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội 
sinh viên trường, Phó chỉ huy thường trực chiến 
dịch tình nguyện Mùa hè xanh trường ĐH Nông 
Lâm TP. HCM 2010 đã nhấn mạnh " Các học viên 
tham gia khóa tập huấn tin học văn phòng do 
đội hình chuyên CNTT phụ trách cần nắm được 
các kiến thức cơ bản, để từ đó xây dựng được 
phương pháp học tập hiệu quả. Bên cạnh đó, các 
bạn học viên đến từ nhiều thành phần khác nhau: 

công nhân, học sinh, sinh viên....nên có nhiều 
trình độ khác nhau. Vì vậy các bạn cần có thái độ 
học tập nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất."
 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ThS Đặng Kiên 
Cường - Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên 
nói: "Mùa hè xanh Đại học Nông Lâm TP. HCM là  
một trong những đơn vị mạnh của thành phố. Mô 
hình đội hình chuyên CNTT ra đời và hoạt động 
từ năm 2006 mang lại ý nghĩa rất thiết thực. Các 
chiến sĩ cần phát huy hết sức trẻ và tinh thần tình 
nguyện của mình để phục vụ cho cộng đồng".

 Ngày 21 tháng 8 và ngày 8 tháng 9 năm 
2010, Khoa Công Nghệ Thực Phẩm đã tổ chức 
hội thảo chương trình tiên tiến.
Tham gia Hội thảo gồm các Thầy Cô khoa CNTP, 
khách mời, phụ huynh, học sinh và các sinh viên 
đang theo học chương trình tiên tiến khóa 1 và 2.
 Hội thảo đã giới thiệu về khoa CNTP, đặc 
biệt là chương trình tiên tiến, về những thành tựu 
nghiên cứu khoa học của khoa, cũng như đã giới 
thiệu một số hoạt động của sinh viên chương trình 
tiên tiến khóa 1 như thăm các cơ sở chế biến thực 
phẩm và đặc biệt là tham quan một số Trường đại 
học tại Thái Lan.
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HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẦU 
NĂM HỌC 2010 – 2011 CÁC TỈNH, THÀNH KHU VỰC PHÍA NAM
 Ngày 2/8, tại TP. Cần Thơ, Vụ Công tác 
học sinh sinh viên (HSSV), Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn công tác học 
sinh, sinh viên đầu năm học 2010 – 2011” cho 
hơn 1.000 đại biểu là các lãnh đạo trường phục 
trách công tác HSSV, đại diện lãnh đạo ban công 
tác Chính trị- Sinh viên các trường đại học…giáo 
viên và cán bộ công tác trong ngành giáo dục của 
các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ), Trung 
cấp chuyên nghiệp (TCCN) đến từ 32 tỉnh, thành 
khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau).
 Mục đích của hội nghị nhằm quán triệt 
những chủ trương lớn của ngành giáo dục, tiếp 
tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nội dung tuyên 
truyền về tình hình biển, đảo thời gian vừa qua, 

một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác HSSV 
năm học 2010-2011, các công tác đảm bảo an 
ninh trật tự trong trường học… Bên cạnh đó, hội 
nghị cũng phổ biến một số nội dung mới của Luật 
sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật giáo 
dục và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 
công tác HSSV năm học 2010-2011 như công tác 
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, giáo dục 
định hướng tư tưởng nhận thức cho HSSV về các 
tác hại tiêu cực đến đời sống xã hội, xây dựng 
đường dây nóng, hộp thư nóng, hộp thư giúp 
bạn… trong các trường học để thu thập và xử lý 
nhanh chóng các thông tin liên quan đến tình hình 
an ninh trực tự và tệ nạn xã hội đang diễn ra trong 
giới HSSV để xử lý kịp thời. 

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN KÝ KẾT HỢP 
TÁC VỚI DOANH NGHIỆP
 Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản ký 
kết hợp tác với Doanh nghiệp là hai trung tâm: 
Trung tâm cơ sở Dữ liệu và Hệ thống thông tin 
(trực thuộc trung tâm viễn thám quốc gia) và 
Trung tâm tư vấn- Định giá kinh tế đất (trực thuộc 
công ty tài nguyên – môi trường Miền Nam.
 Theo đó, khoa Quản lý Đất đai sẽ hỗ trợ 
Doanh nghiệp tư vấn về chuyên môn, chuyển 
giao công nghệ,…các Doanh nghiêp hỗ trợ Khoa 
trang thiết bị, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh 

viên tham gia các dự án, thực hành thực tập,… 
Mới đây, Trung tâm Cơ sở Dữ liệu đã tài trợ cho 
Khoa Quản lý Đất đai trang thiết bị cho phòng họp 
của Khoa trị giá 120 triệu đồng.
 Lễ ký kết đã ghi nhận việc chính thức hợp 
tác lâu dài, bền vững giữa hai Doanh nghiệp với 
khoa nói riêng, trường Đại học Nông Lâm TPHCM 
nói chung. Lễ ký kết diễn ra ngày 27/8/2010 tại 
văn phòng Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản.
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PEPSICO VN TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN 
XUẤT SẮC CỦA 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MÙA HÈ XANH 2010 MẶT TRẬN LÀO

 Trong hoạt động Mùa hè xanh 2010 tại 
nước CHDC nhân dân Lào năm nay, Trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM thực hiện công tác tập 
huấn cho giảng viên và sinh viên 2 khoa Chăn 
nuôi (chuyên ngành Thuỷ sản) và Trồng trọt của 
trường Đại học Champasak. Tham gia chiến dịch 
gồm 3 cán bộ của trường:  Giảng viên Trần Văn 
Lợt (Khoa Nông học), Giảng viên Nguyễn Phúc 
Thưởng (Khoa Thuỷ sản) và Cô Nguyễn Thị Thảo 
Vy (TT.Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp).
 Nội dung của đợt tập huấn bao gồm nội 
dung: Kỹ thuật cạo mũ cao su, Tham quan thực 
tế nông trường cao su Việt Lào, Kỹ thuật sử dụng 
và pha chế thuốc trừ sâu trên cây ăn quả; Quy 
trình nuôi, một số loại bệnh và mô hình nuôi ếch 

Thái, cá rô phi đơn tính đực, Tham quan thực tế 
tại Trung tâm thực nghiệm chăn nuôi của trường 
Đại học Champasak.

 Ngày 21-8, hành trình “Chia sẻ khát vọng 
cùng sinh viên” của Công ty PepsiCo Việt Nam đã 
đến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với gần 2.000 
sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM. 
 Nhân dip này, công ty PepsiCo phối hợp 
với Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (STF) trao 10 
suất học bổng cho các sinh viên năm 3 và 4 của 
các trường Đại học Kinh tế, Nông Lâm và Công 
nghiệp TPHCM. Bốn sinh viên trường đại học 
Nông Lâm TPHCM thuộc các Khoa: Công nghệ 
Thực phẩm, Công nghệ Hóa học đã vinh dự được 
nhận các phần học bổng này.
 Đây là một phần trong chương trình “Học 
bổng dài hạn STF – Pepsi” mà Quỹ Thời báo Kinh 
tế Sài Gòn thuộc nhóm báo Thời báo Kinh tế Sài 
Gòn và Công ty PepsiCo Việt Nam phối hợp thực 
hiện từ năm học 2008 – 2009 và kéo dài tới niên 
học 2010 – 2011. Chương trình có tổng giá trị 550 
triệu đồng, dành cho các sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn nhưng vươn lên trong học tập đến từ 10 
trường đại học tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng. 
10 suất học bổng trao đợt này có giá trị 100 triệu 

đồng, mỗi sinh viên sẽ được nhận 10 triệu đồng 
để trang trải cho việc học tập hai năm cuối ở bậc 
đại học. 
 Được biết, vào ngày 14-8, PepsiCo và STF 
cũng đã trao học bổng cho 5 sinh viên của trường 
đại học Tây Đô (Cần Thơ) và vào tháng 9 và 10 
sắp tới, sẽ trao tiếp các phần học bổng cho sinh 
viên tại Đà Nẵng và Hà Nội. 


