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Lôøi  Ban  Bieân Taäp

Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, chào mừng 

Xuân Ất Mùi - 2015 và những sự kiện nổi bật của Nhà trường; Bản tin Trường Đại học Nông 

Lâm TP.Hồ Chí Minh phát hành số Xuân Ất Mùi (82 - 83) - 2015.

Một năm đã trôi qua và tiếp bước một năm mới - 2015, Ban Biên tập xin gởi tới Thầy, Cô giáo, cán 

bộ viên chức, nhân viên, sinh viên của trường và quý độc giả gần xa lời chúc Sức khỏe, An khang và 

Thịnh vượng; chúc trường Đại học Nông Lâm TP.HCM luôn phát triển bền vững theo định hướng 

chiến lược “phát triển trường Đại học Nông Lâm TP.HCM theo hướng trở thành trường Đại học 

nghiên cứu tại Việt Nam”; 

Vì chủ đề cũng như khuôn khổ của Bản tin có hạn nên một số bài viết và hình ảnh chưa được đăng 

tải trong số này, chúng tôi sẽ cho đăng tải trên website http://nls.hcmuaf.edu.vn. Rất mong cán bộ viên 

chức, giảng viên, sinh viên thông cảm và thường xuyên đóng góp ý kiến cho Bản tin về nội dung và 

hình thức cho các số tiếp theo.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, sự tham gia cộng tác của 

các đơn vị; sự giúp đỡ của Đảng bộ, Đoàn thể, các tác giả, các cộng tác viên để bản tin số 82-83 ra 

mắt theo đúng kế hoạch.

TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2015

Ban biên tập

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, bài hoặc góp ý xin gửi về:

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Phòng số 7, Lầu 2, nhà Phượng Vỹ

ĐT: 08.38974560

Email: bantinnonglam@hcmuaf.edu.vn

(Lưu hành nội bộ)
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Lôøi  Chuùc Teát   Cuûa  Hieäu Tröôûng
Cán bộ viên chức, giảng viên và các em sinh viên thân mến!

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, 

lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015

Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh trong những năm qua đã không ngừng đổi mới, phát 

triển đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về số lượng và chất lượng, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo 

nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên và xã hội.

Nhờ sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý, cùng toàn thể sinh viên, năm học 

2013– 2014 nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong học tập và giảng dạy. Hoạt 

động khoa học - công nghệ của Trường đã tiếp tục phát triển mạnh. Một số công trình nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ, cấp Trường được đánh giá tốt, có giá trị thực tiễn cao.

Trong những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục thực hiện đào tạo theo chương trình mới, đổi mới 

phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy. Đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị thí nghiệm, thực hành, thực tập của sinh viên theo hướng hiện đại hóa, nhằm tạo một đội ngũ cán 

bộ kỹ thuật vừa có trình độ chuyên môn giỏi, vừa có tay nghề vững vàng.

Thầy và trò Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh đón mừng Xuân mới Ất Mùi trong không 

khí phấn khởi của những thành tích đã đạt được trong năm qua, ra sức thi đua lập thành tích cao 

trong giảng dạy và học tập. Chào mừng 60 năm ngày thành lập trường trong năm 2015, thực hiện 

thắng lợi mục tiêu đã đề ra, nhằm đưa trường ta trở thành một trường trọng điểm, một địa chỉ đào tạo 

có uy tín và chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tôi xin chúc toàn thể cán bộ viên chức, giảng 

viên, sinh viên cùng gia đình sang năm mới An khang, Thịnh vượng.

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Hay
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MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TP.HCM NĂM 2014

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

- Ngày hội việc làm 2014 do trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức với khoảng 5000 lượt sinh 

viên trong trường và các trường lân cận giao lưu, tham quan các gian hàng. Đây là hoạt động ý nghĩa 

nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa Nhà trường – Sinh viên – Doanh nghiệp.

- 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. 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.

- Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tiến hành bầu ra BCH nhiệm 

kỳ 2014 – 2017. Theo đó, Đại hội đã bầu đ/c Nguyễn Phan Thành - Bộ môn Công nghệ Sinh học giữ 

chức vụ Bí thư Đoàn trường và đ/c Nguyễn Thị Thanh Duyên - Khoa Nông học giữ chức vụ Phó Bí 

thư BCH Đoàn TNCS HCM trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

- Theo quy định của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, tất cả sinh viên từ khóa 2014 (k40) trở 

đi phải tham dự kiểm tra tiếng Anh đầu vào để phân loại trình độ, xếp lớp và xét miễn các học phần 

tiếng Anh.

- 05 sinh viên thuộc khoa Cơ khí bao gồm: Nguyễn Khoa Nam, Vương Nhật Khôi, Nguyễn Thành 

Luân, Huỳnh Công Trí, Huỳnh Thanh Long đã tham gia cuộc thi “Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu 

Honda 2014” và đạt thành tích nằm trong top 10 toàn quốc trong tổng số 131 đội tham gia.

- Tiến sĩ Trần Hữu Lộc – giảng viên khoa Thủy sản là một trong 06 công dân đã được nhận danh 

hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2014 do bình chọn của Hội đồng Thành đoàn TP.HCM. 

TS. Trần Hữu Lộc cũng đã được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ IX năm 2014.

- Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh đạt giải 3 trong giải bóng đá sinh viên toàn quốc Truyền hình 

Quốc phòng Việt Nam tranh cúp Viettel 2014. Ngoài ra, đội bóng sinh viên của Trường còn được nhận 

giải đội bóng phong cách và danh hiệu Thủ môn xuất sắc.

- Khoa Nông học trường ĐH Nông Lâm TP.HCM phối hợp với Hội nghiên cứu bệnh hại thực vật 

Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu bảo vệ sức khỏe  cây trồng & vật nuôi tổ chức.Hội thảo Quốc gia 

về “Bệnh hại thực vật Việt Nam” lần thứ 13. Đây cũng là lần thứ 2 trường ĐH Nông lâm TP.HCM tổ 

chức Hội thảo này.

- Công ty CP Vina và Trường ĐH Nông lâm TP. HCM ký kết hợp tác trong đào tạo, chuyển giao 

công nghệ và hỗ trợ sinh viên thực tập thuộc các lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thực phẩm và thủy 
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sản. Lễ ký kết MOU vào ngày 6/6/2014 chính là cột mốc đánh dấu sự gắn bó hợp tác lâu dài giữa 

trường Đại học Nông Lâm và Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam.            

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đông Sài Gòn và trường Đại 

học Nông Lâm TP.HCM đã ký kết hợp tác với nhau. Qua đó, ngân hàng BIDV đã tài trợ 1,5 tỉ đồng 

cho Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, nhằm hỗ trợ Nhà trường trang bị phần mềm quản lý đào tạo. 

Phần mềm quản lý đào tạo giúp Trường ĐH Nông Lâm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin toàn  

diện trong quản lý điều hành, quản lý đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Phòng Công Tác Sinh Viên

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TP.HCM NHIỆM KỲ 2014-2017

Sáng ngày 19 - 12 - 2014, BCH Đoàn trường 

đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 

2014 – 2017. Tham dự Đại hội có PGS.TS.NGƯT 

Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu 

trưởng Nhà trường; đ/c Hồ Thị Đan Thanh - Ủy 

viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Thành 

Đoàn, 191 Đại biểu của Đại hội và hơn 35 khách 

mời từ các đơn vị trong và ngoài trường.

Đại hội là nơi tập hợp tâm tư, nguyện vọng ý 

chí của đoàn viên, thanh niên. Đại hội lần này 

với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Nông Lâm vững chuyên 

môn, sáng nhân cách, xung kích xây dựng nhà 

trường thân thiện, xã hội hiện đại, văn minh”.

Đồng Chí Nguyễn Phan Thành
Bí Thư Đoàn Trường

Đồng Chí Nguyện Thị Thanh Duyên
Phó Bí Thư - Chủ Nhiệm UBKT Đoàn

Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí trong Ban Thường 

vụ gồm: đ/c Nguyễn Văn Cường (K.Kinh tế), đ/c 

Nguyễn Thị Thanh Duyên và đ/c Võ Cao Trí (K. 

Nông học), đ/c Nông Thị Mỹ Hạnh và đ/c Nguyễn 

Xuân Viên (K. Chăn nuôi Thú y), đ/c Hồ Thanh 

Hậu và đ/c Nguyễn Phan Thành (BM. Công nghệ 

Sinh học), đ/c Phạm Văn Khanh (Môi trường & 

Tài nguyên), đ/c Lê Văn Sony (Văn phòng Đoàn 

trường). 

Đ/c Nguyễn Phan Thành được bầu làm Bí thư, 

đ/c Nguyễn Thị Thanh Duyên giữ chức vụ Phó 

Bí thư BCH Đoàn TNCS HCM trường Đại học 

Nông Lâm TP.HCM nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Đoàn Thanh Niên
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BÀN VỀ DỰ ÁN ERAMUS MUNDUS

Ngày 05/12/2014, Trường Đại học Nông 

Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón 

phái đoàn Ủy ban Châu Âu gồm 5 chuyên gia. 

Về phía trường Đại học Nông Lâm, thành phần 

tham dự buổi họp bao gồm: TS. Dương Duy 

Đồng - Phó hiệu trưởng, TS. Nguyễn Ngọc Thùy 

- Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Ban Chủ nhiệm 

khoa Công nghệ Thực phẩm và Chăn nuôi Thú y.

Mục đích của chuyến viếng thăm là để triển 

khai học bổng Eramus Mundus cho sinh viên Việt 

Nam. Các chuyên gia bày tỏ niềm hy vọng sẽ có 

nhiều sinh viên trường Đại học Nông Lâm tham 

gia chương trình học bổng này.

Nguyệt Khánh
Phòng Hợp Tác Quốc Tế

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
VỚI HÀN QUỐC 

Sáng ngày 18/12/2014, trường Đại học 

Nông Lâm TP.HCM đã có buổi hội thảo 

với Đoàn làm việc đến từ Hàn Quốc gồm 5 

chuyên về gia cơ khí công nghệ. Về phía Trường, 

thành phần tham dự buổi họp bao gồm gồm: 

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Nhà 

trường, TS. Nguyễn Ngọc Thùy - Trưởng phòng 

Hợp tác quốc tế, TS. Nguyễn Huy Bích - Trưởng 

khoa Cơ khí Công nghệ, ThS. Đặng Hữu Dũng - 

Phó trưởng Khoa cơ khí công nghệ, TS. Bùi Ngọc 

Hùng - Trưởng phòng Sau Đại học, TS. Lê Anh

Đức - Phó Trưởng phòng Sau Đại học và cán bộ 

viên chức Khoa Cơ khí Công nghệ.

Nội dung của buổi hội thảo là phát triển Cơ giới 

hóa Nông nghiệp Việt Nam với Hàn Quốc. Buổi 

hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp và hai bên 

hứa hẹn sẽ cùng nhau hợp tác về vấn đề cơ giới 

hóa Nông Nghiệp Việt Nam trong thời gian sắp 

tới.
Nguyệt Khánh

Phòng Hợp Tác Quốc Tế
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HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Vào ngày 31/12/2014 tại phòng 305 giảng 

đường Cát Tường đã diễn ra Hội thảo 

Khoa học Khoa Công nghệ Thực phẩm năm 

2014. TS Phan Tại Huân – trưởng khoa Công 

nghệ Thực phẩm đã khai mạc và chủ trì hội thảo. 

Tham dự hội thảo ngoài cán bộ viên chức khoa 

Công nghệ Thực phẩm trường Đại học Nông Lâm 

TP.HCM còn có một số CBVC Khoa Cơ khí, Bộ 

môn Công nghệ Hóa học và hơn 150 sinh viên 

đến từ chương trình tiên tiến và học viên cao học 

Công nghệ Thực phẩm các khóa.

Các báo cáo viên tham gia hội thảo đã báo cáo, 

trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và giới thiệu 

những kết quả thành tựu nghiên cứu trong những 

năm qua để có thể chuyển giao công nghệ cũng 

như tham gia chấm các poster chuyên ngành Công 

nghệ Thực phẩm do các sinh viên lớp DH10TP 

chương trình tiên tiến thực hiện.

Kết thúc hội thảo PGS.TS.NGND Bùi Văn 

Miên – trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa 

học trường đã biểu dương các công trình nghiên 

cứu, ghi nhận các đề xuất và thống nhất định 

hướng nghiên cứu khoa học trong giai đoạn tiếp 

theo nhằm giúp Nhà trường đạt mục tiêu Trường 

Đại học nghiên cứu trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Phước Thủy
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

THẢO LUẬN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA LÂM NGHIỆP ĐẾN 
NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

nghiên cứu khoa học, cựu giảng viên, giảng viên, 

và sinh viên khoa Lâm nghiệp.

Mở đầu buổi thảo luận là phần báo cáo của TS. 

Lê Bá Toàn - Trưởng khoa Lâm Nghiệp về chiến 

lược phát triển của khoa Lâm nghiệp giai đoạn 

2015 - 2020 tầm nhìn 2025. Theo đó, để phát 

triển ổn định và bền vững, khoa Lâm Nghiệp đề 

ra chiến lược cụ thể như sau:

Chiến lược phát triển đào tạo: Nâng cao chất 

lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ổn định 

quy mô đào tạo đại học, mở rộng quy mô đào tạo 

sau đại học để đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực chất

Sáng ngày 17/12/2014, khoa Lâm nghiệp đã 

tổ chức Thảo luận “Định hướng phát triển 

khoa Lâm nghiệp đến 2020 tầm nhìn 2025”.Tham 

dự có PGS.TS.NGƯT Nguyễn Hay - Hiệu trưởng 

Nhà trường, PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng 

- Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Phạm Văn Hiền - Phó 

hiệu trưởng, TS.Trần Đình Lý - Trưởng phòng 

Đào Tạo, TS.Bùi Ngọc Hùng - Trưởng phòng đào 

tạo Sau đại học, ThS. Bùi Xuân Nhã - Trưởng 

phòng Kế hoạch tài Chính, TS. Nguyễn Ngọc 

Thùy - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, PGS.TS 

Nguyễn Phú Hòa - Phó Trưởng phòng Quản lý
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lượng cao, đa dạng của xã hội, hội nhập với khu 

vực và quốc tế.

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ: 

Xây dựng khoa Lâm Nghiệp không chỉ trở thành 

Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao, 

mà còn là Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao 

những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ hàng đầu ở 

khu vực phía Nam về lĩnh vực lâm nghiệp.

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Xây 

dựng hoàn chỉnh đội ngũ cán bộ giảng viên và 

viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm, yêu 

nghề và năng lực chuyên môn cao để đảm bảo 

hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học.

Chiến lược phát triển cơ sở vật chất: Xây 

dựng cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại để đáp 

ứng tốt nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ trong những lĩnh vực

mũi nhọn của khoa Lâm Nghiệp.

Chiến lược phát triển tài chính: Nâng cao 

nguồn tài chính thông qua việc mở rộng hợp tác 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và 

sản xuất; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tất 

cả các nguồn tài chính.

Thông qua những chiến lược cụ thể là những 

giải pháp thực hiện rất rõ ràng và chi tiết thể hiện 

từng bước đi đúng đắn và khoa học của Khoa 

trước bối cảnh thực tế. 

PGS.TS Nguyễn Hay đã tổng kết tất cả các nội 

dung cần thực hiện và thống nhất với các đại biểu 

về các ý kiến đóng góp, đồng thời đề nghị Ban 

chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp kịp thời phổ biến 

đến giảng viên, cán bộ viên chức trong Khoa thực 

hiện theo đúng kế hoạch. 

Thiên Kim - Khoa Lâm Nghiệp

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN 2015

Nhằm hướng đến kỷ niệm 85 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930-03/2/2015) và mừng Xuân Ất Mùi 

2015, ngày 07/01/2015, Công đoàn Trường Đại 

học Nông Lâm TP.HCM tổ chức Hội diễn văn 

nghệ và báo ảnh với chủ đề: “Mừng Đảng -  Mừng  

Xuân”. 

Tham dự Hội diễn có PGS.TS.NGƯT Nguyễn 

Hay - Hiệu trưởng - Phó Bí Thư Đảng Ủy, PGS.

TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng 

- Bí thư Đảng Ủy, ThS. Nguyễn Thị Phương Linh 

- Chủ tịch Công đoàn, ThS. Đặng Kiên Cường 

- Phó Chủ tịch Công đoàn, đại diện lãnh đạo các 

Phòng - Khoa - Bộ Môn, toàn thể giảng viên,

cán bộ viên chức và người lao động.

Hơn 40 tiết mục văn nghệ đặc sắc do 34 Công 

đoàn bộ phận dàn dựng, biên đạo và biểu diễn, 

với các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, múa.. đã 

mang đến cho Hội diễn những tiết mục văn nghệ 

vui tươi và sôi động. 

Hội diễn văn nghệ và báo ảnh còn là cơ hội để  

công đoàn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh 

nghiệm, làm việc theo nhóm nhằm tăng cường 

mối đoàn kết, chia sẻ cho nhau trong công việc và 

cuộc sống hằng ngày.  

Công Đoàn Trường
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TẾT NĂM MÙI NÓI CHUYỆN DÊ

Giai thoại các loài dê

Dê cũng là loài vật gần gũi với đời sống 

và sinh hoạt của loài người nên có không 

ít giai thoại, truyền thuyết về nó. Đặc biệt, trong 

nền văn học cổ phương đông, hình ảnh con dê 

rất dễ gần, chúng chỉ cần cỏ non và lá xanh là có 

thể sống mãn nguyện, còn con người lại không 

muốn như thế, vì vậy loài dê trở thành một con 

vật có lắm chuyện để nói với loài người.

Vào đời Tam Quốc có chuyện rằng khi Tào 

tháo đuổi bắt Tả Từ. Bí lối, Tả Từ liền chạy thẳng 

vào đàn dê, rồi dùng phép thuật biến mình thành 

dê. Khi phụ tá của Tào Tháo cho kiểm lại số dê 

thấy thừa một con, biết có Tả Từ trong đó, liền 

bảo: “Tả Từ cứ đầu hàng, ta không giết đâu mà 

sợ!”. bỗng một con dê trong đàn bước ra gật đầu, 

quỳ lạy. Phụ tá Tào Tháo xông vào bắt sống tức 

thời cả đàn dê liền quỳ xuống, khiến tên quan 

không phân biệt được con dê nào là hoá thân của 

Tả Từ nữa. Câu chuyện kết luận: Loài dê có đức 

độ hơn người, không phản trắc, không tố giác 

bạn bè”. Trong Sách Của Trang Tử đã ví phép 

dưỡng sinh phải khéo như phép chăn dê. Muốn cả 

đàn dê cùng tiến, chỉ cần ra roi quát khẽ vào con 

cuối cùng là đủ . Còn sách “Hán thư” kể chuyện

Lý Thức mặc áo dài, đi giày cỏ, chăn dê hàng 

năm trời ở Thượng lâm để lập chí.

Câu chuyện ca ngợi đức trung kiên của Tô Vũ. 

Khi bị giặc Hung nô đày ra Bắc Hải chăn một 

đàn dê đực, hẹn khi nào dê đẻ thì cho về. Tô Vũ 

vẫn nắm vững ngọn cờ tiết nghĩa của nhà Hán, 

ngày ngày đào dế, bắt chuột ăn để sống qua ngày, 

không hề nản lòng thoái chí.

Trong văn học cổ Việt Nam.

Con dê cũng lắm chuyện để nói. Vua Minh 

Mạng lên ngôi từ (1820 - 1840) là một ông vua 

nổi tiếng nhiều chuyện.

Trong nước thời ấy hễ ai có con gái đẹp trong 

nhà đều lo sợ bị bắt tiến vua làm cung phi, mỹ 

nữ. Chuyện nàng Son chẳng hạn, năm Quý Mùi 

cách đây vừa tròn 192 năm (1823 - 2015) đúng 

vào năm con dê. Vua Minh Mạng làm bài thơ tự 

trào nổi tiếng có câu: “Nhất dạ ngũ giao, tam hữu 

dụng”. Nghĩa là một đêm ngủ với năm bà, thì ba 

bà mang thai!

Trong phong trào Cần Vương ở Nghệ Tĩnh ai 

cũng biết tên Việt gian Nguyễn Thân, khét tiếng 

là tàn bạo và dâm dục. Một hôm y cho gọi phường 

chèo tới hát phục vụ. Nửa chừng, hai anh hề chèo 

bước ra sân khấu, rủ nhau đánh bạc để lấy cớ chơi 

xỏ tên gian thần. 
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   Anh hề Giáp lấy 4 đồng tiền bôi vôi bỏ vào đĩa, 

rồi úp bát xóc. Một anh hề khác là Ất móc túi bỏ 

ra 3 tiền đặt vào mặt lẻ. Giáp xoay bát rồi phán: 

Dê kêu !

Ất hỏi:

Dê kêu là thế nào?

Giáp trả lời:

- Mày ngu lắm, không biết dê kêu là “bé bé” sao 

- Con dê còn biết chê mày đánh bé quá!

Ất liền móc túi bỏ thêm tiền:

Đây thêm 3 tiền, dê kêu nữa thôi!

Giáp liền xoay bát quát to:

- Dê kêu, dê kêu !

Ất vét túi, quát lại:

- Đấy tao đánh cả quan, mày dám không?

Giáp quát lại:

- Đánh cả quan thì đánh, tao cóc sợ.

“Đánh cả quan” ở đây tức là đánh cả 100 đồng tiền 

(100 đồng = 1 quan tiền). Nhưng dụng ý của hề là 

quát vào mặt tên Việt gian. Đòi “đánh cả quan”. 

Thế là tên quan Nguyễn Thân hôm đó đành phải 

đỏ mặt tía tai, không thể bắt bẻ gì được. Khi đã 

chửi xỏ tên Nguyễn Thân xong, Giáp liền xoay 

bát 3 vòng rồi lật ra mặt chẵn. Ất đánh mặt lẻ chịu 

thua. Giáp vơ tiền bỏ túi mình rồi vênh mặt dạy 

đời Ất: “Cờ bạc là bác thằng bần”.

Vậy chi mày nên tìm phường “vào luồn ra cúi” 

mà kiếm ăn cho “sướng thân”. Ất liền ngửa hai 

bàn tay hát rằng :

Tài giỏi sá gì thân khuyển mã

Thà rằng ngồi tót vuốt râu dê

Những người cùng xem diễn trò hôm ấy được 

một phen tán thưởng tài nghệ “mắng quan” của 

hai anh hề.
Sưu Tầm

Nguyễn Đại Thạch
Phòng Công Tác Sinh Viên

HƠN 1000 HỌC SINH THPT THAM GIA TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 
TẠI TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Theo đó, trong tháng 12/2014 - 1/2015 có 

các đoàn học sinh đến từ trường: THPT 

Dương Háo Học tỉnh Trà Vinh, Tỉnh đoàn Bà Rịa 

- Vũng Tàu, THPT Nguyễn Trung Trực tỉnh Tây 

Ninh, THPT Nguyễn Đáng tỉnh Trà Vinh, THPT 

Thủ Khoa Huân tỉnh Tiền Giang đã đến tham 

quan, tham gia tư vấn hướng nghiệp tại trường 

ĐH Nông Lâm TP.HCM.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp có 

ý nghĩa quan trọng nhằm giúp học sinh giải đáp 

những thắc mắc liên quan đến ngành nghề đào 

tạo của Nhà trường, cũng như phương châm đào 

tạo nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã 

hội. Đây cũng là cơ sở để việc chọn trường, chọn

ngành chính xác, tránh tình trạng lãng phí về thời 

gian, kinh phí học tập.
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TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Để  không ngừng tăng cường kiến thức 

pháp luật PCCC cũng như hoạt động thực 

tế trong công tác PCCC, góp phần thực hiện có 

hiệu quả Luật PCCC; đồng thời cung cấp những 

kiến thức cơ bản về PCCC, những kỹ năng cần 

thiết tự bảo vệ và xử lý sự cố khi có sự cố cháy, 

nổ xảy ra, vừa qua, trường Đại học Nông Lâm 

Tp.HCM đã tổ chức tập huấn PCCC cho toàn thể 

CBVC của Trường.

Tham dự tập huấn có lãnh đạo nhà trường, lãnh 

đạo các đơn vị, ban an toàn lao động, đội phòng 

cháy chữa cháy của trường cùng các cán bộ phụ 

trách công tác PCCC của các đơn vị.

Phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn, PGS.TS 

Phạm Văn Hiền - Phó Hiệu trưởng - đội trưởng 

đội PCCC đã nêu lên tầm quan trọng của công 

tác phòng, chống cháy nổ; đồng thời nhấn mạnh 

trong nhiều năm qua Nhà trường đã chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định về PCCC, đảm bảo 

hoạt động PCCC của Trường luôn tuân thủ các 

quy định của pháp luật, hạn chế tối đa các sự cố 

cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn trong học tập và

lao động. Trường đã triển khai các hoạt động 

về PCCC như: thành lập đội PCCC gồm có 23 

đội viên chuyên trách, 56 đội viên thường xuyên 

rà soát và xây dựng lại phương án PCCC cho 

phù hợp với điều kiện thực tế; lập hồ sơ PCCC 

theo quy định, tăng cường hệ thống trang thiết 

bị PCCC và định kỳ bảo dưỡng hệ thống trang 

thiết bị PCCC; thường xuyên kiểm tra hoạt động 

PCCC trong toàn Trường.

Tại buổi tập huấn, CBVC của Trường được 

hướng dẫn các kỹ thuật PCCC cơ bản như: Sử 

dụng bình chữa cháy bằng bình khí CO2, bình 

chữa cháy bằng bột để dập tắt đám cháy tại chỗ 

và cách thức xử lý nhanh các tình huống cháy, 

nổ có thể xảy ra; cách xử lý cứu hộ, cứu nạn,…

Sau buổi học lý thuyết, giảng viên Sở Cảnh sát 

PCCC đã hướng dẫn cho CBVC trong Trường 

thực hành sử dụng các phương tiện bình chữa cháy 

bằng bột, bình khí  CO2 để dập tắt đám cháy.

Tô Tấn Long
Phòng QL & NCKH
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TS. TRẦN HỮU LỘC – “CÔNG DÂN TRẺ TIÊU BIỂU TP.HCM” NĂM 2014

Ngày 1/1/2015, tại Nhà văn hóa Thanh 

niên TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM 

đã tổ chức Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu 

biểu TP.HCM năm 2014. Trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM vinh dự có TS. Trần Hữu Lộc - giảng 

viên khoa Thủy sản một trong 6 công dân tiêu 

biểu được vinh danh trong Lễ tuyên dương này. 

TS. Trần Hữu Lộc bảo vệ luận án tiến sĩ ngành 

vi sinh và bệnh tôm tại Mỹ năm 2013 khi mới 

29 tuổi. Anh có những đóng góp tích cực trong 

lĩnh vực thủy sản, điển hình là triển khai thành 

công đề tài “Hội chứng tôm chết sớm” (EMS) 

góp phần giải quyết nạn dịch lúc bấy giờ. Anh 

luôn tích cực phối hợp với các bộ, sở, ban ngành 

cùng tháo gỡ những vướng mắt cho bà con trong 

lĩnh vực thủy sản. Ngoài đóng góp trong lĩnh

TS. Trần Hữu Lộc

vực thủy sản, anh còn có đóng góp rất lớn trong 

việc xây dựng quan hệ với các tổ chức quốc tế 

nhằm tạo liên kết hỗ trợ cho nghề thủy sản Việt 

Nam như FAO, NACA, Global, Aquaculture Al-

liance, các trường Đại học Quốc tế như Univer-

sity of Arizona (Mỹ), Oregon State University 

(Mỹ),... Trong các hoạt động quốc tế, anh đảm 

nhận nhiều cương vị như: cố vấn quốc tế của tổ 

chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO, cùng là 

chuyên gia của các tổ chức như NACA,GAA, là 

diễn giả quen thuộc của nhiều diễn đàn về bệnh 

học thủy sản tại Mỹ, thường xuyên được nhận 

lời mời làm diễn giả của các hội thảo ở các nước 

như: Mexico, Panama, Ecuador, Đức, Pháp, Áo, 

Bỉ, Czech, Ấn Độ.
Khoa Thủy Sản
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ĐH NÔNG LÂM TP.HCM: GẦN 3800 SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2014

Hàng năm Nhà trường xét tốt nghiệp cho 

sinh viên trong 4 đợt vào tháng 3, tháng 

6, tháng 9 và tháng 12. Năm 2014, trường ĐH 

Nông Lâm TP.HCM có gần 3800 sinh viên được 

công nhận tốt nghiệp, trong đó: hệ đại học chính

quy có 2724 sinh viên, hệ cao đẳng có 238 sinh 

viên và hệ vừa làm vừa học có 783 sinh viên. 

Trong tổng số sinh viên được tốt nghiệp nói trên, 

có 471 sinh viên được khen thưởng với các danh 

hiệu: Thủ khoa,  Á khoa (51 sinh viên), Xuất sắc  

(29 sinh viên), Giỏi (391 sinh viên).

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM  là một trường 

đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, với số lượng sinh 

viên tốt nghiệp hàng năm là nguồn lực lao động 

quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của 

đất nước.

SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NHẬN HỌC BỔNG 
ĐẠM PHÚ MỸ

Ngày 25/12/2014 tại Nhà máy Đạm Phú 

Mỹ, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất 

dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Lễ trao học bổng 

Đạm Phú Mỹ cho sinh viên xuất sắc đến từ các 

trường: ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Giao thông 

vận tải, ĐH Dầu khí, ĐH Bà Rịa Vũng Tàu, ĐH 

Sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách khoa TP.HCM. 15 

sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã được 

nhận học bổng với tổng trị giá 75 triệu đồng. Đây 

là những sinh viên có kết quả học tập tốt thuộc các 

Khoa/Bộ môn: Công nghệ hóa học, Môi trường 

và Tài nguyên, Kinh tế, Cơ khí công nghệ.

Chương trình học bổng Đạm Phú Mỹ (tiền thân 

là học bổng DPM, học bổng PVFCCo) là hoạt 

động thường niên của PVFCCo từ năm 2008 

nhằm cụ thể hóa cam kết của PVFCCo về việc

thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, 

đặc biệt là trách nhiệm với thế hệ trẻ - tương lai 

của đất nước. Đến nay, Chương trình học bổng 

này đã trao tổng cộng 2010 suất  với tổng trị giá 

gần 12 tỷ  đồng và là một trong những chương 

trình học bổng có uy tín và giá trị lớn nhất trên 

toàn quốc.

Diệu Hương
Phòng Công  Tác Sinh Viên

Đoàn Thanh Niên
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CHUYÊN MỤC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

Kính gửi Ban tư vấn,

Em là Hà, hiện đang là năm cuối. Em có một 

trăn trở không biết hỏi ai nên em viết thư này 

mong có người lắng nghe những chia sẻ của em. 

Mọi chuyện bắt đầu năm cấp 3, em bắt đầu có 

biểu hiện của bệnh trầm cảm khá nặng và nó kéo 

dài 4 năm, đến khi anh trai em mất nhưng em 

không có cảm xúc gì, em cảm thấy hoảng sợ em 

mới đi tìm bác sĩ. Bác sĩ cho em uống thuốc đặc 

trị, được 2 tháng em thấy tinh thần có chút ổn 

định hơn nhưng do không chịu nổi tác dụng phụ 

của thuốc và cảm thấy trí nhớ của mình bị giảm 

nhiều hơn trước nên em tự ý bỏ thuốc. Đến nay 

cũng đã 2 năm rồi, em không còn có những cảm 

xúc đau đớn như trước nữa nhưng thay vào đó là 

sự trơ lỳ của cảm xúc, ít cảm xúc. Mấy tháng gần 

đây, em cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, không 

muốn làm gì hết, không muốn học bài, và cảm 

thấy mất sức sống. 

Cách đây một tuần bên công ty em sắp vào làm, 

yêu cầu các sinh viên thực tập có một tiết mục văn 

nghệ, nhóm em gồm 3 người và chuẩn bị tiết mục 

hát song ca, thì em là người hát, điều đáng nói 

là trong lúc hát em không thể thuộc lời. nếu một 

mình em hát hết nguyên bài thì em có thể hát được, 

nhưng 2 người hát, 1 người hát 1 câu, khi em hát 

câu của em như bị bất ngờ em không thể hát được, 

từ sai nhịp đến sai lời. Em đã tập chỉ 1 đoạn nguyên 

một buổi sáng, em nói không quá là đã hát gần 40 

lần, nhưng không hát trôi chảy được. Em và bạn 

em đã luyện tập như thể đang tập nói cho người 

thiểu năng và kết quả là hôm qua em đã có một 

buổi trình diễn thất bại. Em cảm thấy thất vọng, 

không chỉ là cảm thấy xấu hổ với người bạn của 

mình mà cảm thấy rất hoang mang, không biết 

mình có đang gặp vấn đề gì về não bộ do trầm 

cảm trong thời gian quá lâu hay không. Vì vậy em 

mong ban tư vấn cho cho em lời khuyên ạ. 

Em xin chân thành cảm ơn.
Trả lời

Thu Hà thân mến,

Trầm cảm đang là căn bệnh khá phổ biến của 

thời đại này. Khi xã hội phát triển quá nhanh, 

nhu cầu con người quá nhiều, đòi hỏi của xã hội 

đối với cá nhân cũng tăng lên, áp lực chồng lên 

áp lực làm thần kinh con người căng thẳng, mệt 

mỏi, mất sức sống. Em biết mình bị bệnh và chịu 

điều trị để thay đổi là một điều rất tốt, là một điều 

kiện tối ưu để điều trị có kết quả. Rất tiếc, em đã 

không đủ kiên trì để theo đuổi phác đồ điều trị. 

Theo chị biết, điều trị trầm cảm rất mất thời gian 

và công sức. Em phải được điều trị kết hợp giữa 

thuốc và liệu pháp tâm lý. Lần trước em điều trị 

bằng thuốc mà có điều trị bằng tâm lý không? Em 

thử tìm đến chi hội tâm lý Thăng Hoa – nơi có các 

bác sĩ, các nhà tâm lý chuyên về các bệnh tâm lý 

để nhờ giúp đỡ xem sao. Ở đây, các BS, các nhà 

tâm lý chủ yếu là làm công tác xã hội nên không 

ngại lắm về tiền bạc đâu. Em bị bệnh mà vẫn học 

sắp xong đại học, sắp đi làm cho thấy bệnh của 

em còn nhẹ. Em cần tích cực chữa trị để nó không 

nặng thêm, để sau này đi làm chính thức sẽ tự 

tin và tốt đẹp hơn. Vấn đề em hát đến 40 lần mà 

không thuộc có thể là do áp lực và sự thiếu tự tin 

của em chứ chưa hẳn do não có vấn đề. Em cần 

thoải mái, bình tĩnh hơn. Chúc em sớm điều trị có 

kết quả tốt.
ThS Tâm Lý Nguyễn Thị Ngọc
Giảng viên trường ĐH Sài Gòn
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TIN VẮN

- Vừa qua, Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại phân hiệu Ninh Thuận đã tham gia chương 

trình “Những mốc son lịch sử” do Đài truyền hình tỉnh Ninh Thuận tổ chức. Với chủ đề “Xây dựng 

nông thôn mới”, cuộc thi là sân chơi lành mạnh, giúp sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

- Tháng 12/2014, có gần 2.000 sinh viên thuộc hệ đào tạo đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học 

được công nhận tốt nghiệp. Trong đó có 51 sinh viên được công nhận tốt nghiệp danh hiệu Thủ khoa, 

Á khoa, 19 sinh viên đạt danh hiệu tốt nghiệp Xuất sắc và 211 sinh viên được xếp loại tốt nghiệp loại 

Giỏi.

- Từ ngày  12-18/12/2014 Đoàn thanh niên - Hội sinh viên khoa Lâm nghiệp tổ chức chương trình 

văn nghệ truyền thống khoa Lâm Nghiệp “Khúc hát màu xanh”. Cuộc thi góp phần thúc đẩy các 

phong trào Đoàn TN – Hội SV Khoa ngày càng phát triển, cũng như tạo sự kết nối nhằm giúp các Tân 

sinh viên khóa 40 sớm thích nghi với môi trường học tập mới. 

- Ngày 16/12/2014, Phòng Công tác Sinh viên tổ chức Lễ trao học bổng Đồng hành cùng sinh viên 

ĐH Nông Lâm TP.HCM. Tổng trị giá học bổng được trao trong đợt này là 161 triệu đồng, trong đó: 

Ngân hàng BIDV – chi nhánh Đông Sài Gòn – 50 triệu đồng; Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn – 50 

triệu đồng; một giảng viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM – 36 triệu đồng; Trung tâm TTDĐ Viettel 

– chi nhánh Thủ Đức – 20 triệu đồng; Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Thủ Đức – 5 triệu đồng. Học 

bổng được trao cho 73 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học tập.

- Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Nông Lâm TP.HCM vừa có quyết định tặng học bổng cho 

09 sinh viên Thủ khoa và Á khoa của Trường trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014. Trị giá học 

bổng là một năm học tiếng Anh miễn phí tại Trung tâm, từ ngày 02/03/2015 đến ngày 02/03/2016.

- Vừa qua, trường Đại học Nông Lâm đã có buổi đón tiếp trường Đại học Maejo, Chiang Mai, Thái 

Lan. Mục đích của chuyến làm việc là trao đổi về việc kí kết lại MOU giữa hai trường đại học nhằm 

xúc tiến các hoạt động hợp tác trong tương lai.
Lệ Hằng Tổng Hợp
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