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Hội nghị nhằm tổng kết và báo cáo hoạt 
động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

và cán bộ trẻ trong 02 năm qua 2009 - 2010 
cũng như chia sẻ những thành tựu và kinh 
nghiệm nghiên cứu khoa học giữa các trường 
trong khối Nông Lâm Ngư Thủy.

Theo kế hoạch của hội nghị khoa học công 
nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng khối 
Nông - Lâm – Ngư, trường Đại học Cần Thơ 
đăng cai tổ chức hội nghị khoa học công nghệ 
tuổi trẻ các trường Đại học Cao đẳng khối Nông 

Đoàn cán bộ trẻ và sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tham dự hội nghị

Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ 5 diễn ra vào 
tháng 5 năm 2011. 

Tham dự hội nghị, trường Đại học Nông lâm 
Tp. Hồ Chí Minh có 21 báo cáo trong đó có 09 
báo cáo của sinh viên và 12 báo cáo của cán 
bộ trẻ, những báo cáo tham dự hội nghị lần này 
được ban tổ chức hội nghị đánh giá rất cao và 
kết quả Đoàn trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ 
Chí Minh được tặng 01 bằng khen của Trung 
Ương Đoàn Thanh niên, 03 giải nhì, 04 giải ba, 
02 giải khuyến khích và giải ba toàn đoàn.
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TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2011 

Thực hiện kế hoạch của Ban thư ký Hội 
sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Ban 

thư ký Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM tổ chức thực hiện chương trình Tiếp 
sức mùa thi năm 2011. Với mục tiêu hỗ trợ tốt 
nhất cho thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi Đại 
học, Cao đẳng năm 2011, Ban tổ chức bắt đầu 
triển khai chương trình từ cuối tháng 4 năm 
2011 cho toàn thể sinh viên trường. Sau hơn 
2 tháng chuẩn bị chương trình đã được diễn 
ra từ ngày 21/6 đến hết ngày 10/7/2011 với 
sự tham gia của gần 1.000 sinh viên trường, 
trong đó có hơn 600 sinh viên thường trực, 
đảm bảo 37 điểm thi của trường có sinh viên 
tiếp sức hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh.

Trên cơ sở kế thừa những thành quả đạt 
được từ chương trình Tiếp sức mùa thi năm 
2010, những đội hình hỗ trợ của chương trình 
năm 2011 được tập huấn cẩn thận hơn về kỹ 
năng và nghiệp vụ khi làm việc. Sáng ngày 
01/7/2011 tại sân Phượng Vỹ, lễ xuất quân 
đã long trọng được diễn ra với sự tham gia 
của toàn thể sinh viên tình nguyện, sau buổi 
lễ tất cả sinh viên khẩn trương về các địa bàn 
thực hiện chương trình cao điểm đợt 1, cũng 
bắt đầu từ ngày 30/6/2011 tại điểm trực cổng 
trường bắt đầu trực vào lúc 4 giờ sáng đến 21 
giờ đêm để đón phụ huynh và thí sinh. 

Năm 2011 tiếp tục thực hiện các đội hình 
như: tư vấn và hỗ trợ nhà trọ, hướng dẫn 

đường đi, ổn định giao thông, đội xe tiếp sức, 
hướng dẫn các thủ tục sửa chữa hồ sơ bị sai 
sót,…đường dây nóng của chương trình nhờ 
sự hỗ trợ của kênh phát thanh FM 99.9 MHz 
tiếp tục phát huy hiệu quả với hơn 500 lượt 
tư vấn, hỗ trợ cho phụ huynh và thí sinh của 
trường và các trường khác. Đội hình xe tiếp sức 
với sự tham gia của hơn 60 sinh viên đã hỗ trợ 
rất kịp thời cho thí sinh trong những ngày thi, 
trong toàn chương trình, đội xe tiếp sức đã hỗ 
trợ cho hơn 1.200 lượt thí sinh và phụ huynh.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần và tạo 
sân chơi bổ ích cho sinh viên tình nguyện của 
chương trình, ban tổ chức đã thiết kế các sân 
chơi nhỏ cho sinh viên như giải bóng chuyền 
Tiếp sức, chương trình văn nghệ “Vui cùng 
chiến sĩ” và “Nhật ký tiếp sức” ghi lại những 
cảm xúc của sinh viên tiếp sức, phụ huynh và 
thí sinh. Đội hình tư vấn và hỗ trợ nhà trọ đã vận 
động được 531 nhà dân, khách sạn, nhà trọ với 
4820 chổ trọ, trong đó có 278 nhà trọ giá rẻ với 
3573 chổ trọ, 80 nhà trọ miễn phí với 427 chổ 
trọ, 76 nhà nghỉ, khách sạn với 820 chổ, 1.500 
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 khăn. Tại ký túc xá vận 
động các bạn sinh viên về nghỉ hè tặng lại chiếu 
cho thí sinh, huy động được gần 1.000 chiếc 
chiếu cho thí sinh và phụ huynh,  1.200 chổ ở 
tại ký túc xá Học Viện công nghệ bưu chính viễn 
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thông với giá rẻ là 30.000đ/người/ngày với các 
dịch vụ tiện nghi. Đội hình tư vấn, hướng dẫn 
đường đi đã tư vấn:45.021 lượt bao gồm tư vấn 
nhà trọ, đường đến các địa điểm thi, các thủ tục 
sửa chữa trong hồ sơ. 

Ngày 06/7/2011, đại diện Ban thanh vận Đảng 
ủy, Ban thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội 
sinh viên trường đã đến thăm, động viên tinh 
thần các sinh viên tiếp sức tiếp tục hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong những ngày còn lại của 
chương trình. Bên cạnh đó, đoàn còn tặng 15 
phần quà cho các cụm trực nhằm khích lệ tinh 
thần của các bạn.

 Chương trình đã vận động được 26.000 
suất cơm cho sinh viên, thí sinh và phụ huynh 
trong 2 đợt thi, hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh 
hơn 16.000 suất cơm gồm cơm chay và cơm 
mặn, những suất cơm này được vận động từ 
các chùa, các mạnh thường quân trên địa bàn 
quận Thủ Đức và quận 9 và do chính các bạn 
sinh viên tham gia hỗ trợ nấu cơm trong suốt 
10 ngày cao điểm, vào những ngày thi số suất 
cơm tặng cho thí sinh và phụ huynh lên đến 
hơn 6.000 suất/ ngày, riêng tại điểm trường Đại 
học Nông Lâm vào 2 ngày 04 và 09/7 mỗi ngày 

tặng hơn 2.000 suất. 
Đội hình ổn đinh và phân luồng giao thông 

làm việc hiệu quả cao, đảm bảo không xảy ra 
tình trạng kẹt xe kéo dài như những năm trước, 
đảm bảo giao thông thông thoáng và di chuyển 
trật tự tại tất cả các điểm thi của trường, kể cả 
điểm trường Nông Lâm cũng không có hiện 
tượng ùn xe dù lượng thí sinh và phụ huynh rất 
đông. 

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2011 đã 
thành công tốt đẹp sau 21 ngày diễn ra chương 
trình, mang lại những tình cảm ấm áp và những 
ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng của thí sinh 
và phụ huynh cũng như người dân địa phương 
tại các điểm thi của trường. 

Với những kết quả đạt được như trên, chương 
trình đã vinh dự nhận được 01 bằng khen của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM và 06 bằng 
khen của Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam. 
Hội sinh viên trường nhận được bằng khen của 
Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng cho 
đơn vị có thành tích xuất sắc nhân dịp tổng 
kết 15 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi”. 
Chương trình kết thúc hứa hẹn một thành công 
mới cho mùa tiếp sức năm sau.
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TIẾP SỨC MÙA THI 2011 – NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

MÙA HÈ XANH LẦN THỨ 18 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 21/6/2011 đến 
ngày 10/7/2011.

- Từ ngày 30/6 đến ngày 10/7: chia thành 05 
ca trực, thời gian từ 4 giờ 00 đến  22 giờ 00.

- Tổng số sinh viên tham gia: 1.013, trong đó 
có 618 sinh viên thường trực tại các điểm.

- Trong số các điểm trực tiếp sức có 01 điểm 
là trạm xe buýt tại cầu vượt trạm 2 và 01 điểm 
là bến xe buýt của trường.

- Tổng số nhà trọ vận động được: 531 nhà 
dân, khách sạn, nhà trọ với 4820 chổ trọ, trong 
đó có 278 nhà trọ giá rẻ với 3573 chổ trọ, 80 
nhà trọ miễn phí với 427 chổ trọ, 76 nhà nghỉ, 
khách sạn với 820 chổ.

- Vận động được 1.500 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 khăn. Vận động được 1.200 chổ ở tại ký túc 
xá Học Viện công nghệ bưu chính viễn thông 
với giá rẻ là 30.000đ/người/ngày.

- Tại ký túc xá vận động các bạn sinh viên 
về nghỉ hè tặng lại chiếu cho thí sinh, huy động 
được gần 1000 chiếc chiếu cho thí sinh và phụ 
huynh.

- Ban vận động tài trợ đã vận động được 
17.000.000 đồng từ các đơn vị trong trường và 
26.000 suất cơm cho sinh viên tiếp sức, thí sinh 
và phụ huynh, ước tính hơn 200.000.000 đồng.

- Số lượng thí sinh đón, tư vấn: 45.021 lượt . 
- Tổng số lượt thí sinh được tư vấn, hỗ trợ 

qua đường dây nóng là 532 lượt.
- Số lượng thí sinh, phụ huynh được giới thiệu 

nhà trọ: 5.326, Trong đó miễn phí:725 chổ.
- Tổng số suất cơm miễn phí tặng cho thí sinh 

và phụ huynh: 16.000 suất.
- Tổng số suất cơm hỗ trợ cho sinh viên tình 

nguyện: 10.000 suất.
- Đội xe ôm hỗ trợ được 1.258 lượt thí sinh và 

phụ huynh.
- Nhận được 01 bằng khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân TP.HCM và 06 bằng khen của 
Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam. Hội sinh 
viên trường nhận được bằng khen của Trung 
ương Hội sinh viên Việt Nam tặng cho đơn vị 
có thành tích xuất sắc nhân dịp tổng kết 15 năm 
chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 
của trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã 

được tổ chức xuyên suốt nhiều năm nay, thu 
hút đông đảo sinh viên tình nguyện tham gia 
với bầu nhiệt huyết và sự sáng tạo của tuổi trẻ, 
sinh viên luôn nêu cao tinh thần “đâu cần thanh 
niên có, đâu khó có thanh niên”, xung kích đi 
đầu về những vùng khó khăn tổ chức các hoạt 
động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Chiến dịch mùa hè xanh lần thứ 18 năm 2011 
của trường ĐH Nông Lâm TPHCM diễn ra tại 
5 mặt trận: quận 9, quận Thủ Đức, huyện Bình 
Chánh, huyện Củ Chi và tỉnh Gia Lai với 350 

sinh viên tình nguyện tham gia. Hòa cùng không 
khí tình nguyện hè của cả nước, lễ xuất quân 
chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2011 
dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 17/7/2011.

Chiến dịch kéo dài trong 4 tuần từ 17/7/2011 
– 14/8/2011 với nhiều hoạt động như: tư vấn 
khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật 
về nông nghiệp,đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền 
bảo vệ môi trường, xung kích tình nguyện vì 
cộng đồng, nâng cao kỹ năng tin học, ngoại ngữ 
và thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, an toàn 
giao thông, thắp sáng ước mơ giúp thanh niên 
vượt khó, tuyên truyền pháp luật….
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Với sự chuẩn bị chu đáo và tập huấn đầy đủ 

hướng dẫn các bạn sinh viên tình nguyện, hy 
vọng chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 

2011 của trường ĐH Nông Lâm diễn ra thành 
công tốt đẹp.

“SV 2011” CHO SINH VIÊN ĐH NÔNG LÂM TPHCM 
TẠI GIA LAI

Liên chi Đoàn Phân hiệu Truờng Đại học 
Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai (Phân hiệu 

Gia Lai) đã tổ chức chương trình “SV 2011” để 
lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả sinh 
viên Phân hiệu Gia Lai.

“SV 2011” diễn ra với sự góp mặt của 5 đội 
đại diện cho các ngành học tại Phân hiệu. Đội 
Đất đỏ Bazan đến từ ngành Quản lý đất đai; đội 
Ong vàng đến từ ngành Kế toán; đội Bông lúa 
vàng đến từ ngành Nông học; đội Plasma đến 
từ ngành Bảo quản - chế biến nông sản thực 
phẩm và đội Envi đến từ ngành Quản lý môi 
trường. Cả 5 đội đều đã xuất sắc trải qua 4 phần 
thi: Chào hỏi, Tài năng, Kiến thức và Hùng biện. 

Qua mỗi phần thi các đội đều cho thấy được 
sự hăng hái, nhiệt tình, sáng tạo cũng như sự 
vững vàng về kiến thức xã hội, kiến thức chuyên 
ngành. Phần thi Chào hỏi mở đầu chương trình 
đã mang đến cho khán giả những bất ngờ thú 
vị về phong cách, phương châm hoạt động và 

nét riêng biệt đến từ từng 
thành viên tham gia của 
từng đội. Tiếp theo là phần 
thi Kiến thức, ở đó mỗi 
sinh viên của các đội chơi 
có dịp thể hiện sự hiểu 
biết về kiến thức xã hội, tự 
nhiên và về ngành học của 
mình. Nhưng đáng mong 
chờ nhất vẫn là phần thi 
Tài năng, một phần thi vô 
cùng hấp dẫn với những 
tiết mục hát, nhảy, kịch, võ 
thuật mà 5 đội chơi mang 
đến đã nhận được sự ủng 

hộ nhiệt tình từ phía thầy cô và khán giả. Và 
phần thi quyết định là phần thi Hùng biện, ô 
nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách, là 
vấn đề cả thế giới quan tâm, cũng bởi vậy mà 
chủ đề của phần thi hùng biện là Bảo vệ môi 
trường.

Cuộc thi nào rồi cũng phải có đội chiến thắng. 
Vinh quang đêm nay thuộc về đội Ong vàng – 
những sinh viên ưu tú nhất đến từ ngành Kế 
toán. Tuy nhiên 4 đội còn lại đều cống hiến cho 
khán giả tất cả nhiệt huyết, sự đam mê hết mình 
về kiến thức và tinh thần Fair play.

Cho dù “SV 2011” đã qua đi nhưng dư âm 
còn đọng lại mãi trong mỗi sinh viên Phân hiệu 
Gia Lai hôm nay, đó sẽ là những kỉ niệm đẹp, 
những ký ức mãi không thể quên. Và đó cũng sẽ 
là hành trang cho sinh viên chúng ta bước vào 
cuộc sống sau này. Hãy giữ những phút giây 
này, những nụ cười này các bạn nhé khi mỗi 
lần nhớ về một thời sinh viên - một thời của “SV 
2011”!
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Hình ảnh buổi thi cá nhân thứ 3 

 

TRỒNG CÂY NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

“TẦM NHÌN XUYÊN THẾ KỶ” – MỘT SÂN CHƠI THÚ VỊ 
VÀ HẤP DẪN

 CUỘC THI: HỒ CHÍ MINH – HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC

Nhằm thiết thực kỷ niệm 
ngày Môi trường Thế giới 

5/6, 121 năm ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 
19/05/2011) đồng thời thực hiện kế 
hoạch hoạt động của Ban Thường 
vụ Liên đoàn Lao động Tp. HCM về 
việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 
kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi 
tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 
05/06/2011), Công đoàn trường Đại 

học Nông Lâm Tp.HCM đã phát động phong 
trào trồng cây.

Đợt này, với sự tham gia của 26 đơn vị, toàn 
trường trồng được 120 cây.

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác 
– Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm 

nhìn xuyên thế kỷ” được tổ chức 02 năm/ lần 
bắt đầu từ năm 2001. Hội thi nhằm tăng cường 
giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong sinh viên, học sinh các trường 
Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp 
trên địa bàn Thành phố; cùng nhà trường nâng 
cao chất lượng học tập các môn khoa học Mác 
- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng 
cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng cho đoàn viên, sinh viên, học sinh.

Hội thi lần VI năm 2011 thu hút hàng ngàn 

các bạn sinh viên khu vực Thành phố Hồ Chí 
Minh tham gia.

Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn 
trường phối hợp với các đơn vị khác tổ 

chức cuộc thi: “Hồ Chí Minh – Hành trình cứu 
nước”.

Nhằm đẩy mạnh phong trào sống, chiến 

đấu, lao động và học tập theo gương Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, nội dung cuộc thi xoay quanh các 
vấn đề về lịch sử, thân thế, cuộc đời và tư tưởng 
Hồ Chí Minh qua những sự kiện, địa danh, nhân 
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LÊ NHẬT TÙNG – SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRUNG ƯƠNG 
(bài viết do CTV từ khoa CNTT thực hiện)

Lê Nhật Tùng (bìa trái) - Sinh viên 5 tốt 3 cấp 

vật gắn với hành trình tìm đường cứu nước của 
Người.

Kết quả cuộc thi: Phòng Công tác Sinh viên 
đạt giải nhất; giải nhì thuộc về Thư viện; Ký túc 
xá và Trung tâm Ngoại Ngữ đạt giải ba; Giải 
Khuyến Khích thuộc về các đơn vị: Phòng Kế 
hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức Cán bộ - Quản 
lý Nghiên cứu Khoa học, Bộ môn Công nghệ 
Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Môi 
truờng, Khoa Chăn nuôi Thú y, Khoa Thủy sản, 
Khoa Cơ khí- Công nghệ, Khoa Môi trường và 
Tài nguyên.

Hưởng ứng phong trào của Đoàn trường, 
BCH Đoàn khoa CNTT cũng đã tổ chức cuộc 
thi “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh” dưới hình thức thi trắc nghiệm 

online cho các bạn trong BCH Đoàn, Hội khoa. 
Hội thi là dịp để các bạn hiểu rõ hơn về cuộc đời 
và sự nghiệp hoạt động các mạng của Người, 
qua đó giáo dục thế hệ trẻ hôm nay học tập theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

PV: Chào Tùng, xin bạn cho biết cảm giác của 
bạn sau khi nhận được danh hiệu sinh viên 5 tốt 
cấp Trung ương?

Nhật Tùng: Cảm giác của mình rất vui và 
cũng rất tự hào khi là sinh viên đầu tiên của Đại 
học Nông Lâm TP.HCM đạt được giải thưởng 
này. Nhưng “Danh hiệu là nhất thời, Đẳng cấp 
mới là mãi mãi” nên mình phải quay lại việc học 
tập cũng như hoạt động còn dang dở của mình 
ngay thôi. (Cười)

PV: Bạn có thể chia sẽ cho mình và các bạn 
sinh viên khác biết về những tiêu chí đặc biệt để 
đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt?

Nhật Tùng: Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” 
được Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam phát 
động tại Đại hội toàn quốc lần VIII. Đây là phong 
trào được nhân rộng từ phong trào “Sinh viên 
3 tốt” của Hội sinh viên TP.HCM với các tiêu 
chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt. Trung 
ương Hội đã đưa ra thêm 2 tiêu chí Kỹ năng tốt 

và Hội nhập tốt. Để đạt được danh hiệu “Sinh 
viên 5 tốt” các bạn sinh viên phải đạt được yêu 
cầu do Trung Ương hội quy định về tất cả các 
tiêu chí trên.

PV: Vậy quá trình phấn đấu để đạt danh hiệu 
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Nong Lam University HCMC,
Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCMC
Telephone: 08.38966780 & 08.38974560
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

Trưởng ban:PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng  
Phó ban: ThS.GVC Trần Đình Lý  
Thư ký: Hoàng Lan  
Trình bày: Trần Hữu Minh  

sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ra sao?
Nhật Tùng: Quá trình phấn đấu của mình 

thì dài lắm đó, nhưng cái chính là có duyên với 
“Đoàn” và các hoạt động “nghiên cứu khoa học”. 
Từ năm nhất mình đã tham gia các phong trào 
của Đoàn Khoa, sau đó mình dần đảm nhiệm 
các chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khoa, Ủy viên 
Ban thư ký Hội Sinh viên trường và sau đó là 
Ủy viên thường vụ Đoàn trường. Nhờ có thời 
gian hoạt động Đoàn mình đã rèn luyện được 
các kỹ năng, tự tin hơn và quan trọng nhất là 
mình được vinh dự đứng vào hàng ngũ của 
Đảng. Còn nghiên cứu khoa học phải nói là bị 
bệnh “ghiền” rồi, mình có thời gian rảnh là sẽ tìm 
tòi, tìm xem cái gì hay và sẽ khám phá tìm hiểu 
sâu về nó. Mình đã hoàn tất 2 đề tài nghiên cứu 
khoa học sinh viên và đã được trường nghiệm 
thu. Bên cạnh đó mình thích tham gia các hoạt 
động của Nhà văn hóa Sinh viên Thành Phố, 
tham gia các câu lạc bộ anh văn, nghiên cứu 
khoa học, …..

PV: Theo mình được biết, bạn là một trong 
những người sáng lập CLB nghiên cứ khoa học, 
bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trong 
lĩnh vực này?

Nhật Tùng:  (Cười). Kinh nghiệm chia sẻ thì 
mình không dám. Nhưng mình nghĩ rằng nếu  
tham gia phong trào sinh viên nghiên cứu khoa 
học tích cực các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều. 
Trước tiên là về kiến thức chyên môn, sau đó là 
về khả năng làm việc với giấy tờ, kỹ năng giao 
tiếp trong quá trình nghiên cứu, tích lũy được 
nhiều kinh nghiệm trong việc làm báo cáo, và 
hơn hết là sự tự tin.

PV: Ai là người đồng hành, góp phần quan 
trọng nhất trong thành công của bạn?

Nhật Tùng: Đầu tiên là gia đình mình.  Sau 
đó là sư phụ thầy Dân (THPT chuyên Trà Vinh 
– THPT Hà Tiên, Kiên Giang), thầy Dũ (Nguyên 

Bí thư Đoàn khoa CNTT - PV), cô Mi (Nguyên Bí 
thư Đoàn khoa CNTT - PV), thầy cô trong khoa 
đã tận tình hướng dẫn chỉ dạy mình. Các anh 
chị, các bạn cùng hoạt động, công tác Đoàn. 
Bạn bè xung quanh mình nữa. Ai cũng có phần 
quan trọng riêng, chắc mình không xác định 
được cái nào nhất rồi. (Cười)

PV: Là một cán bộ Đoàn – Hội, vừa tham gia 
nhiều CLB, vừa phải tham gia nghiên cứu khoa 
học, vậy bạn sắp xếp thời gian cho việc học như 
thế nào?

Nhật Tùng: Thời gian không thể quay trở lại 
được, mà việc học cũng vậy nên mình phải sắp 
xếp thời gian một cách hợp lý nhất sao không 
ảnh hưởng đến việc học cũng như các hoạt 
động phong trào.

PV: Dự định cho tương lai của mình là gì?
Nhật Tùng: Mình sẽ tiếp tục học lên cao học, 

sau đó sẽ xin vào ngành giáo dục vì mình tâm 
đắc câu nói của thầy minh “đi học không chỉ để 
kiếm việc làm, mà còn phải tạo ra việc làm cho 
nhiều người khác”. Mình không có nhiều tiền 
mở công ty nên mình muốn làm giáo viên để 
chia sẻ cái mình học được cho mọi người, từ đó 
họ có thể kiếm được việc làm cho riêng mình.

PV: Bạn có những kinh nghiệm nào có thể 
chia sẻ cho các bạn sinh viên các khóa sau 
phấn đấu tốt hơn?

Nhật Tùng: Học tập phải đi đôi với hoạt động 
Đoàn. Học tập tốt nhưng không thể thiếu các 
kỹ năng mềm được, do đó mình nghĩ các bạn 
nên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, 
các chiến dịch tình nguyện, các khóa học về kỹ 
năng. Ngoài ra cần “đầu tư” cho trình độ ngoại 
ngữ, vì đây là điều kiện hầu hết của các công ty 
khi các bạn tìm việc.

PV: Cám ơn bạn về buổi phỏng vấn. Chúc 
bạn ngày cành thành công trên các lĩnh vực mà 
bạn đam mê.


