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Hướng đến chủ đề kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam 
(03/2/1930 -- 03/2/2013), chào mừng Xuân Quý Tỵ - 2013 và những sự 

kiện nổi bật của Nhà trường; Bản tin Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh 
phát hành số Xuân Quý Tỵ (66 - 67) - 2013.

Một năm đã trôi qua và tiếp bước một năm mới - 2013, Ban biên tập xin gởi 
tới Thầy,Cô giảng viên - cán bộ viên chức, nhân viên, sinh viên của trường và 
quý độc giả gần xa lời chúc Sức  khỏe, An khang và Thịnh vượng; chúc cho đại 
gia đình Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh luôn phát triển bền vững 
theo định hướng chiến lược “Đảm bảo chất lượng toàn diện trong đào tạo theo 
chương trình mới”; phát triển bền vững sau 57 năm xây dựng và phát triển nhà 
trường.

Vì chủ đề cũng như khuôn khổ của Bản tin nên một số bài viết và hình ảnh 
chưa được đăng tải trong số này, chúng tôi sẽ cho đăng tải trên website http//:nls.
hcmuaf.edu.vn. Rất mong cán bộ viên chức, sinh viên thông cảm và thường 
xuyên đóng góp ý kiến cho Bản tin về nội dung và hình thức cho các số tiếp theo 
làm cho Bản tin có sức sống và sống mãi theo thời gian.

Ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, sự 
tham gia cộng tác của các đơn vị; sự giúp đỡ của Đảng bộ và các đoàn thể, các 
tác giả, các cộng tác viên để bản tin số 66 - 67 ra mắt theo đúng kế hoạch 

TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2013
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Thö chuùc teát cuûa Hieäu tröôûng

        Hiệu trưởng
        PGS.TS Nguyễn Hay

Cán bộ viên chức, giảng viên và các em sinh viên thân mến!

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, 
sinh viên, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Xuân Quý Tỵ.

Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, trong những năm qua đã không ngừng đổi 
mới, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về số lượng và chất lượng, đa dạng hóa các 
ngành nghề đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

Nhờ sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý, cùng toàn thể sinh 
viên, năm học 2011 – 2012 nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong 
học tập và giảng dạy. Hoạt động khoa học - công nghệ của Trường Đại học Nông Lâm 
TP.Hồ Chí Minh đã tiếp tục phát triển mạnh. Một số công trình nghiên cứu khoa học cấp 
bộ, cấp trường được đánh giá tốt, có giá trị thực tiễn cao.

Trong những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc làn thứ XI, đổi mới phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy. Đồng thời tăng 
cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập của sinh viên 
theo hướng hiện đại hóa, nhằm tạo một đội ngũ cán bộ kỹ thuật vừa có trình độ chuyên 
môn giỏi, vừa có tay nghề vững vàng.

Thầy và trò Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh đón mừng xuân mới Quý Tỵ 
trong không khí phấn khởi của những thành tích đã đạt được trong năm qua, ra sức thi 
đua lập thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Chào mừng 58 năm ngày thành lập 
trường trong năm 2013, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, nhằm đưa trường ta trở 
thành một trường trọng điểm, một địa chỉ đào tạo có uy tín và chất lượng của Bộ Giáo dục 
& Đào tạo. Tôi xin chúc toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên cùng gia đình 
sang năm mới có thật nhiều Sức khỏe, Hạnh phúc, Thành công, An khang, Thịnh vượng!
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Tết Nguyên Đán là ngày hội cổ truyền lớn 
nhất, lâu đời nhất, có phạm vi phổ biến 

rộng nhất từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau và 
là ngày lễ tưng bừng, nhộn nhịp của cả dân tộc. 
Mừng Đảng, mừng Xuân trở thành một nét đẹp 
văn hóa của dân tộc ta mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Chào xuân Quý tỵ
  Đời Lý - Trần – Lê, ông cha ta đã cử hành lễ 

Tết hàng năm một cách trang trọng. Tết Nguyên 
Đán là khâu đầu tiên và quan trọng nhất trong 
hệ thống lễ hội Việt Nam, nó mang đậm nét văn 
hóa dân tộc sâu sắc và độc đáo, phản ánh tinh 
thần hòa điệu giữa con người và thiên nhiên 
theo chu kỳ vận hành của vũ trụ. Chữ Nguyên 
có nghĩa là bắt đầu, chữ Đán có nghĩa là buổi 
ban mai, là khởi điểm của năm mới. Đồng thời, 
Tết cũng là dịp để gia đình, họ hàng, làng xóm, 
người thân xa gần sum họp, đoàn tụ thăm hỏi, 
cầu chúc nhau và tưởng nhớ, tri ân ông bà tổ 
tiên. Tết là do xuất xứ từ “tiết” (thời tiết) thuận 
theo sự vận hành của vũ trụ, biểu hiện ở sự chu 
chuyển lần lượt các mùa Xuân – Hạ – Thu – 
Đông, điều đó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với một 
nước thuần nông như nước ta. Theo tín ngưỡng 
dân gian, bắt đầu từ quan niệm “Ơn trời mưa 
nắng phải thì” người nông dân còn cho đây là 
dịp để tưởng nhớ các vị thần linh có liên quan 
đến nông nghiệp như thần Đất, thần Mưa, thần 
Sấm, thần Nước… Người nông dân cũng không 
quên ơn các loài vật đã cùng họ sớm hôm vất 
vả như trâu, bò, gia súc, gia cầm và các loại 

cây lương thực, thực phẩm đã nuôi sống họ. 
Tết Nguyên Đán, đó là Tết của gia đình, Tết của 
mọi nhà.

 Người Việt Nam có phong tục hằng năm, mỗi 
khi năm hết, Tết đến dù làm bất cứ nghề gì, ở 
bất cứ nơi đâu, kể cả người xa xứ cách hàng 
ngàn ki-lô-mét vẫn mong được về sum họp dưới 
mái ấm gia đình trong ba ngày Tết, được khấn 
vái dưới bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà, ngôi 
mộ, nhìn lại nơi mà một thời bàn chân bé dại đã 
tung tăng và mong được sống lại với những kỷ 
niệm đầy ắp yêu thương nơi chúng ta cất tiếng 
khóc chào đời. Mấy từ “Về quê ăn Tết” không chỉ 
là khái niệm đi về, mà đằng sau nó là cả một quá 
trình hành hương về với cội nguồn, về nơi chôn 
nhau cắt rốn. Không như vậy thì làm sao Huỳnh 
Văn Nghệ có cảm hứng để lưu truyền cho hậu 
thế hai câu thơ bất hủ “Từ thuở mang gươm đi 
mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”. 
Tết xuân là ngày đoàn tụ, mối quan hệ họ hàng 
làng xóm được mở rộng ra, ràng buộc lẫn nhau 
thành đạo lý chung cho xã hội; tình thầy trò, bè 
bạn cố tri, ông mai bà mối đã tác thành cho đôi 
lứa.. Tết cũng là dịp đúc kết mọi hoạt động liên 
quan đến một năm qua, chào đón một năm mới 
với hy vọng tốt lành cho cá nhân và cho cả cộng 
đồng.

Tết trong lòng dân tộc
   Mọi người nô nức chờ đón cá các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ của các cơ quan đoàn thể 
trên địa bàn sinh sống. Một nét văn hóa mới là 

neùt vaên hoùa cuûa Daân toäc
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Hội báo Xuân được tổ chức hàng năm nhằm 
giới thiệu văn hóa con người Việt Nam và sự đi 
lên của đất nước trong giai đoạn CNH&HĐH, 
bên cạnh đó còn có các triển lãm ảnh nghệ thuật 
chủ đề quê hương đất nước được triển khai sâu 
rộng. Cùng với các hoạt động sôi nổi do tỉnh tổ 
chức, ở từng địa phương có nhiều chương trình 
vui Xuân phong phú phục vụ đời sống tinh thần 
của nhân dân cũng như là một ngày hội lớn của 
mọi người.

    Hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân 
là hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần 
cho cán bộ công chức, viên chức, nhân dân sau 
một năm lao động vất vả, tạo ra bầu không khí 
vui tươi phấn khởi, mừng ngày Tết cổ truyền 
của dân tộc ta. Hoạt động văn hóa nhằm giới 
thiệu các hình ảnh về thành tựu kinh tế, chính 
trị, văn hóa đất nước. Đặc biệt, trong những 
năm gần đây nét văn hóa cổ truyền về thư pháp 
được khôi phục được giới trẻ đặc biệt quan tâm. 
Thông qua các hoạt động văn hóa mừng Đảng 
mừng xuân, mừng đất nước đổi mới nhằm khơi 
dậy lòng tự hào dân tộc của nhân dân đối với 
quê hương đất nước để qua đó phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống mang 
tính toàn dân. Vì vậy vào những ngày cuối năm, 
mọi hoạt động đều hướng vào Tết, chuẩn bị cho 
Tết. Các ngành, các cấp đều có kế hoạch cho 
ngày hội đặc biệt này. Mừng năm mới đồng thời 
với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân là 
nét văn hóa mới của dân tộc trong thời đại ngày 
nay!

           THM - Phòng CTSV

Tuoåi treû Noâng laâm 
soáng vôùi nguoàn coäi

Thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”, nghĩa cử cao đẹp của thế hệ 

trẻ hôm nay đới với những người chiến sĩ đã 
một thời chiến đấu “quyết tử cho Tổ quốc quyết 
sinh”, sáng ngày 29/12/2012, trong chương 
trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội, đoàn cán bộ 
Giảng viên, Đoàn viên Khoa Công nghệ Thông 
tin, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã đến 
viếng, thắp hương tại đền Bến Dược, Địa đạo 
Củ Chi,  huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã làm 
lễ dâng hương thể hiện lòng biết ơn vô hạn của 
thế hệ trẻ với những người con bất tử đã hiến 
dâng tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. 
Đoàn đã dành một phút mặc niệm để tri ân các 
liệt sĩ, kính cẩn nghiêng mình trước những linh 
hồn đời đời bất diệt, mãi mãi vinh quang.

Những nén hương được thắp lên trước tên 
các anh hùng liệt sĩ cùng những lời tri ân sâu 
sắc của thế hệ trẻ hôm nay như một lời nhắc 
nhở các thế hệ con cháu hãy sống sao cho 
xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha 
anh, những người không tiếc máu xương, sẵn 
sàng ngã xuống cho nền độc lập, tự do, thống 
nhất của đất nước.

      
           Tô Minh Nhựt
      Khoa Công nghệ Thông tin
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10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 
   GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2012

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và 
làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư khẳng định ý 
nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục và đào 
tạo đối với sự phát triển của đất nước, góp phần 
đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 
Giáo dục là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước. 

2. Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Kết luận nêu rõ phương hướng chủ yếu đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với 
các nhiệm vụ cơ bản là: quán triệt và thể hiện 
bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể 
quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách 
hàng đầu, phải đi trước và được đầu tư trước; 
triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân 
lực của tỉnh, thành và Bộ, ngành; một số nhiệm 
vụ cụ thể khác về giáo dục mầm non, giáo dục 
tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục đại học.

3. Luật Giáo dục đại học được thông qua. 
Ngày 02/7/2012, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 

06/2012/L-CTN công bố Luật Giáo dục đại học 

đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông 
qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/01/2013. Luật Giáo dục đại học được 
ban hành là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm 
hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao chất lượng 
tổ chức và hoạt động giáo dục đại học, đổi mới 
quản lý giáo dục đại học, góp phần đổi mới căn 
bản và toàn diện giáo dục đại học.

4. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến 
lược phát triển giáo dục 2011-2020". 

Ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 711/QĐ-TTg phê duyệt 
"Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-
2020". Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 
2011-2020 được ban hành làm cơ sở để triển 
khai thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo 
dục.

5. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành một số văn bản quan trọng tạo hành 
lang pháp lý trong giáo dục, góp phần giải 
quyết những bức xúc xã hội.

Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định về 
hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 
giáo dục. Nghị định này thay thế các quy định 
về giáo dục và đào tạo tại Nghị định số 18/2001/
NĐ-CP ngày 04/05/2001 của Chính phủ quy 
định về lập và hoạt động của cơ sở văn hoá, 

Các học sinh đoạt Huy chương tại kỳ thi Olym-
pic Sinh học Quốc tế lần thứ 23.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ sáu 
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Theo Báo GD&TĐ Online
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giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 
06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000 của Chính phủ 
về việc hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh 
vực khám chữa bệnh, giáo dục và đào tạo, ng-
hiên cứu khoa học.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động thanh tra, kiểm tra. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các 
Bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra ...việc 
thực hiện Nghị quyết 50/2010/NQ-QH đối với 86 
trường Đại học, Cao đẳng; thanh tra 14 đơn vị 
liên kết đào tạo với nước ngoài, có 05 cơ sở 
đào tạo có yếu tố nước ngoài đã bị thu hồi giấy 
phép hoạt động. Qua đó kiến nghị, xử lý nghiêm 
các vi phạm, được dư luận đồng tình, kỷ cương 
trong quản lý giáo dục được nâng cao. Vụ việc 
tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp tại Hội đồng thi 
Trường  THPT Dân lập Đồi Ngô (tỉnh Bắc Giang) 
được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

7. Lần đầu tiên 100% học sinh dự thi Olym-
pic khu vực và quốc tế đoạt huy chương.

Lần đầu tiên trong lịch sử dự thi Olympic khu 
vực và quốc tế các môn văn hóa dành cho học 
sinh THPT, 31/31 lượt học sinh của 6 đội tuyển 
quốc gia đều đoạt huy chương; trong đó có 5 
Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 11 Huy 
chương Đồng. Đội tuyển quốc gia môn Toán 
học, với 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương 
bạc và 2 Huy chương Đồng đã trở lại tốp 10 
đội tuyển quốc gia có thành tích cao nhất Olym-
pic Toán học quốc tế. Lần đầu tiên, 3 học sinh 

trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã 
đoạt giải nhất  Hội thi nghiên cứu Khoa học – Kỹ 
thuật quốc tế (Intel ISEF).

8. Tôn vinh nhà giáo. 
Trong đợt phong tặng danh hiệu nhà giáo 

nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2012 có 40 nhà 
giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân 
dân và 570 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo 
Ưu tú. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt biểu 
dương, khen thưởng 128 nữ nhà giáo có thành 
tích xuất sắc, đang công tác tại biên giới, hải 
đảo, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế -xã hội 
đặc biệt khó khăn vào ngày 09/11/2012

9. Đoàn Thể thao Sinh viên Việt Nam tham 
dự Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 
lần thứ 16 tại Viên Chăn – Lào đạt thành tích 
xếp thứ 2 toàn đoàn trên 11 nước.

 Đoàn Việt Nam tham dự 12 môn thi/ 17 môn 
thi tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 
lần thứ 16. Đoàn đoạt 119 huy chương trong đó 
có 56 Huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 
28 huy chương Đồng. Trong đó, 2 huy chương 
Vàng tập thể rất có ý nghĩa đó là môn Bóng đá 
nữ và Bóng chuyền nữ. Đây là lần đầu tiên trong 
lịch sử 16 lần Đại hội, đoàn Việt Nam được xếp 
thứ nhì, sau Malayxia, trên Thái Lan.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối 
hợp với Hội Cựu Giáo chức Việt Nam tổ chức 
Lễ kỷ niệm 50 năm Giáo dục thời kỳ chống 
Mỹ cứu nước ở miền Nam và khánh thành 
Bia lưu niệm Tiểu ban giáo dục miền Nam. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân 
trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 

các nữ nhà giáo đang công tác tại các vùng 
khó khăn của đất nước

Quốc kỳ, Quốc ca Việt Nam được kéo và vang 
lên nhiều lần ở Thủ đô Viêng Chăn – Lào nơi 

diễn ra 16th ASEAN University Games
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Tối 31.12.2012, tại sân khấu đa môn 
Ký túc xá Trường Đại học Nông Lâm 

TP.HCM đã diễn ra Đêm hội Văn hóa chào năm 
mới 2013 và chung kết Hội thi Nét đẹp sinh viên 
Nông Lâm lần VII do Đoàn trường - Hội Sinh 
viên trường tổ chức. Với chủ đề “Việt Nam đất 
nước mến yêu”, chương trình đã thu hút 181 thí 
sinh của các khoa, bộ môn đăng ký dự thi. Để 
bước vào đêm chung kết, các thí sinh đã trải 
qua vòng sơ khảo và bán kết với các phần thi: 
kiểm tra kiến thức, đo hình thể, tự giới thiệu về 
bản thân, trang phục đến trường, trang phục dạ 
hội. Cuối cùng, 14 bạn thí sinh đã được chọn 
tham dự trong đêm chung kết 31.12.

Các vòng thi trong đêm chung kết gồm: Trang 

phục truyền thống, trang phục tự chọn và tài 
năng. Sau 3 phần thi này, ban giám khảo đã 
chọn ra 10 thí sinh vào phần thi ứng xử.

Với câu hỏi “Vẻ đẹp của sinh viên được thể 
hiện ở những yếu tố nào?”, thí sinh Tôn Hồng 
Ngọc (lớp DH11TB – Khoa Quản lý đất đai và bất 
động sản) đã nhanh chóng khẳng định: “Vẻ đẹp 
sinh viên thể hiện trước hết ở tri thức và cách 
cư xử với những người xung quanh”, nhưng em 
cũng không bỏ qua hình thức bên ngoài “Với 
hình thức bên ngoài lịch sự, bạn đã thể hiện sự 
tôn trọng đối với mọi người”. Câu trả lời này đã 
nhận được sự đồng tình của ban giám khảo và 
đông đảo khán giả. Tôn Hồng Ngọc đã nhận giải 
thí sinh ứng xử hay nhất và danh hiệu Hoa khôi 

 - CHUNG KẾT NÉT ĐẸP SINH VIÊN 
        NÔNG LÂM LẦN VII

TÖNG BÖØNG ÑEÂM HOÄI VAÊN HOÙA CHAØO XUAÂN 2013

Bản tin nội bộ Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
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của cuộc thi. Danh hiệu Nam vương đã thuộc 
về sinh viên Nguyễn Văn Thuận lớp CĐ11CA – 
Khoa Kinh tế. 

Giải nhì đã thuộc về hai thí sinh Trịnh Mỹ Thảo 
Tiên (DH10QM) và Ngô Tư Nghi (DH12H). Giải 
ba là hai thí sinh Cao Lê Thảo Duyên (DH10CT) 
và Phạm Trọng Tiến (DH12KT).

Ban tổ chức cũng trao các giải phụ: sinh viên-
thân thiện - Trịnh Mỹ Thảo Tiên, sinh viên yêu 
thể thao - Cao Lê Thảo Duyên, Sinh viên khéo 
tay và sinh viên được bình chọn nhiều nhất qua 
Facebook - Phạm Trọng Tiến.

Nhân dịp năm mới, PGS. TS. Nhà giáo ưu tú 
Huỳnh Thanh Hùng, bí thư Đảng Ủy, phó Hiệu 
trưởng thường trực nhà trường thay mặt Đảng 
Ủy – Ban Giám hiệu gửi lời chúc mừng năm mới 
đến các thầy cô giáo, cán bộ viên chức và toàn 
thể sinh viên trường.

Hình ảnh:

 

1. Thí sinh Tôn Hồng Ngọc (ĐH11TB) tham dự 
phần thi trang phục truyền thống

3. PGS. TS. NGƯT Huỳnh Thanh Hùng trao 
vương miện cho Hoa khôi Nông Lâm 2013
4. Nam vương và Hoa khôi ĐH Nông Lâm 2013

2. Thí sinh Phạm Kim Ngân (DH10KM) thực 
hiện phần thi tài năng cắm hoa

Đoàn Trường

XUAÂN VEÀ PHAÛI 
KHOÂNG CON?

Xuân về có phải không con

Mà sao lộc biếc chồi non đâm chồi?

Bỗng dưng mẹ thấy bồi hồi

Nhớ con da diết đứng ngồi không yên.

Cà phê mẹ uống bên hiên

Nắng vờn lên tóc, nắng nghiêng mái nhà

Sao con cứ mãi đi xa

Để mẹ thương nhớ thiết tha trong lòng?

Xuân về mẹ lại chờ mong

Con về bên cạnh cho lòng mẹ vui.

Con ơi ngày tháng ngậm ngùi,

Trái tim hồi hộp buồn vui đợi chờ.

Con về mẹ sống trong mơ

Các con cho mẹ trời thơ ngút ngàn.

Các con cho mẹ thiên đàng

Buồn đau bỏ lại rộn ràng yêu thương.

Các con là mảnh đời thường

Ngọt ngào ấm áp thiên đường mùa xuân.

    Đặng Thị Nga

Bản tin nội bộ Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - SỐ 67 - 2/2013
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HỘI THẢO “VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC 
CÂU LẠC BỘ HỌC THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
CỦA SINH VIÊN”

Vào ngày 23/12/2012, Ban Học tập & Ng-
hiên cứu khoa học Đoàn trường đã tổ 

chức Hội thảo “Vai trò của Nghiên cứu khoa học 
(NCKH) và các Câu lạc bộ học thuật trong hoạt 
động học  tập của sinh viên” nhằm tạo điều kiện 
cho các CLB học thuật trong nhà trường được 
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đồng 
thời góp phần thúc đẩy tinh thần học tập của 
sinh viên trong nhà trường.

Hơn 150 sinh viên đến từ các CLB học thuật 
trong trường đã đến dự. Thông qua quá trình 
trao đổi các chủ đề nghiên cứu, các thành viên 
của các Câu lạc bộ học thuật đã giải đáp được 
hai câu hỏi lớn “Nên nghiên cứu gì?” và “Tổ 
chức nghiên cứu như thế nào?” cũng như xác 
định được những mục tiêu phấn đấu trong quá 
trình nghiên cứu với những giải thưởng như 
“Sinh viên NCKH – Euréka”, “Quả cầu vàng”…

Bên cạnh những thảo luận sôi nổi về hoạt 

động NCKH, các bạn sinh viên còn được tận 
hưởng những phút giây thư giãn vô cùng thú vị 
với các tiểu phẩm hài của CLB Yêu Môi trường 
– Khoa Môi trường & Tài nguyên và Đội Nhiệt 
huyết rừng xanh – Khoa Lâm Nghiệp… Có thể 
nói, Hội thảo đã thực sự là nhịp cầu kết nối các 
CLB học thuật và khẳng định thêm tầm quan 
trọng của các CLB học thuật trong đời sống tinh 
thần của sinh viên trường Đại học Nông Lâm 
Tp.HCM. 

HỘI THẢO “CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG VÀ NGHỆ THUẬT 
GIAO TIẾP ĐỈNH CAO”.

Thực hiện chương trình công tác năm của 
Đoàn trường và tạo điều kiện cho Đoàn 

viên thanh niên trường ĐH Nông Lâm rèn luyện 
các kỹ năng mềm, BTV Đoàn trường phối hợp 
cùng Công ty CP Phát triển Tài năng trẻ NTG tổ 
chức Hội thảo “Con đường thành công – Nghệ 
thuật giao tiếp đỉnh cao” vào buổi sáng ngày 
20/12/2012 tại hội trường Phượng Vỹ 100.

Buổi hội thảo đã diễn ra vô cùng sôi nổi với 
những kinh nghiệm quý báu được diễn giả Lê 
Chí Linh – CEO của công ty NTG chia sẻ hết 
sức sinh động qua những trò chơi và những 
câu chuyện hấp dẫn về quá trình phấn đấu của 
những con người thành đạt. Thông qua buổi hội 

thảo, gần 400 sinh viên của nhà trường đã hiểu 
được tầm quan trọng của việc “Thay đổi tư duy, 
phá bỏ lối tư duy tiêu cực, làm chủ năng lượng 
bản thân” để đạt đến thành công. 



11

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Khoa Cơ 
khí Công nghệ phối hợp với Khoa Môi 

trường và Tài nguyên đã tiến hành tổ chức 
hội thảo quốc tế với chủ đề: “Mô phỏng trong 
kỹ thuật cơ khí, quản lý tài nguyên nước và 
kỹ thuật môi trường” (Seminar on “Simulation 
in Mechanical Engineering, Water resource 
Management, and Environmental Engineer-
ing”). Hơn 50 Giảng viên, Nghiên cứu sinh, học 
viên cao học và sinh viên của khoa Cơ Khí – 
Công nghệ, Khoa Môi trường Tài nguyên và 
giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ 
và Kinh tế Bảo Lộc, trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Cao thắng đã tham dự hội thảo. Hội thảo đã 
được nghe các báo cáo về lĩnh vực mô phỏng 
trong Cơ khí, tài nguyên nước và môi trường từ 
chuyên gia của Dazztech  Solution,  Malaysia 

HỘI THẢO QUỐC TẾ “Mô Phỏng Trong Kỹ Thuật Cơ 
Khí, Quản Lý Tài Nguyên Nước Và Kỹ Thuật Môi Trường”

và các trường Đại học Nông lâm  TPHCM, Đại 
học Công nghiệp TPHCM. Sau khi kết thúc hội 
thảo, nhiều đại biểu đánh giá cao kết quả hội 
thảo và cho rằng hội thảo đã rất hửu ích trong 
lĩnh vực mô phỏng một lĩnh vực đang rất được 
quan tâm tại hầu hết các đại học và các đơn vị 
nghiên cứu trên thế giới.

   Khoa Cơ khí Công nghệ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH: 
     “Nói không với tiêu cực trong thi cử”

Tích cực thực hiện cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh”, đồng thời "Nói không với tiêu cực 
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" 
và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của 
trường đại học Nông Lâm TpHCM. Ban chủ 
nhiệm khoa cùng với BCH đoàn khoa CNTT tổ 
chức cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc” trong 
học kỳ 1 năm học 2012- 2013.

Nhằm khích lệ tinh thần tự giác học tập của 
sinh viên, đảm bảo công bằng trong đánh 
giá chất lượng đào tạo; biểu dương và tuyên 
dương những cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong học tập. Tất cả Đoàn viên, Thanh niên 
khoa CNTT nghiêm túc cam kết: thực hiện ôn 
tập chất lượng, thi nghiêm túc, không quay cóp; 

 Tô Minh Nhựt
Khoa Công nghệ Thông tin

không vi phạm quy chế thi và không có môn nào 
bị điểm F. 

Sau khi mùa thi kết thúc, khoa CNTT sẽ xét 
khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành 
tích xuất sắc trong suốt mùa thi.
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Rắn là động vật máu lạnh thuộc loài bò 
sát, thân dài, có vảy, thường có nọc độc 

ở miệng. Các nhà khoa học thống nhất qua ng-
hiên cứu hình thái học là sự tiến hoá của rắn từ 
tổ tiên của loài thằn lằn, nhờ vào công nghệ gen 
và sinh hoá trên cơ sở rắn tạo ra nọc độc có 
chung nguồn gốc với một vài họ thằn lằn.

Rắn có hằng trăm chủng loại với nhiều tên gọi 
khác nhau như rắn hổ mang, hổ lửa, hổ đất, hổ 
trâu, rắn hoa câu (rắn xe điếu), rắn lục, rắn mai 
gầm, rắn cạp nong, rắn cạp nia, rắn đẹn vàng, 
đẹn cơm, đuôi gai, đẹn khoanh, đẹn mỏ, đẹn 
sọc dưa, rắn ráo, rắn giun (trun), rắn gió, rắn vú 
nàng…Trong dân gian có nhiều câu thành ngữ, 
tục ngữ nói đến rắn như: Rắn con lăm nuốt cả 
voi; rắn đổ nọc cho lươn; rắn đói lại chê nhái 
què; rắn già rắn lột người già người tuột vào 
săng; rắn khôn giấu đầu… Trong thập nhị chi 
rắn có tên gọi là “tỵ”, xếp hàng thứ sáu sau rồng.

Rắn không có chân, da rắn phủ kín vảy và di 
chuyển nhờ vào lớp vảy. Mi mắt rắn trong suốt 
không khép. Rắn lột da để lớn theo chu kỳ và 
cũng để loại bỏ ký sinh trùng bám vào da rắn. 
Sự phục hồi coi như sự tái sinh mà biểu tượng 
của y khoa thể hiện bằng bức tranh “Cái gậy của 
Thần y thuật” (Rod of Asclepius).

Tất cả loài rắn đều ăn thịt, chúng dùng nọc 
độc để giết chết con mồi, hoặc quấn xiết con 
mồi đến chết, có khi nuốt sống cả con mồi. Loài 
rắn thường không cắn người kể cả những loài 
rắn độc, chỉ trừ những trường hợp bị khiêu 
khích hoặc giật mình trong tình huống tự vệ nên 
rắn mới phải tấn công, thường thì bò lảng đi nơi 
khác.

Dù được coi là độc vì nọc rắn có khả năng 
giết chết người và các loài động vật khác nhưng 
rắn sống không xa lạ với con người ở những 
vùng rừng núi, đồng ruộng, nơi có nhiều cây cối 
rậm rạp. Chính vì vậy rắn đã đi vào cuộc sống 
con người qua một số lãnh vực văn chương, y 
học, quân sự, võ thuật. 

 Rắn trong văn chương.
Tam Nguyên Lê Quý Đôn (1726 - 1784), tự 

Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, quê xã Duyên Hà, 
Hưng Yên nay thuộc tỉnh Thái Bình, thông minh 
lanh lợi, nổi tiếng thần đồng, Thuở nhỏ ham chơi 
trốn học, cha mắng và đánh roi: “Đồ rắn đầu 

rắn cổ”. Ông đã làm bài thơ Đường luật về rắn, 
mỗi câu có tên một loài rắn, truyền tụng trong 
văn học và được giảng dạy ở chương trình giáo 
dục. Ý nghĩa bài thơ cao diệu vừa mang tính 
văn chương chữ nghĩa vừa mang tính giáo dục 
răn đe, tự mình giác ngộ sự học: 

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà;
Rắn đầu biếng học, lẽ không tha!
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ;
Nay thét mai gầm, rát cổ cha;
Ráo mép chỉ quen tuồng dối trá;
Lằn lưng cam chịu vết roi tra;
Từ rày trâu lỗ xin chăm học,
Keo hổ mang danh tiếng thế gia! 
Rắn trong y học. 
Nọc rắn giết người và nọc rắn cũng cứu 

người. Biểu tượng của y khoa thế giới và Việt 
Nam là hình con rắn quấn quanh một cái cây 
hoặc quấn quanh một cái cốc có đế, thân rắn 
vươn lên, đầu rắn cúi xuống miệng cốc như nhả 
nọc. Nguồn gốc ý nghĩa hình tượng này đến nay 
vẫn còn nhiều quan niệm và ý kiến khác nhau. 

  Rắn trong võ thuật.
 Rắn trong võ thuật là một kho tàng để khai 

thác dưới tên gọi Xà quyền. “Long hình linh hoạt 
tại thần; Xà hình thanh độc tại tâm”.

 Xà hình quyền chủ vào khí lực, tập trung sức 
mạnh, tốc độ vào đòn tấn công để bù lấp những 
khiếm khuyết là rắn không có chân di chuyển 
mà phải trườn, bò. Các động tác uốn vòng, cuốn 
khúc mang tính phòng thủ, hoá giải rồi bất ngờ 
xuất kích tấn công. Kỹ thuật sử dụng thủ chỉ 
(ngón tay) nhắm vào các điểm yếu (huyệt đạo) 
trên cơ thể đối phương, hai ngón hình lưỡi rắn, 
năm ngón hình đầu rắn được dùng nhiều trong 
kỹ thuật xà quyền, đặc biệt hình tượng xà quyền 
biểu thị rắn hổ mang vươn cao đầu phóng tới 

TAÛN MAÏN VEÀ RAÉN 
  TRONG VAÊN HOÏC VAØ VOÕ THUAÄT
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Võ sư Trương Văn Bảo

trước mổ tấn công.
 Thế đánh xà quyền có tên trong các bài võ 

quy định Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam 
như: “Phát bản linh thủ; Xà vương khai môn…
”(Bát quái côn). “Vân tôn tam tảo: Hổ, xà thành” 
(Lão mai quyền). “Hồi tả toạ, bạch xà lang lộ” 
(Ngọc trản quyền). “Đăng sơn tả, hữu quy hình; 
Thôi sơn tấn tiếp, cước ngang trảm xà” (Bạch 
hạc sơn quyền). “Xà hành nghịch thuỷ cho hay” 
(Huỳnh long độc kiếm). “Tầm xà sát thích vân 
phi liền kề” (Thanh long độc kiếm). “Bạch xà môn 
trận, đơn phụng triều dương” (Bát quái côn).

 Sách Miền Đất Võ có bài Thanh xà quyền với 
các thế: Thanh xà xuất động, tả mã tung phong; 
Cường long xuất hải, tấn đả song khai; Ngọc 
trản ngân đài, hắc ngưu khai giác; Hồi mã tướng 
quân, chuyển thân nghinh cước.

 Một số thế võ mang tên rắn: Độc xà cuốn 
khúc (The twining venomous snake). Bạch xà 
thổ vụ (The white snake putting out its tongue). 
Thần xà xuất động (The spiritual snake coming 
out of its cave). Độc xà thượng thủ (The head-up 
venomous snake). Lưỡng đầu xà (The double-
headed snake). Thanh xà quyển thụ (The green 
snake twining the tree) và Xà tấn(Snake stance) 
được dùng nhiều trong các bài võ.

 Rắn với người, xa mà gần, độc mà thân thiện. 
Xem ra độc hay không độc là hai mặt của một 
vấn đề, hai mặt của cuộc sống đầy dẫy những 
trái ngang, nghiệt ngã mà những gì thuộc về tội 
ác, xảo quyệt con người đều trút lên đầu rắn 
như chuyện con rắn dẫn đường ma quỷ, xúi dục 
Eva và Adam ăn trái cấm trong sách Sáng Thế 
Ký. Có thật vậy không? Hay ăn trái cấm là do 
chính lòng mình ham muốn mà ăn chứ nào phải 
do rắn xúi dục!

CHUYEÄN    
  TÌNH   
    CUÛA 
     GIOÙ

Một thời gió đuổi theo mây

Giờ đây mây đã không bay nữa rồi

Vì giờ mây đã có đôi

Kề bên quấn quít không rời phút giây

Bao năm gió ở nơi này

Đợi chờ mây sẽ đến đây cùng mình

Nhưng mây giờ có bóng hình

Làm mây đã quên tình gió xưa

Gió giờ thổi mãi trong mưa

Để tìm quên bóng mây xưa thuở nào

Bao đêm ngồi dưới ánh sao

Làm cho gió nhớ thương sao bao điều

Gió nhớ lại những buổi chiều 

Bên mây sánh bước những chiều yêu thương

Gió giờ mãi thổi bên đường

Để tìm lại những yêu thương chân tình

Làm sao quên được bóng hình

Làm sao cho gió quên tình mây xưa

   Quốc Thống 
Khoa Công nghệ Thông tin
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Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ cho 184 sinh viên

TIN HỌC BỔNG

Sáng 8-1, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật 
TPHCM, Quỹ Y tế - Giáo dục và Văn hóa Việt 
Nam (VNHELP) đã trao học bổng Nguyễn 
Trường Tộ tổng trị giá 46.000 USD cho 184 sinh 
viên các trường: ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH 
Bách khoa TPHCM, ĐH Sân khấu - Điện ảnh, 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Y Dược 
TPHCM, Nhạc viện TPHCM. Trị giá mỗi suất 
học bổng là 250 USD.

Quỹ học bổng này giúp những sinh viên ưu 
tú có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có thể theo 
đuổi việc học tập đến lúc tốt nghiệp. Trong năm 
2013, VNHELP sẽ trao hơn 300 suất học bổng 
cho các sinh viên tại các TP: Hà Nội, Huế và 
TPHCM, với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng.

Các học bổng được triển khai trong 
cuối tháng 12/2012 và tháng 01/2013

- Học bổng do CLB Tennis Trường Đại Học 

Nông Lâm tài trợ: 5 suất, 1 triệu đồng/suất.
- Học bổng”DTL – Thắp sáng ước mơ sinh 

viên Bình Dương”: 2 suất, 2 triệu đồng/suất.
- Học bổng đồng hương Quảng Bình: 6 suất, 

1 triệu đồng/suất.
- Học bổng đồng hương Cà Mau-Bạc Liêu: 5 

suất (đang triển khai).
- Học bổng do Tổng Công ty Phân bón và Hóa 

chất Dầu khí (PVFCCo) tài trợ: 27 suất, 5 triệu 
đồng/suất.

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

Nhằm định hướng, trang bị cho học sinh 
phổ thông những kiến thức cơ bản về 

ngành, nghề trong mùa tuyển sinh 2013, chỉ 
trong tháng 1/2013 , nhà trường đã đón tiếp hơn 
500 học sinh và Thầy, Cô giáo đến từ các trường 
THPT Tân An, tỉnh Trà Vinh, trường THPT Cao 
Lãnh 2, tỉnh Đồng Tháp, trường THPT Thiên Hộ 
Dương tỉnh Tiền Giang và trường THPT Lê Hồng 
Phong, tỉnh Đồng Nai đến tham quan và tư vấn 
hướng nghiệp tại Trường. Buổi tư vấn đã cung 
cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về việc 
lựa chọn, định hướng nghề nghiệp trong tương 
lai đồng thời giới thiệu những ngành, nghề, 
chương trình đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh ,…của 
trường Đại học Nông Lâm trong năm 2013. Tại 
buổi tư vấn nhiều câu hỏi được các bạn đặt ra 
chủ yếu xoay quanh các vấn đề về ngành, nghề 
đào tạo của trường, chỉ tiêu, điểm chuẩn…đặc 

biệt là cơ hội việc làm sau khi ra trường luôn 
được các bạn quan tâm. Sau buổi tư vấn các 
bạn được hướng dẫn tham quan thư viện, viện 
Công nghệ Sinh học, khuôn viên trường..., tuy 
trong khoảng thời gian ngắn nhưng buổi tham 
quan hướng nghiệp đã mang lại nhiều lợi ích 
giúp các bạn có được sự lựa chọn ngành nghề 
phù hợp với khả năng bản thân và nhu cầu xã 
hội trong tương lai.
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TRAO TẶNG DANH HIỆU
    “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG

Tối 31.12.2012, Hội Sinh viên trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM đã trao tặng 

danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 41 sinh viên tiêu 
biểu. Để đạt được danh hiệu này, sinh viên phải 
hội đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt (điểm rèn luyện 
90/100), học tập tốt (điểm trung bình 7/10), thể 
lực tốt (đạt danh hiệu thanh niên khỏe), kỹ năng 
tốt (hoàn thành các khóa học kỹ năng mềm) và 
hội nhập tốt (đạt chứng chỉ B ngoại ngữ).

 Năm 2012 trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM có 2 sinh viên được nhận danh hiệu 
Sinh viên 5 tốt thành phố là Nguyễn Lê Kim 
Ngân lớp DH09CH và Nguyễn Việt Cường lớp 
DH09SH.

 Đặc biệt, sinh viên Nguyễn Lê Kim Ngân 
còn được nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Tuệ Minh – Đoàn thanh niên

Nguyễn Lê Kim Ngân nhận danh hiệu sinh viên 
5 tốt cấp thành phố

Giao lưu Cựu Sinh viên và 
chia sẻ “ Bí quyết tìm công việc trong mơ”

Nhằm giúp sinh viên có những định hướng 
cụ thể trong việc kiếm tìm việc làm phù 

hợp với ngành nghề đào tạo, ngày 03/12/2012, 
tại Nhà Rạng Đông R.100 , Trung tâm Hỗ trợ 
Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp phối hợp 
với công ty Dekalb Việt Nam - tập đoàn Mon-
santo tổ chức chương trình Hội thảo “Bí quyết 
tìm công việc trong mơ”.

Nội dung chính của Hội thảo là chia sẻ với 
các cán bộ và sinh viên Nhà trường “Tầm nhìn 
mới về cải tiến Nông nghiệp”, trong đó nhấn 
mạnh vai trò đa dạng và tầm quan trọng của 
ngành nông nghiệp trong bối cảnh Việt Nam 
đã và đang hướng đến phát triển ngành nông 
nghiệp hiệu quả, bền vững cả về kinh tế, xã hội 
và môi trường. Qua đó Sinh viên được tập huấn 

kỹ năng tìm việc và tham gia phỏng vấn thử.
Qua buổi giao lưu, các Cựu Sinh viên của 

Trường đã thành công trong sự nghiệp của mình 
chia sẽ những thông tin bổ ích,  kinh nghiệm để 
đạt được  những thành công trong thời gian qua.

Trung Ương và giải thưởng Sao Tháng Giêng 
cho cán bộ Đoàn - Hội đạt thành tích xuất sắc 
trong học tập và hoạt động phong trào. Kim 
Ngân hiện là ủy viên thường vụ Đoàn trường, 
Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

Trung tâm HTSV & QHDN



16

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

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
GIẢM HỌC PHÍ  CHO CBVC VÀ GIẢNG VIÊN

Chương trình đào tạo:
- TOEFL – IELTS - TOEIC
- Tiếng Anh Tổng quát theo chuẩn CEFR chu u 
- Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông 
- Tiếng Anh thiếu nhi (5-11 tuổi)
- Tiếng Anh thiếu niên (12-17 tuổi)
- Tiếng Anh cuối tuần – Giải pháp cho người bận rộn
- Tiếng Anh dành cho giáo viên phổ thông 
- Các chương trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức 

trong và ngoài nước
- Ôn thi Tốt nghiệp THPT và Luyện thi đại học (Khối A1, D)
- Ôn thi chuẩn đầu ra B1 & B2 châu Âu 

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
được thành lập theo quyết định số 331/QĐ-TCCB ngày 
14 tháng 3 năm 1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ 
đó đến nay, Trung tâm Ngoại ngữ ĐHNL đã trở thành 
địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ học viên và các bậc 
phụ huynh

Trung tâm đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ về thành tích đào tạo xuất sắc vào 
năm 2006 và bằng khen của Bộ Giáo Dục và Đào tạo 
trong công tác nghiên cứu, giảng dạy tiếng Anh liên tục 
từ năm 2002 đến nay

Môi trường học tập giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh; Đội ngũ giảng viên giàu 
kinh nghiệm, chuyên môn cao, phương pháp dạy học tiên tiến; Trang thiết bị giảng dạy và học 
tập hiện đại

+ Giảm 30% học phí cho Giảng viên và CBVC  trường ĐHNL Tp.HCM
+ Giảm 10% học phí cho con Giảng viên và CBVC trường ĐHNL Tp.HCM
+ Học phí ưu đãi cho sinh viên trường ĐHNL Tp.HCM học chương trình chuẩn B1 tại tòa nhà 
Rạng Đông

Các cơ sở:
1. Trung tâm ngoại ngữ Đại học Nông Lâm TP.HCM
 Kp.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.HCM   Tel: 38960109
2. Trường THPT NGUYỄN HỮU HUÂN
 11 Đoàn Kết, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM  Tel: 37225155
3. Trung tâm GDTX CHU VĂN AN 
 546 Ngô Gia Tự, Quận 5, Tp.HCM    Tel: 38566862
4. Trung tâm GDTX TỈNH LONG AN 
 400 Tỉnh lộ 827, Bình Tâm, Tp. Tân An, Tỉnh Long An Tel: 062.3591215
5. Phân hiệu trường ĐH Nông Lâm tại tỉnh GIA LAI
6. Phân hiệu trường ĐH Nông Lâm tại tỉnh NINH THUẬN


