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LỄ BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 
CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2012-2017

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, 
ngày 5/10/2012, trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM đã tổ chức Lễ bổ nhiệm các Phó hiệu 
trưởng và cán bộ quản lý thuộc các đơn vị trong 
trường nhiệm kỳ 2012-2017.

Trong buổi lễ, Hiệu trưởng Nhà trường - PGS.
TS Nguyễn Hay đã trao quyết định bổ nhiệm của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 3 Phó hiệu trưởng 
bao gồm: PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, PGS.TS 
Phạm Văn Hiền và TS Dương Duy Đồng.

Đồng thời, Hiệu trưởng đã trao quyết định bổ 
nhiệm và bổ nhiệm lại cho cán bộ quản lý của 

41 đơn vị trong trường (bao gồm: 15 khoa/BM, 8 
phòng ban, 15 trung tâm, 1 viện và 1 ký túc xá).

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013

Sáng ngày 11/10/2012, trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ 

khai giảng năm học 2012-2013. Đến dự Lễ khai 
giảng có có sự tham gia của các thầy cô nguyên 
là lãnh đạo của trường, các CBVC và gần 500 
đại diện sinh viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn 
Hay – Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết 
những kết quả đã đạt được trong năm học vừa 
qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm 
học 2012-2013. 

Cũng trong buổi lễ, nhà trường đã có Quyết 
định khen thưởng cho các sinh viên có thành 
tích xuất sắc trong năm học 2011-2012 và các 
Tân sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh  
ĐH năm 2012; Đồng thời trao tặng 18 suất học 
bổng với tổng trị giá 48 triệu đồng trong quỹ học 

bổng “Đồng hành cùng ĐH Nông Lâm TPHCM”  
cho những sinh viên có thành tích trong học tập 
và sinh viên nghèo vượt khó do Quỹ Fuyo (Nhật 
Bản), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
– chi nhánh Thủ Đức và một giảng viên đang 
giảng dạy tại trường tài trợ.
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ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM: TUYỂN SINH 05 NGÀNH 
CỬ NHÂN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Năm học 2012-2013, ĐH Nông Lâm TPH-
CM liên kết với trường Trường ĐH New-

castle - Úc tiếp tục tuyển sinh cử nhân chương 
trình liên kết cho 5 ngành sau: 

 Cử nhân Thương mại (Bachelor of Com-
merce) với 3 chuyên ngành.

 Cử nhân Kinh doanh (Bachelor of Business) 
với 7 chuyên ngành.

 Cử nhân Công nghệ Thông tin (Bachelor of 
Information Technology).

 Cử nhân Công nghệ Sinh học (Bachelor of 
Biotechnology)

 Cử nhân Khoa học và Quản lý môi trường 
(Bachelor of Environmental science and man-
agement).

Toàn bộ chương trình đào tạo các ngành 
này do Trường Đại học Newcastle cung cấp 
và tất cả các môn học được giảng dạy bằng 
Tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên tốt 
nghiệp chương trình không những có sự hiểu 
biết sâu sắc về chuyên môn, thông thạo ngoại 
ngữ mà còn có kinh nghiệm quốc tế, văn bằng 
các chương trình này do Trường ĐH Newcastle 

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2012-2013

Để thực hiện tốt công tác giáo 
dục toàn diện cho học sinh, 

sinh viên, từ ngày 10/9 đến 16/9/2012 
trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã 
triển khai “Tuần sinh hoạt công dân 
– học sinh, sinh viên” đầu năm cho 
cho các tân sinh viên, tuần lễ từ 24/9 
- 06/10 cho sinh viên cũ.

Nội dung của “Tuần sinh hoạt công 
dân – học sinh, sinh viên” bao gồm: 
Học tập, quán triệt nội dung Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XI của Đảng; Chương trình hành 
động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của nhà 
trường trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XI của Đảng; Thông tin về tình hình kinh 
tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước 
và của địa phương thời gian qua; Tiếp tục đẩy 
mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh... 

Bên cạnh đó, các nội dung về chủ quyền biển, 
đảo và chiến lược biển của Việt Nam; giáo dục 

pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma 
túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, 
phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; 
phòng chống tác hại của trò chơi điện tử có nội 
dung xấu; giáo dục an toàn giao thông. Công 
tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, 
cách sử dụng hệ thống Email nội bộ và các nội 
dung khác do nhà trường quy định, cũng là nội 
dung quan trọng trong tuần sinh hoạt công dân 
học sinh sinh viên năm học 2012 - 2013. 



3
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HỘI THẢO: “CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH 
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM”

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

định phù hợp 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: 
“Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thực 
phẩm".

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 ĐH 
Nông Lâm TP.HCM. Các vấn đề về: sự thiếu 

hụt nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam, 
cũng như cách giải quyết của trường 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, kỹ sư có thể làm việc  cho 
các công ty đa quốc gia hoặc tiếp tục học cao 
học tại các trường trên thế giới.  

HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ:                                                        
“NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ NÔNG THÔN MỚI”

Nhằm tổng kết, trao đổi những kết quả 
nghiên cứu khoa học cũng như định 

hướng, xác định các vấn đề khoa học cần giải 
quyết từ thực tiễn sản xuất trong thời gian tới, 
khoa Nông học dự kiến tổ chức Hội thảo khoa 
học chủ đề “Nông nghiệp phục vụ Nông thôn 
mới” vào ngày 20 tháng 12 năm 2012. 

 Hội thảo sẽ tập trung báo cáo và thảo luận 
các lĩnh vực liên quan đến sản xuất nông nghiệp 

như: kỹ thuật nông nghiệp, công tác giống, sử 
dụng phân bón, thuốc BVTV; ứng dụng công 
nghệ sinh học; nông nghiệp đô thị và Nông 
nghiệp công nghệ cao; tác động của các chính 
sách nông nghiệp… và vai trò của nó trong việc 
xây dựng nông thôn mới.

   Để hội thảo được tổ chức thành công, khoa 
Nông học xin thông báo và mời các cá nhân, 

...Xem tiếp trang 6

cấp, có giá trị quốc tế.
Đến với chương trình học này, sinh viên có 

cơ hội học tập tại ĐH Newcastle – Úc (một trong 
10 trường Đại học công lập hàng đầu của Úc, 
đạt chuẩn 5 sao và là trung tâm nghiên cứu lớn 
nhất nước Úc). Sinh viên được học tập trong 
môi trường hiện đại, cùng với nhiều hoạt động 
hỗ trợ sinh viên đa dạng và hiệu quả. Đội ngũ 
giảng viên tận tâm giàu kinh nghiệm đến từ 
Trường ĐH Newcastle và Trường ĐH Nông 

Lâm TP. HCM.
Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân quốc 

tế giữa 2 Trường là một trong những chương 
trình đào tạo Cử nhân uy tín và chất lượng tại 
Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 
Nam cấp phép. Được triển khai từ 2010, đây 
là chương trình ưu việt, hỗ trợ tối đa cho người 
học về thời gian lẫn tiền bạc cho những người 
muốn sở hữu tấm bằng Cử nhân quốc tế. 
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ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT 
ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ

Vừa qua, tại 
trường ĐH Kinh 

tế TP.HCM đã diễn ra, 
chương trình tập huấn 
cho đội ngũ cán bộ tuyên 
truyền viên nòng cốt triển 
khai Tiểu đề án II (Tuyên 
truyền, giáo dục phẩm 
chất đạo đức phụ nữ 
thời kỳ CNH-HĐH ngành 

GD) . Hai ngày tập huấn với những báo cáo đầy 
sinh động của đại diện Hội LHPNVN, CĐGDVN, 
Ban VSTBPN đã để lại những ấn tượng tốt đẹp 
cho 150 đại biểu đại diện cho các Sở GD-ĐT, 
các trường ĐH phía Nam. Thứ trưởng Bộ GD-
ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã dự hội nghị và chỉ đạo: 

Công tác tập huấn là sự cần thiết để các tuyên 
truyền viên nòng cốt nắm vững nội dung, kiến 
thức, kỹ năng và phương pháp để đưa nội dung 
tuyên truyền vào thực tế.

Đại diện Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, chủ 
tịch công đoàn trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, 
Th.S Nguyễn Thị Phương Linh đã tham dự 
chương trình và tham gia báo cáo về việc tuyên 
truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức của người 
phụ nữ tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Theo đó, trường đại học Nông lâm TPHCM 
được lựa chọn là một trong những đơn vị làm thí 
điểm thực hiện tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo 
dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
thời gian sắp tới.

TIN HỌC BỔNG 

Một số học bổng được triển khai trong 
tháng 10 & 11 năm học 2012-2013

Học bổng Vũ Đình Liệu: Số suất: Không giới 
hạn; Điều kiện: Sinh viên có hộ khẩu thường trú 
tại tỉnh Trà Vinh.

Học bổng Kumho Asiana: Số suất: 03; Trị 
giá: 5 triệu đồng/suất/năm; Điều kiện: Sinh viên 
Thủ khoa tuyển sinh ĐH.

Học bổng Quỹ Khuyến học: Số suất: 15; Trị 
giá: 2 triệu đồng /suất; Điều kiện: Sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập tốt.

Học bổng Hiệp hội Doanh nghiệp Singa-
pore: Số suất: 30; Trị giá: 3 triệu đồng /suất/
năm; Điều kiện: Sinh viên hoàn cảnh khó khăn 
vượt khó học tập.

Học bổng Viettinbank: Số suất: 10; Trị giá: 1 
triệu đồng /suất; Điều kiện: Sinh viên hoàn cảnh 
khó khăn vượt khó học tập.

Học bổng do một giảng viên trong trường 
hỗ trợ: Số suất: 05; Trị giá: 4 triệu đồng/suất; 
Điều kiện: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn (mồ côi, thuộc diện gia đình hộ nghèo…)

Học bổng Điện bàn: Số suất: 50; Trị giá: 1 
triệu/suất; Điều kiện: Sinh viên hoàn cảnh khó 
khăn có điểm học tập từ khá trở lên.

Học bổng Mitsubishi: Số suất: 50; Trị giá: 
200USD/suất; Điều kiện: Sinh viên hoàn cảnh 
khó khăn vượt khó học tốt thuộc khoa Thủy sản 
và Nông học

 Ngoài ra còn có một số học bổng phát sinh 
khác.

 Thông tin chi tiết xem tại website: 
www.nls.hcmuaf.edu.vn
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HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TẠI ĐH NÔNG LÂM TP.HCM: GẦN 
1.000 CBVC, SINH VIÊN THAM GIA

Trong 2 ngày 8 & 9/10/2012, Trường Đại 
học Nông Lâm tổ chức đợt hiến máu 

lần 2 năm 2012 nhằm hưởng ứng thông điệp 
“người bệnh vẫn chờ máu” do Trung tâm hiến 
máu nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh vận động. 
Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo 
sinh viên. Đồng hành với các bạn sinh viên, một 
số cán bộ, giảng viên của trường cũng tích cực 
tham gia đợt hiến máu lần này. 

 Hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt 
động thường xuyên đầy nghĩa cử cao đẹp thể 
hiện sự quan tâm chia sẻ, ý thức trách nhiệm, 
tinh thần tương thân tương ái của sinh viên, 

giảng viên, cán bộ trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM trong những năm qua. 

TECHMART QUỐC TẾ VIỆT NAM 2012

Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt 
Nam 2012 (International Techmart Viet-

nam 2012) diễn ra từ ngày 20-23/9/2012, tại 
Cung văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Techmart Viet-
nam 2012 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy 
ban Khoa học và công nghệ ASEAN cùng với 
UBND TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hà Nội phối 
hợp tổ chức. Techmart Vietnam 2012 thu hút sự 
tham gia của 479 đơn vị trong và ngoài nước 
với 520 gian hàng, trong đó có hơn 30 đơn vị 
đến từ các nước như Malaysia, Thái Lan, In-
donesia, Singapores, Lào, Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng châu Âu và Nga. 

Đáng chú ý hơn, 3.000 công nghệ và thiết bị 
có hàm lượng công nghệ cao được các tổ chức 
khoa học công nghệ, doanh nghiệp giới thiệu 
tại Techmart Vietnam 2012 như: cơ khí chế tạo 
máy, điện - điện tử - tự động hóa, công nghệ 
thông tin, viễn thông, hóa chất, vật liệu, dược 
phẩm, y tế, xử lý môi trường…  Mặt khác, trong 
thời gian diễn ra Techmart Vietnam 2012 còn 
có một loạt các hội thảo khoa học được tổ chức 
như: hội thảo quốc tế về nghiên cứu đổi mới 
trong công nghệ xanh và an ninh lương thực.

Tham dự chợ thiết bị công nghệ lần này 
trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM tham 
gia gồm có 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, Viện Công nghệ Sinh học và Môi 
trường và Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp 
Công nghệ. Tại lễ bế mạc, trường Đại học Nông 
Lâm TP. HCM vinh dự đón nhận 01 bằng khen 
của Bộ Khoa học Công nghệ khen tặng và 02 
cúp vàng cho 02 sản phẩm: công nghệ và thiết 
bị sấy mật ong và phấn hoa theo phương pháp 
cô đặc chân không của tác giả PGS.TS Nguyễn 
Hay và TS Lê Anh Đức.
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HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW5 (KHÓA XI) 

đơn vị tham gia viết bài cho Hội thảo và gởi 
về cho Ban tổ chức trước ngày 30 tháng 10 năm 
2012 theo địa chỉ: KS. Trần Hoài Thanh, Khoa 
Nông học, trường Đại học Nông Lâm tp. HCM – 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
tp. HCM – email: hoaithanh13@gmail.com. 

       Các bài viết (báo cáo khoa học, tham luận, 
poster) nếu được chọn đăng kỷ yếu Hội thảo sẽ 
được chuyển cho Phòng Quản lý Khoa học để 
phản biện và đăng trên Tạp chí khoa học Nông 
Lâm Ngư.

Thông tin chi tiết xem tại website: http://
fa.hcmuaf.edu.vn

HỘI THẢO KHOA HỌC ... tiếp theo 
trang 3                                                        

Chiều ngày 04/10/201, tại Hội trường P.100 
– NHà Phượng Vỹ, Đảng bộ trường ĐH 

Nông Lâm TP.HCM tổ chức Hội nghị học tập, 
quán triệt Nghị quyết TW5 (khoá XI). Hội nghị đã 
được nghe đồng chí Hà Văn Ngoan – báo cáo 
viên cao cấp – Phó Vụ trưởng Ban tuyên truyền 
Trung ương. 

Thông qua việc quán triệt, học tập nhằm làm 
cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội 
dung cơ bản của Nghị quyết TW5 (khoá XI), tạo 
sự thống nhất cao trong Đảng bộ và đồng thuận 
trong CBVC; khắc phục suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong 

xã hội, nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể và CBVC.

ĐHNL: “VÌ MÀU XANH NÔNG LÂM”

Sáng ngày 07/10/2012 tại tiền sảnh nhà 
Phương Vỹ, Đoàn trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM phối hợp với Công đoàn trường tổ 
chức lễ ra quân chiến dịch “Vì màu xanh Nông 
Lâm” năm học 2012-2013.

Hàng trăm giảng viên, CBVC, sinh viên đã 
tham gia hưởg ứng chiến dịch bằng các hoạt 
động cụ thể như: nhặt rác, làm vệ sinh khuôn 
viên trường, cải tạo cảnh quan…. và tuyên 
truyền về ý thức bảo vệ môi trường.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến 
dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2012 do 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp 
với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Được biết, chiến dịch “Vì màu xanh Nông 
Lâm” sẽ được tổ chức hàng tháng nhằm giúp 
sinh viên nâng cao ý thức bảo vệ mội trường, 
chống lại tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu 
đang diễn biến phức tạp và đặc biệt hơn là xây 
dựng trường học xanh, sạch, đẹp.
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CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU, ĐỐI THOẠI GIỮA BAN 
LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI SINH VIÊN

Vào ngày 
17/10/2012, tại 

Hội trường P.100 – Nhà 
phượng Vỹ đã diễn ra 
chương trình giao lưu, 
đối thoại giữa sinh viên 
với lãnh đạo Nhà trường 
với chủ đề “Môi trường 
giáo dục thân thiện, lành 
mạnh, nề nếp, kỉ cương”.

Đến tham dự buổi 
đối thoại gồm có: PGS.
TS. Huỳnh Thanh Hùng 
– Phó hiệu trưởng Nhà 
trường, TS. Dương Duy 
Đồng – Phó hiệu trưởng 
Nhà trường, TS. Trần 
Đình Lý – Trưởng phòng Đào Tạo, ThS. Đặng 
Kiên Cường – Trưởng phòng Công tác sinh 
viên, ThS. Võ Văn Thưa – Giám Đốc Ký túc xá, 
Đồng chí Đoàn Trần Vĩnh Khánh – Bí thư Đoàn 
trường, cùng các thầy cô lãnh đạo thuộc các 

đơn vị trong trường và gần 500 sinh viên.
  Đây là chương trình được tổ chức hàng năm 

nhằm tạo điều kiện cho sinh viên bày tỏ những 
thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng trong quá trình 
học tập, cũng là dịp để nhà trường thu nhận 

những phản hồi, đóng góp 
ý kiến của sinh viên để xây 
dựng nhà trường ngày một 
phát triển hơn. 

Trong suốt buổi giao lưu, 
sinh viên đã đưa ra những vấn 
đề thắc mắc về học chế tín 
chỉ, điều kiện tốt nghiệp, quy 
chế học đường, chỗ học, chỗ 
ở, vệ sinh an toàn thực phẩm 
và đã được Ban lãnh đạo nhà 
trường trả lời một cách tận 
tình, thấu đáo. 
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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

THÔNG BÁO

Ngành đào tạo: 
1. Quản lý đất đai; 2. Nông học; 3. Nuôi trồng 

thủy sản; 4. Bảo quản chế biến nông sản thực 
phẩm; 5. Công nghệ sinh học; 6. Kế toán; 7.  
Quản trị kinh doanh 

Điều kiện dự thi 
Đối tượng được tham dự kỳ thi tuyển sinh đào 

tạo liên thông là những người đã tốt nghiệp cao 
đẳng hệ chính quy, đúng chuyên ngành.

Hình thức, thời gian đào tạo:
- Hình thức đào tạo: Theo hình thức đào tạo 

của đại học chính quy.
- Thời gian đào tạo: 2 năm

V/v Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH 
“SINH VIÊN VỚI THÁNG KHUYẾN MẠI 2012”

Với chủ trương của Đảng và Nhà nước về 
việc “Người Việt dùng hàng Việt” nhằm 

thúc đẩy kinh tế trong nước và hướng người 
tiêu dùng Việt Nam ủng hộ hàng hóa do người 
Việt Nam sản xuất, thực hiện chỉ đạo của Ủy 
ban nhân dân Thành phố, Sở Công Thương 
TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị doanh 
nghiệp tổ chức chương trình “Tháng khuyến 
mại”. Theo đó, tối ngày 14/9/2012, tại Sân Đa 
môn trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra 
Lễ khai mạc “Sinh viên với tháng khuyến mãi 
2012” nhằm giúp sinh viên tìm hiểu về các sản 
phẩm, dịch vụ cũng như có cơ hội giao lưu với 
các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một ngày 
hội mua sắm thực sự dành cho sinh viên nhân 
mùa tựu trường. 

Ngoài ra, với các gian hàng triễn lãm như: 
gian hàng “Tri thức Việt” là khu vực trưng bày 
các phát minh sáng chế của sinh viên về các 

vấn đề thuộc ngành điện, điện tử, tin học, bảo 
vệ môi trường…; gian hàng “Hướng nghiệp và 
việc làm” nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về 
các ngành nghề, tạo điều kiện để sinh viên tìm 
kiếm các cơ hội công việc trong tương lai.

      Cũng trong chương trình này, 10 suất học 
bổng với trị giá 2 triệu đồng/suất đã được trao 
cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó 
học tập tốt. 

Thời gian đăng ký dự thi, ôn thi và tổ chức thi 
tuyển (dự kiến):   

- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: kể 
từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2012.

- Thời gian ôn thi: từ ngày 14/11/2012 đến 
30/11/2012.

- Thời gian thi (dự kiến): 09 tháng 12 năm 
2012

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo - Trường 
Đại học Nông Lâm TPHCM.

Số điện thoại 08-38963350 
Fax:                 08-3960713
Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn


