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Bản tin
CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 2013

Trong 4 ngày (từ ngày 4/09/2013 – 
7/09/2013) Trường Đại Học Nông Lâm 

TP. Hồ Chí Minh đã làm thủ tục nhập học cho 
tân sinh viên khóa 2013. Năm nay, phổ điểm 
trúng tuyển tăng từ 2 – 6 điểm so với năm 2012 
và tỷ lệ nhập học nguyện vọng 1 khá cao. Trong 
thời gian nhập học của thí sinh trúng tuyển 
nguyện vọng 1, nhà trường vẫn tiến hành song 
song việc nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ 
sung. 

Theo quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo, 
năm nay trường dành tỷ lệ nhất định cho các thí 
sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Tuy nhiên, 
với mặt bằng điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 
và tỷ lệ thí sinh có số điểm trên điểm tối thiểu 
xét tuyển nguyện vọng bổ sung khá cao, báo 
hiệu một tín hiệu khả quan cho các ngành có 
xét tuyển. 

Theo thống kê của các chương trình tiên tiến, 
phân hiệu Ninh Thuận và Gia Lai tỷ lệ thí sinh 
đăng ký nhập học cũng khởi sắc. Trong thành 
công chung của mùa tuyển sinh năm 2013, đội 
ngũ sinh viên tình nguyện có vai trò quan trọng 
với sự tình nguyện nhiệt tình và khá “chuyên 
nghiệp” trong công tác hỗ trợ tân sinh viên: 
hướng dẫn các em tân sinh viên trong việc hoàn 
thiện các thủ tục nhập học, ổn định chỗ ở và 
cuộc sống trong những ngày đầu xa gia đình 
và hòa nhập với môi trường mới. Với những tín 
hiệu khởi sắc, một sự khởi đầu tốt đẹp, toàn 

trường tin tưởng năm học 2013 – 2014 sẽ là 
một năm gặt hái được nhiều thành công cho cả 
Thầy và trò trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ 
Chí Minh.

Phòng Đào tạo
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Hội thi sáng tạo kỹ thuật được tổ chức 2 
năm một lần theo Quyết định 165/2006/

QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ và công văn số 4400/UBND-
CNN ngày 09/7/2010 của UBND Tp. Hồ Chí 
Minh. Theo đó, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ 
thuật Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thường 
trực với sự hợp tác của Sở KHCN, Liên đoàn 

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Lao động TP, Thành đoàn Tp. HCM và các Sở 
Ban ngành khác như Sở Công Thương, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Đại học Quốc Gia 
Tp. HCM, Hội Y học Tp. HCM là những đơn vị 
thành viên ban tổ chức. Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
thành phố lần thứ 22 đã nhận được 214 đề tài/
giải pháp dự thi và được phân bố về các hội 

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA KHOA THỦY SẢN, TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC NÔNG LÂM TP. HCM, VIỆT NAM  VÀ KHOA  THỦY SẢN - 
HẢI DƯƠNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
CHONNAM  HÀN QUỐC

Từ năm 2010, Trường đại học Nông Lâm 
TP. HCM đã thiết lập mối quan hệ hợp 

tác với Trường ĐH Quốc gia Chonnam, Hàn 
Quốc.  

Nhằm cụ thể hơn hoạt động hợp tác dựa trên 
văn bản đã ký kết giữa hai trường nói chung, 
dựa trên tiềm năng hợp tác đặc biệt là trong 
lĩnh vực Thủy sản nói riêng, lãnh đạo khoa Thủy 
sản trường Đại học Nông lâm TP. HCM và khoa 

TS. Nguyễn Như Trí, trưởng khoa Thủy Sản, 
trường ĐH Nông Lâm TP. HCM và GS. TS. 
Hyeon-Seo Cho, trưởng khoa Thủy sản và Hải 

dương, trường ĐH Quốc gia Chonnam 
Hàn Quốc ký kết văn bản Hợp tác

Đại diện lãnh đạo và cán bộ hai trường 
tham dự trong lễ ký kết 

Thủy sản và Hải dương Trường ĐH Quốc gia 
Chonnam đã  thống nhất ký kết thỏa thuận hợp 
tác. Lễ ký kết đã kết thúc tốt đẹp vào chiều ngày 
13 tháng 8 năm 2013 dưới sự tham dự của đại 
diện lãnh đạo và cán bộ của hai Trường.

Khoa Thủy sản
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Tô Tấn Long - Phòng QL NCKH

đồng giám khảo chuyên ngành thuộc 6 lĩnh vực 
tương ứng gồm có: Công nghệ môi trường và 
công nghệ hóa học; Cơ khí tự động hóa, Giao 
thông vận tải; Giáo dục-đồ dùng dạy học; Điện 
điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh 
học; Y tế.

Trong danh sách các cá nhân được Ban tổ 
chức tặng giấy khen giải thưởng sáng tạo kỹ 
thuật thành phố năm 2011 – 2012, Trường Đại 
học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh vinh dự được 
nhận 01 giải nhì và 02 giải khuyến khích gồm 
có: 

- Giải nhì: “Sản xuất thử nghiệm bộ kít rt-lamp 
phát hiện virus PRRS gây hội chứng rối loạn 
sinh sản và hô hấp trên heo” của đồng nhóm 
tác giả: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải, KS Võ 
Khánh Hưng, SV Nguyễn Văn Chí, Đinh Quốc 
Thượng.

HỘI CHỢ GIỐNG NÔNG NGHIỆP LẦN THỨ I NĂM 2013

Vừa qua, trường ĐH Nông Lâm TPHCM 
đã tham dự hội chợ triển lãm giống 

nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 
2013. Mục tiêu của triển lãm lần này nhằm giới 
thiệu các thành tựu trong việc giảng dạy, các 
kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
của trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, giới 
thiệu một số qui trình, công nghệ và công trình 
nghiên cứu có kết quả theo 5 tiêu chí của Ban 
tổ chức: giống hoa, cây kiểng; giống rau, phôi 
nấm; giống thủy sản; giống chăn nuôi; vật tư 
nông nghiệp phục vụ ngành giống và sản xuất 
nông nghiệp..

Trong thời gian diễn ra triển lãm gian hàng 
trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 
thu hút đông đảo khách hàng quan tâm không 
những các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu 
khoa học mà còn quan tâm những chuyên 

ngành đào tạo của trường hiện nay.
Hội chợ, triển lãm do Ủy Ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức  tại Công viên Văn 
hóa Suối Tiên, quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh.

- 02 giải khuyến khích:
+ “Công nghệ và thiết bị sấy phấn hoa theo 

nguyên lý sấy chân không vi sóng” của TS Lê 
Anh Đức.

+ “Sử dụng nấm rễ Mycorrhiza bản địa nâng 
cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho cây ngô 
(Zeamay L.) vùng Đông Nam bộ” của TS Trần 
Thị Dạ Thảo.

Bài và ảnh: Tô Tấn Long
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CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH 2013  
NƠI SÁNG BỪNG NGỌN LỬA TUỔI TRẺ

Đường đến mặt trận – Nguồn: Đoàn Thanh niên

Chiến sĩ mùa hè xanh chung tay xây dựng 
Nông thôn mới 

Hàng năm, cứ vào mùa hoa phượng 
nở, hàng chục nghìn Đoàn viên – Hội 

viên - Thanh niên lại khoác lên mình chiếc áo 
Thanh niên Tình nguyện, góp lời ca, tiếng hát 
và những việc làm thiết thực để chung tay xây 
dựng những vùng quê còn khó khăn của đất 
nước. Qua 20 năm, từ chiến dịch Ánh sáng 
văn hóa hè đến chiến dịch tình nguyện Mùa hè 
xanh, những chiến sĩ tình nguyện của trường 
ĐH Nông Lâm vẫn luôn sẵn sàng trên mọi nẻo 
đường với tinh thần tình nguyện và trái tim rực 
lửa nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ hỗ trợ 
cho những khu vực còn gặp khó khăn. 

Tiếp nối những thành công về chuyên môn 
từ Mùa hè xanh 2012, trong chiến dịch năm 
nay, Đoàn – Hội trường cùng hơn 500 chiến sĩ 
tiếp tục quyết tâm thực hiện những công trình, 
phần việc tình nguyện tại tỉnh Gia Lai và các 
huyện ngoại thành Tp. HCM. Tại Gia Lai, qua 4 
tuần triển khai chiến dịch, hình ảnh chiến sĩ sinh 
viên tình nguyện của trường ĐH Nông Lâm Tp. 
HCM đã thực sự chiếm được vị trí quan trọng 
trong lòng người dân địa phương với rất nhiều 
hoạt động được tổ chức từ các lớp ôn tập hè, 
giao lưu văn nghệ, chiếu phim tuyên truyền đến 
sửa chữa nhà dân, trụ sở thôn, lớp học, làm 

đường…Có thể nói, nhiệm vụ mà nhà trường 
giao phó đã được các sinh viên tình nguyện tại 
tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt khi đã nỗ lực hết sức 
để góp phần, dù rất nhỏ, cải thiện tất cả các 
mặt trong đời sống xã hội của cộng đồng địa 
phương.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh để hoà vào không 
khí thi đua sôi nổi của sinh viên toàn thành 
chào mừng sinh nhật lần 20 của Mùa hè xanh, 
khắp các mặt trận, lực lượng giảng viên trẻ và 
sinh viên của nhà trường đóng góp kiến thức 
chuyên môn, tạo ra một mùa hè xanh thực sự ý 
nghĩa, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người 
dân địa phương về những thanh niên ĐH Nông 
Lâm TPHCM”, có trái tim nhiệt tình, có trình độ 
chuyên môn, có khả năng giải quyết những bài 
toán thực tiễn của xã hội với các công trình sân 
chơi thiếu nhi và 3 công trình bể lọc phèn tại 
Bình Chánh; những vườn rau sạch và công trình 
bể lọc nước nhiễm phèn tại Hóc Môn; vườn sinh 
thái tại Tân Phú; đội hình tiêm phòng tại Củ Chi.

Chiến dịch khép lại và những sinh viên tình 
nguyện của nhà trường đã thực hiện trọn vẹn 
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khẩu hiệu “chiến sĩ Mùa hè xanh – đi dân nhớ, 
ở dân thương, làm dân tin” và đánh dấu một 

chặng đường 20 năm đầy thử thách và đáng tự 
hào của chiến dịch Mùa hè xanh.

Đoàn Thanh niên

Sáng ngày 25 tháng 7 vừa qua, tại hội 
trường P.100, Trung Tâm Hỗ trợ Sinh 

viên và Quan hệ Doanh nghiệp trường ĐH Nông 
Lâm Tp.HCM phối hợp với Công ty Bayer Việt 
Nam  đã tổ chức thành công chương trình “Giao 
lưu hướng nghiệp” với Sinh viên.  Buổi giao lưu 
có sự tham dự của: Ông Torsten Velden – Giám 
đốc nhánh Khoa học Cây trồng, Ông Stefan 
Velden – Giám đốc nhánh Hạt giống, Anh Đặng 
Minh Sơn - Giám đốc xúc tiến kinh doanh, Chị 
Nguyễn Thanh Hương – Giám đốc Nhân sự, Chị 
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh – Human Resources 
Business Partner của nhánh Khoa học Cây 
trồng, Chị Hoàng Cẩm Vân – Talent Manage-
ment Expert của Cty Bayer Việt Nam cùng với 
hơn 300 Sinh viên (chuyên ngành Nông học, 
Bảo vệ thực vật).

Tại chương trình giao lưu, các khách mời 
đại diện của Bayer Việt Nam đã giới thiệu về 
Sứ mệnh, nhiệm vụ của tập đoàn Bayer và chi 
nhánh Việt Nam; cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt 
động cũng như cơ hội - thách thức cho các vị trí 
trong công ty, đặc biệt ở lĩnh vực Nông nghiệp. 
Lần lượt từng câu hỏi đã được giải đáp thỏa 
đáng, và được xếp loại để trao giải thưởng cho 

“Mười câu hỏi ấn tượng nhất”.
Hoạt động giao lưu giữa Doanh nghiệp & Sinh 

viên là dịp để nhà trường tiếp nhận thông tin 
phản hồi từ SV và các Công ty – Doanh nghiệp, 
mở rộng các mối quan hệ hợp tác giữa Trường 
với các Doanh nghiệp. Qua đó giúp cho nhà 
truyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do nhà 
trường đào tạo, có thể trực tiếp tuyển dụng lao 
động, định hướng “đặt hàng” đào tạo nguồn 
nhân lực cho những năm tiếp theo.

GIAO LƯU HƯỚNG NGHIỆP

Nguyễn Thị Hà Thu - TT HTSV & QHDN

Th.S Đặng Kiên Cường – Trưởng phòng CTSV 
– Giám đốc Trung Tâm HTSV&QHDN 

phát biểu khai mạc chương trình
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QUỸ HỌC BỔNG “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TPHCM” NĂM HỌC 2013-2014

Học bổng tài trợ được trích từ Quỹ “Đồng 
hành cùng đại 

học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây 
là quỹ học bổng do đóng góp của các cựu sinh 
viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước. Tổng trị giá tài trợ mỗi năm khoảng 
1.7 tỷ đồng, ưu tiên trao cho sinh viên đủ tiêu 
chuẩn về học lực, rèn luyện, hoạt động cộng 
đồng; đặc biệt ưu tiên cho sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn.

Các chương trình học bổng cụ thể do phòng 
Công tác Sinh viên tổ chức thực hiện. Sinh viên 
chỉ được nhận học bổng Đồng hành một lần 
trong một năm học. Tuỳ theo từng chương trình, 
sinh viên có thể nhận học bổng theo các hình 
thức: tiền mặt, khoá học đào tạo ngắn hạn như 
tin học, ngoại ngữ, giao tiếp….

Mỗi năm có khoảng 1000 sinh viên được 

nhận học bổng từ Quỹ Đồng hành. Căn cứ vào 
các chương trình, phòng Công tác sinh viên sẽ 
thông báo cụ thể về điều kiện, đối tượng xét 
duyệt, quy trình thủ tục làm hồ sơ học bổng cho 
sinh viên bằng nhiều kênh thông tin phổ biến 
như: email sinh viên, website, văn phòng Khoa/
Bộ môn,…

CÁC HỌC BỔNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI 
TRONG THÁNG 9&10/2013

Học bổng PVFCCo: Đơn vị tài trợ: Tổng 
công ty Phân bón và Dầu khí; Số suất: 

27 suất (trong đó có 2 suất học bổng vinh danh, 
mỗi suất 20 triệu đồng; 25 suất khuyến khích, 
mỗi suất 5 triệu đồng). Điều kiện: Sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn, đạt học lực từ loại khá trở 
lên.

- Học bổng Nguyễn Trường Tộ: Đơn vị tài 
trợ: Hội Thiện nguyện 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 Thắp sáng ước mơ học đường: 

Đơn vị tài trợ:    Trung tâm Thông tin di động 

TIN HỌC BỔNG

PGS.TS Nguyễn Hay - Hiệu trưởng trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM trao học bổng cho 

Sinh viên có thành tích xuất sắc

Doanh nghiệp trao học bổng cho Sinh viên
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Vietnamobile KV3; Số suất: 10; Số tiền mỗi suất: 
3 triệu đồng; Điều kiện: Sinh viên có học lực từ 
loại khá trở lên, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Học bổng Đông Giao: Đơn vị tài trợ: Công 
ty TNHH Đông Giao phối hợp Trung tâm TTDĐ 
khu vực II; Số suất: 10; Số tiền mỗi suất: 1 triệu 
đồng; Điều kiện: Sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn.

- Học bổng Vinh danh: Đơn vị tài trợ: Báo Tiền 
phong phối phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và 
Phát triển Sinh viên Việt Nam; Số suất: 01; Số 
tiền mỗi suất: 10 triệu đồng; Điều kiện: Sinh viên 
Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2013.

- Học bổng Hoa trạng nguyên: Đơn vị tài trợ: 
Tập đoàn Tân Tạo; Số suất: 01 suất; Số tiền mỗi 
suất: 1 triệu đồng; Điều kiện: Sinh viên Thủ khoa 
kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2013.

- Học bổng Vũ Đình Liệu: Đơn vị tài trợ: Hội 

đồng hương tỉnh Trà Vinh; Đối tượng nhận học 
bổng: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 
Trà Vinh.

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

hcmuaf.edu.vn

Trần Thị Lệ Hằng - Phòng CTSV

CÔNG ĐOÀN KHOA KHOA HỌC 
THĂM TRẠI TRẺ MỒ CÔI TAM BÌNH

Vào ngày 7/8/2013, Công đoàn Khoa Khoa 
học trường ĐH Nông Lâm TPHCM phối 

hợp với Công Đoàn trường đã tổ chức thăm 
trại trẻ mồ côi Tam Bình (Thủ Đức, TPHCM). 
Chuyến thăm có sự tham gia của Th.S Nguyễn 
Thị Phương Linh - Chủ tịch Công đoàn trường. 
Ban chủ nhiệm Khoa Khoa học, Công đoàn đơn 
vị cùng hơn 30 giảng viên, CBNV của Khoa 
khoa học, Thủy sản, Phòng Công tác Sinh viên.

Hơn 100 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 
80.000đ/phần bao gồm sữa bột, bột dinh dưỡng 
cùng các vật dụng cá nhân như quần áo, dụng 
cụ chăm sóc răng miệng đã được đoàn trực tiếp 
trao cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật,…ở trại.

Trưởng đoàn - TS. Nguyễn Thị Mai - Trưởng 
khoa Khoa học, cho biết, Khoa, Công đoàn Bộ 
phận rất quan tâm đến các hoạt động công tác 
xã hội. Hiện tại, được sự tham gia tích cực của 
toàn thể các Công đoàn viên, giảng viên của 

khoa, Đoàn đang lên kế hoạch để tiếp tục hoạt 
động công tác từ thiện trong thời gian tới.

Th.S Nguyễn Thị Phương Linh- Chủ tịch 
Công đoàn trường cho rằng, đây là hoạt động 
có ý nghĩa và có thể được xem như mô hình 
cần được nhân rộng để đẩy mạnh thêm nữa các 
hoạt động từ thiện cũng như công tác xã hội 
toàn trường.

Hoàng Lan (P.CTSV)
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CHÂN DUNG THỦ KHOA ĐH NÔNG LÂM TP.HCM 2013

   Đoàn Công Thành với tổng số điểm 27 (Toán: 10, Sinh: 7.75, Hóa: 9.25); Ngành dự thi: Bác 
sĩ Thú y.
   Trúng tuyển đại học Bách Khoa TPHCM: Số điểm: 26 điểm (Ngành Điện tử viễn thông).
   Hiện là Tân sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y.
 Thành tích đạt được: 
 - Giải khuyến khích cuộc thi “Máy tính bỏ túi”.
 - 12 năm liền đạt học sinh giỏi.
   Lý do vào trường: 
 - Do sở thích động vật (đặc biệt là chó mèo).
 - Ngành Bác sĩ Thú y là một ngành “có tương lai”, triển vọng vì nước ta là một nước 
nông nghiệp.
 - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM là trường có Khoa Chăn nuôi Thú y có uy tín, chất 
lượng trong cả nước.

Kinh nghiệm thi đạt điểm cao của Thủ 
khoa “Kiến thức có được là nhờ quá trình 

cố gắng, học tập, tích lũy từ thầy cô, bạn bè; khi 
vào thi thì tâm lý thoải mái, bình tĩnh, suy nghĩ 
thấu đáo.”

Băn khoăn mới: “Có nhiều lo lắng khi bước 
vào môi trường học tập bậc đại học, bỡ ngỡ khi 
đặt chân vào ngôi trường Đại học Nông Lâm 
TPHCM vốn có bề dày lịch sử. Bản thân em tự 
hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để có kết quả 
tốt nhất”.

Hoàng Lan (P.CTSV)


