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KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2011-2012

Vào ngày 28/9/2011, trường Đại học Nông 
lâm TPHCM đã tổ chức Lễ Khai giảng 

năm học mới 2011-2012. Trong Lễ Khai giảng, 
Phó Hiệu trưởng PGS- TS Huỳnh Thanh Hùng 
đã thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường đọc 
diễn văn khai mạc, tổng kết những thành tựu 
cũng như những vấn đề còn hạn chế trong năm 
học vừa qua 2010 – 2011, đồng thời thông qua 
phương hướng, kế hoạch trong năm học mới.

Cũng trong Lễ Khai giảng, nhà trường đã trao 
nhiều phần thưởng cho các cá nhân sinh viên 
có thành tích xuất sắc trong năm học và trong 
kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Bên cạnh đó, công 

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2011-2012

Nhằm 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 Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; 
phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012; 

nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu 
cầu của xã hội, từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 
10/2011 trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã 
tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho hơn 16000 
sinh viên của trường.

Đây là chương trình giúp sinh viên nắm Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 
Đảng,  học tập, triển khai cuộc vận động “ Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”; các quy chế, quy định về công tác HSSV 
của Bộ GD&ĐT và nhà trường.

ty máy tính Hoàn Long, công ty Nguồn lực Việt 
(Vietsourcing) đã trao 18 suất học bổng cho sinh 
viên trường trị giá hơn 20 triệu đồng. 
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Trích bài phát biểu của Thủ khoa-Sinh viên Nguyễn Huỳnh 
Nhật Dương Trong Lễ Khai giảng năm học mới 2011 - 2012

Kính thưa quý vị đại biểu 
Kính thưa quý thầy cô, các anh  chị sinh viên; 

cùng tất cả các bạn Tân sinh viên có mặt trong 
buổi lễ ngày hôm nay.

Em tên là Nguyễn Huỳnh Nhật Dương, Tân 
sinh viên khóa 37. Hôm nay em rất vinh dự đại 
diện cho hơn 20.000 sinh viên toàn trường phát 
biểu trong Lễ Khai giảng năm học mới 2011-
2012.

Kính thưa quý vị đại biểu!
Hằng năm, cứ vào lúc những cánh phượng 

khép lại là chúng em được dự Lễ Khai giảng 
năm học mới. Mỗi năm học mới để lại dấu ấn 
khó phai. Lần khai giảng này khác hẳn vì chúng 
em không còn là một học sinh của trường trung 
học phổ thông nữa mà là một sinh viên của 
trường đại học Nông Lâm TPHCM. Đây là một 
bước ngoặc đánh dấu sự trưởng thành của 
chúng em. 

Khi nhận được tin trúng tuyển đại học Nông 
lâm TPHCM và trường ĐH khoa học tự nhiên 
em đã vỡ òa vì sung sướng. Càng vui mừng 
hơn khi em biết mình là một trong những thí 
sinh có điểm trúng tuyển cao của trường. Nhận 
được kết quả này, em đã chạm những bước đầu 
tiên vào con đường mơ ước bởi từ nhỏ em đã 
thích trồng cây, thích ngành Nông học. Trường 
đại học Nông Lâm TPHCM là nơi em đặt niềm 
tin và chọn lựa. Em tin rằng, em đã đúng với sự 
lựa chọn này.

Kính thưa quý thầy cô!
Năm học 2011-2012 là năm học học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì 
thế, chúng em sẽ luôn cố gắng học tập, tự tìm ra 
phương pháp học tập để thích ứng với bậc Đại 
học và để đáp lại sự quan tâm của các thầy cô, 
sự giúp đỡ của các doanh nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của 
các quý thầy cô. Em mong các thầy cô sẽ tiếp 
tục quan tâm hơn tới chúng em để chúng em 
bớt bỡ ngỡ khi bước vào môi trường học mới. 
Thầy cô luôn là chỗ dựa tinh thần , tạo cơ sở 
cho việc học tập của chúng em. Qua đây, em 
xin gửi lòng biết ơn tới các doanh nghiệp, công 
ty, các nhân đã đồng hành cùng chúng em và 
trao cho em những phần học bổng có ý nghĩa.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời kính chúc 
tới những thầy cô giáo đã từng cống hiến cho 
trường dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn sắp xếp thời 
gian đến dự chung lễ khai giảng hôm nay. Sự 
hiện diện của quý thầy cô là nguồn động viên 
vô cùng lớn lao đối với các thế hệ sinh viên 
chúng em. Chúng em kính chúc quý thầy cô 
khỏe mạnh, vui vẻ để những năm sau chúng 
em vẫn được gặp và nhìn thấy thầy cô khoẻ 
mạnh, hạnh phúc.

Năm học mới bắt đầu, chúng em xin hứa sẽ 
cố gắng rèn đức luyện tài để đạt được kết quả 
cao trong học tập, trong nghiên cứu khoa học, 
không ngừng trau đồi đạo đức trở thành những 
người có ích cho chính bản thân mình, cho gia 
đình, xã hội, đất nước tương lai. 

Một lần nữa, em xin cảm ơn nhà trường, các 
doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân. Em xin 
chúc quý đại biểu, các thầy cô các anh chị sinh 
viên, các bạn Tân sinh viên được dồi dào sức 
khỏe. Chúc Lễ Khai giảng thành công tốt đẹp.

Nguyễn Huỳnh Nhật Dương – nhân vật của nhiều bài viết trên báo - Thủ khoa của trường đại học 
Nông Lâm Tp. HCM.  Với những thành tích ấn tượng, Nguyễn Huỳnh Nhật Dương đã chọn đại học 
Nông lâm Tp.HCM để thực hiện ước mơ của mình là theo ngành Nông học. Ban biên tập đăng bài 
phát biểu của của sinh viên Dương trong dịp Lễ Khai giảng năm học 2011 - 2012 
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ản tin nội bộ Trư

ờ
ng đại học N

ông Lâm
 Thành phố H

ồ C
hí M

inh

CUỘC THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 
đẩy mạnh công tác giáo dục kiến thức 

về luật lao động và luật bình đẳng giới cho Cán 
bộ Viên chức của trường, Công đoàn Trường 

sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật. 
Cuộc thi diễn ra từ 15 đến 20/10/2011 theo 

hình thức trả lời trực tiếp, xây dựng và giải 
quyết tình huống pháp luật.

MỪNG CÔNG VÀ TỔNG KẾT KHEN THƯỞNG NĂM 2011 

Nhằm chào đón các bạn tân sinh viên khóa 
2011; tổng kết, đánh giá kết quả các 

hoạt động tình nguyện 2011 của chiến sỹ tình 
nguyện trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, 
khen thưởng, khích lệ các cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong chiến dịch, tạo sân chơi bổ ích 
cho các bạn tình nguyện có cơ hội gặp gỡ, giao 
lưu sinh hoạt và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, 
tuyên truyền rộng rãi các hoạt động tình nguyện 
như hoạt động Xuân Tình Nguyện, chiến dịch 
tình nguyện Mùa Hè Xanh, hoạt động Tiếp sức mùa thi đến tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là 

các bạn sinh viên năm nhất có 
cơ hội thấy được các hoạt động 
nỗi bật của trường; hướng sinh 
viên đến việc nắm bắt tình tình 
biển đảo quê hương vào tháng 
10/2011, Đoàn Thanh niên 
trường sẽ tổ chức lễ Mừng 
công và tổng kết khen thưởng 
năm 2011. 

Lễ Mừng công sẽ được tổ 
chức vào ngày 15/10/2011 tại 
Sân Đa môn, Ký túc xá trường. 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN

Vào ngày 24/09/2011, Trung tâm Hỗ trợ 
Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp phối 

hợp cùng Công ty TNHH HaDa tổ chức buổi 
giao lưu và tập huấn kỹ năng mềm cho 100 sinh 
viên các ngành với chủ đề “Kỹ năng sống – Rèn 
luyện tinh thần đồng đội”.

Chương trình tập huấn lấy ý tưởng theo câu 
chuyện Aladdin và những đồng đội được hư cấu 
và viết lại kịch bản cho phù hợp với bối cảnh 
hiện đại. Sinh viên tham gia chương trình được 

hóa thân thành những nhân vật trong truyện cổ 
tích và tham gia vào các tình huống hấp dẫn đầy 
thử thách và trí tuệ.

Những trải nghiệm trong chương trình nhằm 
tạo cho sinh viên ý thức sâu sắc về tinh thần 
đồng đội, đặc biệt là rèn luyện tư duy tích cực, 
sống có mục tiêu, kỹ năng làm việc đồng đội, 
quản lý các nguồn lực, kỹ năng lãnh đạo và một 
số bài học thực tế sống động khác.
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MOVIE PLANET – CÙNG 
HÀNH ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG 
TẠI PHÂN HIỆU GIA LAI)

Tiếp tục hưởng ứng chiến dịch toàn cầu 
chống biến đổi khí hậu, Đội Công tác Xã 

hội - Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. 
HCM tại Gia Lai đã triển khai chương trình “Mov-
ie Planet – Cùng hành động”. Chương trình diễn 
ra vào ngày 24 tháng 9 năm 2011, tại  Phân hiệu 
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai. 
Chương trình thu hút được hành trăm sinh viên 
là thành viên đội Công tác Xã hội, các bạn sinh 
viên quan tâm đến hoạt động.

Chương trình đã triển khai các hoạt động thiết 

thực như: thu gom giấy vụn, đồ nhựa có thể tái 
chế ở Ký túc xá và trong khu phố, tuyên truyền, 
vận động người dân trong khu vực cùng tham 
gia về biến đổi khi hậu và chống biến đổi khí 
hậu.

“Ngày hội tuổi thơ và đêm hội 
trăng rằm” là chương trình hoạt 

động xã hội của đội Công tác Xã hội 
trường Đại học Nông Lâm TPHCM 
phân hiệu tại Gia Lai. Chương trình 
được tổ chức hàng năm nhằm tạo 
không khí vui chơi, đón tết trung thu 
cho các em thiếu nhi. Chương trình 
được tổ chức luân phiên ưu tiên cho 
các xã vùng sâu, vùng xa. 

Năm nay, đội Công tác Xã hội của 
Phân hiệu tổ chức Ngày hội tại xã 
Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia 
Lai vào ngày 11 tháng 09 năm 2011 
với các nội dung: Tổ chức trò chơi 
dân gian; rước đèn trung thu và tặng 
quà, dọn dẹp vệ sinh, cắt tóc,… cho 
thiếu nhi địa phương. Đội Công tác Xã 
hội tại Phân hiệu đã thực hiện được 
những chương trình có ý nghĩa thiết 
thực, nhân văn. 

NGÀY HỘI TUỔI THƠ 
VÀ ĐÊM HỘI TRĂNG 
RẰM” 
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TỔ CHỨC VUI TRUNG THU 
CHO TRẺ EM CÓ HOÀN  
CẢNH KHÓ KHĂN

Vào ngày 10 tháng 9, Đội Công tác Xã hội 
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã 

có mặt tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh TP. 
HCM để phối hợp với Xã đoàn Đa Phước cùng 
tổ chức vui chơi và phát quà cho các em thiếu 
nhi tại địa bàn khó khăn này.

Các em thiếu nhi đã được tham gia vào hội thi 
làm lồng đèn và được các bạn Đội viên Đội Công 
tác Xã hội hướng dẫn cách làm một chiếc lồng 
đèn xinh xắn, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng 
cho 9 lớp có lồng đèn đẹp nhất.

Các trò chơi dân gian vui nhộn còn được các 

KHÓA HỌC NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH 
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM DO CÁC 
TÌNH NGUYỆN VIÊN HÀN QUỐC (KIV) GIẢNG DẠY 

bạn trẻ tổ chức và thu hút rất nhiều các em thiếu 
nhi tại Ủy ban xã. Dịp này Đội cũng đã trao cho 
các em hơn 1000 phần quà.

Vừa qua, trường Đại học Nông Lâm TP. 
HCM và Chương trình tình nguyện viên 

Internet Hàn Quốc, cơ quan Xã hội Thông tin 
quốc gia Hàn Quốc (NIA) đã phối hợp tổ chức 
khóa học ngắn hạn về Công nghệ Thông tin cho 
sinh viên trường Đại học Nông 

Lâm TPHCM. Khóa học được giảng dạy bởi các 
tình nguyện viên Internet Hàn Quốc (KIV) với 
mục đích chính là không chỉ nhằm nâng cao 
kiến thức về tin học mà còn tạo cơ hội cho sinh 
viên của Trường tìm hiểu và tham gia các hoạt 
động giao lưu văn hóa.
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THÔNG TIN HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẠI HỌC 
NÔNG LÂM TP. HCM 

Các học bổng đã triển khai trong tháng 
9/2011

Học bổng “Vinh danh sinh viên xuất sắc”: 
Đơn vị tài trợ: Trung tâm đào tạoVietsourcing; 

Số lượng: 10 suất; Trị giá: 2,5 triệu đồng/suất 
(1 suất học bổng toàn phần cho một khoá học 
tiếng Anh), 1,2 triệu đồng/suất (9 suất học bổng 
bán phần cho khoá học tiếng Anh). Đối tượng 

được nhận học bổng: Sinh viên ngành 
Kế toán – Tài chính (Khoa Kinh tế).

Học bổng Hiếu học (do một thầy 
giáo của trường, xin được giấu tên): 
Số lượng: 6 suất; Trị giá: 3,5 triệu 
đồng/suất; Đối tượng được nhận học 
bổng: Sinh viên vượt khó học tập.

Học bổng từ Quỹ Hỗ trợ học sinh 
– sinh viên Hà Nội: Đơn vị tài trợ: Quỹ 
Hỗ trợ học sinh – sinh viên Hà Nội; 
Số lượng: 5 suất; Trị giá:1 triệu đồng/

ĐIỀU TRA KẾT QUẢ VIỆC LÀM 
CỦA SV NIÊN KHOÁ 2006 -2010

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên Trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM tiếp cận với 

các doanh nhân, doanh nghiệp đề  nâng cao 
nhận thức, hoàn thiện các kỹ năng mềm và định 
hướng con đường lập nghiệp, Trung tâm Hỗ 
trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức 
chuỗi chương trình “Hành Trang Khởi Nghiệp”. 
Hoạt động bao gồm các chuyên đề Kỹ năng và 

giao lưu, trò chuyện với các giám đốc điều hành 
với chủ đề “Ước vọng CEO” nhằm  giúp sinh 
viên có cơ hội tiếp cận với kinh nghiệm quản lý 
của các CEO và ươm mầm khát khao trở thành 
nhà quản lý giỏi trong tương lai

Chương trình đã nhận được sự tham gia và 
đồng hành của các doanh nghiệp C.T Group, 
Công ty Cargill, Công ty Cổ phần và Đầu tư Nam 
Hương, Công ty HaDa, Công ty Unity

HÀNH TRANG KHỞI NGHIỆP

Nhằm khảo sát tình hình việc làm của sinh 
viên sau một năm tốt nghiệp, xây dựng 

cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên cũng như đơn vị 
sử dụng lao động, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên 
& Quan hệ Doanh nghiệp tiến hành hoạt động 

“Điều tra, đánh giá kết quả việc làm của sinh 
viên niên khoá 2006 -2010”. Thời gian tiến hành 
từ 08/2011 đến 12/2011. Số lượng mẫu điều tra 
dự kiến là 30% tổng số lượng sinh viên đại học 
hệ chính quy tốt nghiệp năm 2010 của 42 ngành 
và chuyên ngành đào tạo của trường năm 2006 
.
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THÔNG TIN VỀ “HỌC BỔNG TƯƠNG LAI” NĂM 2011 
DO TẬP ĐOÀN ANCO TÀI TRỢ

Qua hai vòng thi tuyển khá gắt 
gao, 08 sinh viên thuộc khoa 

Chăn nuôi- Thú Y và Cơ khí Công 
nghệ đã có tên trong danh sách 
được tập đoàn ANCO trao học bổng 
năm học 2011-2012.

ANCO là một tập đoàn chuyên về 
thức ăn gia súc, trang trại và thực 
phẩm. Hiện nay, tập đoàn ANCO đã 
có 3 nhà máy chuyên sản xuất thức 
ăn gia súc, gia cầm tại Đồng Nai, Hà 
Nam và Vĩnh Long cùng với hệ thống 
6 trại heo giống tại Đồng Nai và nhà máy chế 
biến thực phẩm hiện đại tại Long An.

Năm 2006, ANCO thành lập quỹ “Học bổng 
tương lai” nhằm hỗ trợ cho những sinh viên có 
gia cảnh khó khăn nhưng cố gắng vươn lên 
trong học tập có thêm điều kiện để học tập tốt 
hơn, thực hiện được ước mơ nghề nghiệp của 
mình. Chương trình đã được triển khai được 
6 năm liên tiếp tại 5 trường: ĐH Nông Lâm 
Tp.HCM, ĐH Nông Lâm Huế, Cao đẳng Nông 
Nghiệp Nam bộ tại Tiền Giang, Cao đẳng Cộng 
Đồng Vĩnh Long, Trung cấp Kỹ Thuật Nông 
Nghiệp Tp.HCM.

Bên cạnh việc hỗ trợ học bổng cho các bạn 
sinh viên, tập đoàn ANCO còn tạo điều kiện để 
các bạn đến thực tập (có hưởng lương thực 
tập) tại các nhà máy và trang trại của tập đoàn. 
Mục đích là nhằm tạo điều kiện để các bạn sinh 
viên được thực hành các kỹ năng đã được học 
tại trường và học hỏi thêm những kinh nghiệm 
đi làm thực tế giúp các bạn tự tin hơn khi ra 
trường đi làm.

Trị giá học bổng ANCO năm 2011 là 
10.000.000đ/suất. Sinh viên được nhận học 
bổng hàng tháng, mỗi tháng 1.000.000đ. 

suất; Đối tượng được nhận học bổng: Sinh viên 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi cha, 
mẹ…).

Học bổng Thắp sáng ước mơ học đường: 
Đơn vị tài trợ: Quỹ Khuyến học Việt Nam và 
Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile; 
Số lượng: 15 suất; Trị giá: 2 triệu đồng/suất/
năm (trao trong suốt thời gian sinh viên học tại 
trường); Đối tượng được nhận học bổng: Sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

Các học bổng sẽ triển khai tháng 10/2011 
Học bổng “Vinh danh sinh viên thủ khoa”: 

Đơn vị tài trợ: Công ty Cổ phần Thế giới số; Số 
lượng: 1 suất; Trị giá: 10 triệu đồng. Đối tượng 

được nhận học bổng: Sinh viên thủ khoa kỳ 
tuyển sinh năm 2011.

Học bổng Điện bàn: Đơn vị tài trợ: Tập đoàn 
Điện Bàn; Số lượng: 50 suất; Số tiền mỗi suất: 
1 triệu đồng; Đối tượng được nhận học bổng: 
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học 
tốt.

Học bổng Viettel: Đơn vị tài trợ: Tập đoàn VT 
Quân đội Viettel. Số lượng: 5 suất; Số tiền mỗi 
suất: 1 triệu đồng/suất. Đối tượng được nhận 
học bổng: sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 
vượt khó học tốt.

Mọi chi tiết, vui lòng truy cập Website: 
www.nls.hcmuaf.edu.vn
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Trưởng ban:PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng  
Phó ban: ThS.GVC Trần Đình Lý  
Thư ký: Hoàng Lan  
Trình bày: Trần Hữu Minh  

TIN CÔNG ĐOÀN

Nhân kỷ niệm Quốc Khánh 2/9, chào 
mừng năm học mới và để  tạo không khí 

vui tươi, xây dựng nếp sống lành mạnh đồng 
thời tăng cường sự giao lưu gắn bó, xây dựng 
tinh thần đoàn kết, học hỏi trao đổi những kinh 
nghiệm trong hoạt động phong trào. Được sự 
cho phép của Công đoàn trường ĐH Nông Lâm, 
Bộ môn Giáo dục Thể chất phối hợp với Ban 
Tuyên Giáo Công đoàn Trường tổ chức “Giải 
Tennis Cán bộ Công chức mở rộng năm 2011”. 
Các vận động viên tham dự giải đều thể hiện hết 
sức mình trong phong trào hoạt động của Công 
đoàn.

Phong trào đã nhận được sự ủng hộ tích cực 
của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường. 
Để khuyến khích và động viên cho phong trào có 
14 đơn vị đã tài trợ cho giải gồm: khoa Tài nguyên 
và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng 
Công nghệ Địa chính, Trung tâm Nghiên cứu 

Chuyển giao Khoa học Công nghệ, Trung tâm 
Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ, Trung tâm 
Nghiên cứu Chế biến Lâm sản, Trung tâm Công 
nghệ và Quản lý Môi trường - Tài nguyên, Trung 
tâm Tin học, Trung tâm Năng lượng và Máy nông 
nghiệp, Công ty Văn hóa Sách việt, Công ty Cơ 
khí Ngọc Thành, Công ty Cơ khí Sài Gòn, Công 
ty Yến Sào Khánh Hòa, Nhà máy Forimex I.

HỘI THẢO "GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN 
KẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP” 

Nhằm tiếp tục cung cấp thông tin cho thí 
sinh 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, vào 
ngày 23/9/2011, tại hội trường P100, Trường 
Đại học Nông Lâm TP. HCM Trung tâm Đào tạo 
Quốc tế đã tổ chức Hội thảo "Giới thiệu chương 
trình Cử nhân liên kết và chương trình chuyển 
tiếp” hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM và Trường Đại học Newcastle – 
Úc, Trường Đại học Van Hall Larenstein – Hà 
Lan.

Hội thảo tập trung vào việc giới thiệu các 
chương trình Đào tạo Cử nhân liên kết giữa 

Đại học Nông Lâm Tp. HCM và Đại học New-
castle – Úc, bao gồm các chương trình: Công 
nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Khoa học 
và Quản lý môi trường, Thương mại, Kinh do-
anh. Đồng thời giới thiệu các chương trình đào 
tạo Cử nhân liên kết giữa Đại học Nông Lâm 
Tp. HCM và trường Đại học Van Hall Larenstein 
– Hà Lan. Các ngành đào tạo: Thương mại & 
Kinh doanh nông nghiệp Quốc tế; Công nghệ 
sản xuất rau hoa quả & tiếp thị  Quốc tế. 

Trong hội thảo, người tham dự đã giao lưu 
và trao đổi thông tin trực tiếp với đại diện các 
trường đối tác: Trường Đại học Van Hall Laren-
stein - Hà Lan, Trường Đại học Newcastle – Úc. 

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


