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HỘI THẢO “ĐẨY MẠNH KHAI THÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
HỖ TRỢ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM ƯƠM 
TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH”

Diễn ra sôi nổi vào sáng ngày 14 tháng 10 
năm 2011tại Hội trường P100, trường 

đại học Nông Lâm TPHCM, chương trình giao 
lưu với Ban Giám hiệu đã thu hút hơn 500 thành 
viên bao gồm đại diện từ Ban Giám hiệu, các 
Phòng ban, Khoa/Bộ môn, Đoàn thanh niên, Hội 
sinh viên, BGĐ Ký túc xá, sinh viên của trường. 

Đây là chương trình được nhà trường tổ chức 
hàng năm nhằm tạo cơ hội cho sinh viên bày 
tỏ những thắc mắc, băn khoăn của mình trong 
quá trình học tập cũng là dịp để nhà trường thu 
nhận những ý kiến phản hồi, đóng góp ý kiến 
xây dựng nhà trường của sinh viên.

Những vấn đề xoay quanh học chế tín chỉ, 

quy chế học đường, chỗ học, chỗ ở, xác nhận 
các loại giấy tờ sinh viên được đặt ra trực tiếp 
đã làm sôi nổi toàn hội trường đến những giây 
cuối cùng. 

 

Cuối tháng 9 vừa qua, Trung tâm Ươm 
tạo Doanh nghiệp Công nghệ tổ chức 

hội thảo với chủ đề: “Đẩy mạnh khai thác kết 
quả nghiên cứu hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp tại 
trung tâm ươm tạo trường Đại học Nông Lâm 
TP. Hồ Chí Minh”.

Mục đích của Hội thảo là đẩy mạnh công tác 
thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa 
học và nâng cao hiệu quả ứng dụng của công... 
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GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ 
“ALLTECH YOUNG SCIENCE AWARDS” 2012

HỘI THẢO “XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA 
THỦY SẢN” 

Ngày 29/10/2011, Khoa 
Thủy sản Trường Đại 

học Nông Lâm Tp.HCM (KTS-
ĐHNL) đã tổ chức Hội thảo 
“Xây dựng định hướng phát 
triển Khoa Thủy sản giai đoạn 
2012-2017”. Tham dự hội 
thảo, ngoài cán bộ viên chức 
(CBVC) của KTS-ĐHNL, còn 
có một số đại diện cựu giảng 
viên và sinh viên của KTS-
ĐHNL, doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực thủy sản. 
Tại hội thảo, đại diện cựu GV-
SV và đại diện doanh nghiệp 
sử dụng nhân lực từ khoa đã 
tích cực đóng góp nhiều ý kiến 
thiết thực cho dự thảo Định 

hướng phát triển của KTS-
ĐHNL giai đoạn 2012-2017.

Hội thảo cũng đã đề xuất 
thành lập Ban trù bị xúc tiến 

các hoạt động cần thiết cho 
việc thành lập “Hội cựu giảng 
viên-sinh viên KTS-ĐHNL”. 

Ngày 21 tháng 10 năm 
2011 vừa qua, đại 

diện ban tổ chức giải thưởng 
Alltech đã phối hợp với trường 
Đại học Nông Lâm TPHCM 
đã tổ chức hội nghị giới thiệu 
về chương trình giải thưởng 
nhà khoa học trẻ năm 2012. 

Giải thưởng nhà Khoa học 
trẻ là giải thưởng thường niên 
do Alltech tổ chức nhằm tìm 
kiếm những nhà khoa học 
trẻ cho ngành nông nghiệp, 
khuyến khích các bạn sinh 
viên theo đuổi nghiên cứu 
khoa học, tìm ra các giải 
pháp tự nhiên cho ngành 
nông nghiệp, góp phần tạo ra 
sự bền vững cho nền nông 

nghiệp.
Năm 2009, giải nhất toàn 

cầu giải thưởng Nhà khoa 
học trẻ  - Alltech trị giá 10.000 
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM 
NĂM 2011

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THỦY SẢN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4

Khoa Thủy sản sẽ tổ chức Hội nghị khoa 
học thủy sản toàn quốc lần thứ 4 vào 

ngày 16 tháng 12 nhằm tổng kết hoạt động ng-
hiên cứu khoa học của khoa trong 2 năm qua 
cũng như chia sẻ những thành tựu nghiên cứu 
khoa học về thủy sản với các đơn vị và đối tác 
của Khoa/Trường trong lĩnh vực liên quan.

Hội nghị Khoa học tổ chức cho các lĩnh vực 
chuyên môn: Bệnh và môi trường trong nuôi 
trồng thủy sản; Di truyền và sản xuất giống thuỷ 
sản; Dinh dưỡng và kỹ thuật nuôi trồng thủy 
sản; Kinh tế-Xã hội, nguồn lợi thuỷ sản và các 
chuyên môn khác.

Đối tượng tham gia là các cán bộ khoa học 
đang công tác tại các Trường đại học, Viện 
nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường và các doanh nghiệp 
đăng ký tham dự và gửi báo cáo khoa học tham 
gia hội nghị.

Thời gian nộp báo cáo khoa học: Hạn chót là 
ngày 30 tháng 11 năm 2011.

Mọi chi tiết vui lòng xem thêm tại www.fof.
hcmuaf.edu.vn/

Hội nghị khoa học lần 3 sẽ được tổ chức 
vào ngày 30 tháng 12 năm 2011. Đây 

là dịp để các nhà khoa học, nhà giáo, các học 
viên cao học và sinh viên trong và ngoài trường 
thuộc các lĩnh vực khoa học liên quan gặp gỡ, 
chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các 
định hướng và triển khai khoa học công nghệ. 
Hội nghị cũng là cơ hội gắn nghiên cứu khoa 
học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và 
tăng cường hợp tác với các trường, các viện 
trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp nhà trường 
tổng kết nghiên cứu khoa học của trường trong 

5 năm (2006-2011). 
Các lĩnh vực có thể đăng ký tham dự hội 

thảo: Nông lâm, Chăn nuôi Thú y, Công nghệ 
Sinh học, Công nghệ, Môi trường, Thông tin, 
Kinh tế, Khoa học, Giáo dục, Cơ khí Công nghệ 
và Chế biến, Chế biến Lâm sản.

Các báo cáo sẽ được các tiểu ban chuyên 
môn lựa chọn, phản biện và công bố trên Tạp 
chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp của 
trường. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng Quản lý Ng-
hiên cứu Khoa học, trường Đại học Nông Lâm 
TPHCM, KP6, Linh Trung, Thủ Đức.

USD dành cho đối tượng Sau Đại học đã thuộc 
về giảng viên trẻ Chế Minh Tùng (trường ĐH 
Nông Lâm TP.HCM, hiện đang là nghiên cứu 
sinh tại Mỹ). 

Ngoài ra, cũng trong năm 2009, thêm một đại 
diện của Đại học Nông lâm TPHCM, sinh viên 

Hồ Tấn Cường (Khoa Thủy sản) cũng được 
trao giải thưởng trong nước dành cho những 
bài dự thi xuất sắc nhất.  

Thông tin về việc đăng ký tham gia giải 
thưởng nhà khoa học trẻ năm 2012 tại website 
www.alltechyoungscientist.com 
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1200 GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, SINH 
VIÊN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Nhằm hưởng ứng phong trào hiến máu 
tình nguyện thành phố với chủ đề 

“Chung sức vì trẻ em cần truyền máu”, trường 
Đại học Nông Lâm TPHCM phối hợp với Trung 
tâm hiến máu nhân đạo tổ chức hiến máu nhân 
đạo  trong 2 ngày 3 và 4 /10/2011.

Với tinh thần hiến máu cứu người - một nghĩa 
cử cao đẹp, chương trình đã thu hút được đông 
đảo các bạn sinh viên tham gia, sẻ chia những 
giọt máu quý của mình cho người bệnh đang 
gặp nguy hiểm, tăng cường số lượng máu cung 
cấp cho bệnh viện để cấp cứu, điều trị cho bệnh 
nhân. 

Tổng số máu thu được từ đợt hiến máu này 
là 1200 đơn vị máu. Đây là hành động thể hiện 

tinh thần nhân ái cao đẹp của các bạn sinh viên 
nói chung và sinh viên trường Đại học Nông 
Lâm TPHCM nói riêng. Hoan nghênh tinh thần 
của các bạn sinh viên trường đã tích cực tham 
gia ngày hội hiến máu nhân đạo.

NGÀY HỘI HOA HƯỚNG DƯƠNG

Dưới sự hỗ trợ của báo Tuổi trẻ, Đội 
Công tác Xã hội trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM đã tổ chức chương trình ngày hội Hoa 
hướng dương với một chuỗi các chương trình 
đầy ý nghĩa. Đầu tiên là tuần triển lãm “Ký ức 

về Thúy” tại sảnh Phượng Vỹ trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM, với sự tham gia của hàng ngàn 
lượt giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên 
tham quan. Nội dung triển lãm là chuỗi những 
hoạt động về chương trình “Ước mơ của Thúy”, 

HỘI THẢO QUỐC TẾ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT 
HỆ THỐNG SINH HỌC NĂM 2011

Hội thảo Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp 
và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (Inter-

national Workshop on Agricultural and Bio-sys-
tems Engineering-IWABE) năm 2011 sẽ được 
tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
vào ngày 02 & 03/12/2011. Hội thảo này do 
trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh (Việt Nam), Hội Cơ khí Nông Nghiệp Việt 
Nam, Phân hội Kyushu của Hội Cơ khí Nông 
nghiệp Nhật Bản, ĐH Mie (Nhật Bản), và ĐH 
Sungkyunkwan (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức, 

dưới sự tài trợ chính của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo Việt Nam.

Nội dung của bài báo tham dự theo các chủ 
đề sau: Máy nông nghiệp, Công nghệ sau thu 
hoạch, Năng lượng sinh học và năng lượng 
không truyền thống, Công nghệ thông tin trong 
Nông nghiệp và Nông nghiệp chính xác, Cơ điện 
tử sinh học và người máy trong Nông nghiệp, 
Những vấn đề liên quan khác… 

Mọi chi tiết vui lòng xem thêm tại www http://
fme.hcmuaf.edu.vn.
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CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRANG KHỞI NGHIỆP”

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 
viết hồ sơ và Phỏng vấn tìm việc; Tìm hiểu môi 
trường làm việc tại doanh nghiệp; Nghề nhân 
viên kinh doanh và tiếp thị; Xây dựng phong 
cách làm việc chuyên nghiệp, Phong cách do-
anh nhân với sự tham gia của  giám đốc điều 
hành, giám đốc nhân sự,v.v. Đặc biệt, điểm 
nhấn tổng kết chuỗi chương trình là buổi 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, … 

những hình ảnh về nghị lực sống đẹp vượt khó 
vươn lên khỏi số phận nghiệt ngã. Cũng trong 
ngày hội, 300 lượt sinh viên trường và Đội viên 
Đội công tác xã hội đã làm được 3.000 hoa 
hướng dương, hoàn thành bức tranh giấy kỷ lục 
với mong muốn bức tranh này sẽ được bán cho 
các mạnh thường quân để góp phần nào đó vào 
nguồn quỹ vì bệnh nhi ung thư. Kết thúc ngày 
hội hoa hướng dương là đêm giao lưu văn nghệ 

“Viết tiếp ước mơ của Thúy”.
Kết thúc chương trình Đội đã bán được 38 

bông hoa hướng dương, 24 quyển sách viết về 
Thúy “Xin hãy cho con thêm thời gian”, 10 đĩa 
CD “Én nhỏ tung bay’ toàn bộ số tiền bán được 
sẽ được ủng hộ vào quỹ vì bệnh nhi ung thư của 
Thúy để phần nào góp phần giúp đỡ các bệnh 
nhi trong hoàn cảnh khó khăn. Hoa hướng dương cháy rực sân B Ký túc xá 

ĐH Nông Lâm Tp.HCM

Đêm giao lưu văn nghệ để lại 
nhiều cảm xúc
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TỔNG KẾT CÁC CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN VÀ CHÀO ĐÓN 
TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2011-2012

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2011, tại sân 
vận động Đa Môn trường Đại học Nông 

Lâm TPHCM đã diễn ra chương trình “Tổng kết 
các Chiến dịch tình nguyện và chào đón Tân 
sinh viên năm học 2011-2012” nhằm tuyên 
dương các bạn sinh viên đã có thành tích xuất 
sắc trong các phong trào do nhà trường phát 
động, đồng thời vinh danh các bạn sinh viên ng-

hèo vượt khó học giỏi trong phần trao học bổng 
“Đồng hành cùng Đại học Nông Lâm Tp.HCM”. 

Cũng tại chương trình, 15 suất học bổng, mỗi 
suất trị giá 2.000.000 đồng doTrung tâm Thông 
tin di động Vienamobil tài trợ, 13 suất học bổng, 
mỗi suất 1.000.000 đồng do Công ty Cổ phần 
máy tính Hoàn Long và ngân hàng Vietinbank 
tài trợ đã được trao cho 28 bạn sinh viên nghèo 

CUỘC THI TUYỂN BAN CHỦ NHIỆM TẬP SỰ 
NĂM 2011 CỦA CLB KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Nhằm tìm kiếm những thành viên đủ năng 
lực, phẩm chất để có thể điều hành Câu 

Lạc Bộ trong nhiệm kỳ mới ngày càng phát triển 
hơn và  tạo điều kiện để các bạn sinh viên thực 
hiện những ý tưởng, những chương trình quảng 
bá thương hiệu trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM, 

CLB Kết nối - Thành công tổ chức cuộc thi tuyển 
“Ban Chủ nhiệm Tập sự  năm 2011”.  Cuộc thi 
diễn ra từ 10/2011 – 12/2011. Hoạt động này 
được sự hỗ trợ và tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ 
Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VIẾT HỒ SƠ TÌM VIỆC VÀ 
PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG

Vào hai ngày 09.10.2011 và 23.10.2011 
với sự tham gia của 800 sinh viên năm 

cuối tại hội trường P.100 và R.100, các giám 
đốc điều hành tại các doanh nghiệp đã hướng 
dẫn cho sinh viên về Kỹ năng viết hồ sơ tìm 
việc và Phỏng vấn thành công. Hoạt động này  
nằm trong chuỗi chương trình Hành Trang Khởi 
Nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan 
hệ Doanh nghiệp tổ chức.

Các diễn giả đã hướng dẫn cho sinh viên 
cách Khám phá bản thân bằng phương pháp 
hình học, Làm thế nào để tạo được một hồ sơ 
dự tuyển ấn tượng và tham dự phỏng vấn thành 
công. Phần giao lưu hỏi đáp cũng rất sôi nổi với 
những  băn khoăn của sinh viên về việc chọn 
ngành nghề phù hợp với bản thân hay phù hợp 
với nhu cầu của thị trường lao động, làm thế 
nào để để tạo sự khác biệt trong bộ hồ sơ tìm 

việc của một sinh viên trường Đại học Nông Lâm 
với sinh viên cùng ngành ở các trường khác,v.v.  

Trong chương trình, công ty Unity cũng đã 
trao 10 suất học bổng tham gia miễn phí khóa 
học "Kỹ năng trình bày" tại công ty Unity dành 
cho 10 sinh viên viết CV tốt nhất tại cuộc thi nhỏ 
trong chương trình.
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LỄ TRAO HỌC BỔNG THẮP SÁNG ƯỚC MƠ HỌC ĐƯỜNG

Trong khuôn khổ Học bổng Đồng hành 
cùng đại học Nông Lâm TP.HCM, sáng 

ngày 2/11/2011, tại phòng 1 – nhà Thiên Lý đã 
diễn ra Lễ trao học bổng “Thắp sáng ước mơ 
học đường”.  Có 15 sinh viên của trường được 
nhận học bổng này với tổng trị giá 30 triệu đồng 
(2 triệu đồng/suất).

Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ học 
đường” do Hội Khuyến học Việt Nam, Trung tâm 
Thông tin di động Vietnamobile phối hợp thành 
lập với tổng  giá trị 5 tỷ đồng, được thực hiện 
trong 5 năm từ  2011 - 2015 dành cho sinh viên 
của 35 trường đại học trong cả nước, trong đó 
có trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Học bổng sẽ 

được trao ngay từ năm đầu tiên cho đến khi sinh 
viên ra trường với điều kiện sinh viên luôn giữ 
được học lực khá, giỏi. 

TIN HỌC BỔNG

MỘT SỐ HỌC BỔNG ĐANG TRIỂN KHAI 
1.Học bổng PVFCCo: Do Tổng Công ty Phân 

bón và Hóa chất Dầu khí tài trợ thường niên 
nhằm mục đích động viên khuyến khích và tôn 
vinh các sinh viên có thành tích xuất sắc trong 
học tập, nghiên cứu khoa học tại các trường đại 
học. Đối tượng được nhận học bổng là sinh 
viên thuộc các ngành: Cơ khí Chế biến nông 
sản thực phẩm, Điều khiển tự động, Cơ điện tử, 
Công nghệ nhiệt lạnh (Khoa Cơ khí); Quản lý 
môi trường, Quản lý môi trường và Du lịch sinh 
thái (Khoa Môi trường); Bảo vệ thực vật, Nông 
học (Khoa Nông học). 

Học bổng được chia thành ba loại: Học bổng 
Vinh Danh, Học bổng toàn phần (20 triệu 
đồng/suất/năm học, Học bổng Khuyến Khích 
(Số lượng và mức học bổng: 30 suất, 5 triệu 
đồng/suất/năm học).           

2. Học bổng gia đình Thầy Phan Hoàng 
Đồng: Đơn vị tài trợ: Gia đình Thầy Phan Hoàng 
Đồng tài trợ; Số suất: 07, Số tiền : 2.000.000 

đồng/suất; Điều kiện: Sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, vượt khó học tập.

3. Học bổng Eximland: Đơn vị tài trợ : Công 
ty cổ phần Bất động sản Exim; Số suất: 70, số 
tiền: 1.000.000/suất; Điều kiện: Sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học 
tập.

4. Học bổng Vietinbank: Đơn vị tài trợ: Ngân 
hàng TMCPCT Việt Nam, chi nhánh Thủ Đức; 
Số suất: 10, Số tiền: 500.000/suất; Điều kiện: 
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học 
tập.

5. Học bổng Quảng Bình: Đơn vị tài trợ, Hội 
Đồng hương Quảng Bình; Số suất: 10, Số tiền 
mỗi suất: 1.000.000 đồng/suất; Điều kiện: Sinh 
viên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Bình đang 
theo học tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Mọi thông tin, vui lòng xem tại Website: www.
nls.hcmuaf.edu.vn

vượt khó. Đặc biệt Tân sinh viên – Thủ khoa 
trường Nguyễn Huỳnh Nhật Dương đã nhận 

được sự đồng hành từ công ty Thế Giới Số một 
máy tính xách tay trị giá 10.000.000 đồng.
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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  

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

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TP.HCM NĂM 2011

Từ ngày 25/10 đến 16/11/2011, Hội Thể 
thao phối hợp với phòng Công tác sinh 

viên; Đoàn Thanh niên; Trung tâm thi đấu Thể 
dục Thể thao; Ký túc xá đã tổ chức hội thao 
truyền thống sinh viên trường đại học Nông Lâm 
Tp.HCM năm  2011  

Mục đích của Hội thao là tạo điều kiện cho 
sinh viên toàn trường giao lưu, rèn luyện thân 
thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; tuyển chọn và 
xây dựng đội tuyển thể thao của trường chuẩn bị 
tham gia các giải đấu do Hội thể thao các trường 
đại học, cao đẵng chuyên nghiệp tổ chức. 

Hội thao đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp cùng với 
sự tham gia của hơn 780 vận động viên của sinh 
viên 13 khoa, bộ môn toàn trường; Cùng tranh 
tài với 06 thi đấu là: Việt dã, Cầu lông, Bóng bàn, 

Bóng đá, Bóng chuyền và Cờ tướng.
Hội thao thật sự là ngày hội thể thao cho sinh 

viên toàn trường thi thố tài năng, tích lũy được 
từ những ngày tập luyện sau giờ học tập.

111110

HỘI THẢO “ĐẨY MẠNH KHAI THÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
HỖ TRỢ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP... (tiếp theo trang 1)

...tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; 
khảo sát tinh thần doanh nhân và nguyện vọng 
thành lập doanh nghiệp của sinh viên và cán bộ 
giảng viên, đồng thời tuyển chọn doanh nghiệp 
ươm tạo mới vào Trung tâm Ươm tạo Doanh 
nghiệp của nhà trường, quảng bá sản phẩm của 
một số doanh nghiệp ươm tạo đang hoạt động 
và chia sẻ kinh nghiệm với một số doanh nghiệp 
của cựu sinh viên thành đạt. 

Hội thảo thành công tốt đẹp cùng với sự tham 
gia của hơn 200 khách mời từ Sở Khoa học và 
Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh cùng giảng viên, 
CBCC và đông đảo các sinh viên tham dự, các 

doanh nghiệp đang ươm tạo, các cựu sinh viên 
thành đạt và doanh nghiệp liên kết bên ngoài.


