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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG 
NĂM HỌC 2014-2015

Sáng ngày 10/10/2014, trường ĐH Nông 

Lâm TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ 

khai giảng năm học 2014-2015. Dự lễ khai giảng 

có GS.TS Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam, TS. Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, 

Giám đốc CQĐD Bộ GD&ĐT tại TPHCM, ông 

Huỳnh Công Hùng - Trưởng ban VHXH, HĐND 

TPHCM, các thầy cô nguyên là lãnh đạo của 

trường, CBVC và 500 đại diện sinh viên trường.

PGS.TS Nguyễn Hay, Hiệu trưởng trường ĐH 

Nông Lâm TP.HCM đã phát biểu tóm lược các 

định hướng Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai trong 

năm học mới trong công tác đào tạo, nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ,…theo hướng 

phát triển thành trường ĐH nghiên cứu: ĐH Nông 

Lâm TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng công 

tác sau đào tạo, mở rộng liên kết khu vực phía 

Nam; Trong năm học này trường sẽ xây dựng Nhà 

điều hành, xây mới 1 khu ký túc xá và hoàn thiện 

trang web tiếng Anh; Nhiều hoạt động sôi nổi 

hướng tới 60 năm ngày kỷ niệm thành lập trường.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hà Hữu Phúc chúc 

mừng các Tân sinh viên và lãnh đạo trường ĐH 

Nông Lâm TP.HCM đã có một mùa tuyển sinh 

thành công.

Tại Lễ khai giảng có 4 sinh viên thủ khoa các 

khối, 4 đoàn viên, 2 sinh viên tự quản và 25 sinh 

viên tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng. 

Với gần 2 tỷ đồng tiền trao học bổng tài trợ mỗi 

năm, Nhà trường đã trao học bổng đầu năm cho 9 

SV thủ khoa và á khoa tổng giá trị 30 triệu đồng.

Hoàng Lan - Phòng Công Tác Sinh Viên

BAÛN TIN
SOÁ 80

Tháng 10/2014

PGS.TS Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Trường ĐH   
Nông Lâm Tp.HCM phát biểu tại Lễ khai giảng

Chaøo Möøng 60 Naêm Thaønh Laäp     
Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP.HCM
(1955 - 2015)
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PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH TẠI NINH THUẬN 
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015 

Ngày 23/10/2014, Phân hiệu Đại học Nông 

Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tổ 

chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015. Đồng 

chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

đến tham dự.

Năm học 2014-2015, Phân hiệu Đại học Nông 

Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tiếp 

nhận 366 Tân sinh viên theo học các ngành: Quản 

lý tài nguyên môi trường, Quản trị kinh doanh, 

Quản lý đất đai, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ 

thực phẩm, Thú y, Nông học; nâng quy mô các hệ 

đào tạo của phân hiệu hiện nay lên hơn 600 sinh 

viên và 117 học viên cao học các khóa. Đạt được 

kết quả trên là nhờ sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ rất 

lớn của tập thể lãnh đạo, giảng viên Trường Đại 

học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh; sự nỗ lực, 

khắc phục khó khăn của lãnh đạo Phân hiệu tại 

Ninh Thuận và sự phối hợp của các cơ quan, ban, 

ngành và Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 

trong thời gian qua.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bùi Nhật 

Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các 

Tân sinh viên và giảng viên của Phân hiệu bước 

vào năm học mới 2014-2015 với nhiều thành 

công, hoàn thành tốt công tác giảng dạy và học 

tập. Đồng chí đánh giá cao công tác quản lý và 

giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực của Trường 

Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh cho tỉnh 

Ninh Thuận thời gian qua. Đồng chí mong muốn 

các sinh viên phải nỗ lực, phấn đấu trong học tập, 

các giảng viên và phân hiệu tạo điều kiện tốt nhất 

cho các sinh viên học tập để đáp ứng được những 

yêu cầu mà xã hội đang cần; về phía UBND tỉnh 

Ninh Thuận sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện có thể 

để thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của Phân hiện 

tại Ninh Thuận.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 

Bằng khen cho Phân hiệu vì đã có thành tích trong 

đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh 

tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận năm học 2013-2014.

Phân Hiệu Ninh Thuận
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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM THAM DỰ HỘI NGHỊ “KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐH & CĐ KHỐI NÔNG –LÂM – 
NGƯ-THỦY LỢI TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI NĂM 2014”

SEMINAR “ỨNG DỤNG CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH”

Hội nghị diễn ra từ ngày ngày 24-27/9/2014 
tại trường Đại học Tây Nguyên, tỉnh Đắk 

Lắk. Tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần này, 
đoàn trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh 
có 12 báo cáo khoa học (trong đó có 06 báo cáo 
của cán bộ trẻ và 06 báo cáo của sinh viên). Đoàn 
còn tham gia các hoạt động trao đổi kinh nghiệm 
tổ chức và nghiên cứu khoa học giữa các trường 
khối ngành Nông Lâm Ngư và trường Đại học 
Tây Nguyên, tham gia Ban chỉ đạo, Ban tổ chức 
và các hoạt động khác tại hội nghị.

Kết thúc Hội nghị trường Đại học Nông Lâm 
Tp. HCM vinh dự đón nhận: 01 Bằng khen đạt 
giải nhì toàn đoàn của Trung ương Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh khen tặng, 01 bằng 
khen giải nhất của nhóm tác giả: Nguyễn Anh 
Tuấn và Trần Độc Lập thuộc khoa Kinh tế; 01 
bằng khen giải nhì của nhóm tác giả: Nguyễn Hải 
Đăng, Nguyễn Hùng Tâm – thuộc Khoa Cơ khí

Công nghệ; 02 Bằng khen giải ba của tác giả: Lê 
Thị Thanh  - thuộc khoa Công nghệ Thực phẩm 
và nhóm tác giả: Nguyễn Mộng Đạt, Hồ Tài Linh, 
Quách Đại Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Phong – 
thuộc Khoa Cơ khí Công nghệ. Ngoài ra, đoàn 
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM còn nhận 8 
giấy khen do Hiệu trưởng trường Đại học Tây 
Nguyên khen tặng.

Tô Tấn Long
Phòng Quản Lý Nghiên Cứu Khoa Học

Sáng ngày 15 tháng 09, Trường Đại học 
Nông Lâm đã có buổi tiếp đón đoàn Viện 

nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), Viện KH Nông 
nghiệp VN (VAAS), và Vụ KHCN&MT – Bộ 
NN&PTNT để làm việc về “Ứng dụng cơ giới 
hóa trong sản xuất nông nghiệp và công nghệ sau 
thu hoạch, đặc biệt là ứng dụng công nghệ laze 

trong làm đất”.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc 
xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển lúa 
gạo tại Việt Nam với mục đích tái cơ cấu ngành 
sản xuất lúa gạo, từ ngày 14-20/9/2014, Viện Ng-
hiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) phối hợp với Viện 

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tiến 
hành khảo sát tình hình quản lý tài nguyên trong 
sản xuất lúa, cơ giới hóa trong sản xuất nông 
nghiệp, công nghệ chế biến, công nghệ sau 
thu hoạch và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
đến sản xuất nông nghiệp nói chung nhằm xác 

định các khó khăn, thách thức và đề xuất các 

giải pháp, cơ chế thách thức, cơ chế chính sách 
khắc phục và các hướng hợp tác trong thời gian 
tới giữa IRRI và Việt Nam tại các Viện nghiên 
cứu, Trường Đại học, Sở Nông nghiệp và các 
đơn vị có liên quan ở miền Bắc và miền Nam.

Nguyệt Khánh - Phòng Hợp Tác Quốc Tế
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TIẾP ĐOÀN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
GIZ/MOIT, CHLB ĐỨC 

Sáng ngày 17 tháng 09, Trung tâm Năng 
lượng và Máy Nông nghiệp của Trường 

Đại học Nông Lâm – Thành phố Hồ Chí Minh 
đã có buổi tiếp đón bà Lisa Tinschert, Cán bộ Kỹ 
thuật đến từ Viện Hợp tác Quốc tế, CHLB Đức 
(GIZ)  để bàn về Dự án hỗ trợ phát triển Năng 
lượng tái tạo. Dự án này góp phần nâng cao Năng 
lực cho các nhóm trong mảng Năng lượng Tái tạo 
ở các trường đại học.

Qua buổi làm việc, bà Lisa Tinschert mong 
muốn tìm hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức ngành 
học, về kế hoạch đào tạo cũng như năng lực của

trường Đại học Nông Lâm (giảng viên, cơ sở kỹ 
thuật…) phục vụ cho năng lượng tái tạo nối lưới.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 
NĂM 2015

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2015, 
trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã có 

quyết định vẫn giữ các môn thi tích hợp theo khối 
thi truyền thống của trường: A, A1, B, D1. Theo 
đó, nhà trường sẽ xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 
THPT quốc gia với bốn nhóm:

Nhóm 1: các ngành xét tuyển theo các môn thi 
Toán, Lý, Hoá (khối A cũ) hoặc Toán, Lý, tiếng 
Anh (khối A1) bao gồm 7 ngành: Công nghệ kỹ 
thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ 
kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ 
thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ thông 
tin, Quản lý đất đai.

Nhóm 2: Các ngành xét tuyển môn Toán, Lý, 
Hóa (khối A) hoặc Toán, Hóa, Sinh (khối B) 
gồm 16 ngành: Công nghệ chế biến lâm sản, 
Lâm nghiệp, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Chăn 
nuôi, Thú y, Nông học, Bảo vệ thực vật, Công 
nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật 
môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, 

Khoa học môi trường, Công nghệ rau hoa quả và 
cảnh quan, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ chế 
biến thủy sản, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Nhóm 3: Các ngành xét tuyển môn Toán, Lý, 
Hóa (khối A) hoặc Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh 
(khối D1 củ) gồm 6 ngành: Bản đồ học, Kinh tế, 
Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, 
Phát triển nông thôn, Kế toán.

Nhóm 4: Xét tuyển các môn Toán, Ngữ Văn, 
tiếng Anh (khối D1) cho ngành Ngôn ngữ Anh

Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển 100% 
chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 
năm 2015 và dựa trên quy chế tuyển sinh của Bộ 
GD-ĐT.

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 
Riêng hai Phân hiệu ĐH Nông lâm TP.HCM tại 
Gia Lai và Ninh Thuận: tuyển thí sinh có hộ khẩu 
tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây 
nguyên.

Phòng Đào Tạo

Nguyệt Khánh - Phòng Hợp Tác Quốc Tế
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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ : “TÌNH HÌNH BIỂN, ĐẢO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 
NĂM 2014 VÀ LUẬT BIỂN NĂM 2012”

Công Đoàn Trường

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, trường Đại 

học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức báo 

cáo chuyên đề nói trên với khoảng 500 cán bộ 

viên chức tham dự.

Trong buổi báo cáo, Đại tá Nguyễn Nhứt  - Phó 

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh sinh viên, Đại học Quốc gia TP.HCM đã 

cung cấp nhiều thông tin phong phú về tình hình 

Biển Đông, đặc biệt là những diễn biến trong thời 

gian gần đây; quan điểm của Đảng và Nhà nước 

ta trong xử lý vấn đề Biển Đông; đồng thời giới 

thiệu những nét khái quát về chủ quyền, quyền 

chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam về biển 

đảo; mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước 

liên quan về vấn đề Biển Đông.

Qua buổi báo cáo, cán bộ viên chức Trường

đã hiểu sâu sắc hơn về tình hình Biển Đông, từ

đó nhận thức được tầm quan trọng của biển, đảo 

đối với Tổ quốc; đồng thời nắm được các quan 

điểm, chủ trương, chính sách, hướng giải quyết

  

của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình hiện 

nay, từ đó kiên quyết khẳng định chủ quyền lãnh 

thổ, giữ gìn biển đảo thân yêu của Tổ quốc, đồng 

thời với giữ gìn môi trường hòa bình và ổn định 

để phát triển đất nước.

 Biển, đảo Việt Nam có vị trí đặc biệt quan 

trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo 

vệ đất nước. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm 

vụ quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân ta.

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 
NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Vào ngày 02/10/2014, Khoa Công nghệ 

Thực phẩm đã tổ chức chương trình Đối 

thoại với sinh viên theo học chương trình tiên tiến 

(CTTT). Tham dự buổi đối thoại có TS. Phan Tại 

Huân – Trưởng Khoa Công nghệ Thực phẩm kiêm 

điều phối viên chính của CTTT với trường UC 

Davis (Hoa Kỳ), các Thầy Cô là Cố vấn học tập  

và gần 200 sinh viên thuộc các khóa của CTTT. 

Tại hội nghị, thắc mắc của sinh viên liên

quan đến các vấn đề như học lại, học vượt, điều 

kiện thực hành, thực tập,  chuẩn ngoại ngữ tương 

đương, điều kiện du học… đã được giải đáp thấu 

đáo. Qua đó, góp phần thiết thực trong việc phát 

triển chung của Khoa nói chung cũng như sự phát 

triển chất lượng đào tạo của CTTT nói riêng.

Nguyễn Thị Phước Thủy
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm
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HỘI CHƠ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM NĂM 2014

Từ ngày 22 - 26/10/2014 đã diễn ra Hội chợ 

“Triển lãm Nông nghiệp Công nghệ cao 

và Công nghiệp Thực phẩm 2014” lần thứ 3 tại 

thành phố Hồ Chí Minh

 Đây là hội chợ có quy mô lớn với 300 gian hàng 

chuyên ngành về nông nghiệp và công nghiệp 

thực phẩm chế biến. Trung tâm ươm tạo Doanh 

nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã có 

02 gian hàng tham gia Hội chợ với các sản phẩm 

như mật ong, rượu mơ, lạp xưởng chua, máy sấy 

mật ong, máy luộc trứng, máy ấp trứng, phân vi 

sinh, nấm linh chi Nông Lâm, gạo lứt,…

GIẢI THƯỞNG HOA MAI 2014 CHO SINH VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP

Nguyễn Thị Phước Thủy
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

Ngày  25/10/2014 Khoa Lâm Nghiệp phối 

hợp cùng Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ 

TP. Hồ Chí Minh (HAWA)  tổ chức buổi  “Road-

show giải Hoa Mai 2014” đến các sinh viên 

chuyên ngành chế biến lâm sản và đồ gỗ nội thất 

trường đại học Nông Lâm Tp.HCM.

Tham dự buổi giao lưu có đại diện Hội Mỹ nghệ 

và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA); về 

phía Khoa Lâm Nghiệp có: PGS.TS Phạm Ngọc 

Nam – Phó Trưởng Khoa Lâm Nghiệp, cùng 

cán bộ, giảng viên và sinh viên chuyên ngành Chế 

biến Lâm sản và Thiết kế nội thất thuộc Khoa 

Lâm Nghiệp. 

Trong không khí gần gũi và thân mật, báo cáo 

viên đã giới thiệu về giải Hoa Mai 2014 - cuộc 

thi dành cho các nhà thiết kế đồ gỗ nội thất. Bên 

cạnh việc phát động cuộc thi, các báo cáo viên 

còn cung cấp thể lệ và những qui định của tác 

phẩm dự thi. Ngoài ra, đại diện HAWA còn giao 

lưu trực tiếp và trả lời những câu hỏi thắc mắc của 

các sinh viên liên quan đến giải.

 Đây là năm thứ 12 của giải Hoa Mai hứa hẹn 

sẽ tìm ra nhiều nhân tài thiết kế mới, tạo nền tảng 

phát triển cho ngành thiết kế nội thất Việt Nam. 

Thiên Kim - Khoa Lâm Nghiệp
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GIAO LƯU GIỮA BAN CHỦ NHIỆM KHOA LÂM NGHIỆP VÀ SINH VIÊN

Trang 7

Vừa qua, Khoa Lâm Nghiệp đã tổ chức 

buổi “Giao lưu gặp mặt giữa Ban chủ 

nhiệm Khoa và Sinh viên”. Đến tham dự buổi 

giao lưu, về phía lãnh đạo Khoa có TS. Lê Bá 

Toàn - Trưởng khoa, TS.Phạm Trịnh Hùng - Phó 

trưởng khoa, PGS.TS.Phạm Ngọc Nam- Phó 

trưởng khoa, cùng toàn thể thầy cô giáo và sinh 

viên thuộc khoa Lâm nghiệp.

Tại buổi giao lưu, Ban Lãnh đạo Khoa cùng 

các cán bộ giảng viên đã giải đáp những thắc mắc 

của sinh viên về chương trình học, nghiên cứu 

khoa học, học bổng và cơ hội việc làm sau khi tốt 

nghiệp. Điều này có ý nghĩa tích cực trong việc 

hướng dẫn sinh viên lựa chọn môn học phù hợp

với sở thích và kỹ năng, tăng cường và phát huy 

khả năng học tập, nghiên cứu của sinh viên, qua 

đó nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng 

nhu cầu về nhân lực cho xã hội.

Thiên Kim - Khoa Lâm Nghiệp

TỔ CHỨC CUỘC THI NẤU ĂN NHẰM CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT 
NAM 20-10 

Chiều ngày 17/10/2014, Đoàn khoa Quản 

Lý Đất Đai Và Bất Động Sản tổ chức hội 

thi nấu ăn chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-

10. Tham gia cuộc thi có sự góp mặt đầy đủ của 

17 chi đoàn trong toàn khoa.

Kết thúc cuộc thi, có 01 giải nhất, 3 giải ba và 

01 giải 3 được trao cho các chi đoàn trong khoa.

Đây là dịp để thắt chặt tình đoàn kết giữa các 

thành viên trong lớp nói riêng và  giao lưu học hỏi 

kinh nghiệm giữa chi đoàn nói chung.

Đoàn Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản
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TIN HỌC BỔNG

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

Trưởng ban: PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng
Phó ban:       ThS. Đặng Kiên Cường
Thư ký:        Trần Thị Lệ Hằng
Trình bày:    Nguyễn Xuân Hòa

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có 04 sinh

viên được nhận học bổng. Đây là những sinh viên 

có điểm học lực loại giỏi và tham gia tích cực các 

hoạt động Đoàn Hội.

Tiếp đó, vào ngày 17/10/2014, tại trường ĐH 

Sân khấu điện ảnh TP.HCM cũng đã diễn ra Lễ 

trao học bổng Nguyễn Trường Tộ. Lần này, quỹ 

học bổng Nguyễn Trường Tộ đã trao tặng 32 

suất học bổng cho sinh viên đại học Nông Lâm 

TP.HCM có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2014

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10,  

Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã tổ 

chức chương trình về nguồn tại thành phố biển 

Vũng Tàu từ ngày 18-19/10. Nhân dịp này, Ban 

tổ chức kết hợp với Lễ tuyên dương khen thưởng 

cho 6 đơn vị đạt danh hiệu tập thể phụ nữ xuất sắc 

và 84 phụ nữ đạt danh hiệu cá nhân.

Tại buổi lễ có sự tham gia của PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng 

trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, ThS. Nguyễn 

Thị Phương Linh - Chủ tịch Công đoàn Trường và 

gần 30 Nữ CBVC đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc.

Đây cũng là dịp để các thành viên giao lưu chia 

sẻ về vai trò của phụ nữ trong giữ gìn hạnh phúc 

gia đình, cũng như những bài học kinh nghiệm 

giúp chị em “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Công Đoàn Trường

Lệ Hằng - Phòng Công Tác Sinh Viên

Sáng 16/10/2014, tại Khách sạn LOTTE 

legend hotel Saigon, Quỹ học bổng Lotte 

Foundation, trực thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc, 

đã tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 14 tại Việt 

Nam cho 47 sinh viên có thành tích học tập xuất 

sắc, đến từ 7 trường đại học lớn trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh (Đại học Tài chính – Market-

ing, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Đại học Khoa học 

xã hội và nhân văn, Đại học Ngoại thương, Đại 

học Luật, Đại học Công nghiệp thực phẩm, Đại 

học Nông Lâm TP.HCM


