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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2014

Nhân dịp này, có 16 tập thể, 6 chiến sĩ thi đua  

và 15 nhà giáo có thành tích xuất sắc trong năm 

học được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, 

khen thưởng.
Ban Biên Tập

BAÛN TIN SOÁ 81

Tháng 11/2014

Sáng ngày 20/11/2014, trường Đại học 

Nông Lâm TP.HCM long trọng tổ chức 

“Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11”. 

Tham dự buổi Lễ có TS. Hà Hữu Phúc – Vụ 

trưởng, giám đốc cơ quan Đại diện Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tại TP.HCM, qúy Thầy Cô nguyên là 

Lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ, đại diện 

lãnh đạo chính quyền và ban ngành quận Thủ 

Đức, thị xã Dĩ An, Ban Giám hiệu Nhà trường 

cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên 

trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Tại buổi Lễ, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Hay-Hiệu 

trưởng Nhà trường đọc diễn văn chào mừng Ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11- ngày toàn xã hội tri 

ân những người Thầy, khẳng định thiên chức cao 

quý của nghề dạy học.

Lê Thị Hồng Diễm - Sinh viên Khoa Ngoại 

ngữ - Sư phạm thay mặt toàn thể sinh viên toàn 

trường gửi lời chúc mừng, cũng như bày tỏ lòng 

tri ân sâu sắc đến các thầy cô đã và đang ngày 

đêm đóng góp công sức, trí tuệ, rèn luyện sinh 

viên trở thành những con người có đủ năng lực 

làm việc, phẩm chất đạo đức phục vụ công cuộc 

xây dựng đất nước.

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Hay - Hiệu trưởng 
Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM phát biểu tại buổi lễ

Chaøo Möøng 60 Naêm Thaønh Laäp 
Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP.HCM (1955 - 2015)
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LỄ KHỞI CÔNG NHÀ ĐIỀU HÀNH CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Thiên Kim – Khoa Lâm Nghiệp

Sáng ngày 31/10/2014, trường ĐH Nông 

Lâm TP.HCM cùng với nhà thầu Công 

ty CP Xây dựng trang trí nội thất Thành Đô đã 

tiến hành động thổ xây dựng công trình nhà điều 

hành.

Công trình Nhà điều hành được thiết kế bởi 

Công ty Cổ Phần Hanarchi Việt Nam và được xây 

dựng bởi Công ty Cổ Phần Xây dựng Trang trí 

Nội thất Thành Đô. Công trình có thiết kế 7 tầng 

và 1 hầm để xe với tổng diện tích 9.900 m2. Thời 

gian thi công từ tháng 11/2014, tổng số tiền đầu 

tư là 93 tỷ đồng, trong đó có 60% từ ngân sách 

của nhà nước cấp, 40% trích từ các nguồn thu của 

nhà trường. Công trình dự kiến sẽ được đưa vào 

sử dụng vào ngày 31/10/2016.
Võ Minh Mẫn - Phòng Công Tác Sinh Viên

Với việc xây dựng Nhà điều hành sẽ hứa hẹn có 

kiến trúc đẹp, hoàn thành đúng tiến độ và là khu 

hoạt động hành chính trung tâm của trường.

500 GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ VIÊN CHỨC, SINH VIÊN HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 
“45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” 

Sáng ngày 27/11/2014, gần 500 giảng viên, 

cán bộ viên chức, sinh viên trường đã tham 

dự chương trình Học tập chuyên đề “45 năm thực 

hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” do TS. Võ 

Thị Hồng – Trưởng BM Lý luận chính trị Trường  

ĐH Nông Lâm Tp.HCM báo cáo.

Bài báo cáo đã chuyển tải những nội dung Di 

chúc Bác để lại như: mỗi cán bộ đảng viên phải 

thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, Đảng 

phải có kế hoạch trong phát triển kinh tế, văn 

hoá, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống 

của nhân dân; nhấn mạnh vai trò của thanh niên 

trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc; mong muốn toàn dân, toàn Đảng, đoàn 

kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa 

bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Qua đó, đồng thời cung cấp cho người nghe 

những sự kiện lịch sử về chân dung một con người 

sống cả cuộc đời vì dân vì nước, chỉ có một “ham 

muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn 

toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng 

bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 

hành”.
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KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP KHOA THỦY SẢN

Truyện Nhã Đình Huệ - Khoa Thủy Sản

Sáng ngày 19/11/2014, tại hội trường P100, 

Khoa Thủy sản đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 

năm thành lập Khoa và chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11.

Tham dự lễ có đại diện Ban giám hiệu, các 

Khoa/Phòng/Ban, Trung tâm trực thuộc trường 

ĐH Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh; đại diện các Sở, 

Chi cục, Trung tâm và Doanh nghiệp đối tác; cựu 

giảng viên, cựu sinh viên; cán bộ, giảng viên và 

hơn 300 sinh viên thuộc khoa Thủy Sản.

PGS.TS Nguyễn Như Trí - Trưởng khoa, phát 

biểu tóm tắt những thành tựu cũng như những

định hướng của Khoa trong tương lai, đồng thời 

gửi lời cảm ơn đến Nhà trường, sở, chi cục, trung 

tâm, công ty, các cựu giảng viên, cựu sinh viên đã 

luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho Khoa 

trong suốt thời gian qua. PGS.TS Nguyễn Như

Trí  cũng gửi lời chúc mừng đến Nhà trường, cựu 

giáo viên và cán bộ viên chức của Khoa nhân kỷ 

niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cũng tại buổi Lễ, có 28 suất học bổng với tổng 

trị giá 170 triệu đồng được trao cho sinh viên.

LIÊN HOAN DẠY TỐT – HỌC TỐT NĂM 2014

Ngày 13/11/2014, tại Hội trường P100 

giảng đường Phượng Vỹ, Ban Học tập 

và Nghiên cứu Khoa học (HT&NCKH)-Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường ĐH 

Nông Lâm TP. HCM đã tổ chức “Liên hoan Dạy 

tốt – Học tốt” lần III năm 2014. Liên hoan này 

nhằm mục tiêu phát hiện, biểu dương và nhân 

rộng đội ngũ giảng viên trẻ có những đổi mới 

trong phương pháp giảng dạy, cũng như những 

Đoàn viên – Sinh viên có phương pháp học tập 

phù hợp để có được kết quả tốt. Đồng thời, đây 

cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 32 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2014.

Tại chương trình, có 15 cá nhân - trong đó có 

08 giảng viên và 7 sinh viên tiêu biểu đã được 

vinh danh. Giảng viên bao gồm: TS. Trần Hữu 

Lộc (Khoa Thủy Sản), TS. Mai Huỳnh Cang và 

KS. Đào Ngọc Duy (BM. CNHH), ThS. Bùi Thị 

Thiên Kim (Khoa Lâm Nghiệp), BSTY. Ngô 

Bá Duy và ThS. Nguyễn Văn Chánh (Khoa 

CNTY), KS. Đỗ Ngọc Thanh Mai (BM. CNSH), 

ThS. Nguyễn Thanh Phong (Khoa CKCN); 

Sinh viên có: Phạm Trần Diệu Huyền, Lý Minh 

Phương, Ngô Công Hậu (BM. CNSH), Phạm 

Nguyễn Mạnh (Khoa Nông Học), Nguyễn Văn 

Tú, Trần Phi Phụng, Đặng Thị Ngọc Anh (Khoa 

CNTY).

Đoàn Thanh Niên
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM THAM GIA FESTIVAL “SÁNG 
TẠO TRẺ” TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII VÀ LIÊN HOAN TUỔI TRẺ SÁNG 
TẠO TP. HỒ CHÍ MINH, LẦN V NĂM 2014

Nguyễn Phan Thành
Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học

Trong 2 ngày 8 - 9/11/2014, tại Nhà Văn 

hóa thanh niên, Thành đoàn TP.HCM đã 

tổ chức Festival “Sáng tạo Trẻ” toàn quốc lần thứ 

VII và Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo TP. Hồ Chí 

Minh, lần V Năm 2014.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tham gia 

Festival và trưng bày gian hàng các sản phẩm như 

nấm Linh chi, mật ong, cây cảnh thủy sinh. Đồng 

thời, tham gia trưng bày mô hình “Hệ thống ngập 

chìm tạm thời tự tạo” của nhóm sinh viên: Phan 

Thị Hòa (DH10SH), Ngọ Thị Thắm (DH09SH). 

Mô hình này đạt giải Bạc trong triển lãm mô hình 

của Festival sáng tạo trẻ thành phố.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM vinh dự 

có 2 trong số 4 đề tài được chuyển giao. Đó là đề 

tài “Xây dựng quy trình tối ưu phân tích cordyc-

epinly trích từ sợi nấm đông trùng hạ thảo” của 

sinh viên Dương Ngọc Thọ (DH10SH), và đề tài 

“nghiên cứu thiết lập quy trình nhân nuôi nấm 

Metarhizium anisopliac ở quy mô phòng thí 

nghiệm” của 2 sinh viên Dương Mạnh Hùng và 

Nguyễn Thị Thảo (DH10SH).

Đề tài “Nghiên cứu xử lý bã bùn của hệ thống 

xử lý nước thải từ nhà máy chế biến thủy sản bằng 

phương pháp nuôi trùn quế - Oerionyx excavatus” 

của sinh viên Nguyễn Kim Khanh (DH09SH) là 

01 trong 40 đề tài của cả nước được tuyên dương 

trao giải trong buổi tối 9/11. Đây là đề tài được 

đánh giá cao do vừa giúp cải thiện môi trường, 

vừa tạo nguồn phân bón cho nông nghiệp bằng 

phương pháp sinh học đơn giản mà hiệu quả.
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LỄ KHAI GIẢNG SAU ĐẠI HỌC VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ

Nguyễn Đại Thạch
Phòng Công Tác Sinh Viên

Vừa qua, phòng Đào tạo Sau đại học 

trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tổ 

chức Lễ trao bằng Thạc Sĩ và khai giảng chương 

trình sau đại học năm học 2014-2015. Tham 

dự buổi lễ có PGS.TS. Bùi Cách Tuyến – Thứ 

trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường – Nguyên Hiệu 

trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, GS.TS. 

Bùi Chí Bửu – Nguyên Viện trưởng Viện Khoa 

học Kỹ thuật Nông Nghiệp Miền Nam, PGS. TS 

Nguyễn Hay - Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM, PGS.TS Phạm Văn Hiền - Phó hiệu 

trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Đại diện 

trường Đại học Tiền Giang, 102 Tân Thạc sĩ và 

Tân học viên sau đại học năm học 2014-2015.

PGS.TS. Nguyễn Hay, Hiệu trưởng trường ĐH 

Nông Lâm TP.HCM đã phát biểu sơ lược 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 Nhà trường thành trường ĐH nghiên cứu. 

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tiếp tục nâng 

cao chất lượng công tác đào tạo sau đại học, mở 

rộng liên kết khu vực phía Nam. Nhiều hoạt động 

đang hướng tới  60 năm kỷ niệm thành lập trường 

(1955-2015).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Bùi Cách Tuyến 

chúc mừng các Tân Thạc sĩ, Tân học viên và Lãnh 

đạo trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã có một 

mùa tuyển sinh thành công. 

Tại buổi Lễ, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã 

trao 102 văn bằng Thạc Sĩ  cho học viên thuộc các 

ngành: Bảo Vệ Thực Vật, Kỹ thuật Cơ Khí, Quản 

lý Đất đai, Lâm học, Kinh tế Nông nghiệp, Trồng 

trọt, Thú Y, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực 

phẩm, Quản lý tài nguyên môi trường, Nuôi trồng 

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN CÚP VIETTEL NĂM 2014: TRƯỜNG ĐH 
NÔNG LÂM TP.HCM ĐẠT GIẢI 3

Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc Truyền 

hình Quốc phòng Việt Nam tranh cúp Vi-

ettel 2014 là giải đấu hàng năm do Bộ GD&ĐT, 

Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, 

Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với Liên 

đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Năm 2014 có 

sự tham gia của gần 100 trường đại học, học viện 

trong cả nước thi đấu tại 9 khu vực và đã chọn ra 

được 16 đội bóng SV xuất sắc tham gia thi đấu ở 

vòng chung kết tại Hà Nội.

Kết thúc giải, giành chức vô địch - Đại học 

Bách khoa nhận cúp, cờ, HCV và phần thưởng 80 

triệu đồng. Á quân-Đại học Thủy lợi nhận thưởng

60 triệu đồng. Hai đội đồng giải ba; Đại học 

Nông Lâm TP Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm 

TDTT TP Hồ Chí Minh. Đội bóng ĐH Nông Lâm 

Tp.HCM còn nhận giải đội bóng phong cách và 

danh hiệu Thủ môn xuất sắc.
Hội Thể Thao
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CHƯƠNG TRÌNH “GẶP GỠ DOANH NHÂN”

Nguyễn Thị Phước Thủy
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và 

Quan hệ Doanh nghiệp trường Đại học 

Nông Lâm TP.HCM phối hợp với Vườn Ươm 

Doanh nghiệp Công nghệ cao trực thuộc Ban quản 

lý Khu công nghệ cao  TP.HCM tổ chức chương 

trình “Gặp gỡ doanh nhân”.

Tham gia chương trình có ThS Jean Pierre Tô - 

Phó giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp khoa học 

công nghệ ĐH Bách Khoa TP.HCM và chị Phan 

Thùy Ly – Phó trưởng phòng Quản lý Ươm tạo 

Vườn ươm Công Nghệ Cao.

Thông qua chương trình, Trung tâm Hỗ trợ 

Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp trường nắm 

bắt thêm tâm tư, nguyện vọng của sinh viên đối 

với các hoạt động của Trung tâm nói riêng và của 

Nhà trường nói chung trong các lĩnh vực hỗ trợ 

sinh viên về kỹ năng tìm việc, về việc làm thêm, 

việc học và hỗ trợ đời sống… Qua đó đa số sinh 

viên gửi gắm mong muốn sẽ tiếp tục được tham 

dự nhiều chương trình tương tự hơn với nhiều 

khách mời hơn.
Nguyễn Ngọc Tân 

Trung Tâm HTSV & QHDN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “QUY TRÌNH CHẾ BIẾN, GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG 
VÀ SỨC KHỎE CỦA DẦU CÁM GẠO ÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẠNH”.

Ngày 13/11/2014 tại phòng 305 nhà Cát 

Tường, chương trình tiên tiến (CTTT) 

ngành Công nghệ Thực phẩm đã mời PGS.TS 

Riantong Singanusong trường Đại học Nare-

suan, Thái Lan) báo cáo chuyên đề: Processing, 

Nutrition and Health of Cold-Pressed Rice Bran 

Oil” trong chương trình trao đổi giảng viên dạy 

CTTT.

Dầu cám gạo ép bằng phương pháp lạnh được 

áp dụng sản xuất nhiều tại Thái Lan nhưng ở Việt 

Nam còn khá nhiều hạn chế. Seminar là dịp để 

PGS.TS Riantong Singanusong trình bày kết quả  

nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên hiểu về dầu 

cám gạo đối với sức khỏe, cũng như dịp để sinh 

viên có thể trao đổi học thuật bằng ngôn ngữ tiếng 

Anh.

PGS.TS Riantong Singanusong cũng đã cam 

kết: Tiếp tục hỗ trợ Khoa Công nghệ thực phẩm 

trong hoạt động đào tạo dưới hình thức thực tập 

khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên CTTT tại 

trường Naresuan - Thái Lan trong thời gian tới.
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THẢO LUẬN “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA NÔNG HỌC ĐẾN 2020
TẦM NHÌN 2025

Trang 7

Sáng ngày 15/11/2014, Khoa Nông học đã 

tổ chức Thảo luận “Định hướng phát triển 

khoa Nông học đến 2020 tầm nhìn 2025. Tham 

dự chương trình có PGS.TS Bùi Cách Tuyến, 

Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường, nguyên 

Hiệu trưởng, nguyên trưởng khoa Nông học; Ban 

giám hiệu Nhà trường; Đại diện các phòng Đào 

tạo, Đào tạo Sau Đại học, Công tác Sinh viên, Kế 

hoạch tài chính, Hợp tác quốc tế, Hành chính; cựu 

giảng viên, giảng viên, sinh viên khoa Nông học. 

Thảo luận đã đưa ra những ý kiến nhận định, 

ý kiến đóng góp liên quan như: những thuận lợi 

và khó khăn của ngành nông nghiệp trong những 

năm gần đây, Khoa và Trường cần hạn chế việc 

cán bộ chuyển công tác khỏi đơn vị, gây chảy 

máu chất xám, phát triển mạnh những trung tâm 

dịch vụ, hợp tác quốc tế, tận dụng nguồn vốn đầu 

tư của trung ương để có kinh phí hoạt động ng-

hiên cứu, giảng dạy, đẩy mạnh xây dựng trại thực 

nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạỵ, 

công tác nghiên cứu khoa học cần chú trọng các 

thế mạnh trọng tâm của Khoa như thế mạnh về 

cây công nghiệp.

PGS.TS  Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Nhà trường 

phát biểu chỉ đạo, Khoa Nông học sẽ là Khoa tiên 

phong thực hiện định hướng phát triển Khoa đến 

năm 2020, tầm nhìn 2025, từng bước xây dựng 

Khoa Nông học trở thành khoa nghiên cứu hàng 

đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nguyễn Tuấn Đạt – Khoa Nông Học
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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

TIN VẮN
- Vào ngày 3/11/2014, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên 

Trường tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 1 – năm học 2014-2015. Đợt này có 1.500 CBVC, sinh viên 

tham gia hiến máu. Đây là nguồn máu nhằm kịp thời cấp cứu và chữa trị cho các bệnh nhân, đặc biệt 

là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

- Vào ngày 06/11/2014, Công đoàn khoa Công nghệ Thực phẩm phối hợp với các công đoàn đơn vị 

bạn tổ chức buổi tuyên truyền Ngày pháp luật Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11. Tại buổi 

tuyên truyền, báo cáo viên - ThS Lê Hữu Trung, trưởng phòng Hành chính Trường đã giúp công đoàn 

viên nâng cao nhận thức về Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,  Hiến pháp 

sửa đổi năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến 

quyền, lợi ích và nghĩa vụ của giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động và người học.

- Ngày 14/11/2014, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường đã tổ chức chương trình “Ngày hội 

các chiến dịch tình nguyện 2014”. Đây là chương trình nhằm tổng kết lại các hoạt động tình nguyện 

của sinh viên trong năm vừa qua như: Xuân tình nguyện, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh….

- Ngày 16/11/2014, Đoàn khoa Thủy sản đã tổ chức chương trình văn nghệ “Đêm hội Thủy cung” 

với sự tham gia của tất cả các chi Đoàn trong khoa. Các tiết mục văn nghệ có nội dung ca ngợi tình yêu 

trường lớp, thầy cô, xen lẫn các tiết mục nhảy hiện đại, kịch, thời trang nhằm hướng đến kỷ niệm ngày 

nhà giáo Việt Nam 20/11 và chào mừng kỳ niệm 40 năm thành lập khoa Thủy sản (1974-2014).

- Sáng ngày 20/11/2014, khoa Lâm nghiệp đã tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhân 

dịp này, Khoa trao tặng 26 suất học bổng cho sinh viên vượt khó học tập, trong đó Công ty Chế biến 

gỗ Khoa Lâm (15 suất), Công ty Chế biến gỗ Toàn Thuận (6 suất) và Công ty Công nghệ Thiên Hưng 

(5 suất).

- Trong tháng 11/2014, có 168 sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm đã tham gia chương trình tham 

quan doanh nghiệp đến nhà máy Acecook tại  KCN Tân Bình, TP.HCM và nhà máy Ajinomoto Biên 

Hoà tại KCN Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Đây là cơ hội giúp sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ 

quan sát thực tế dây chuyền sản xuất của nhà máy.

- Vừa qua, trong kỳ thi chuẩn Anh văn đầu ra B1, hội đồng thi Trường Đại học Nông Lâm đã phát 

hiện 32 sinh viên nhờ người thi hộ. Theo khung xử lý kỷ luật của Bộ GD&ĐT, mức kỷ luật đối với 

mỗi sinh viên nhờ người thi hộ là đình chỉ một năm đối với sinh viên vi phạm lần đầu và buộc thôi 

học đối với những trường hợp vi phạm từ lần thứ 2.

Lệ Hằng tổng hợp


