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và các Thầy/Cô tham dự buổi đối thoại đã cùng 

trao đổi, trả lời cặn kẽ và giải đáp hầu hết các khó 

khăn, vướng mắc, đồng thời ghi nhận những yêu 

cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên… 

Chương trình giao lưu giữa sinh viên với Lãnh 

đạo Nhà trường kết thúc tốt đẹp với sự cam kết 

của lãnh đạo Nhà trường: luôn cố gắng tạo điều 

kiện tốt nhất cho sinh viên có môi trường học tập 

hiệu quả, an toàn và thân thiện. Toàn thể sinh viên 

có mặt nhất trí đoàn kết cùng Nhà trường vững 

bước hội nhập.

Sáng ngày 31/03/2015, trường Đại học 

Nông Lâm TPHCM đã tổ chức chương 

trình giao lưu đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường 

và Sinh viên với chủ đề “Sinh viên cùng nhà 

trường-Vững bước hội nhập”. 

Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo ra diễn 

đàn trao đổi trực tiếp giữa Lãnh đạo Nhà trường 

với Sinh viên, giúp Nhà trường nắm bắt và giải 

quyết kịp thời những khó khăn của Sinh viên 

trong giai đoạn học tập tại trường.

Tham gia đối thoại trực tiếp với sinh viên có: 

PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng - Bí Thư 

Đảng Ủy, phó Hiệu trưởng; PGS.TS Dương Duy 

Đồng - Phó hiệu trưởng; lãnh đạo các đơn vị 

Phòng/ Ban, Khoa/Bộ môn của Trường.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, 

cởi mở, thẳng thắn và thân mật với những chủ đề 

liên quan như: công tác đào tạo, quản lý sinh viên, 

cơ sở vật chất, thái độ phục vụ của các Phòng 

chức năng cũng như của Khoa/Bộ môn…Chương 

trình còn nhận được những đóng góp về ý tưởng 

của sinh viên trong công tác cải tạo khuôn viên, 

vệ sinh công cộng, tinh thần tình nguyện, công tác 

quản lý chấm điểm rèn luyện...PGS.TS.NGƯT 

Huỳnh Thanh Hùng, PGS.TS.  Dương Duy Đồng
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NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP CHĂN NUÔI - THÚ Y

Khoa Chăn Nuôi Thú Y

Sáng ngày 28/3/2015, Khoa Chăn nuôi-Thú 

y, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ 

chức Ngày hội nghề nghiệp Chăn nuôi - Thú y với 

chủ đề “Định hướng và cơ hội nghề nghiệp trong 

ngành Chăn nuôi Thú y”. Ngày hội đã thu hút sự 

tham gia của hơn 40 gian hàng đến từ các đơn vị 

doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cũng như 

đang hoạt động trong lĩnh vực Chăn nuôi Thú y 

trong cả nước như: Công ty Bio-Pharmachemie, 

Biomin Việt Nam, Công ty Trại Việt, Công ty Việt 

Pháp Quốc Tế, Công ty Cargill Việt Nam…

Phát biểu tại Ngày hội, PGS.TS Nguyễn Tất 

Toàn - Trưởng Khoa Chăn nuôi-Thú y nói: “Mục 

tiêu của ngày hội nghề nghiệp là tôn vinh nghề 

Chăn nuôi - Thú y trong nền kinh tế phát triển và 

hội nhập. Và cũng là cơ hội để các trường đại học 

có đào tạo ngành Chăn nuôi - Thú y của Việt Nam 

giao lưu, chia sẻ về chương trình đào tạo và tìm 

ra một hướng đi mới cho phát triển ngành nghề 

hiện tại và cho tương lai. Đây cũng là cơ hội tốt 

cho tất cả sinh viên các trường, đặc biệt là các em 

học sinh trung học phổ thông có cơ hội tìm hiểu 

về ngành nghề và đó cũng là một trong những sự 

lựa chọn tốt của tất cả các em học sinh phổ thông 

trung học”.

Khoa Chăn nuôi Thú y có mối quan hệ hợp tác 

chặt chẽ với các trường đại học và các viện ng-

hiên cứu cũng như các cơ sở sản xuất, thương 

mại trong và ngoài nước. Đặc biệt Khoa đã liên 

kết với trường Đại học Queensland Úc nhằm đào 

tạo các Bác sĩ Thú y có năng lực chuyên môn cao, 

thông thạo Anh ngữ thông qua chương trình đào 

tạo tiên tiến ngành Thú y.

TIẾP ĐÓN ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC OKAYAMA, NHẬT BẢN 

Ngày 02/03/2015, Trường Đại học Nông 

Lâm TP.HCM đã có buổi tiếp đón đoàn 

trường đại học Okayama, Nhật Bản đến thăm và 

thảo luận các phương án hợp tác nghiên cứu và 

đào tạo. Trưởng đoàn là GS. Hiroaki Funahashi 

- chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực công nghệ 

phôi động vật. Tham dự buổi họp gồm có: PGS.

TS.Nguyễn Hay - Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Ngọc 

Thùy – Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, PGS.

TS.Bùi Văn Miên – Trưởng phòng Nghiên cứu
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Nguyệt Khánh
Phòng Hợp Tác Quốc Tế

Khoa học, PGS. TS.Phan Tại Huân - Trưởng Khoa 

Công nghệ Thực Phẩm và TS.Nguyễn Quang 

Thiệu – Phó trưởng Khoa Chăn Nuôi Thú Y.

Được biết, Trường Đại học Okayama đã hợp 

tác với Trường Đại học Huế về Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ quốc tế thuộc lĩnh vực Chăn Nuôi Thú 

Y và bày tỏ mong muốn hợp tác với Trường Đại 

học Nông Lâm TP.HCM về chương trình này.

TIẾP GS. ZHANG JIE, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NORTHWEST A & F

Ngày 09 tháng 03, Trường Đại học 

Nông Lâm đã có buổi tiếp đón GS. 

Zhang Jie, Trường Đại học Northwest A &F. 

Mục đích của chuyến viếng thăm là giới thiệu 

chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong ngành 

nông nghiệp tại Trường Đại học Northwest A & F.

Ngoài ra, hai bên đã bàn về việc hợp tác trong 

đào tạo và nghiên cứu ở lĩnh vực nông nghiệp. 

PGS.TS.Nguyễn Hay – Hiệu trưởng trường ĐH 

Nông Lâm TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn nhận 

được sự hỗ trợ từ phía Trường Đại học Northwest 

A & F trong tổ chức Hội nghị Quốc tế về Nông 

Nghiệp, Thực phẩm và Năng lượng bền vững do 

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đăng cai sẽ

diễn ra từ ngày 17 - 20/11/2015 trong sự kiện 

Mừng lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Trường  Đại 

học Nông Lâm TP.HCM.
Nguyệt Khánh

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

SINH VIÊN ĐH NÔNG LÂM TP.HCM NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 
THÁNG 3/2015

Sáng ngày 26/3/2015, có 560 sinh viên 

trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đã 

vinh dự nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2015. 

Trong đợt tốt nghiệp này, có 04 Sinh viên tốt 

nghiệp Xuất sắc và 45 Sinh viên tốt nghiệp loại 

Giỏi. Tới tham dự buổi lễ có PGS.TS.NGƯT 

Huỳnh Thanh  Hùng - Phó hiệu trưởng Nhà trường, 

TS.Trần Đình Lý - Trưởng phòng Đào tạo, ThS. 

Đặng Kiên Cường - Trưởng phòng Công tác Sinh 

viên cùng sự hiện diện của Thầy cô các Khoa/Bộ 

môn, phụ huynh và các Tân cử nhân, kỹ sư, Bác 

sỹ thú y. Buổi lễ là sự kiện quan trọng mở ra cánh
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Lệ Hằng - Phòng Công  Tác Sinh Viên

cửa cho chặng đường mới của các Tân cử nhân 

sau quá trình rèn luyện và học tập tại Trường. 

Theo khảo sát của Trung tâm hỗ trợ Sinh viên 

và Quan hệ Doanh nghiệp, hàng năm có khoảng 

95,8% sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có 

việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn. 

Trung Tâm HTSV & QHDN

TẬP ĐOÀN MITSUBISHI TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN KHOA 
NÔNG HỌC VÀ KHOA  THỦY SẢN

Sáng ngày 28/3/2015, phòng Công tác Sinh 

viên đã tổ chức Lễ trao học bổng do tập 

đoàn Mitsubishi tài trợ năm học 2014-2015. Với 

tổng số tiền 10.000USD (200USD/suất), học bổng 

được trao tặng cho 50 sinh viên thuộc khoa Nông 

học và khoa Thủy sản đạt học lực từ loại khá trở 

lên, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Đây là lần thứ 7 Mitsubishi Corporation tài trợ 

học bổng cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM. Được thực hiện từ năm 2009, tính đến 

nay đã có 350 sinh viên trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM được nhận học bổng này với tổng trị giá 

70.000 USD. 

Tại buổi Lễ, đại diện Ban giám hiệu Nhà 

trường - PGS.TS.NGƯT Nguyễn Hay đã phát 

biểu cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn đối với 

sinh viên của Trường, nhất là đối với Sinh viên 

khoa Nông học và Thủy sản. PGS.TS.NGƯT 

Nguyễn Hay cũng đã bày tỏ sự tin tưởng vào mối 

quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm 

TPHCM và Tập đoàn Mitsubishi. Trường với thế 

mạnh là đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học 

Nông nghiệp mong có cơ hội được hợp tác cùng 

Tập đoàn trong nhiều mặt: trao đổi kinh nghiệp, 

chuyển giao thành quả khoa học,…
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HỘI THẢO KHOA HỌC LÂM NGHIỆP: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

Sáng ngày 27/03/2015 Khoa Lâm Nghiệp, 

Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM 

tổ chức buổi “Hội thảo Khoa học lâm nghiệp: 

Nghiên cứu và ứng dụng”. Tham dự Hội thảo có 

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Hay – Hiệu trưởng Nhà 

trường, TS Lê Bá Toàn –Trưởng Khoa, TS. Phạm 

Trịnh Hùng – Phó Trưởng Khoa, PGS.TS Phạm 

Ngọc Nam - Phó Trưởng Khoa, cùng toàn thể Can 

bộ, giảng viên trong Khoa.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Phạm Trịnh 

Hùng đã báo cáo tổng kết các hoạt động nghiên 

cứu khoa học của khoa Lâm nghiệp năm 2013-

2014. Trên cơ sở đó, trình bày về bối cảnh ng-

hiên cứu Lâm Nghiệp Việt Nam với thử thách, 

cơ hội trong nghiên cứu lâm nghiệp và chiến 

lược phát triển định hướng đến năm 2020. Có 20 

tham luận với nội dung hướng đến những nghiên 

cứu trong lĩnh vực lâm nghiệp và chế biến lâm

sản như: Ứng dụng công nghệ (Gis và viễn thám) 

trong sản xuất và quản lý tài nguyên rừng, lâm 

nghiệp với các vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, 

các ứng dụng công nghệ cao trong chế biến lâm 

sản. Ngoài ra, các báo cáo còn đánh giá tác động 

môi trường rừng, vai trò của mảng xanh đô thị 

cũng như vai trò của cộng đồng trong quản lý tài 

nguyên rừng theo hướng bền vững.

Thiên Kim - Khoa Lâm Nghiệp

NGÀY HỘI ẨM THỰC NĂM 2015

Ngày 20/3/2015, Công đoàn trường Đại 

học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức thành 

công ngày hội Ẩm thực 2015. Qua đó, nhằm tăng 

cường mối quan hệ giao lưu, mang lại ý nghĩa 

thiết thực trong hoạt động nữ công, đồng thời tạo 

nguồn kinh phí đóng góp cho chương trình học 

bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Hội thi thu hút sự tham gia của hơn 30 gian 

hàng ẩm thực của các đơn vị công đoàn cơ sở, 

bày bán các món ăn đặc trưng của các vùng miền. 

Trên tiêu chí trang trí gian hàng đẹp, món ăn ngon, 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kết quả: Món 

mặn có 01 giải nhất (Phòng Công tác Sinh viên),

01 giải nhì (Trung tâm ngoại ngữ), 01 giải 3 (khoa 

Môi trường Tài nguyên) và 06 giải khuyến khích 

(Khoa Công nghệ thực phẩm, phòng Tổ chức
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Công Đoàn Trường

Công Đoàn Trường

cán bộ, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, BM. Công 

nghệ sinh học, Ký túc xá, Khoa Lâm nghiệp); 

Món ngọt có 01giải nhất (Khoa Thủy sản), 01 

giải nhì (khoa Nông học), 02 giải 3 (Thư viện, 

văn phòng đoàn thể) và 02 giải khuyến khích 

(Phòng Hành chính, Khoa Chăn nuôi thú y).

Trước đó, vào ngày 06/3/2015, Công đoàn

trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đã tham 

gia hội thi ẩm thực với chủ đề “Hương sắc tháng 

3” do Liên đoàn Lao động TP. HCM tổ chức. 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “GIỚI THIỆU LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 VÀ 
LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 2006”

Sáng ngày 25/3/2015, Công đoàn trường 

Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức 

báo cáo chuyên đề “Giới thiệu luật Bảo hiểm xã 

hội 2014 và luật bình đẳng giới 2006” do TS.Lê 

Thị Thúy Hương – Trưởng BM Luật Lao động 

– Trường ĐH Luật TP.HCM báo cáo. 

Tham dự  chương trình có ThS. Đặng Kiên 

cường – Phó Chủ tịch Công đoàn trường, trưởng 

phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, ThS. 

Nguyễn Trọng Thể - Phó trưởng phòng Hành 

chính, ThS. Nguyễn Văn Năm – Phó trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ và gần 100 CBVC trong trường. 

TS.Lê Thị Thúy Hương đã giới thiệu những 

điểm mới trong luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 

như: mở rộng đối tượng tham gia, bổ sung thêm 

quy định về quyền lợi của người lao động như

chế độ thai sản, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất. Về 

luật Bình đẳng giới cũng đã được báo cáo viên 

thông qua như: nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh 

vực của đời sống xã hội và gia đình; Chính sách 

bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân 

biệt đối xử về giới; Bảo đảm lồng ghép vấn đề 

bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp 

luật; Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân.

Qua báo cáo chuyên đề, cán bộ viên chức có 

thêm kiến thức về Luật BHXH, thấy được sự 

công bằng, bình đẳng cho các đối tượng tham gia, 

quyền về an sinh xã hội của người dân, hướng tới 

mục tiêu quyền lợi người lao động ngày một tốt 

hơn, cũng như  thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, 

hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội và gia đình.
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TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

Trang 7

Chuyện là bạn gái em gần một năm nay cứ 

bị một thanh niên lạ mặt quấy rối. Hắn 

liên tục tạo những tài khoản facebook rồi đăng 

hình bạn gái em rất nhiều, hắn còn tự nhận là bạn 

gái hắn, là vợ hắn,…với lời lẽ rất khiếm nhã. Tuy 

vậy nhưng mỗi tài khoản hắn tạo hắn đề thêm 

bạn với bạn bè em, cứ như trực tiếp thách thức 

vậy, hắn còn biết số điện thoại bạn gái em và liên 

tục quấy phá, em và bạn gái em đã liên tục chặn 

những nick facebook và những số điện thoại của 

hắn, nhưng bữa nào đẹp trời thì lại có nick mới 

được tạo, sim mới được mua. Ba ngày trước, hắn 

nhắn tin cho bạn gái em với lời lẽ không có văn 

hóa và có những lời lẽ xúc phạm bạn gái em.  Em 

đã thẳng thắn nói chuyện, qua câu chuyện em 

nhờ mối quan hệ của mình và biết được hắn là ai 

nhưng bạn gái em thì không quen biết. Em rất bức 

xúc và muốn đánh hắn, nhưng nghĩ lại nếu em 

đánh hắn xong thì đâu có chấm dứt được chuyện 

này! Nay mong ban tư vấn định hướng cho em 

cách giải quyết.

Trả lời:

Đầu tiên, Tôi rất chia sẻ sự bức xúc của bạn và 

rất tán thành hành vi không dùng bạo lực để giải 

quyết mâu thuẫn. Vấn đề còn lại là bạn hết sức 

bình tĩnh để tìm ra nguyên nhân của việc này: 

Hắn bỏ công sức, tiền bạc để chọc phá bạn gái 

bạn với mục đích gì? Tại sao hắn có hình, có số 

điện thoại của bạn gái bạn? Nếu mục đích của 

hắn không có gì sâu xa, chỉ là phá bỉnh, cho vui…

thì các bạn không cần quan tâm tới hắn nữa, Chỉ 

cần thông báo cho tất cả mọi người biết đó là lừa 

đảo, là rác… Không ai để mắt một thời gian, tự 

hắn sẽ biến mất. Nếu hắn có ý đồ sâu xa và việc 

quấy rối này có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, tinh 

thần của các bạn thì bạn nên lưu giữ vật chứng và 

tố cáo hắn với đơn vị của hắn hoặc bên an ninh, 

nhờ họ can thiệp. Có khi hắn bị bệnh tâm thần 

thể hoang tưởng… Đánh hắn, bạn chẳng được gì 

còn thêm mang tiếng… Bạn hãy thật bình tĩnh và 

khéo léo nhé.
ThS Tâm Lý Nguyễn Thị Ngọc

LOGO KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG - MÓN QUÀ TRI ÂN

Hướng đến Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập 

trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Ban 

biên tập Bản tin nội bộ của Trường xin giới thiệu 

đến quý vị đọc giả về ý nghĩa của Logo được sử 

dụng chính thức trong Lễ kỷ niệm này. Logo do 

sinh viên Quách Anh Tuấn - Bộ môn Công nghệ 

Sinh học thiết kế. Sau đây là bài viết của Tác giả 

về ý nghĩa, giá trị tinh thần của Logo này:

Logo sử dụng màu xanh chủ đạo của logo 

trường. Kết hợp màu đỏ để nổi bật Slogan trường 

cùng quá trình thành lập. Mỗi chi tiết, đường nét 

thể hiện những thông điệp riêng nhưng hình ảnh 

Logo thống nhất trong một tổng thể hoàn chỉnh 

hình vuông. Với người Á đông thì hình vuông 

được coi là Đất, thể hiện cho sự bền vững, an lạc 

và nuôi dưỡng. Số 60 được cách điệu, tạo cảm 

giác mềm mại uyển chuyển. Số 6 hơi to và ôm 

trọn Logo trường, hình ảnh có hướng đi lên tạo
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cảm giác về sự vươn lên phía trước, sự chinh phục 

đồng nghĩa với sự phát triển. Hình tròn còn biểu 

hiện của sự đoàn kết, hội tụ của sức trẻ sinh viên 

ĐH Nông Lâm TP.HCM. 

Slogan của Trường được đặt dưới làm nền  cho 

quá trình xây dựng và phát triển của Trường, 

giống như những viên gạch xây dựng con số 60 

năm. Slogan kết hợp cùng “60” thể hiện một điều

rất cao quý và ý nghĩa: “các thế hệ sinh viên của 

Trường sẽ luôn có điểm tựa để phát triển, cùng 

với các thế hệ cán bộ, giảng viên sẽ không ngừng 

nâng cao tầm vóc của trường lên những tầng cao 

mới, trong nước và thế giới…” 

Logo đảm bảo được 4 yêu cầu chính : Đơn giản 

– Nổi bật – Ý nghĩa – Tái tạo thương hiệu.

Người Thiết Kế - Quách Anh Tuấn

- Sáng ngày 16/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 38 cụm thi quốc gia. Theo đó, Trường 

Đại học Nông Lâm TP.HCM  chủ trì cụm thi tại Gia Lai giành cho thí sinh 2 tỉnh: Gia Lai và Kon 

Tum. Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, thí sinh không được lựa chọn cụm thi mà cần đăng 

ký dự thi đúng với cụm thi quốc gia đã quy định (trừ trường hợp bất khả kháng, thí sinh cần có đơn 

xin thay đổi cụm thi và được cấp có thẩm quyền cho phép). Thí sinh tự do được lựa chọn cụm thi phù 

hợp với điều kiện sinh sống.

- Trong kỳ thi học kỳ 1 năm học 2014-2015, có 66 sinh viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế thi. 

Hầu hết tất cả sinh viên này đều vi phạm ở các môn thi: Các Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác -Lênin 

(15 sinh viên), Tư tưởng Hồ Chí Minh (36 sinh viên), Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 

(15 sinh viên). Các Sinh viên trên bị kỷ luật với hình thức đình chỉ thi.

- Học kỳ 2 năm học 2014-2015, có khoảng 1000 sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM được 

hưởng chế độ chính sách miễn giảm học phí theo nghị định số 74 của chính phủ. Đây là những sinh 

viên thuộc diện: gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, sinh viên hệ cử tuyển, sinh viên thuộc khối 

ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông - Công nghiệp.

- Vừa qua, phòng Đào tạo trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã công bố Danh sách sinh viên hết thời 

gian học tại trường. Theo đó, có 63 sinh viên thuộc hệ đại học và Cao đẳng chính quy, 203 sinh viên 

thuộc hệ tại chức. Theo quy định, thời gian tối đa hoàn thành một chương trình đào tạo cụ thể: 6 năm 

đối hệ cao đẳng 3 năm, 8 năm đối với hệ Đại học 4 năm và 10 năm đối với hệ đại học 5 năm.

- Nhằm góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên thuộc 

Bộ môn Công nghệ Sinh học nói riêng và sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nói 

chung, cuộc thi “Evolution –Tiến hóa” lần thứ IV được tổ chức từ ngày 22/3-19/4/2015. Cuộc thi do 

Câu lạc bộ “Phát triển Ý tưởng Khoa học” thuộc Bộ môn Công nghệ Sinh học chủ trì tổ chức. 
Lệ Hằng - Phòng Công Tác Sinh Viên


