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NGÀY HỘI VIỆC LÀM ĐH NÔNG LÂM TPHCM 2013 

Vào ngày 25/05/2013, Ngày hội Việc làm 
2013 do trường Đại học Nông Lâm TPH-

CM tổ chức với sự bảo trợ thông tin của báo 
Người lao động và sự tài trợ của các doanh 
nghiệp đã chính thức khai mạc tại sân Phượng 
Vỹ, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Song 
song với Ngày hội việc làm là Chương trình 
giao lưu “Phỏng vấn thử- Thành công thật” 
được tổ chức tại Hội trường;  Các hoạt động: 
tuyển dụng, trao học bổng, giao lưu chia sẻ kinh 
nghiệm tìm việc của các chuyên gia với các bạn 
trẻ,…cũng đồng thời diễn ra tại tiền sảnh và khu 
vực sân giảng đường Phượng Vỹ. 

 Khoảng 15.000 lượt sinh viên trong 
trường và các trường lân cận đã tham gia giao 
lưu, tham quan các gian hàng. Đây là hoạt động 
hết sức thiết thực nhằm tạo cầu nối nhân lực 
giữa Doanh nghiệp- Nhà trường và Sinh viên. 
Tại ngày hội có 30 gian hàng của 28 đơn vị là:

Công ty TNHH BASF Việt nam, Công ty 
TNHH Hạt giống CP Việt nam, Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hoa Sen, Công ty bảo hiểm nhân thọ 
Dai-Ichi Life, Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát 
triển Việt nam BIDV, Công ty bảo hiểm BIDV 
HCM, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, 
công ty TNHH Uni-President, Công ty cổ phần 
Đầu tư & phát triển bất động sản An Gia, Công 
ty TNHH Dinh dưỡng Á châu, CTCP Thuốc 

PGS.TS Nguyễn Hay - Hiệu trưởng trường Đại học 
Nông Lâm Tp.HCM phát biểu khai mạc Ngày Hội 

việc làm năm 2013

Sinh viên tham gia ngày Hội

Doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên... xem tiếp trang 4
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CHƯƠNG TRÌNH STUDY TOUR CỦA ĐOÀN KHÁCH ẤN ĐỘ

Tiếp nối các hoạt động hợp tác giữa Đại 
Học Nông Lâm TP. HCM và Mạng lưới 

các trung tâm thủy sản Châu Á Thái Bình Dương 
(NACA), Phòng Hợp Tác Quốc Tế - ĐH Nông 
Lâm TP. HCM đã tổ chức chương trình tham 
quan thực địa theo lời đề nghị của Trung tâm 
NACA, cho đoàn cán bộ thủy sản Ấn Độ (gồm  
Bộ trưởng Bộ Thủy sản Sri Basanta Das và 12 

cán bộ Thủy sản tiểu bang Assam, Ấn Độ) theo 
lời đề nghị của Trung tâm NACA, chương trình 
kéo dài từ 22/04 đến 25/04/2013.

Đoàn đã tham quan các mô hình nuôi thủy 
sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, vùng đất 
ngập nước - Vườn Quốc Gia Tràm Chim...và 
các thắng cảnh và di tích ở Nam bộ như: Di tích 
cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Dinh Độc Lập...

Phòng Hợp tác Quốc tế

Đoàn đang tham quan mô hình nuôi cá diêu hồng 
trong lồng trên sông Tiền

Đoàn đang tham quan mô hình nuôi cá lúa 
ở Tiền Giang

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TIẾP VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NGHỆ 
Á CHÂU (AIT) VÀ NGƯỜI SÁNG LẬP ĐẠI HỌC KHAZAR 

Vừa qua Trường Đại Học Nông Lâm TP. 
HCM hân hạnh được tiếp đón GS. TS. 

Said Irandoust - Viện trưởng Viện Công Nghệ 
Á Châu (AIT), Thái Lan và TS. Hamlet Isaxanli - 
Người sáng lập ĐH Khazar, Azerbaijan.

Đại diện phía Trường gồm PGS. TS. Nguyễn 
Hay - Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Ngọc Thùy - 
Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và PGS. TS. 
Nguyễn Phú Hòa - Phó trưởng phòng hợp tác 
quốc tế, đã bàn về cơ hội hợp tác đào tạo và 
nghiên cứu với AIT và ĐH Khazar.

Nhân dịp này, GS. TS. Said Irandoust và TS. 
Hamlet Isaxanli đã đi thăm Viện Công Nghệ 
Sinh Học và Môi Trường và Bệnh Viện Thú Ý 
trong khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm TP. 
Hồ Chí Minh.

Phòng Hợp tác Quốc tế
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LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐH STETSON, MỸ

Ngày 4/6/2013, Trường Đại học Nông 
Lâm Tp. HCM đã đón tiếp đoàn trường 

Đại học Stetson, Mỹ do bà Elizabeth Paul, 
Hiệu trưởng dẫn đầu đến ký kết hợp tác. Dự 
lễ ký kết hợp tác có PGS.TS Nguyễn Hay, Hiệu 
trưởng  trường ĐHNL TP.HCM; TS. Nguyễn 
Ngọc Thùy, trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, 
PGS. TS. Nguyễn Phú Hòa, Phó trưởng phòng 
Hợp tác Quốc tế cùng đại diện lãnh đạo và cán 
bộ chuyên trách khoa Ngoại Ngữ,  Viện Công 
nghệ sinh học, và Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai trường đã cùng chia 
sẽ thông tin trọng điểm về hoạt động đào tạo và 

Trịnh Thị Tiện - Phòng Hợp Tác Quốc tế

nghiên cứu khoa học qua đó cùng nhấn mạnh 
các điểm tương đồng và những mối quan tâm 
chung để hợp tác cùng phát triển. 

Nội dung chính trong lần ký kết hợp tác này, 
Trường ĐH Nông lâm TP. HCM và Đạị học Stet-
son sẽ tập trung đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác 
trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, trao đổi cán 
bộ và sinh viên.

Sau buổi lễ ký kết, đại diện các đơn vị hợp tác 
của hai trường đã có dịp gặp gỡ riêng để trao 
đổi, thảo luận những vấn đề trọng tâm nhằm 
định hướng cho việc hợp tác cụ thể sắp tới.

HỘI THẢO: 
CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ TRẺ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XVIII NĂM 2014

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện, đồng 
thời phát huy tiềm lực về sức trẻ, sức 

sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong việc tham 
gia các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa 
học, ngày 08 tháng 5 năm 2013 trường Đại học 
Nông Lâm Tp. HCM tổ chức hội thảo: “Triển 
khai Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa 
học và Công nghệ trẻ thành phố lần thứ XVIII 
năm 2014” nhằm đề ra các mô hình- giải pháp 
mới, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, văn 
hóa- xã hội của thành phố và đất nước.

Hội thảo lần này nhà trường phối hợp với 
Thành đoàn và Sở Khoa học Công nghệ thành 
phố Hồ Chí Minh với mục đích khuyến khích và 
phát huy nghiên cứu một số vấn đề khoa học xã 
hội phục vụ cho công tác quản lý và phát triển 
trong các đối tượng trẻ. Chú trọng nghiên cứu 
cơ bản, có quan tâm đến nghiên cứu triển khai, 
ứng dụng gắn liền với mục tiêu và nội dung 12 
chương trình nghiên cứu chuyên ngành của 

thành phố:
1. CNTT và điện tử viễn thông
2. Công nghệ Sinh học
3. Vật liệu mới và Công nghệ Dược
4. Công nghệ Công nghiệp – Tự động hóa
5. Quản lý Đô thị
6. Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên và Biến 

đổi khí hậu
7. An ninh quốc phòng
8. Khoa học Xã hội - Nhân văn 
9. Giáo dục – Thể dục thể thao và Phát triển 

... xem tiếp trang 7
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thú y Marphavet, CTCP đầu tư & kinh doanh 
Golf Long Thành, Công ty TNHH Tino, Công ty 

TNHH United Phosphorus Việt nam, Công ty 
TNHH TM-SX Phước Hưng, CTCP Bourbon 

NGÀY HỘI VIỆC LÀM ... tiếp theo trang 1 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ NGÀNH THỦY SẢN TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ IV

Trong 2 ngày 06 và 07 tháng 6 năm 2013, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám 

Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM. Khoa 
Thủy Sản đã kết hợp với mạng lưới các viện, 
trường thủy sản Việt Nam (VIFINET) tổ chức 
thành công Hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy 
Sản toàn quốc lần thứ IV. 

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Như Trí, 
Trưởng khoa Thủy Sản, đại diện Ban tổ chức 
cho biết Hội nghị là nơi gặp gỡ giao lưu và là cơ 
hội tốt cho các nhà khoa học trẻ trao đổi, học hỏi 
và nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực 
nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi, phòng 
chống dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, cũng 
như các hoạt động kinh tế xã hội. Hội nghị đã 
quy tụ hơn 150 đại biểu đến từ 11 đoàn đại diện 
cho các Viện, Trường có đào tạo và nghiên cứu 
về Thủy sản. Trong đó, chủ lực là đoàn Đại Học 
Nông Lâm TP. HCM với 36 thành viên, đoàn Đại 
học Cần Thơ với 35 thành viên.  

Đến với Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp và 
trình bày trên 90 báo cáo khoa học. Phần lớn các 
báo cáo đều có giá trị khoa học cao, khả năng 
ứng dụng trong thực tế tốt, thể hiện được trí tuệ, 
tầm nhìn và nhiệt huyết trong nghiên cứu của 
các nhà khoa học trẻ nói riêng và của đội ngũ 
các nhà khoa học ngành Thủy sản nói chung. 
Đây là một hoạt động được tổ chức thường niên 
trên cơ sở phối hợp giữa các trường Đại học 
thành viên và mạng lưới VIFINET. Qua 3 lần tổ 
chức tại Cần Thơ, Nha Trang và Huế, đây là lần 
đầu tiên Đại Học Nông Lâm TP.HCM đăng cai 

tổ chức. Vì vậy, công tác tổ chức đã được Khoa 
Thủy Sản phối hợp với các đơn vị khác trong 
trường chuẩn bị và thực hiện tốt. Nhận được sự 
hài lòng và cảm kích của thành viên các đoàn 
tham dự Hội nghị. 

Chương trình Hội nghị tổ chức trong 2 ngày, 
trong đó 1 ngày dành cho các báo cáo viên trình 
bày kết quả nghiên cứu của mình và 1 ngày đi 
tham quan, học hỏi thực tế tại Củ Chi và Vũng 
Tàu. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. 
Đây cũng là tiền đề, động lực quan trọng thúc 
đẩy cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên Khoa 
Thủy Sản tiếp tục đầu tư, nghiên cứu và tham 
gia nhiều hơn nữa các hội nghị khác trong tương 
lai nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và 
tăng cường giao lưu học hỏi. 

Phạm Gia Điệp - P. Đào tạo
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Hoàng Lan - P.Công tác sinh viên

Ban tổ chức cùng doanh nghiệp chụp hình lưu niệm

Doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên

Tây Ninh, Công ty TNHH Sitto Việt Nam, CTCP 
Vĩnh Hoàn, CTCP chăn nuôi CP, Công ty TNHH 
UV, công ty TNHH Giải pháp Khoa học Quốc 
tế, Công ty TNHH Powerpoint management Việt 
nam, Công ty Cổ phần Tân Tân, Công ty TNHH 
TMDV KTNN Phát Nghĩa, Sàn Giao dịch BĐS 
Khải Hoàn Land, công ty TNHH Thực phẩm 
Orion Vina, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt 
Nam (Techcombank), Trung tâm viễn thông 
miển Nam Gmobile.

Song song với hoạt động tuyển dụng trực 
tiếp tại các gian hàng là chương trình “Phỏng 
vấn thử- Thành công thật” với quy mô 500 
khách mời tổ chức theo diện rộng, đa ngành, 
chủ yếu là các Doanh nghiệp và ứng viên tìm 
việc. Người tham dự được giao lưu với các do-
anh nhân: Lê Văn Tơ (Chủ tịch hội đồng quản 
trị công ty bất động sản Kim Tơ); Anh Huỳnh 
Thanh Vạn (Giám đốc Công ty Gỗ Đông Hòa 
(cựu sinh viên trường); Anh Hà Huy Cường 
(Giám đốc vùng Ngân hàng Techcombank (cựu 
sinh viên trường)

Đặc biệt, Ngày hội việc làm 2013 đại học Nông 
Lâm TPHCM cũng là “Ngày hội học bổng” cho 
sinh viên trường. Trong ngày hội, sinh viên đã 
được cung cấp các toàn cảnh về thông tin học 
bổng “Đồng hành cùng ĐH Nông Lâm TPHCM” 
trong năm 2012-2013 và dự kiến cho năm học 
2013- 2014 (mỗi năm quỹ học bổng “Đồng hành 
cùng đại học nông Lâm TPHCM nhận được hơn 
1.7 tỉ đồng từ các Mạnh Thường Quân là các 
Doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trong và ngoài 
trường tài trợ). Tại Ngày hội việc làm, Ngân 
hàng BIDV đã trao 10 suất học bổng (trị giá 20 
triệu đồng) cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn có 
thành tích học tập tốt.

 Ngày hội diễn ra với sự bảo trợ thông tin 
của báo Người Lao Động. Đơn vị tài trợ: Tài trợ 
bạc: Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt 
nam BIDV, Công ty Cổ phần Tân Tân, Công ty 
TNHH UV. Tài trợ đồng: Công ty bảo hiểm nhân 
thọ Dai-Ichi Life, Công ty TNHH TM-SX Phước 

Hưng, Sàn Giao dịch BĐS Khải Hoàn Land.
 Ngày hội thu hút hàng chục cơ quan báo chí 

đã gián tiếp và trực tiếp đưa tin trước và sau 
ngày hội. Theo thông tin phản hồi từ các Doanh 
nghiệp tham gia tuyển dụng, Ngày hội việc làm 
đã tạo hiệu ứng truyền thông tốt cho các đơn vị. 
Các doanh nghiệp thu được nhiều kết quá; đã 
trực tiếp tuyển dụng được hơn 400 vị trí. 

Phát biểu tại Ngày hội, PGS-TS Nguyễn Hay, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPH-
CM, đánh giá cao việc Báo Người Lao Động 
tham gia tuyên truyền, hỗ trợ nhà trường tổ 
chức ngày hội việc làm cho sinh viên. Ngày hội 
không chỉ tạo cơ hội tìm việc làm cho sinh viên 
mới ra trường mà còn là dịp để nhà trường thu 
thập ý kiến, nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng 
của DN, kịp thời điều chỉnh phương pháp và 
chương trình đào tạo phù hợp với thị trường lao 
động hiện nay.
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ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG 
THẾ GIỚI 5/6

Từ ngày 4/6 đến 5/6/2013, để tích cực 
hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 

5/6, đồng thời góp phần tôn tạo cảnh quan, xây 
dựng môi trường trường học văn minh – sạch 
đẹp, Công đoàn trường phối hợp với Khoa môi 
trường – Tài nguyên, phòng Quản trị vật tư và 
Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
ngày Môi trường Thế giới (5/6) như: Triển lãm 
ảnh về môi trường; Tổ chức trồng cây, tôn tạo 
cảnh quan; tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày 
Môi trường

Hoạt động này đã được đông đảo CBVC, 
Trần Minh – P.CTSV

giảng viên và sinh viên tham gia sôi nổi, đã có  
120 cây được trồng trong khuôn viên nhà trường 
với 26 đơn vị tham gia. 

TIN CÔNG ĐOÀN

SINH VIÊN CẦN CHUẨN BỊ GÌ ĐỂ TÌM VIỆC THÀNH CÔNG? 

Sinh viên cần chuẩn bị gì để tìm việc thành 
công? - đó là tiêu để của buổi Tập huấn 

Kỹ năng dành cho Sinh viên, nằm trong khuôn 
khổ  sự kiện  Ngày Hội Việc Làm 2013, buổi tập 
huấn được tổ chức vào ngày 22/5 tại Hội trường 
R.200. Đúng với tiêu đề đưa ra, buổi tập huấn 
nhằm  trang bị cho Sinh viên  những kiến thức, 
kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết để đi tìm việc. 

Báo cáo viên tham gia buổi tập huấn :
- Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ – Tổng Giám đốc 

Công ty Đại Phúc Gia an, kiêm Giám đốc Tổng 
đại lý Công ty BHNT Dai – Ichi Việt Nam.

- Ông Lương Văn Anh – Giám đốc,  kiêm Chủ 
tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bách Khoa.

- Ông Nguyễn Nhất Linh – Người sáng lập 
Công ty Cổ phần phát triển Golf Việt Nam.

- Ông Lê Thái Bình – Chuyên gia đào tạo Kỹ 
năng phát triển con người.

Báo cáo viên lần lượt chia sẻ  các kinh nghiệm, 
kỹ năng cần thiết khi đi tìm việc làm (cách thu 
thập và tìm kiếm các thông tin việc làm, chuẩn bị 
hồ sơ xin việc làm…) các kỹ năng cơ bản trong 

giao tiếp khi tham gia phỏng vấn, kỹ năng giao 
tiếp nơi công  sở.... Buổi tập huấn đã diễn ra sôi 
nổi với rất nhiều câu hỏi  từ các bạn Sinh viên, 
đặc biệt là Sinh viên năm cuối, chương trình  thu 
hút được hơn 200 Sinh viên tham dự. 

Nguyễn Thị Hà Thu - TT HTSV & QHDN
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HỘI THAO LIÊN KẾT CÔNG ĐOÀN 06 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 05 năm 2013, 
tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thao liên kết công 
đoàn các trường đại học gồm:  ĐH Cần Thơ, ĐH 
Đà Lạt, ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 
ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và ĐH 
Khoa học Xã hội và Nhân văn.              

      Hội thao lần này được tổ chức nhằm chào 
mừng kỷ niệm 38 năm Miền Nam hoàn toàn 
giải phóng thống nhất đất nước (30.4.1975-
30.4.2013), kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2013) và là 
dịp để công đoàn viên của các trường rèn luyện 
thể lực góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng 
nếp sống lành mạnh đồng thời để giao lưu  học 
hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và thắt chặt thêm mối 
quan hệ đoàn kết giữa các trường.

Với sự quan tâm và động viên của Đảng Ủy, 
Ban Giám Hiệu,  Công Đoàn Trường Đại Học 
Nông Lâm Tp.HCM đã đầu tư, luyện tập và thi 
đấu hết mình; Đoàn thể thao đã gặt hái được 
những thành công đáng khích lệ. Kết quả: 
Giải nhất bóng đá, Giải nhì (đôi nam) cầu lông 
<45 tuổi, Giải ba: bóng chuyền, Giải ba (đôi 
nam) quần vợt >40 tuổi, Giải ba (đôi nam) cầu 
lông>45tuổi, Giải ba (đôi nam)  bóng bàn. Đàng 
Năng Duy (ĐHNL) đạt danh hiệu Vua phá lưới.

Năm 2014, Hội thao liên kết Công đoàn 06 
Trường đại học phía Nam sẽ do Công đoàn 
Trường ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 
đăng cai, tổ chức.

nguồn nhân lực; 10. Khoa học và Công nghệ 
Năng lượng; 11. Phát triển Nông nghiệp và Công 
nghệ Thực phẩm; 12. Y tế 

Khuyến khích các tác giả tham gia nghiên cứu 
đề tài hưởng ứng 5 chương trình trọng điểm của 
thành phố: Chương trình cải cách hành chính; 
Chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và thực 
hành tiết kiệm; Chương trình hỗ trợ chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế; Chương trình nhà ở; và 6 chương 
trình đột phá của thành phố: Nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, Cải cách hành chính, Hỗ 
trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng kinh tế thành phố, Giảm ùn tắc 
giao thông, Giảm ngập nước, Giảm ô nhiễm môi 
trường.

Tô Tấn Long - P. QLNC Khoa học

CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC ...tiếp 
theo trang 3

Nguyễn Thị Vân Khanh - Công Đoàn
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TỰ HÀO CẦU LÔNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Nhằm góp phần nâng cao đời sống văn 
hóa tinh thần và tiếp tục duy trì truyền 

thống phong trào thể thao trong sinh viên nội 
trú tại các KTX trên địa bàn thành phố, ngày 
17.3.2013, Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố 
Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ những Nhà quản lí Kí 
túc xá và Trung tâm dịch vụ Kinh tế Trường Đại 
học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với 
Ban Giám đốc KTX Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Hội 
thao kí túc xá sinh viên toàn Thành lần thứ V – 
năm 2013 được tài trợ chính của Tổng công ty 
CP bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO) 
và sự bảo trợ thông tin của mạng xã hội Zing.

Hội thao lần này có 14 đơn vị kí túc xá tham 
gia bao gồm KTX các trường: Đại học Sư phạm, 
Đại học Kinh tế, Đại học Nông Lâm, Đại học 
Ngân Hàng, Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa 
học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia, Đại học Sài 
Gòn, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Y Dược, 
Đại học Công Nghiệp, Đại học Kiến Trúc, Đại 
học Sư phạm Kỹ Thuật và KTX sinh viên Lào với 
1044 vận động viên tham gia 8 môn: Bóng đá 
Futsan (nam, nữ), bóng chuyền (nam, nữ), bóng 
bàn, cầu lông, bơi lội, cờ vua, cờ tướng, kéo co 
và chạy việt dã, với 1.044 VĐV tham gia.

Riêng môn cầu lông sinh viên Trường Đại học 

Nông Lâm tham gia toàn đội có 10 người: 5 nam, 
5 nữ với các nội dung thi đấu:đơn nam, đôi nam, 
đôi nam-nữ, đơn nữ, đôi nữ. Qua 2 ngày (ngày 
13-14/04/2013) thi đấu ròng rã, căng thẳng và 
quyết liệt với tinh thần vì màu cờ sắc áo của 
Trường Đai học Nông Lâm, mặc dù trong quá 
trình thi đấu, các bạn đã đuối sức, có lúc bị chấn 
thương tưởng chừng như không tiếp tục được 
nữa. Nhưng với niềm tự hào là sinh viên Nông 
Lâm nên các bạn của chúng ta đã cố  gắng quên 
mình, vượt qua khó khăn mang chiến thắng và 
niềm vinh dự về cho trường. Phải nói rằng đây 
là tinh thần thể thao lớn và cũng là niềm tự hào 
của toàn đội cầu lông tham gia giải KTX toàn 
thành lần này. 

Kết quả: Đạt 01 nhất đôi Nam, 01 giải 3 đôi 
Nam, 01 giải 3 đơn Nam.

Thành viên đội cầu lông sinh viên trường Đại 
học Nông Lâm Tp.HCM

Võ Xuân Cường - Thư viện


