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Chuùc möøng naêm môùi 2012

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VIII

Được sự hỗ trợ tích cực của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND 
TP.HCM, sự hợp tác của các sở, ban ngành, các 
viện, trường bạn cùng nhiều cơ quan khác của 
các địa phương, ĐHNL đã không ngừng phát 
triển công tác nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ nhằm góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế xã hội. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất 
và tài chính, nhà trường vẫn luôn không ngừng 
cải thiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác    
nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao 
chất lượng và số lượng cán bộ nghiên cứu, 
nâng cao số lượng và chất lượng bài báo khoa 
học, sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng, 
chuyển giao và phát triển kết quả nghiên cứu 

thành các doanh nghiệp ươm tạo.
Hội nghị khoa học ĐHNL lần thứ VIII được 

tổ chức vào ngày 29 tháng 12 năm 2011 tại hội 
trường P100 Phượng Vỹ gồm có 8 tiểu ban với 
12 chuyên ngành  và 117 báo cáo khoa học trong 
lãnh vực Cơ khí Công nghệ, Công nghệ Sinh 
học,  Nông học - Lâm nghiệp,  Công nghệ Thực 
phẩm - Thủy sản,  Công nghệ Hóa học, Chăn 
nuôi Thú Y,  Môi trường - Tài nguyên,  Quản 
lý Đất đai - Công nghệ Thông tin - Kinh tế. Hội 
nghị đón nhận các bài báo cáo của nhiều trường 
bạn (ĐH Cần Thơ, ĐH Nha Trang, ĐH KHTN, 
ĐH GTVT, viện KHKT NN Miền Nam, Sở TN MT 
Tỉnh Kiên giang và nhiều đơn vị khác trong và 
ngoài trường.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp và cũng 

... (Xem tiếp trang 8)
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “KHOA HỌC PHONG THỦY DƯỚI 
GÓC NHÌN ĐƯƠNG ĐẠI” DO KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC

Sáng ngày 5/01/2012, Khoa Kinh tế - 
Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí 

Minh đã tổ chức hội thảo với chuyên đề “Khoa 
học phong thuỷ dưới góc nhìn đương đại” do 
Thạc sỹ Nguyễn Duyên Linh-Giảng viên Khoa 
Kinh tế trình bày. Hội thảo đã thu hút gần 700 
người tham dự bao gồm các thầy cô giáo, cán 
bộ công nhân viên và sinh viên trong trường. 
Đây là một chuyên đề khá thú vị vì trong văn 
hóa phương Đông, từ “phong thủy” được dùng 
và vận dụng khá phổ biến nhưng dưới góc nhìn 
của khoa học thì phong thủy tương đối mới mẽ 
đối với người nghe. Khoa học phong thủy là học 
thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
Địa lý đến đời sống của con người, nó có vai trò 
to lớn trong việc hỗ trợ, cải biến thế giới xung 
quanh giúp con người sống và tồn tại thuận hòa 
với mọi người và với thiên nhiên. Kết thúc buổi 
hội thảo, nhiều câu hỏi rất lý thú được đặt ra 
cho tác giả trình bày nhằm thỏa mãn sự hiểu 

HỘI THẢO “TÌM HIỂU VỀ NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ 
MARKETING

Nhằm giúp sinh viên có thêm kiến  thức  
và hiểu biết về nghề nhân viên kinh do-

anh và nhân viên tiếp thị, vào ngày 12.11.2011 
với sự tham gia của sinh viên năm cuối tại hội 
trường R.100, các giám đốc điều hành tại các 
doanh nghiệp đã có buổi chia sẻ với chủ đề 
"Tìm hiểu về nghề nhân viên kinh doanh và 
marketing", nằm trong chuỗi chương trình Hành 
Trang Khởi Nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ Sinh 
viên & Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức với các 
nội dung như:  Mô tả về nghề nhân viên kinh 
doanh, nhân viên tiếp thị, Những kiến thức và 

kỹ năng cần thiết, bậc thang thăng tiến và thang 
lương, Những câu chuyện về nghề, chia sẻ con 
đường sự nghiệp, Chương trình tuyển dụng 
của công ty Bayer, Giao lưu và hỏi đáp với các 
diễn giả…

Thông qua chương trình, công ty TNHH Ha 
Da cũng đã trao 05 suất học bổng tham gia 
miễn phí 05 lớp kỹ năng mềm và 05 suất học 
bổng tham gia trại kỹ năng mềm tại Bửu Long, 
Đồng Nai dành cho 10 sinh viên tham gia các 
trò chơi và có câu trả lời xuất sắc trong chương 
trình.

biết, tính hiếu kỳ dưới góc độ của khoa học về 
phong thủy. 

Bản tin nội bộ Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh



3

Bản tin nội bộ Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM vừa 
quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý học 

đường nhằm lắng nghe, chia sẽ với sinh viên 
những khó khăn trong học tập cũng như những 
tâm sự trong cuộc sống hằng ngày. 

Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, thân 
thiện, tôn trọng, cảm thông và chia sẻ, Tổ tư vấn 
tâm lí có nhiệm vụ giúp sinh viên tháo gỡ những 
vướng mắc, khó khăn trong học tập, tâm sinh 
lí, trong mối quan hệ với gia đình, tình yêu, tình 
bạn,… và có sự định hướng  giải quyết những 
khó khăn để sinh viên an tâm và tự tin hơn trong 
cuộc sống, học tập. Bên cạnh đó, giáo dục, rèn 
luyện những kỹ năng tìm kiếm việc làm sau khi 
ra trường cũng là nội dung được tổ tư vấn quan 
tâm tổ chức tư vấn rộng rãi cho sinh viên.

Cách thức để tham gia tư vấn: Sinh viên có 

thể trình bày trực tiếp, hoặc trao đổi qua thư 
tay, gửi email, điện thoại… Hy vọng, tổ tư vấn 
sẽ là nhịp cầu nối thân thiện với sinh viên.

 Mọi vướng mắc, vui lòng liên hệ qua địa chỉ: 
  Tổ tư vấn Tâm lý học đường- Phòng 7- Nhà 

phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
Email: tuvantamly@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 083.8974560

TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG - PHÒNG CHÁY 
VÀ THOÁT HIỂM

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về công tác an toàn và bảo hộ lao động 

trong trường đại học, nhằm bổ sung kiến thức 
và kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm 
cho CBCC của từng đơn vị, ngày 20 tháng 12 
năm 2011 nhà trường đã tổ chức tập huấn công 
tác Kỹ năng Phòng cháy – thoát hiểm.  Thành 
phần tham dự tập huấn của các đơn vị lần này 
gồm: đại diện lãnh đạo các đơn vị, CB phụ trách 
về công tác ATLĐ của từng đơn vị, đội bảo vệ 
chuyên trách của Trường, đội bảo vệ chuyên 
trách của Ký túc xá.

 Mục đích của tập huấn lần này nhằm 
triển khai các vấn đề về công tác phòng chống 
cháy nổ của các đơn vị trong trường, trình bày 
các vấn đề liên quan đến kỹ năng phòng cháy 

và thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thảo 
luận về những vấn đề nguy cơ và tiềm năng 
không an toàn trong trường và biện pháp phòng 
ngừa, đơn vị hỗ trợ cho tập huấn lần này do 
Trung tâm Đào tạo Kỹ năng An toàn Phòng cháy 
chữa cháy Tp Hồ Chí Minh.
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NĂM THÌN NÓI CHUYỆN RỒNG

Chúng ta đều công nhận con Rồng là một 
linh vật đứng đầu trong tứ linh là Long, 

Lân, Qui,Phụng ( Rồng là linh vật tổ của tộc Việt 
Á Châu -Lân là linh vật, hình dáng giống con 
sư-tử, vua chúa có nhân đức lắm mới thấy nó. 
Do vậy, người ta bong hình con vật nầy để múa 
trong dịp bước sang năm mới, với ý muốn mọi 
nhà đều được lân đến, thì cả năm làm ăn phát 
đạt -Qui là linh vật cũng là loại Rùa, nhưng nó 
rất quý hiếm như Rùa vàng - Kim Qui hay Thần 
Rùa - Thần Qui - Phụng là chúa loại cầm thú, 
có lông ngũ sắc tuyệt đẹp vô cùng, cho nên có 
câu Tiên sa phụng lộn là thế đó. Ðây là con vật 
thứ 4 của tứ linh).

Trong kho tàng ca dao, tục-ngữ, thành ngữ 
trong dân gian Việt Nam, cũng có nói đến con 
Rồng xin trích dẫn như sau :

Rồng nằm bể cạn phơi râu,
Mấy lời anh nói dấu đầu hở đuôi.
Rồng vàng tắm nước ao tù,
Người khôn ở với người ngu bực mình.
Rồng giao đầu, Phụng giao đuôi,Nay tui hỏi 

thiệt : Mình thương tui không mình ?
Rồng chầu ngoài Huế,
Ngựa tế Ðồng Nai,
Sông trong chảy lộn sông ngoài,
Thương người xa xứ lạc loài tới đây,
Tới đây thì ở lại đây,
Bao giờ bén rễ xanh cây thì về !.. (Ca dao)
Rồng bay Phụng múa - Rồng mây gặp hội.
Rồng đến nhà Tôm - Rồng thiên uốn khúc.
Rồng ở với Giun - Vẽ Rồng, vẽ Rắn .. (Thành 

ngữ)
Ðặc biệt, dân tộc và đất nước Việt Nam 

chúng ta đối với Rồng (Thìn) rất mật thiết với 
nhau, bằng chứng là dân-tộc chúng ta giòng 
giống Rồng Tiên, theo truyền thuyết, Cha là Lạc 
Long Quân (gốc Rồng), kết hôn với mẹ là bà Âu 
Cơ (Tiên Nữ), rồi sanh bọc trăm trứng, từ đó, 

dân tộc chúng ta xem như giống Rồng Tiên. Nếu 
chúng ta nhìn hình thể đất nước Việt-Nam từ 
Bắc chí Nam với hình cong chữ S, không khác 
con Rồng nằm uốn khúc dọc theo bờ biển và các 
địa danh như : Long Ðổ, (rún Rồng), Long Biên, 
Thăng Long (tên thủ đô Việt tộc vào thế-kỷ thứ 
6), Vịnh Hạ Long (đây là kỳ quan thế giới công 
nhận), Bình Long, Phước Long, Long Thành, 
Long Khánh, Long Hải (bải tắm đẹp ở Vũng Tàu), 
Long Bình, Long An (nếu ai đi trên đường từ Sài 
gòn về Miền Tây thì sẽ qua cầu Bến Lức thuộc 
Tân An ngày xưa, nằm trong lãnh thổ Long An), 
Long Hồ (nằm trong lãnh thổ Vĩnh Long), Long 
Mỹ (nằm trong lãnh thổ Chương Thiện), Thới 
Long (đây là một xã thuộc quận Ô Môn, Tỉnh 
Cần Thơ tức Hậu Giang ngày nay, nơi đây có 
nhiều cây trái danh tiếng nhứt là Cam, Bưởi ...). 
Ở Miền Tây có 2 địa danh mang tên Long, trở 
thành tỉnh lỵ, không những có những cây lành 
trái ngon ngọt, mà còn sanh ra tuấn kiệt nữa. Ðó 
là Vĩnh Long và Long Xuyên ...

Như chúng ta đã biết, dân tộc Việt Nam là 
giống Rồng Tiên, cho nên đất nước Việt Nam 
cũng kết tạo từ Miền Bắc với thủ đô Việt tộc 
Thăng Long, với kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long 
tức là cha Rồng, còn mẹ Tiên tức ở địa danh rất 
đẹp, có đồi núi, có sông biển hùng vĩ và đầy thơ 
mộng. Ðó là, Hà Tiên thuộc tỉnh Rạch Giá (Kiên 
Giang).

Nhân dịp bước sang năm mới Xuân Nhâm 
Thìn năm 2012, xin kính chúc quý bà con đồng 
hương mọi nhà được THĂNG LONG như 
RỒNG, nhất là làm ăn thịnh đạt, sức khỏe dồi 
dào, mọi sự hạnh thông là mừng.

Bản tin nội bộ Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
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TIN HỌC BỔNG

Sáng ngày 14/12/2011, Phòng 
Công tác Sinh viên đã long 

trọng tổ chức Lễ trao Học bổng 
“Đồng hành cùng Đại học Nông Lâm 
TP.HCM” với sự tham dự của đại diện 
Ban giám hiệu Nhà trường, đại diện 
thầy cô thuộc các khoa/bộ môn, sinh 
viên được nhận học bổng đặc biệt 
là các đơn vị tài trợ học bổng. Tổng 
giá trị học bổng được trao lần này là 
161 triệu đồng, trong đó:  Công ty CP 
Tập đoàn Điện Bàn (50 triệu), Ông 
Nguyễn Tấn Dũng – Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Dược phẩm Phúc Thiện (100 triệu), 
Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 
Thủ Đức (5 triệu), Công ty CP Giấy An Bình (6 
triệu). 

 Tiếp đó, ngày 26/12/2011, tại văn phòng 
Tổng công ty Phân đạm và hóa chất dầu khí viết 
tắt là PVFCCo đã tổ chức lễ trao Học bổng PVF-
CCo năm học 2011 – 2012 cho 163 sinh viên các 
trường đại học: Đại học Dầu khí Việt Nam, Đại 
học Bách khoa TP.HCM,  Đại học Khoa học Tự 
nhiên TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, ĐH Sư 
phạm kỹ thuật TP.HCM, Đại học Ngoại thương 
(cơ sở 2), Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, Cao đẳng 
Nghề dầu khí và Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vinh dự có 
27 sinh viên được xướng tên trong học bổng 
lần này, trong đó có 1 suất học bổng Vinh danh 
(20triệu/suất), và 26 suất học bổng khuyến khích 
(5triệu/suất) với tổng trị giá là 150 triệu đồng.

Học bổng PVFCCo là chương trình học bổng 
hằng năm của PVFCCo dành cho sinh viên có 
thành tích học tập tốt của các trường đại học 
và cao đẳng trên toàn quốc. Năm học 2011 – 
2012, PVFCCo đã dành ra 3,7 tỷ đồng để trao 
học bổng cho 635 em sinh viên ở 20 trường đại 
học và cao đẳng trên cả nước.

 
Bên cạnh đó, ngày 6/01/2012, tại trường Đại 

học Y dược TP. HCM đã diễn ra Lễ trao Học 
bổng Nguyễn Trường Tộ cho các em sinh viên 
có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học 
tập tốt thuộc các trường ĐH khu vực TP.HCM, 
trong đó trường ĐH Nông Lâm có 39 sinh viên 
được nhận học bổng với tổng trị giá 180 triệu 
đồng.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ là một trong 
những chương trình trợ giúp giáo dục mà tổ 
chức VNHelp dành cho sinh viên Việt Nam có 
hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức này do những 
người Việt Nam sinh sống ở Hoa Kỳ thành lập 
vào năm 1991.

Bản tin nội bộ Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
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ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM LIÊN CHI ĐOÀN PHẬN HIỆU ĐẠI 
HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI NHIỆM KỲ 2011-2012
 

Vào ngày 
14/12/2011, được 

sự đồng ý của Ban giám 
hiệu phân hiệu ĐH Nông 
lâm TP HCM tại Gia Lai, 
Chi bộ 6, Đoàn trường,  
LCĐ phân hiệu ĐH Nông 
Lâm TP HCM tại Gia Lai 
đã tổ chức Đại hội Liên 
Chi Đoàn nhiệm kỳ 2011-
2012 tại Giảng đường 
Thư viện trường CĐSP 
Gia Lai, số 126 Lê Thánh 
Tôn, Pleiku, Gia Lai.

 Đến dự đại hội có  đông đủ cán bộ giảng 
viên Phân hiệu ĐH Nông Lâm TPHCM tại Gia 
Lai, Đại diện Chi Bộ 6, Đoàn trường và hơn 250 
đoàn viên đại diện cho gần 1000 đoàn viên của 
Phân hiệu tham dự

   Đại hội Đoàn TNCS HCM LCĐ  đã diễn ra 
trong niềm tự hào và sức trẻ của các Đoàn viên 
Thanh niên trong Phân hiệu. Thông qua nội 
dung làm việc của Đại hội, Báo cáo chính trị và 
các đề tài tham luận của các Đại biểu tại đại hội 
lần này, Đoàn viên Thanh niên của Phân hiệu đã 
thể hiện được bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn 
kết, sức trẻ và quyết tâm lớn lao trong nhiệm 
vụ xây dựng tổ chức Liên Chi Đoàn càng phát 
triển vững mạnh và đóng góp tích cực vì sự phát 
triển vững mạnh của Phân hiệu ĐH Nông Lâm 
TPHCM tại Gia Lai nói chung.

         Phát biểu tại đại hội, các đồng chí đại 
biểu đã đóng góp ý kiến với Đại hội trong việc 
xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh trong nhiệm 
kỳ 2011-2012 cũng như ghi nhận và đánh giá 
cao vai trò của Đoàn thanh niên đối với sự phát 
triển vững mạnh  của Phân hiệu. Đoàn chủ tịch 
đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp này và 

chuyển giao cho Ban chấp hành khóa mới thực 
hiện.

         Tại Đại hội, BCH LCĐ đã khen thưởng 
cho 5 tập thể Chi đoàn, 25 đồng chí đoàn viên 
đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn 
và phong trào thanh niên năm học 2010-2011. 
Khen thưởng cho 24 Chiến sỹ tình nguyện đã 
tham gi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tình 
nguyện trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè 
xanh năm 2011. 

  Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban 
Chấp hành LCĐ nhiệm kỳ 2011 – 2012 là 23 
đồng chí. Thay mặt Ban chấp hành LCĐ nhiệm 
kỳ 2011-2012, bí thư Nguyễn Hương Quỳnh đã 
phát biểu, thể hiện quyết tâm thực hiện thành 
công các mục tiêu, nhiệm vụ Đoàn để từng 
bước nâng cao chất lượng công tác Đoàn và 
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HỘI THI NÉT ĐẸP SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TẠI PHÂN HIỆU GIA LAI

Với mục đích tôn 
vinh và giữ gìn 

vẻ đẹp truyền thống 
dân tộc cùng việc tiếp 
thu các giá trị hiện đại 
và phát triển toàn diện 
con người sinh viên 
Nông lâm.  Hội thi Nét 
đẹp Sinh viên Đại học 
Nông lâm - Phân hiệu 
Gia Lai lần thứ 1 do 
Liên chi đoàn Phân 
hiệu Đại học Nông 
lâm TP. HCM tại Gia Lai tổ chức. 

         Hội thi có sự tham dự của toàn thể giảng 
viên, cán bộ công nhân viên của Phân hiệu cũng 
như các bạn sinh viên. Ngoài ra, còn có sự tham 
dự của các Liên chi đoàn bạn và đại diên chí 
nhánh Viettel tại Gia Lai - đơn vị tài trợ học bổng 
cho những thủ khoa khóa 2011.

Hội thi được diễn ra qua 02 vòng sơ khảo và 
chung khảo. Tối 18/11/2011, vòng thi sơ khảo 
được diễn ra đầy thử thách và cam go. Ban 
tổ chức đã chọn ra được 20 thí sinh (10 nam 
và 10 nữ) tiêu biểu để vào vòng thi chung  kết. 
Tại vòng thi chung kết được diễn ra với các nội 
dung: thi trang phục truyền thống, trang phục tự 
chọn và phần thi tài năng. 

Phần thi trang phục tự chọn
        Trải qua 3 vòng thi, Ban tổ chức đã 

chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc nhất (5 nam 
và 5 nữ) vào phần thi ứng xử để xếp hạng. 10 
thí sinh đẹp nhất bước vào phần thi ứng xử với 

phong thái tự tin, thông minh đã làm ban giảm 
khảo rất khó khăn khi quyết định chọn ra thí sinh 
xứng đáng nhất để giành vương miện hoa khôi 
và hoa vương  trong đêm chung kết. Kết quả 
chung cuộc, danh hiệu hoa khôi đã thuộc về thí 
sinh Ngô Thị Bảo Trân, Hoa Vương đã thuộc về 
Nguyến Đức Tâm. Ngoài ra còn có các giải như: 
Á khôi thứ nhất, Á khôi thứ hai, Á vương thứ 
nhất, Á vương thứ hai

     Hội thi kết thúc đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp 
và hy vọng đây sẽ là sân chơi truyền thống của 
liên chi đoàn  để các bạn sinh viên có cơ hội 
được thể hiện sự năng động, duyên dáng và 
thông minh của Sinh viên Nông lâm.

phong trào thanh niên, trở thành lực lượng dự bị 
tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như 
tiếp tục xây dựng LCĐ phát triển bền vững.

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm 

túc với tinh thần trách nhiệm, Đại hội Đoàn TNCS 
HCM LCĐ  Phân hiệu ĐH Nông Lâm TPHCM tại 
Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2012 đã kết thúc thành 
công tốt đẹp.
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GIẢI TENNIS CÁN BỘ CÔNG CHỨC MỞ RỘNG 
MỪNG XUÂN NĂM 2012

Mừng xuân Nhâm Thìn năm 2012 và 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…ngày 30/12/2011, tại CLB Tennis 
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 mừng 
xuân năm 2012”. Tham gia giải lần này có sự 
góp mặt của 30 vận động viên các đơn vị trực 
thuộc trường Đại học Nông Lâm và Ngân hàng 
Đầu tư & Phát triển Đông Thủ Đức.

Các vận động viên tham dự giải đều thể hiện 
hết sức mình trong phong trào hoạt động của 

CUỘC THI LIÊN HOAN KARAOKE MỪNG XUÂN NHÂM THÌN

Nhằm tạo không khí vui tươi đón xuân, tạo 
sự gắn bó, xây dựng tình đoàn kết học 

hỏi trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động 
phong trào giữa các đơn vị trong trường, góp 
phần nâng cao đời sống văn hoá của CBVC, 
Ban chấp hành Công đoàn trường ĐH Nông 
Lâm TP.HCM  đã tổ chức cuộc thi Liên hoan Ka-
raoke mừng xuân Nhâm Thìn  2012. Đồng thời, 

thông qua hội thi phát hiện các giọng hát hay bổ 
sung vào đội tuyển tham dự các giải do Công 
đoàn cấp trên tổ chức. 

Hội thi được tổ chức vào ngày 12/01/2011 tại 
hội trường P.100. Mỗi công đoàn đơn vị chọn 
1-2 công đoàn viên tham gia với thể loại đơn ca 
hoặc song ca.

Công đoàn, bên cạnh phong trào đã nhận được 
sự ủng hộ tích cực của các đơn vị, cá nhân trong 
và ngoài trường kịp thời khuyến khích và động 
viên cho phong trào.

là dịp rất tốt cho các lãnh đạo, nhà khoa học, 
nhà ...giáo, NCS, học viên cao học và sinh viên 
trong và ngoài trường thuộc các lĩnh vực liên 
quan gặp gỡ, chia sẻ những thành tựu, kinh 
nghiệm nghiên cứu khoa học, công bố và thảo 
luận các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ, các định hướng nghiên cứu 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 địa phương, các trường, viện nghiên 
cứu, và doanh nghiệp. Hội nghị lần này 

cũng là dịp nhà trường tổng kết hoạt động 
nghiên cứu khoa học của Trường trong 5 năm 
(2007-2011) và định hướng nghiên cứu, chuyển 
giao các kết quả nghiên cứu thiết thực phục 
trong giai đoạn 2012-2015.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ...(tiếp 
theo trang 1)
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