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LỄ KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

PGS. TS. NGƯT Huỳnh Thanh Hùng, bí thư Đảng 
ủy và ông Đỗ Hữu Tuyết tặng hoa chúc mừng 
PGS. TS Nguyễn Hay, Hiệu trưởng nhà trường

Ông Đỗ Hữu Tuyết và PGS. TS Nguyễn Hay 
trao quyết định công nhận chức danh và tặng 

hoa chúc mừng các tân Phó giáo sư.

Sáng ngày 20/11/2013, Trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM đã long trọng tổ chức 

Lễ kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 
công bố các quyết định khen thưởng các Cán 
bộ, viên chức, Giảng viên và đơn vị đã có nhiều 
đóng góp vì sự nghiệp giáo dục – đào tạo, xây 
dựng và phát triển Nhà trường. Đây cũng là dịp 
để tôn vinh công lao của các Thầy Cô giáo đã 
hết lòng truyền thụ kiến thức cho các thế hệ 
sinh viên Nông Lâm trong 58 năm qua kể từ 
ngày thành lập trường vào ngày 19/11/1955.

Tới tham dự Lễ kỷ niệm, về phía khách mời 
có: ông Đỗ Hữu Tuyết - phó Vụ trưởng, phó 
giám đốc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 
TP.HCM, Ủy viên thường vụ Công đoàn ngành 
giáo dục Việt Nam; Ông Hồ Minh Huệ- Phó giám 
đốc Kho Bạc quận Thủ Đức; Ông Hoàng Xuân 
Thành -  Phó giám đốc Ngân hàng Đầu tư và 
phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Đông Sài 
Gòn; Ông Nguyễn Thanh Vang – Phó Chủ tịch 
UBND phường Linh Trung; buổi lễ còn có sự 
hiện diện của các Thầy Cô giáo nguyên là lãnh 
đạo Nhà trường các thời kỳ.

Trong bài diễn văn chào mừng, PGS.TS. 
Nguyễn Hay ôn lại truyền thống hơn nửa thế 
kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành của 
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Qua đó, 
thầy Hiệu trưởng cũng gửi lời chúc mừng và 
cảm ơn sâu sắc tới các nhà giáo nguyên là lãnh 

đạo nhà trường, các thầy cô, cán bộ đã nghỉ 
hưu cùng tập thể các cán bộ, giảng viên hiện 
đang công tác tại trường. PGS.TS Nguyễn Hay 
đánh giá cao những đóng góp to lớn của các 

...Xem tiếp trang 6
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HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP 
HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 7 – KHÓA XI

Sáng ngày 21/11/2013, tại Hội trường 
P100 – nhà Phượng Vỹ, Đảng bộ Trường 

đại học Nông Lâm TpHCM đã tổ chức Hội nghị 
“Học tập Nghị quyết Trung ương 7- khóa XI” 
cho toàn thể Đảng viên, Cán bộ, viên chức, 
giảng viên nhà trường.

Tham dự hội nghị có PGS.TS.NGƯT Huỳnh 
Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
thường trực, PGS.TS Nguyễn Hay – Phó bí thư 
Đảng ủy, Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công 
đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, cùng 
toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức, giảng 
viên nhà trường.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Tài, nguyên 
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, đã báo 
cáo các nội dung của Nghị quyết TW 7. Trong 
đó, đặc biệt nhấn mạnh về tăng cường và đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 
vận trong tình hình mới, một số vấn đề về tiếp 
tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ 
Trung ương đến cơ sở. Ngoài ra, nghị quyết 
còn đề cập đến một số vấn đề về cải cách chính 
sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi 
người có công và định hướng cải cách đến năm 

2020… 
Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 

Trung ương 7 - khóa XI là sinh hoạt chính trị 
quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận 
thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động 
của mỗi cán bộ Đảng viên, hàng ngũ trí thức 
trong xã hội và nhân dân. Đặc biệt, với tư tưởng 
xuyên suốt của Đảng ta là “Lấy dân làm gốc”, 
Đảng đặc biệt đề cao vai trò của nhân dân trong 
xây dựng Đảng và Chính quyền cũng như thực 
hiện những đường lối chủ trương của Đảng 
trong thực tiễn đời sống, góp phần tích cực vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG 
LÂM TP.HCM NĂM HỌC 2013 – 2014

Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2013, trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM đã long trọng 

tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức 
năm học 2013 – 2014. Tham dự hội nghị có bà 
Vũ Thị Ngọc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra, 
Công Đoàn giáo dục Việt Nam, Ban giám hiệu 
và các đại biểu đại diện cho các đơn vị trong 
toàn trường.

Mở đầu hội nghị, Th.S Nguyễn Thị Phương 
Linh, chủ tịch Công Đoàn trường thay mặt Đoàn 

Chủ tịch đọc bảng tổng hợp những ý kiến đóng 
góp của Cán bộ, viên chức trong toàn trường 
cho văn kiện Hội nghị cán bộ viên chức.

 PGS. TS. Nguyễn Hay, Hiệu trưởng nhà 
trường trình bày tóm tắt những thành tích nhà 
trường đạt được trong năm học qua và phương 
hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 
2014. Hiệu trưởng đã dành hơn 1 giờ 30 phút 
để trả lời tất cả các kiến nghị của cán bộ, viên 
chức trong toàn trường. Trong đó có nhiều vấn 

Ban Thường vụ Đảng ủy
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KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN ĐỀ: “KHỞI NGHIỆP VÀ CƠ CẤU 
LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH 
SỮA” TỪ: 2 – 13/12/2013 TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Từ ngày từ ngày 02-13/12/2013, Trung 
Tâm Huấn Luyện Thực Hành (PTC+) – 

Hà Lan đã phối hợp với Khoa Công Nghệ Thực 
Phẩm- Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thực 
hiện khóa huấn luyện về chủ đề “Khởi nghiệp 
và cơ cấu lao động theo giới tính trong chuỗi giá 
trị ngành sữa” cho các nước đang phát triển ở 
Châu Á, dưới sự tài trợ của Chương Trình Hợp 
Tác Hà Lan (NFP). 

Mục tiêu của khóa huấn luyện này nhằm giúp 
học viên: Nắm bắt được tiềm năng của việc 
khởi nghiệp và thành phần giới chủ yếu trong 
cơ cấu lao động của các doanh nghiệp ngành 
sữa; có khả năng phân tích được chuỗi giá trị 
trong ngành sữa; tự thiết kế kế hoạch kinh do-
anh cho các dạng khởi nghiệp khác nhau trong 
chuỗi giá trị ngành sữa, đặc  biệt là cho các nhà 
sản xuất và phân phối nhỏ; nhận biết được các 
ảnh hưởng tiêu cực của ngành chăn nuôi đến 
sự biến đổi khí hậu cũng như các biện pháp khả 

thi nhằm giảm các ảnh hưởng này.
Khóa huấn luyện có sự tham gia của 20 

khách mời quốc tế là các chuyên gia và học 
viên đến từ các trường đại học, trung tâm huấn 
luyện, viện nghiên cứu và doanh nghiệp của Hà 
Lan, Ấn Độ, Srilanka, Phippines, Nepal, Bhutan, 
Pakistan, Afghanistan; và có 12 đại biểu trong 
nước đến từ các Khoa và Viện nghiên cứu của 
trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM và các doanh 
nghiệp sản xuất chế biến sữa khu vực Đông 
Nam Bộ.

TS. Trần Đình Lý – Phòng Đào tạo

đề liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc 
của cán bộ, viên chức nhà trường như thưởng 
Tết, quản lý thời gian làm việc của giảng viên, 
thông tin về việc ký kết của nhà trường với các 
tỉnh, phương hướng xây dựng nhà trường theo 
hướng trường đại học nghiên cứu,…

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân 
nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 5 viên chức: 

- PGS. TS Nguyễn Ngọc Hải – Giảng viên 
Khoa Chăn nuôi thú y

- ThS Bùi Công Hạnh – Giảng viên Khoa Cơ 
khí công nghệ

- ThS. Trần Thế Phong – Giảng viên Khoa 
Lâm nghiệp

- ThS. Lê Văn Phận – Tổ trưởng tổ Công 
nghệ thông tin – Phòng Hành chính

- Kỹ sư Tô Minh Nhựt – Bí thư Đoàn khoa 
Công nghệ thông tin

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Công Đoàn 
giáo dục Việt Nam, bà Vũ Thị Ngọc đã ghi nhận 
những đóng góp tích cực của nhà trường trong 
đào tạo, trong nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ, cung cấp được những sản 
phẩm, dịch vụ đào tạo có chất lượng, đáp ứng 
nhu cầu của xã hội. Bà cũng đề nghị Ban giám 
hiệu nhà trường cần phối hợp chặt chẽ hơn 
nữa với Công Đoàn trường để thực hiện thật 
tốt nội dung 3 công khai và các cuộc vận động 
của ngành giáo dục.

Ban biên tập
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HỘI THẢO VỀ VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC TRONG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Đại biểu tham dự hội thảo ngày 15/11/2013

Ngày 15/11/2013 vừa qua, Viện nghiên 
cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, 

thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ 
Chí Minh đã tổ chức hội thảo “Vai trò của Đa 
dạng sinh học và Công nghệ sinh học trong ứng 
phó biến đổi khí hậu” tại Phòng 1, nhà Thiên Lý, 
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh.

Hiện nay biến đổi khí hậu là một trong những 
vấn đề đáng quan ngại. Nó ảnh hưởng rất nhiều 
đến đời sống, kinh tế và xã hội của Việt Nam 
cũng như của toàn cầu cho tới thời điểm hiện 
nay và còn tiếp tục lâu dài trong tương lai. Do 
đó việc ứng phó và thích nghi với các vấn đề 
tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra là cần thiết 
và cấp bách. 

Trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu thì vai 
trò của Đa dạng sinh học, trong đó bao gồm đa 
dạng các hệ sinh thái đóng vai trò hết sức quan 
trọng. Tuy nhiên hiện nay cho thấy rằng sự đa 
dạng sinh học và sự đa dạng các hệ sinh thái 
ngày càng giảm sút nghiêm trọng do việc tàn 
phá rừng và ô nhiễm môi trường. Thực trạng 
này nếu còn tiếp diễn thì các mục tiêu về ứng 
phó với biến đổi khí hậu sẽ còn gặp rất nhiều 
thách thức và sẽ bị nhiều ảnh hưởng. 

Với mong muốn thông qua hội thảo này, các 
nhà khoa học chia sẻ các kết quả của các ng-
hiên cứu liên quan đến môi trường, sinh thái, 
chọn giống, bảo vệ thực vật, vi sinh, cũng như 
các lĩnh vực khác trong việc ứng phó với biến 
đổi khí hậu hiện nay. Thông qua hội thảo này, 
Ban tổ chức hội thảo cũng mong muốn các đại 
biểu có cơ hội trao đổi và thu thập thêm những 
thông tin hữu ích, nhằm tìm ra các giải pháp 
trong việc ứng dụng công nghệ sinh học và đa 
dạng sinh học trong ứng phó biến đổi khí hậu 
ngày càng phức tạp như hiện nay.

Hội thảo đã quy tụ nhiều nhà khoa học nghiên 

cứu về các lĩnh vực như môi trường, sinh thái, 
chọn giống, vi sinh và các lĩnh vực khác. Trong 
số 60 đại biểu tham dự có các đại biểu đến từ 
các đơn vị như Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học Công nghệ 
Tỉnh Tiền Giang, Bạc Liêu, Tây Ninh, Viện Khoa 
học Nông nghiệp Miền Nam, Vườn quốc gia 
Cát Tiên, Trường Đại học Bình Dương, và các 
cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các khoa 
thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Hội thảo đã thông tin nhiều vấn đề đáng quan 
tâm hiện nay do tác động của biến đổi khí hậu 
gây ra. Điển hình là các cơn bão, lũ đang hoành 
hành các khu vực của cả nước, đặc biệt là khu 
vực các tỉnh miền Trung. Các báo cáo cũng đưa 

PGS. TS. Lê Đình Đôn - Giám đốc Viện NC 
CNSV&MT - Trưởng Bộ môn CNSH phát biểu 

khai mạc Hội thảo
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ra những cảnh báo về hiện tượng cực đoan do 
biến đổi khí hậu gây ra để từ đó chúng ta có 
thể dự đoán phòng tránh được bằng việc lắp 
đặt các thiết bị quan trắc, ví dụ bài tham luận 
của PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi về hệ hỗ trợ trực 
tuyến cảnh báo lũ, rất hữu ích cho dân trong 
việc ứng phó. Các báo cáo khác cũng nêu qua-
nh các vấn đề về môi trường, sinh thái, ứng 
dụng công nghệ sinh học trong việc chọn giống 
thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Phát biểu kết thúc hội thảo, PGS. TS. Lê Đình 

Đôn kêu gọi các nhà khoa học hãy chung tay 
liên kết tạo thành mạng lưới để có thể chia sẻ 
những thông tin mới trong nghiên cứu khoa 
học, cũng như ứng dụng các kết quả nghiên 
cứu trong ứng phó với sự bất thường của khí 
hậu hiện nay. Đồng thời, ban tổ chức hội thảo 
cũng mong muốn trong năm 2014 sẽ có một hội 
thảo tương tự, với quy mô lớn hơn về ứng phó 
biến đổi khí hậu được tổ chức tại Trường.

TECHMART DAKNONG 2013

“Chợ Công nghệ và Thiết bị Vùng Nam 
Trung Bộ và Tây Nguyên”    (Techmart 

Daknong 2013) là sự kiện KH&CN quan trọng 
trong năm 2013 ở quy mô khu vực, do Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Tp. Hồ 
Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 
phối hợp tổ chức, từ ngày 12 - 15/11/2013 tại 
tỉnh Đắk Nông. 

Techmart Daknong 2013 là cầu nối gắn kết 
giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh 
doanh, tạo cơ hội hợp tác, nâng cao năng lực 
công nghệ và khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế. Đây sẽ là cơ hội tốt cho các đơn vị giới 
thiệu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa 
học, công nghệ, thiết bị và sản phẩm mới của 
mình vào sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác 
thích hợp, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 
Techmart Daknong 2013 sẽ góp phần không 
nhỏ vào việc hình thành, phát triển thị trường 
công nghệ của Vùng.

Techmart Đắk Nông 2013 được tổ chức 
khoảng 200 gian hàng giới thiệu các công 
nghệ, thiết bị, giải pháp phần mềm và các sản 
phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ thành phần 
tham gia bao gồm: các tổ chức nghiên cứu và 
phát triển; các trường Đại học, Cao đẳng, dạy 

nghề; các tổ chức tư vấn và dịch vụ KH&CN; 
các doanh nghiệp, các hiệp hội kinh tế - xã hội 
nghề nghiệp; các tổ chức, tập thể, cá nhân có 
nhu cầu mua, bán công nghệ và thiết bị.

Tham dự chợ thiết bị công nghệ lần này 
trường Đại học Nông lâm Tp. HCM tham gia 
gồm có 04 gian hàng đại diện các đơn vị: Khoa 
Cơ khí Công nghệ, Khoa Thủy sản, Khoa Môi 
trường và Tài nguyên, Bộ môn Công nghệ Sinh 
học, Viện Nghiên cứu 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 bằng 
khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông khen 
tặng.

Viện nghiên cứu CNSH & MT

Phòng Quản lý NCKH
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Các tân khoa hồi hộp đợi nhận bằng tốt nghiệp

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 2009-2013 
ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Từ 12 đến 27/12/2013, Trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM long trọng tổ chức 

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân khoakhóa 
2009 - 2013. Đây là khóa thứ hai được đào tạo 
hoàn toàn theo học chế tín chỉ. Do đó, trong lễ 
tốt nghiệp có cả một số sinh viên hoàn thành 
chương trình đào tạo chỉ sau 3 – 3,5 năm học 
tập.

Năm nay, Đại học Nông Lâm TP.HCM trao 
bằng tốt nghiệp cho 2090 sinh viên thuộc các 
ngành học tại cơ sở chính và phân hiệu Gia 
Lai. Trong đó, có 159 sinh viên đạt kết quả học 
tập loại giỏi, xuất sắc. Được biết, trong 10 năm 
trở lại đây, Đại học Nông Lâm TP.HCM đã phát 
triển thành một trường đại học đa ngành với 
các ngành học đa dạng thuộc 5 khối ngành: 
Nông Lâm Ngư, Công nghệ, Kỹ Thuật, Kinh Tế, 
Ngoại Ngữ. 

Đến tham dự buổi lễ, PGS.TS Phạm Văn Hiền 
– Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã có những lời 
dặn dò đầy tâm huyết với các Tân khoa: “…
Thầy mong rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
các em vẫn luôn giữ vững ý chí, nghị lực và 
niềm tin, cũng như phấn đấu học tiếp ở các bậc 
học cao hơn. Và điều quan trọng hơn nữa là 
phải vận dụng những kiến thức đã học vào thực 
tiễn, rồi từ thực tiễn làm giàu có, phong phú hơn 
vốn tri thức của mình…”

Bên cạnh thành tích học tập nổi trội, các Tân 
khoa tốt nghiệp cũng đã có được những bước 
đi khởi nghiệp vững chắc khi được tuyển dụng 

vào các doanh nghiệp phù hợp với năng lực và 
ngành nghề được đào tạo. Theo một điều tra 
của Nhà trường, hơn 80% sinh viên của trường 
có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là một 
con số thật sự ấn tượng trong giai đoạn khó 
khăn hiện nay. 

 Lễ tốt nghiệp là một bước ngoặt quan trọng 
đánh dấu sự trưởng thành của mỗi sinh viên 
sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường. 
Theo đó, sau lễ tốt nghiệp sẽ có thêm nguồn 
nhân lực chất lượng cao mới mang thương 
hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM đóng góp cho 
sự phát triển chung của toàn xã hội. 

Trung tâm HTSV & QHDN

thế hệ thầy cô giáo cho sự phát triển của Nhà 
trường, mong các thầy cô giáo sẽ tiếp tục đóng 

góp công sức, trí tuệ để Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM không ngừng phát triển, trở thành 

LỄ KỶ NIỆM 31...tiếp theo trang 1
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LỄ TRAO HỌC BỔNG PVFCCO NĂM HỌC 2013-2014

Sáng 10/12/2013, Tổng công ty phân bón 
và hóa chất dầu khí PVFCCo đã tổ chức 

lễ trao học bổng Đạm Phú Mỹ niên khóa 2013 
– 2014 cho các sinh viên thuộc các trường Đại 
học tại khu vực Tp.HCM.

Đến dự Lễ trao học bổng về phía lãnh đạo Bộ 
Tư lệnh Hải quân, có Đại tá Nguyễn Hải Triều, 
Thường trực Cục Chính trị Hải quân phía Nam;  
lãnh đạo Tổng công ty có bà Nguyễn Thị Hiền – 
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Tống Xuân 
Phong – Chủ tịch Công đoàn và các thầy cô đại 
diện các trường có các sinh viên được nhận 
học bổng, các vị phụ huynh và 152 gương mặt 
sinh viên xuất sắc được nhận học bổng Đạm 
Phú Mỹ.

Tại buổi lễ, PVFCCo đã trao 3 suất học bổng 
Vinh Danh trị giá 20 triệu đồng/suất và 149 suất 
học bổng Khuyến Khích trị giá 5 triệu đồng/suất, 
tổng trị giá 805 triệu đồng cho các sinh viên đến 
từ trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học 
Kinh tế TP.HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP.HCM, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Đại hoc 
Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Đại học Ngân hàng 
TP.HCM và các em sinh viên là con các Cán bộ, 
chiến sỹ Hải quân đang theo học tại các trường 
tại khu vực phía Nam. Trường ĐH Nông Lâm 
TP.HCM vinh dự có 25 sinh viên được nhận học 

bổng Khuyến Khích thuộc các Khoa/Bộ môn: 
Kinh tế, Môi trường và Tài nguyên, Công nghệ 
hoá, Cơ khí (ngành Kĩ thuật điều khiển và tự 
động hoá). Các sinh viên nhận học bổng Đạm 
Phú Mỹ đều thuộc các hộ gia đình chính sách, 
hộ nghèo và cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, 
nhưng có nỗ lực vượt khó để đạt thành tích tốt 
trong học tập.

Tính từ khi được khởi động vào năm học 
2008-2009 đến nay, chương trình học bổng 
Đạm Phú Mỹ (tiền thân là học bổng DPM) đã 
trao 2.018 suất học bổng với tổng trị giá 11,8 
tỉ đồng và được đánh giá là một trong những 
chương trình học bổng có giá trị lớn và ý nghĩa 
thiết thực nhất hiện nay.

Lệ Hằng - Phòng CTSV

trường đại học nghiên cứu có uy tín trong khu 
vực và trên thế giới.

Nhà trường đã công bố và trao quyết định 
công nhận chức danh Phó Giáo Sư cho TS. 
Nguyễn Tất Toàn, trưởng khoa Chăn Nuôi Thú 
Y; TS Nguyễn Như Trí, trưởng khoa Thủy Sản, 
TS. Nguyễn Minh Đức, trưởng bộ môn Quản lý 
và phát triển nghề cá khoa Thủy Sản và TS. Vũ 
Cẩm Lương, giảng viên khoa Thủy Sản.

Cũng trong buổi Lễ này, ông Đỗ Hữu Tuyết, 
phó vụ trưởng, Phó giám đốc cơ quan Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tại TP.HCM đã trao tặng các 
danh hiệu khen thưởng của ngành giáo dục cho 
với giảng viên, cán bộ, viên chức và các tập thể 
đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động giáo 
dục và đào tạo trong năm qua. 

Kết thúc buổi lễ, sinh viên Trần Hoàng Ái Trân 
– Khoa Kinh tế đã thay mặt toàn thể sinh viên 
nhà trường gửi tới thầy cô giáo những lời tri 
ân sâu sắc và dâng tặng thầy cô lẳng hoa tươi 
thắm thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của sinh 
viên toàn trường đối với sự nghiệp trồng người.

Ban Biên tập
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Trưởng ban:PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng  
Phó ban: ThS.Đặng Kiên Cường 
Thư ký  : Trương Tuệ Minh  
Biên tập,Trình bày: ThS.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

LỄ KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI 
NHÂN DÂN VIỆT NAM

Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân 
đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc 

phòng toàn dân, được sự nhất trí của Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu, Hội Cựu Chiến binh Trường 
Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức 
buổi lễ  kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 
(22/12) vào sáng ngày 21 tháng 12 năm 2013 
tại phòng họp số 1 khu Thiên Lý.

Nhằm góp phần giáo dục truyền thống “Uống 
nước - Nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” với Bác 
Hồ kính yêu, với các anh hùng, liệt sỹ và nhân 
dân trong cả nước đã cống hiến, hy sinh cho 
sự nghiệp Giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khơi dậy 
truyền thống yêu nước, trung với Đảng hiếu với 
dân của Bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến cũng 
như trong công cuộc xây dựng đất nước, dù 
không còn khoác trên mình bộ quân phục màu 
xanh, trở về với đời thường, hiện tại đang cùng 

lao động và làm việc tại trường Đại học Nông 
Lâm TP. HCM ra sức thi đua hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của Đảng uỷ và BGH Nhà trường 
đề ra.

Trong buổi lễ này Hội CCB trường Đại học 
Nông lâm vinh dự được Hội CCB Việt Nam trao 
tặng 13 kỷ niệm chương, Hội CCB quận Thủ 
Đức trao tặng 02 giấy khen cho cá nhân và 02 
giấy khen cho tập thể, Hội CCB trường Đại học 
Nông Lâm cũng trao tặng 09 giấy khen cho các 
hội viên trong Hội.

GIAO BAN DƯ LUẬN SINH VIÊN QUÝ IV

Vào lúc 16h00 ngày 27 tháng 11 năm 2013 
tại hội trường R100 – giảng đường Rạng 

Đông, Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
đã tổ chức hội nghị giao ban dư luận sinh viên 
quý IV. Hội nghị quy tụ gần 200 đồng chí là ủy 
viên Ban chấp hành Đoàn khoa, bộ môn và bí 
thư chi đoàn trong toàn trường. 

Tại buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Tân Vũ, 
phó chủ tịch Hội Sinh viên trường đã thông tin 
về tình hình an ninh sinh viên: “Thời gian qua, 
trong khuôn viên trường xuất hiện một số người 
mời gọi sinh viên mua các sản phẩm mang 
danh nghĩa từ thiện hoặc tham gia các câu lạc 
bộ, đội, nhóm nhưng thực chất là kinh doanh trá 
hình. Thậm chí, có một nhóm người gặp trực 

tiếp sinh viên để truyền đạo. Đề nghị các đồng 
chí cán bộ Đoàn – Hội thông tin để sinh viên 
không tham gia vào những hoạt động này”. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương 
Tuệ Minh, phó bí thư thường trực Đoàn trường 
đề nghị các Đoàn khoa, bộ môn tăng cường 
giải pháp thực hiện “3 nắm – 3 biết”. (Nắm Sinh 
viên, nắm Đoàn viên và nắm tình hình đơn vị.; 
biết nghị quyết của Đảng, Đoàn, chủ trương của 
nhà trường, biết chương trình hoạt động của 
Đoàn trường và biết nhu cầu của sinh viên). Có 
như vậy tổ chức Đoàn mới thể hiện sự quan 
tâm đầy đủ đến thanh niên, thực sự trở thành 
người bạn của thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất 
cho thanh niên phát triển.

 

Đoàn Thanh niên

Hội cựu chiến binh


