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CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 
VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 2011 

Gian hàng Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
tham dự Techmart Quảng Nam 2011

ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC

(...Xem tiếp trang 5)   

Chợ Công nghệ và Thiết bị Vùng Nam 
Trung bộ và Tây Nguyên 2011 tại Quảng 

Nam (gọi tắt là Techmart Quang Nam 2011) là 
sự kiện KH&CN quan trọng trong năm 2011 ở 
quy mô vùng, do Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức 
vào trung tuần tháng 7/2011 tại thành phố Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Techmart Quảng Nam 2011 thu hút hơn 210 
đơn vị tham gia; giới thiệu chào bán hơn 800 
công nghệ và thiết bị, giải pháp phần mềm, sản..

Từ ngày 5 đến 7/9/2011, hàng ngàn Tân 
sinh viên đại học Nông Lâm TPHCM 

làm thủ tục nhập học. Theo kế hoạch của nhà 
trường: ngày 5/9, đón Tân sinh viên các ngành 
thuộc Công nghệ Hóa học, Công nghệ Sinh học, 
Công nghệ Thực phẩm, Chăn nuôi Thú y; ngày 
6/9, đón Tân sinh viên các ngành thuộc khoa 
Cơ khí Công nghệ, Kinh tế, Lâm nghiệp, Quản 
lý Đất đai, Ngoại ngữ- Sư phạm; ngày 7/9, các 
ngành, các khoa còn lại. 

Đợt nhập học này, trường đã đón gần 3200 
Tân sinh viên nguyện vọng I đến từ 52 ngành/
chuyên ngành của trường.
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HỘI THẢO KHOA HỌC: “NGHIÊN CỨU 
PHÁT TRIỂN KHU RỪNG TRÀM TRÀ SƯ 
THÀNH KHU DU LỊCH SINH THÁI 
BỀN VỮNG”

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu phát triển khu rừng 
Tràm Trà Sư thành Khu Du lịch Sinh thái bền vững” 

được thực hiện bởi Khoa Môi trường & Tài nguyên, Trường 
Đại học Nông Lâm TP. HCM dưới sự quản lý của Sở Khoa 
học và Công nghệ Tỉnh An Giang, Hội thảo “Tiềm năng phát 
triển Du lịch Sinh thái rừng Tràm Trà Sư” đã được tổ chức 
vào ngày 29/7/2011 tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm 
Trà Sư, Tỉnh An Giang. Mục đích của hội thảo là bước đầu 
đánh giá những kết quả nghiên cứu đã đạt được, đồng thời 
tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý trong 
định hướng phát triển rừng Tràm Trà Sư thành khu du lịch 
sinh thái bền vững.

Hội thảo đã thu hút được hơn 40 nhà khoa học và quản lý 
liên quan đến Du lịch Sinh thái. 

CHUNG KẾT CUỘC 
THI SÁNG TẠO TIẾT 
KIỆM NĂNG LƯỢNG 
– 02 SINH VIÊN
 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TP.HCM NHẬN GIẢI 
THƯỞNG

HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA ĐH 
NÔNG LÂM TPHCM VÀ ĐẠI HỌC NEW-
CASTLE – ÚC, 
ĐH VAN HALL LARENSTEIN – HÀ LAN

Trong thời gian vừa qua, sinh 
viên trường đại học Nông 

Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã gặt 
hái được nhiều thành công trong 
Nghiên cứu khoa học, đặc biệt có 
nhiều đề tài đạt được những giải 
cao trong các cuộc thi, có ý nghĩa 
thúc đẩy, động viên phong trào ng-
hiên cứu khoa học trong sinh viên.  

Chiều 19/8/2011, Vòng chung 
kết cuộc thi Sáng tạo tiết kiệm 
năng lượng lần thứ I năm 2011 
do Sở Công thương phối hợp 
với Trung tâm Khoa học và Công 
nghệ trẻ Thành Đoàn Thành phố 
tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm 
triển lãm và hội trợ Tân Bình.

Dương Thị Thanh Thủy - cựu 
Hội thảo giới thiệu các chương trình hợp tác đào tạo 

giữa ĐH Nông Lâm TPHCM và đại học Newcastle – 
Úc, ĐH Van Hall Larenstein – Hà Lan đã diễn ra tại Khách 
sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM, ngày 
10/9/2011, do Trung tâm Đào tạo Quốc tế Trường ĐH Nông 
Lâm TP. HCM tổ chức. 

Hội thảo tập trung vào giới thiệu các Chương trình liên 
kết đào tạo giữa Đại học Nông Lâm TP. HCM và Đại học 
Newcastle, Úc; Đại học Van Hall Larenstein, Hà Lan. Hội 
thảo ưu tiên tư vấn về lựa chọn ngành học cho phụ huynh và 
học sinh;  Hỗ trợ Học sinh, phụ huynh, người quan tâm Giao 
lưu và thảo luận với Đại diện Đại học Newcastle, Úc và Văn 
phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan tại Việt Nam – Nuffic Neso.

Trung tâm Đào tạo Quốc tế Trường ĐH Nông Lâm TP. 
HCM (tên viết tắt là  CIE-NLU) thành lập vào  năm 2009 là 
một tổ chức đào tạo và dịch vụ công lập trực thuộc Trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM. 
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sinh viên khoá 2006-2010, 
khoa Môi trường & Tài 
nguyên, trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM với ý tưởng ng-
hiên cứu tái chế dầu mỡ trong 
nước thải nhà hàng - khách 
sạn làm nhiên liệu sinh học, 
đã đạt giải nhất cuộc thi. Đề 
tài đạt giải thưởng lần này 
cũng chính là đề tài luận văn 
tốt nghiệp của Thanh Thủy.

Thủy cho biết “Nguồn nhiên 
liệu hóa thạch đang cạn kiệt 
và đến một lúc nào đó sẽ 
không còn đáp ứng nhu cầu 
hoạt động của con người. Việt 
Nam hiện đang tìm kiếm các 
nguồn nhiên liệu thay thế như 
năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió và biodiesel cũng là 
một nguồn nhiên liệu thay thế 
nhằm tiết kiệm nhiên liệu hóa 
thạch”. 

     Nghiên cứu của Dương 
Thị Thanh Thủy cho thấy triển 
vọng tái chế dầu mỡ từ các 
nhà hàng, khách sạn thành 
dầu biodiesel (có thể sử dụng 

cho các loại xe tải, xe buýt,…). 
Dây chuyền sản xuất này 
không những vừa giảm thiểu 
việc sử dụng năng lượng hóa 
thạch vừa không gây ô nhiễm 
môi trường mà còn mang lại 
lợi ích kinh tế lớn.

 Giải nhì của cuộc thi thuộc 
về Lê Tấn Phúc sinh viên năm 
thứ 3, khoa Cơ khí với sản 
phẩm "Máy ấp trứng tự động 
sử dụng năng lượng mặt trời". 
Được cấu tạo từ pin và máy 
nước nóng sử dụng năng 
lượng mặt trời, sản phẩm này 
được ban giám khảo đánh giá 
cao vì kết hợp giữa việc tự 
động hóa trong quá trình sản 
xuất nông nghiệp với sử dụng 
nguồn năng lượng tái tạo dồi 
dào của mặt trời, tạo ra hiệu 
quả kinh tế cho người chăn 
nuôi.

Theo Phúc giới thiệu, máy 
ấp trứng được thiết kế gồm 3 
phần chính: Máy nước nóng 
năng lượng mặt trời; pin năng 
lượng mặt trời và máy ấp 
trứng. Pin hấp thu năng lượng 
mặt trời để cung cấp điện cho 
bộ điều khiển nhiệt độ hoạt 
động; máy nước nóng năng 

lượng mặt trời để cấp nhiệt 
cho máy ấp trứng thông qua 
nước nóng; máy ấp trứng 
gồm buồng ấp tự đảo chiều và 
bộ bộ điều khiển nhiệt độ. Máy 
sử dụng năng lượng mặt trời 
bằng 2 phương pháp pin mặt 
trời và máy nước nóng dùng 
năng lượng mặt trời. 

Theo tính toán, tổng chi phí 
máy ấp trứng do Phúc chế 
tạo chỉ khoảng hơn chục triệu 
đồng/chiếc, với qui mô ấp 
được 300 quả trứng/mẻ. Hiện 
trên thị trường cũng có nhiều 
loại máy ấp trứng nhưng giá 
thành cao hơn nhiều so với 
máy ấp trứng của Phúc. Cũng 
theo suy nghĩ của Phúc, trong 
mùa khô, tình trạng cúp điện 
thưởng xảy ra liên miên sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến việc ấp 
trứng của các hộ chăn nuôi. 
Nếu ứng dụng máy ấp trứng 
bằng năng lượng mặt trời sẽ 
giải quyết được nỗi lo cúp 
điện. Hơn nữa, loại máy này 
còn “ấp” được cả ở những nơi 
chưa có điện.
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TIẾP ĐOÀN CHUYÊN GIA 
TỪ BIOTEC (THÁI LAN)

Ngày 11 và 12/8/2011 vừa qua, đoàn 
chuyên gia từ Trung tâm quốc gia về Kỹ 

thuật di truyền và Công nghệ Sinh học (BIO-
TEC), Thái Lan đã đến thăm và làm việc tại 
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Hai bên 
đã thỏa thuận và ký kết bản ghi nhớ hợp tác 
nghiên cứu khoa học về phòng trừ sinh học và 
chọn tạo giống lúa kháng mặn. Nhân dịp này, Bộ 
môn Công nghệ Sinh học và Viện Công nghệ 
Sinh học và Môi trường đã tổ chức buổi hội thảo 
về Kỹ thuật phân tử trong nấm (Molecular tech-
niques for fungi). Trong buổi hội thảo, TS. Jona-
liza Lanceras-Siangliw đã giới thiệu các nghiên 
cứu về lúa tại BIOTEC, TS. Alongkorn  Amnu-
aykanjanasin hướng dẫn phương pháp ly trích 
DNA từ nấm, cách tạo tế bào trần và chuyển gen 
vào tế bào trần. Tham dự hội thảo có các giảng 
viên, các nhà nghiên cứu về nấm bệnh từ Bộ 
môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh 
học và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Sinh 
học TP.HCM, Chi cục Bảo vệ Thực vật TP.HCM, 
học viên cao học Công nghệ Sinh học và Bảo 
vệ thực vật và các sinh viên ngành Công nghệ 
Sinh học. 

HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH 
TIÊN TIẾN CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM 

Lý do chọn học chương trình 
tiên tiến ngành Thú Y

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ

Đào tạo Bác Sĩ Thú Y hoàn toàn bằng tiếng 
Anh, có năng lực chuyên môn cao, sử dụng 
thông thạo Anh ngữ, tác phong chuyên nghiệp 

Nhằm giúp các bậc phụ huynh và thí sinh 
đủ thông tin để có thể đưa ra quyết định 

phù hợp nhất cho mình, trong việc lựa chọn đúng 
ngành nghề và môi trường học tập trong tương 
lai, vừa qua, Khoa Công nghệ thực phẩm trường 
Đại học Nông Lâm TPHCM đã tổ chức "Hội thảo 
giới thiệu ngành Công nghệ thực phẩm chương 
trình tiên tiến".

Hội thảo là dịp để các cán bộ quản lý, chuyên 
gia tư vấn, cán bộ giảng dạy trình bày cụ thể 
hơn với các bậc phụ huynh và các thí sinh về 
xu hướng phát triển và cơ hội của nhóm ngành 
Công nghệ thực phẩm - một trong những chuyên 
ngành đào tạo hiện nay của trường, của khoa; 
các vấn đề về sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất 
lượng cao ở Việt Nam; cũng như cách giải quyết 
của trường Đại học Nông Lâm TPHCM trong 
việc hướng tới mục tiêu 100% sinh viên ngành 
Công nghệ thực phẩm có việc làm sau khi ra 
trường với thu nhập cao.

Chương trình tiên tiến Công nghệ Thực phẩm 
duy nhất có tại trường Nông Lâm TPHCM. Là 
một chương trình đào tạo nguồn nhân lực bậc 
cao về ngành Công nghệ Thực phẩm, đáp ứng 
kịp thời cho sự thiếu hụt về nhân lực bậc cao 
hiện tại của Việt Nam trong lĩnh vực này, tốt 
nghiệp chương trình này kỹ sư có thể làm việc 
cho các công ty trong nước, đa quốc gia hoặc 
tiếp tục học cao học tại các trường trên thế giới.  
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ản tin nội bộ Trư

ờ
ng đại học N

ông Lâm
 Thành phố H

ồ C
hí M

inh

CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ 
THIẾT BỊ... (tiếp theo trang 1)

CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY QUỐC TẾ

Giảng dạy hoàn toàn bằng Anh ngữ. Đội ngũ 
giảng viên Việt Nam tốt nghiệp từ nước ngoài, 
các giáo sư Đại học Queensland (Úc) và các 
Đại học danh tiếng trên thế giới.

Chương trình cập nhập theo chương trình 
giảng dạy của Đại học Queensland, đã được Bộ 
Giáo Dục và Đào tạo phê duyệt. Điều kiện cơ sở 
vật chất hướng tới chuẩn mực quốc tế.

BẰNG CẤP CHÍNH QUY

Bằng Bác Sĩ Thú Y chính quy do Đại học Nông 
Lâm TP. Hồ Chí Minh cấp, với Chứng chỉ công 
nhận chuẩn mực của Đại học Queensland, một 
trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới. 

HỌC PHÍ LINH HOẠT: 01 Học kỳ dự bị (học 
tiếng Anh 15 tín chỉ): 10.000.000 đồng.

10 Học kỳ chính thức: 8.000.000 - 10.000.000 
đồng/ học kỳ (có thể đóng học phí thành 2 đợt: 
đầu học kỳ và trước khi thi cuối kỳ).

ĐH NÔNG LÂM TPHCM 
TUYỂN NV2 CHO 7 CHƯƠNG 
TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 
QUỐC TẾ

Hiện nay CIE-NLU (Trung tâm Đào tạo 
quốc tế và ĐH Nông Lâm TPHCM) đang 

tuyển sinh 7 ngành bậc đại học. 
Chương trình cử nhân liên kết giữa ĐH Nông 

Lâm TPHCM và Đại học Newcastle – Austra-
lia: Cử nhân Kinh doanh, Cử nhân Thương mại, 
Cử nhân Công nghệ Thông tin, Cử nhân Khoa 

học và Quản lý Môi trường, Cử nhân Công nghệ 
Sinh học. 

Chương trình Cử nhân Đại học Van Hall La-
renstein – Netherlands: Cử nhân Thương mại 
và Kinh doanh Nông nghiệp Quốc tế, Cử nhân 
Công nghệ Sản xuất Rau, Hoa, Quả và Tiếp thị 
Quốc tế. 

Đối tượng tuyển sinh: Đạt điểm sàn kỳ thi đại 
học của Bộ GD & ĐT hoặc tốt nghiệp phổ thông 
trung học, có điểm trung bình 3 năm PTTH ≥ 6.5 
và đáp ứng nhu cầu về tiếng Anh. 

Với chi phí giảm đến 2/3, sinh viên có cơ hội 
nhận Bằng Cử nhân do các Trường và Đại học 
Newcastle – Australia, Đại học Van Hall Laren-
stein – Hà Lan cấp và có giá trị quốc tế khi đăng 
ký vào học chương trình quốc tế từ trường ĐH 
Nông lâm TPHCM.  

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

phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ ở 266 
gian hàng. Ngoài các doanh nghiệp, các viện, 
các trung tâm nghiên cứu; các trường đại học 
và 28 Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh 
thành phố trong cả nước cũng góp mặt tại hội 
chợ này. 

Tham dự chợ thiết bị công nghệ lần này trường 
Đại học Nông lâm Tp. HCM 03 gian hàng đại 
diện các đơn vị: Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa 
Môi trường và Tài nguyên, Trung tâm Năng 
lượng và Máy Nông nghiệp, Trung tâm Nghiên 
cứu Chuyển giao KHCN, Viện Công nghệ Sinh 
học và Môi trường và Trung tâm Ươm tạo Do-
anh nghiệp Công nghệ. Tại lễ bế mạc Trường 
Đại học Nông Lâm Tp. HCM vinh dự đón nhận 
02 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng 
Nam khen tặng 01 cho Trường và 01 cho Trung 
tâm Nghiên cứu Chuyển giao Khoa học Công 
nghệ.
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THỦ KHOA ĐH NÔNG LÂM TPHCM VÀ ƯỚC MƠ 
TRỞ THÀNH KỸ SƯ NÔNG HỌC 
Gian nan con đường đến trường

Nguyễn Huỳnh Nhật Dương (quê ở 
Tiền Giang) đỗ thủ khoa ĐH Nông lâm 

TPHCM với 27 điểm. Ngoài ra, Dương còn đỗ 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM với 
24,5 điểm. Dương cho biết em chọn trường 
ĐH Nông Lâm TPHCM vì muốn trở thành kỹ sư 
Nông học. 

Dương sinh ra và lớn lên trong một gia đình 
khó khăn, không ruộng đất canh tác. Kinh tế 
gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của 
mẹ Dương hiện là giáo viên tiểu học.  Bố của 
Dương trước đây cũng là giáo viên nhưng từ 
năm 2006, ông mắc phải chứng bệnh ruột thừa 
và ruột thòng nên giảm khả năng lao động đến 
61%. Từ đó, ông chỉ ở nhà chăm việc học hành 
cho con cái và làm những việc như trồng rau 
màu quanh nhà.

Trước tình cảnh khó khăn của gia đình, bốn 
anh em Dương tự bảo nhau cố gắng tiết kiệm 
trong chi tiêu hàng ngày để giảm gánh nặng 
cho mẹ. Thậm chí sách để học anh em Dương 
cũng đi mượn sách cũ của các anh chị học lớp 
trên ở cùng xóm. Dương còn tranh thủ những 
lúc rảnh rỗi đến phụ việc cho mấy người bà con 
trong xóm lấy tiền mua thêm vở cho hai em. 
Phần Dương thì dùng tập vở được thưởng để 
học cho cả năm.

Ngay từ học cấp 2, Dương đã học giỏi các 
môn học tự nhiên như: Toán, Lý, Hóa, Sinh. 
Dương từng dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt 
giải khuyến khích (lớp 9); giải nhì cấp tỉnh, giải 
khuyến khích cấp quốc gia môn Sinh học…

  Khi được về bí quyết học tập, chàng thủ 
khoa vui vẻ cho biết: “Em đã bắt đầu say mê các 
môn tự nhiên từ nhỏ. Đến khi học cấp 2, cấp 3 
em càng yêu thích hơn, nhất là môn Sinh học. 
Ngoài giờ học chính khóa ở lớp, em còn tìm hiểu 
nghiên cứu thêm từ sách giáo khoa, thường 
xuyên xem các chương trình truyền hình Thế 
giới loài vật và tìm thông tin trên mạng Internet. 
Đặc biệt em rất thích nghiên cứu tìm hiểu về các 
loại giống, cây trồng và em học bằng niềm đam 
mê và lòng nhiệt huyết vì em muốn trở thành kỹ 
sư nông học”.

Tận dụng diện tích nhỏ quanh nhà, Dương 
sưu tầm các loại giống “độc” rồi xới đất ươm 
trồng. Kết quả, Dương đã trồng thành công 
nhiều loại cây ăn trái hiện đang phát triển xanh 
tươi như: mủ trôm, khế, nhãn, ổi không hạt…

Ngoài giờ học trên lớp, Nhật Dương mượn 
thêm sách nâng cao của thầy cô về giải thêm 
bài tập, rồi xem những chương trình khám phá 
trên truyền hình. Dương lén nhịn ăn sáng, dành 
tiền cho những giờ lên mạng tìm chương trình, 
bài tập sinh để học thêm. Cậu học trò nghèo đã 
từng giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc 
gia môn Sinh. 

Dương cho biết: “Em quyết định chọn học 
ngành Nông học Trường ĐH Nông lâm TPHCM 
là muốn đóng góp một phần công sức của mình 
vào lĩnh vực phát triển ngành nông nghiệp tỉnh 
nhà trong tương lai”. Vì nhà không có đất nên 
Dương dự định vào đại học sẽ nghiên cứu sâu 
về giống cây trồng để về giúp người nông dân 
quê em được tiếp cận khoa học kỹ thuật và có 
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cuộc sống đỡ vất vả. 
Bên cạnh niềm vui đỗ thủ khoa, Nhật Dương 

còn đó nỗi lo cơm áo gạo tiền về quãng đường 
sắp tới sau khi nhập học. Dù chưa biết TP.HCM 
nhưng em đã lên kế hoạch làm thêm ngay sau 
khi làm quen với môi trường học mới. Nhật 
Dương chia sẻ: “Lo lắng hơn tất cả là gánh nặng 
kinh tế vì cha mẹ em đã quá vất vả rồi, em vào 
học chắc còn nặng gánh hơn. Em định tìm việc 
làm thêm phù hợp để có thể trang trải một phần 
chi phí ăn ở, giảm gánh nặng cho cha mẹ”.

Kịp thời tiếp lửa cho sinh viên nghèo 
Sau khi biết được hoàn cảnh của thủ khoa 

Nguyễn Huỳnh Nhật Dương, Ban giám hiệu 
Trường ĐH Nông lâm TPHCM đã quyết định 
miễn học phí cho em. Bên cạnh đó trường cũng 
sẽ sắp xếp hỗ trợ học bổng cho Dương yên tâm 

Ngày 24.08.2011 vừa qua sinh viên năm 
cuối thuộc hai ngành Công nghệ thông 

tin và Quản trị kinh doanh đã có chuyến tham 
quan thực tế tại tập đoàn VNG. Qua chuyến đi, 
sinh viên đã được công ty VNG cung cấp thông 
tin chi tiết về chế độ phúc lợi cũng như tham 
quan thực tế môi trường làm việc, con người 
VNG qua các phòng ban tiêu biểu: phòng phát 
triển game, zing mp3, zing me, zing deal,...

THAM QUAN THỰC TẾ 
TẠI TẬP ĐOÀN VNG

học tập.
 “Chúng tôi luôn 

tìm thêm nguồn tài 
trợ và sẽ tận dụng tối 
đa nguồn lực này cố 
gắng không để sinh 
viên trường, nhất là 
những sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn 
và thưởng cho sinh 
viên đạt thành tích 
cao trong học tập, 
nghiên cứu khoa 
học. Trường hợp đặc 
biệt như Dương, nhà 

trường sẽ đặc cách miễn học phí đồng thời 
hỗ trợ thêm học bổng. Trước mắt Dương sẽ 
được nhận suất học bổng trị giá 2.8 triệu từ quỹ 
học bổng "Đồng hành cùng đại học Nông Lâm 
TPHCM"- ThS Trần Đình Lý, Trưởng phòng 
Công tác Sinh viên trường cho biết.

Nguồn học bổng "Đồng hành cùng đại học 
Nông Lâm TPHCM" do các cựu sinh viên, các 
doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân tài trợ 
cho trường. Hàng năm, quỹ học bổng này đã 
hỗ trợ cho gần 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn. Không chỉ các sinh viên thủ khoa, các Tân 
sinh viên, sinh viên của trường có hoàn cảnh 
khó khăn vẫn có cơ hội nhận được học bổng. 
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Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức Tp.HCM
Điện thoại: 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  

THÔNG TIN HỌC BỔNG 

NHỮNG HỌC BỔNG ĐÃ TRIỂN KHAI THÁNG 8
Học bổng Anco: Số suất: 12; Số tiền mỗi suất: 10 triệu đồng/suất; Đối tượng được nhận học 

bổng. 
Điều kiện: Sinh viên năm thứ 3 trở đi thuộc khoa Cơ khí và khoa Chăn nuôi Thú y.
Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phía Nam: Số lượng: 100 suất;  

Trị giá: 500.000đ/suất/ tháng (sinh viên được nhận học bổng trong 12 tháng)
Học bổng Singapore: Số suất: 01; Số tiền: 1.000.000 đồng/suất/tháng (được trao trong 4 năm); 

Đối tượng được nhận học bổng: Sinh viên khoa Thuỷ sản.
Học bổng Thắp sáng ước mơ sinh viên Bình Dương: Đối tượng được nhận học bổng: Sinh 

viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương
Học bổng Vũ Đình Liệu: Đối tượng được nhận học bổng: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh Trà Vinh.
NHỮNG HỌC BỔNG SẼ TRIỂN KHAI TRONG THÁNG 9
Từ công ty Ong Vàng: Số lượng: 6 suất; Số tiền mỗi suất: 3,5 triệu đồng/suất; đối tượng được 

nhận học bổng: Sinh viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn.
Từ công ty Hoàn Long: Số lượng: 45 suất; mỗi suất 1.000.000đ
Từ Qũy học bổng Nguyễn Trường Tộ: Số lượng: 30 suất, mỗi suất 200 USD. 
Học bổng từ công ty CP Bách Khoa: 20 suất, 500.000đ/suất.
Mọi thông tin liên quan xin vui lòng tham khảo: www.nls.hcmuf.edu.vn.


