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CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

Vào sáng ngày 19/11/2012, tại Hội trường 
Phượng Vỹ, trường Đại học Nông Lâm 

TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 57 năm 
thành lập trường Đại học Nông Lâm THCM.

 Ông Đỗ Quốc Anh -Vụ trưởng, Giám đốc 
Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 
TP.HCM, các Hiệu trưởng tiền nhiệm và đại diện 
các Trường bạn, lãnh đạo chính quyền đoàn thể 
các địa phương cùng đông đảo viên chức, cán 
bộ, sinh viên của Trường đã tham dự. Lời chào 
mừng của PGS.TS.Nguyễn Hay - Hiệu trưởng 
đã đọc chúc mừng và nhấn mạnh Vinh quang 
nghề Thầy và sự nghiệp giáo dục, đào tạo phục 
vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Cũng trong buổi lễ, hơn 50 đơn vị, cá 
nhân đã được nhận các danh hiệu cao quý. 
Như Huân chương Lao động Hạng III (TS. Trịnh 
Trường Giang, PGS.TS, NGƯT.  Bùi Văn Miên), 
bằng khen của Thủ tướng (ThS, NGƯT. Trần 
Thanh Phong, ThS. Lê Thị Bình, PGS.TS. Lê 
Đình Đôn)…
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KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 
VÀ ĐH NARESUAN, THÁI LAN

Nhằm tiếp nối và nâng cao mối quan hệ 
hợp tác giữa Trường ĐH Nông Lâm TP. 

HCM và Trường ĐH Nerasuan (Thái Lan), từ 
ngày 23/10/2012 đến ngày 26/10/2012 đoàn 
cán bộ của Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM 
do PGS. TS. Nguyễn Hay – Hiệu trưởng nhà 
trường làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và 
làm việc tại Trường ĐH Nerasuan (Thái Lan). 
Trong đoàn còn có sự tham gia của PGS. TS. 
Bùi Văn Miên – Trưởng Phòng Nghiên cứu 
Khoa học, TS. Nguyễn Phú Hòa – Phó phòng 
Hợp tác Quốc tế, TS. Phan Tại Huân – Trưởng 
Khoa Công nghệ Thực phẩm và TS. Vũ Thị Lâm 
An – Trưởng Bộ môn Vi sinh Thực phẩm (Khoa 
CNTP). 

Nhân dịp này, hai Trường đã thống nhất ký 
văn bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp 
tác đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên, ng-
hiên cứu, tập huấn, hợp tác tổ chức Hội nghị hội 
thảo. PGS. TS. Nguyễn Hay cùng đoàn cũng đã 
tham quan Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên và 
Môi trường, Thư viện và một số Trung tâm khác 
của ĐH Naresuan.

PGS.TS.Nguyễn Hay - Hiệu trưởng ĐHNL TP. 
HCM (trái) và GS.Sujin Jinahyon – Hiệu trưởng 
ĐH Naresuan trao đổi bản ký kết hợp tác(MOU)

Các Thầy Cô của hai Trường trong lễ ký kết MOU

HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2012

Vào ngày 29-30 tháng 10 năm 2012 tại 
18D Cộng Hòa, Quận Tân Bình,TPHCM, 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường 
Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã 
tổ chức Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn Quốc 
2012”.

Hội thảo đã trao đổi về những kết quả ng-
hiên cứu ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong 
thời gian qua và thảo luận cho sự hợp tác trong 
thời gian tới nhằm nâng cao năng lực ứng 
dụng GIS, GPS và Viễn thám trong quản lý nhà 
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nước, giảng dạy, NCKH tại Việt Nam.  Hội thảo 
tập trung vào các nội dung chủ yếu: GIS, GPS 
và Viễn thám trong việc hỗ trợ phòng chống 
và giảm nhẹ thiên tai; GIS, GPS và Viễn thám 
trong quản lý môi trường và tài nguyên thiên 
nhiên; GIS, GPS và Viễn thám trong lĩnh vực y 
tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; GIS, GPS 

và Viễn thám trong nông nghiệp, lâm nghiệp và 
nuôi trồng thuỷ sản; GIS, GPS và Viễn thám 
trong quản lý đất đai, quản lý đô thị và hạ tầng 
kỹ thuật; GIS và GPS trong quản lý nhà nước; 
GIS và GPS trong quản lý cấp thoát nước, công 
trình đô thị; GIS, GPS và Viễn thám trong ng-
hiên cứu Biến đổi khí hậu,…

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HOA KỲ 
DÀNH CHO THỦ LĨNH SINH VIÊN NĂM 2013

Phòng Văn hoá Thông tin (PAS) đang tìm 
kiếm ứng viên cho Chương trình Nghiên 

cứu Hoa Kỳ (SUSI) dành cho Thủ lĩnh Sinh viên 
– Chủ đề Môi trường toàn cầu năm 2013. Sinh 
viên năm thứ nhất đến năm thứ ba (hoặc năm 
thứ tư hệ đào tạo năm năm) có quan tâm đến 
các vấn đề về môi trường, có năng lực lãnh đạo 
thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho 
cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng 
đường và có khả năng tiếng Anh tốt có thể nộp 
đơn tham dự chương trình. Sẽ có bốn suất học 
bổng toàn phần dành cho các sinh viên Việt 
Nam. 

Chương trình lựa chọn ứng viên theo nguyên 
tắc cạnh tranh dựa trên mối quan tâm đến các 
vấn đề về môi trường, triển vọng trở thành một 
thủ lĩnh sinh viên thông qua kết quả học tập, 
sự đóng góp cho cộng đồng và các hoạt đồng 
ngoài giảng đường. Ngành học của ứng viên có 
thể đa dạng, bao gồm: Nông nghiệp, Sinh học, 

Du lịch sinh thái, Kỹ thuật, Luật môi trường, 
Khoa học môi trường, Quan hệ quốc tế, Chính 
sách công, Phát triển bền vững v.v... Ứng viên 
đáp ứng các điều kiện sau đây có thể nộp đơn 
tham dự chương trình: Có quan tâm đến các 
vấn đề về môi trường; Tiếng Anh thành thạo; Là 
sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất, thứ 
hai hoặc thứ ba; Không quá 25 tuổi; Cam kết 
trở về trường học sau khi kết thúc chương trình 
nghiên cứu; Thể hiện những tố chất lãnh đạo và 
triển vọng trong trường học và các hoạt động 
cộng đồng; Có mục đích nghiêm túc khi nghiên 
cứu về Hoa Kỳ; Có kết quả học tập xuất sắc, thể 
hiện ở điểm thi các môn học, các phần thưởng 
và giới thiệu của các thầy, cô giáo; Từng tham 
gia các hoạt động cộng đồng và ngoài giảng 
đường; Hầu như chưa từng đi học hoặc đi du 
lịch tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nước nào khác; 

Các ứng viên có đủ điều kiện xin vui lòng xem 
thêm tại: http://iro.hcmuaf.edu.vn/

LIÊN HOAN “DẠY TỐT, HỌC TỐT” LẦN 1 NĂM 2012

Sáng ngày 16/11 tại hội trường Phượng 
Vỹ, Liên hoan “Dạy tốt, học tốt” lần 1 

đã được đoàn trường tổ chức với sự tham dự 
của Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, 
Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ 
trẻ thành đoàn, đại diện lãnh đạo các khoa/BM, 
các phòng ban và hơn 500 Đoàn viên thanh 
niên nhà trường. Chương trình được tổ chức 

...Xem tiếp trang 4
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Bản tin nội bộ Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

nhằm tôn vinh 12 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu 
và 30 gương sinh viên có thành tích suất sắc 
trong học tập và tham gia nghiên cứu khoa học.

Trong buổi lễ, Bí thư đoàn trường đồng chí 
Đoàn Trần Vĩnh Khánh đã có bài phát biểu khai 
mạc thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Nông Lâm 
trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt và mong 
muốn các Đoàn viên thanh niên được tuyên 
dương trong năm 2012 sẽ thực sự là những tấm 
gương tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong thanh 
niên toàn trường, để trường ĐH Nông Lâm 
TPHCM ngày càng có nhiều giảng viên dạy tốt 
và sinh viên học tốt. 

Toàn thể hội trường cũng đã được giao lưu 
tọa đàm với 3 tấm gương dạy tốt: Thầy Lê Trung 
Thiên – khoa Công nghệ Thực phẩm - đại diện 
cho Tài năng trẻ thành phố Hồ Chí Minh  tham 
dự liên hoan toàn quốc tại Hà Nội; cô Tô Thị 
Nhã Trầm với 2 giải thưởng danh giá “quả cầu 
vàng” năm 2010 và “Lương Định Của” năm 
2012; và thầy Võ Khánh Hưng “nhà giáo trẻ tiêu 
biểu” thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 và giải 

LIÊN HOAN “DẠY TỐT,...

thưởng “Lương Định Của” năm 2012; cùng với 
3 sinh viên có thành tích cao trong học tập và 
nghiên cứu khoa học gồm: Nguyễn Tiến Quyết 
khoa Cơ khí công nghệ, Trương Thị Diễm Hằng 
bộ môn Công Nghệ Sinh Học, Nguyễn Huỳnh 
Nhật Dương Khoa Nông Học. 

Cuối chương trình PGS.TS. NGƯT Huỳnh 
Thanh Hùng, Bí thư Đảng Ủy – Phó Hiệu trưởng 
nhà trường có bài phát biểu thể hiện mong muốn 
chương trình sẽ được tiếp tục trong những năm 
kế tiếp, để chương trình ngày càng có ý nghĩa 
trong việc vinh danh “Tấm gương dạy tốt - học 
tốt”.

SINH VIÊN KHOA CNTT - ĐHNL NHẬN GIẢI THƯỞNG 
NỮ SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIÊU BIỂU NĂM 

Vào tối ngày 15/11/2012, Trung ương đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối 

hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông 
tin và Truyền thông đã tổ chức buổi lễ trao phần 
thưởng nữ sinh viên CNTT tiêu biểu năm 2012. 

Giải thưởng được triển khai từ tháng 9/2012 
đến 15/10/2012, trong thời gian này cơ quan 
thường trực giải thưởng là Trung ương đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai 
các văn bản hướng dẫn và hồ sơ mẫu tới 115 
trường Đại học, Học viện có khoa CNTT trong 
cả nước để giới thiệu nữ sinh viên tiêu biểu.

Sau hơn 1 tháng triển khai, cơ quan thường 
trực đã nhận được 78 hồ sơ của 38 trường Đại 

học, Học viện. Đến 26/10/2012, Hội đồng xét 
chọn giải thưởng nữ sinh CNTT tiêu biểu đã 
chọn ra 20 nữ sinh xuất sắc nhất để trao tặng 
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phần thưởng cao quý này. Các nữ sinh được 
trao tặng phần thưởng đều có kết quả học tập 
các môn từ khá, giỏi trở lên và đang học năm 
thứ 3, 4, 5 tại khoa CNTT và Truyền thông tại 
các trường, học viện.

Các nữ sinh được trao thưởng lần này sẽ 
nhận được giấy chứng nhận của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, giấy khen của Trung ương Đoàn, 
cùng 5 triệu đồng phần thưởng.

Trong số 20 nữ sinh viên CNTT tiêu biểu 
2012, trường Đại học Nông lâm TpHCM vinh 
dự có nữ sinh viên là Trần Thị Dinh thuộc lớp 
DH09DT, khoa Công nghệ Thông tin được nhận 
phần thưởng cao quý này.

GẶP GỠ VÀ GIAO LƯU VỚI TIẾN SĨ HUỲNH VĂN SƠN VỀ 
CHỦ ĐỀ: “TÌNH BẠN, TÌNH YÊU THỜI SINH VIÊN”

TIN HỌC BỔNG

CÁC HỌC BỔNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRONG 
THÁNG 12/2012

- Quỹ Hiểu về trái tim: Số suất: 05; số tiền: 
5 triệu đồng/suất; Điều kiện: Sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn, đạt học lực từ loại khá trở lên.

- HB Nguyễn Trường Tộ: Đơn vị tài trợ: Hội  
VnHelp; Số suất: 47; Số tiền: 250 USD/ mỗi 
suất; Điều kiện: Sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn, vượt khó học tập.

- Học bổng Điện Bàn: Đơn vị tài trợ: Công ty 
Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn; Số suất: 50; Số 
tiền mỗi suất: 1 triệu đồng

- Học bổng Hiếu học do Gia đình Thầy Phan 
Hoàng Đồng hỗ trợ: Số suất: 05; Số tiền: 2 triệu/
suất. Điều kiện: Các sinh viên Thủ khoa trong kì 
thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng.

- Học bổng Mitsubishi: Đơn vị tài trợ: Tập 

đoàn Mitsubishi, Số suất: 50; Số tiền: 200 USD/
suất; Điều kiện: Sinh viên khoa Thủy sản và 
khoa Nông học, có hoàn cảnh khó khăn, vượt 
khó học tập tốt.

Và một số học bổng phát sinh khác.
Thông tin chi tiết, xem tại website: 
www.nls.hcmuaf.edu.vn

Sáng ngày 07/11/2012, tại hội trường 
P.100- Nhà Phượng Vỹ, tổ Tư vấn Tâm lý 

học đường đã tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu 
với tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn – Giảng viên Khoa 
Tâm lý trường Đại học Sư phạm TP.HCM xung 
quanh các vấn đề về tình bạn và tình yêu thời 
sinh viên.

Chương trình thu hút hơn 800 sinh viên trong 
và ngoài trường tham gia. Trong suốt buổi giao 
lưu, tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn luôn làm nóng hội 

trường P.100 bằng những trò chơi hấp dẫn, 
những tình huống gay cấn và những câu trả 
lời dí dỏm. Bên cạnh đó, rất nhiều câu hỏi của 
sinh viên được đặt cho chuyên gia tư vấn Huỳnh 
Văn Sơn về các vấn đề mà các bạn đang rất 
quan tâm và mong muốn được Tiến sĩ chia sẻ. 
Chuyên đề do tổ Tư vấn Tâm lý học đường tổ 
chức, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên bày tỏ 
những tâm tư, thắc mắc cần sẻ chia với chuyên 
gia tâm lý, 
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SINH VIÊN NÔNG LÂM GẮN KẾT TÌNH YÊU THƯƠNG 

Có một lớp học nhỏ nhắn, những người 
Thầy là những sinh viên tình nguyện, 

và những học sinh là những đứa trẻ thật đáng 
thương. Đó là lớp học tình thương ở Đường số 
18, Khu phố 5, phường Linh Trung, Quận Thủ 
Đức.

Lớp học do Đoàn Phường Linh Trung mở ra, 
lấy văn phòng của khu phố 5 làm lớp dạy và 
bắt đầu hoạt động từ ngày 26/03/2011. Được 
sự giúp đỡ của Đoàn phường Linh Trung và các 
phường bạn, các đơn vị có lòng hảo tâm như 
đạo tràng Phật Quang Thủ Đức, đoàn Biên Hòa 
và bên cạnh đó có một số người dân cũng như 
các bạn sinh viên đường 18 giúp đỡ về sách vở, 
bánh kẹo, … Vì thế mà các em có chỗ vui chơi 
học tập như các bạn cùng trang lứa khác. 

Hiện tại lớp do Nguyễn Xuân Thạch, sinh viên 
năm 4, Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM trực tiếp giảng dạy và 
các bạn sinh viên đến từ Đội Công Tác Xã Hội 
của trường trực tiếp giúp đỡ các em. 

Tuy chỉ là một lớp học nhỏ bé nhưng lại chứa 
đựng nhiều ước mơ to lớn từ những “mầm non 

tương lai” của đất nước. Đa phần những em 
nhỏ ở đây đều đến từ Sóc Trăng, Tiền Giang, … 
ở các vùng xa xôi theo cha mẹ lên đất Sài Gòn 
lập nghiệp. Ba mẹ các em thì làm công nhân, 
phụ rửa chén cho các quán cơm, nghề mua ve 
chai, sắt vụn, và chính các em ấy cũng đã và 
đang làm những công việc như thế.

Nguyễn Xuân Thạch chia sẻ: “Nói chung 
là vui. Nhiều lúc các em không nghe lời 
cũng thấy nản. Nhưng nhiều lúc nhìn các 
em rất dễ thương, hồn nhiên. Có thể điều 
đó làm mình gắn kết mình với lớp học này.”

LỄ TRAO HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ HỌC ĐƯỜNG”

Ngày 23/11/2012, Phòng Công tác Sinh 
viên phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt 

Nam và Trung tâm Thông tin di động Vietnamo-
bile tổ chức Lễ trao học bổng “Thắp sáng ước 
mơ học đường” cho sinh viên với tổng trị giá 30 
triệu đồng. 

Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ học đường” 
được thành lập từ năm 2011 với tổng  giá trị 5 
tỷ đồng, được thực hiện trong 5 năm dành cho 
sinh viên của 35 trường đại học trong cả nước, 
trong đó có trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Mỗi 
năm Vietnamobile sẽ trao 500 suất học bổng trị 
giá 2 triệu đồng một suất dành cho sinh viên đáp 
ứng đủ tiêu chí của chương trình. 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.
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ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM ĐÃ ĐĂNG QUANG 
NGÔI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NAM TOÀN THÀNH

Ngày 11-11, đội Trường Đại học Nông lâm 
TP.HCM đã đăng quang ngôi vô địch 

bóng đá nam sau chiến thắng 2-0 trước Trường 
Đại học Quốc tế Hồng Bàng ở trận chung kết 
diễn ra trên sân Thống Nhất, đoạt phần thưởng 
trị giá 20 triệu đồng. 

Trận chung kết môn bóng đá cũng chính thức 
khép lại Hội thao sinh viên TP.HCM lần 1 năm 
2012 kéo dài hơn một tháng với sự tham dự của 
1.856 VĐV là sinh viên đến từ 52 trường đại 
học, học viện và cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. 
Các VĐV đã tham gia tranh tài sôi nổi ở bảy 
môn thể thao: bơi lội, điền kinh, bóng chuyền, 
bóng bàn, kéo co, cầu lông và bóng đá.

Với chuyên ngành về TDTT, các sinh viên 
Trường đại học Sư phạm TDTT TP.HCM đã 

đoạt chức vô địch toàn đoàn (được thưởng 10 
triệu đồng) với tổng cộng 25 huy chương, trong 
đó có 9 Huy chương vàng, 8 Huy chương bạc 
và 8 Huy chương đồng). Về nhì (được thưởng 
7 triệu đồng) là Trường Đại học Quốc tế Hồng 
Bàng với 14 huy chương (7 Huy chương vàng, 
2 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng). 

QUỸ THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN TRAO HỌC BỔNG 
CHO SINH VIÊN 

Hơn 100 suất học bổng trị giá 805 triệu 
đồng được Quỹ Thời báo Kinh tế Sài 

Gòn (Saigon Times Foundation - STF) cùng các 
doanh nghiệp tài trợ trao cho các sinh viên tại 
các trường đại học tại TPHCM, Bình Dương và 
Đà Lạt 9-11.

03 sinh viên trường Đại học Nông Lâm TPH-
CM được nhận học bổng của chương trình từ 
tài trợ của công ty Dân Ôn.

Cụ thể 105 sinh viên thuộc các trường đại 
học tại TPHCM, Bình Dương và Đà Lạt nhận 
được học bổng từ 7 doanh nghiệp, gồm KFC 
Việt Nam, ACB, Benthanh Group, Dân Ôn, 
Bosch, SJC và Thiên Nam.

Hoạt động này, nằm trong chương trình “Học 
bổng dài hạn STF & Doanh nghiệp”, được trao 
nhân dịp kết thúc đợt hoạt động kỷ niệm 10 năm 
thành lập STF, là một trong các chương trình 

xã hội do STF khởi xướng từ nhiều năm nay đã 
được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp.

Đến nay chương trình đã trao số tiền học 
bổng hơn 6,7 tỉ đồng cho 754 sinh viên, học sinh 
các trường đại học, cao đẳng và trung học tại 
miền Bắc, Trung, TPHCM, miền Đông Nam bộ 
và đồng bằng sông Cửu Long. 
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HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

TIN CÔNG ĐOÀN

Lập thành tích chào mừng ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20-11 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…Từ ngày 
02/11/2012 đến ngày 09/11/2012, Ban Tuyên 
Giáo Công đoàn Trường phối hợp với Bộ môn 
Giáo dục Thể chất tổ chức “Hội thao CBVC chào 
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 ”. 

Hội thao lần này được tổ chức thi đấu ở 3 
môn: Bóng chuyền, Bóng bàn và Cờ tướng, với 
sự tham gia của 125 vận động viên của các đơn 
vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ 
Chí Minh, 

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

Kết quả: Đoàn Khoa Kinh tế đạt giải nhất toàn 
đoàn và Đoàn Khoa Cơ khí đạt giải nhất môn 
bóng chuyền. 


