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Hội Thể Thao

Chaøo Möøng 60 Naêm Thaønh Laäp Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TP.HCM 
(19/11/1955 - 19/11/2015)

HỘI THAO CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC NÔNG LÂM TP.HCM (19/11/1955 - 19/11/2015)

Từ ngày 18/4/2015 đến ngày 14/5/2015, 

Hội thể thao trường Đại học Nông Lâm 

TP.HCM tổ chức Hội thao chào mừng 60 năm 

thành lập trường Đại học Nông Lâm Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Hội thao có sự tham gia của tất cả sinh viên 

đang theo học hệ chính quy tập trung tại các khoa/

bộ môn thuộc trường ĐH Nông Lâm Thành phố 

Hồ Chí Minh và do Đoàn khoa/bộ môn lập danh 

sách giới thiệu. Hội thao bao gồm các môn thi 

đấu: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, 

điền kinh, cờ vua, cờ tướng. Mỗi vận động viên 

được phép tham gia tối đa 02 nội dung thi đấu.

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS.TS. Nguyễn 

Hay - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định đây 

là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết lập mối giao

lưu học hỏi giữa sinh viên các khoa/bộ môn, nâng 

cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo 

dục toàn diện cho sinh viên. Qua đó, phát hiện 

và tuyển chọn những sinh viên tài năng thể thao 

bổ sung cho lực lượng vận động viên của các đội 

tuyển Trường tham dự các giải thi đấu.

Cũng trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 

60 năm thành lập Trường, vào ngày 22/4/2015, 

Ban Chấp hành công đoàn trường phối hợp với 

Ban chấp hành Hội thể thao trường tổ chức lễ đi 

bộ cho cán bộ viên chức, người lao động trong 

trường với lộ trình từ sân Phượng Vỹ đến Nhà thi 

đấu thể dục thể thao. Lễ đi bộ đã thu hút sự tham 

gia gần 300 cán bộ viên chức của Trường. 
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LỄ KÝ KẾT XÂY DỰNG KÝ TÚC XÁ CHO SINH VIÊN

Ngày 17/4/2015 đã diễn ra Lễ ký kết xây 

dựng Ký túc xá cho sinh viên giữa Công 

ty Cỏ May và trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. 

Theo đó, Công ty Cỏ May đầu tư gần 40 tỷ đồng 

xây dựng ký túc xá với diện tích hơn 4.000m2 

trong khuôn viên của trường Đại học Nông Lâm 

TPHCM. Ký túc xá có sức chứa 432 chỗ ở cho 

sinh viên đang theo học tại tất cả các trường trên 

địa bàn  TP.HCM, có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, đạt kết quả học tập tốt. Trong tổng số chỗ ở 

nói trên sẽ ưu tiên dành 20% cho sinh viên trường 

ĐH Nông Lâm TP.HCM. Đây là công trình do 

công ty Cỏ May đầu tư xây dựng với kinh phí 

gần 40 tỷ đồng. Các sinh viên được ở trong ký 

túc xá được hỗ trợ hoàn toàn tiền học phí, tiền ăn 

trong suốt thời gian học cũng như được đào tạo 

những kỹ năng mềm như Ngoại ngữ, giao tiếp…  

Ký túc xá cho sinh viên thường được nhà nước 

đầu tư. Trước đây, nhiều trường đại học trong 

đó có đại học Quốc gia TPHCM nhận được sự 

đầu tư xây ký túc xá từ chính sách của các địa 

phương nhằm chủ yếu ưu tiên việc ở (có tính phí) 

cho sinh viên thuộc địa phương như Bến Tre, 

Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, ...

Ký túc xá Cỏ may là mô hình đầu tiên cho việc 

xây dựng ký túc xá miễn phí hoàn toàn cho sinh

viên. Đây cũng là nguyện vọng của Ông Phạm 

Văn Bên  - Giám đốc công ty Cỏ May muốn góp 

phần đào tạo sinh viên nghèo với “mong mỏi là 

sẽ đào tạo ra những người trẻ năng động, có tài, 

có tâm thật sự để phục vụ đất nước, phục vụ nhân 

dân”. Với tấm lòng như thế, ông Phạm Văn Bên 

được ví như ông Bụt thời hiện đại.

Công ty Cỏ May là hệ thống DNTN hiện có bảy 

công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn 

nuôi, lương thực, trong đó năm công ty đóng trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra còn có Cỏ May 

Phú Quốc kinh doanh lĩnh vực du lịch và Cỏ May 

Singapore (văn phòng tại Singapore) kinh doanh, 

phân phối sản phẩm gạo cao cấp Nosavina sản 

xuất tại nhà máy ở Sa Đéc.

Hoàng Lan - Phòng Công Tác Sinh Viên

123 HỌC VIÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ, THẠC SĨ

Ngày 04/04/2015, tại hội trường P100, 

Phòng Đào tạo Sau đại học đã tổ chức 

Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 

2015. Trong đợt này có 123 học viên thuộc khóa 

2010, 2011, 2012 nhận bằng tốt nghiệp, thuộc các 

chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật cơ 

khí, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến 

lâm sản, Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, Bảo vệ 

thực vật, Kinh tế nông nghiệp, Lâm học, Thú y, 

Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai.

Buổi Lễ cũng là dịp để đánh giá lại kết quả đào 

tạo trong toàn khóa, đồng thời biểu dương tinh 

thần cố gắng, nỗ lực học tập của các Tân tiến sĩ 

và Thạc sĩ đã hoàn thành tốt chương trình đào 
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tạo trong thời gian vừa qua, đồng thời khẳng định 

sự phát triển không ngừng của chương trình đào 

tạo sau đại học tại trường Đại học Nông Lâm 

TP.HCM. 

Bộ giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định giao 

cho Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM đào tạo thêm 

trình độ Tiến sĩ đối với 02 chuyên ngành: Kỹ

TỔ CHỨC LỄ TÔT NGHIỆP LỚP KỸ SƯ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ 
BẤT ĐỘNG SẢN TẠI BÌNH DƯƠNG

thuật chế biến Lâm sản, Kinh tế Nông nghiệp, và 

trình độ Thạc sĩ đối với chuyên ngành: Kỹ thuật 

hóa học. Tính đến nay, Trường ĐH Nông lâm TP 

HCM đã đào tạo 10 chuyên ngành trình độ tiến sĩ 

và 14 chuyên ngành trình độ thạc sĩ.

Ngày 2/4/2015, trường Đại học Nông Lâm 

TP. Hồ Chí Minh phối hợp với trường 

Trung cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương đã 

tổ chức Lễ Tốt nghiệp lớp Kỹ sư ngành Quản lý  

Đất đai và Bất động sản.Theo đó, có 44 sinh viên 

thuộc hệ Đại học vừa làm vừa học  được nhận 

bằng tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Đình Lý - 

Trưởng  phòng Đào tạo trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM tin tưởng rằng với những kiến thức 

được trang bị, các sinh viên sau khi ra trường 

sẽ là những cán bộ chủ chốt của địa phương 

trong lĩnh vực đất đai, bất động sản. TS. Trần 

Đình Lý đã thay mặt Nhà trường cảm ơn Ban

Lãnh đạo trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp 

Bình Dương và tin tưởng sự hợp tác giữa hai 

trường luôn bền chặt, ngày càng phát triển.

Trung Tâm HTSV & QHDN

Phòng Sau Đại Học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC RANGSIT - THÁI LAN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐH 
NÔNG LÂM TP.HCM

Ngày 6/4/2015, trường Đại học Rangsit 

- Thái Lan do PGS.TS. Tadsanee Pun-

janon dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại trường 

ĐH Nông Lâm TP.HCM.  Thay mặt Nhà trường, 

TS. Nguyễn Ngọc Thuỳ - Trưởng phòng Hợp tác 

quốc tế đã tham gia tiếp đoàn. Hai bên đã trao đổi, 

giới thiệu và cung cấp thông tin về các hoạt động 

giảng dạy, nghiên cứu của hai trường.  

Đoàn đã ghé thăm Viện Nghiên cứu Công nghệ 
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Sinh học và Môi trường, giao lưu với sinh viên 

Bộ môn Công nghệ Sinh học. Thay mặt Viện, TS. 

Nguyễn Bảo Quốc đã giới thiệu về lịch sử hình 

thành và phát triển của Viện cũng như các hoạt 

động nghiên cứu ở các phòng thí nghiệm. Đoàn 

cũng có thảo luận việc hợp tác nghiên cứu về Y 

sinh với phòng thí nghiệm bệnh học người và 

chương trình trao đổi sinh viên ở Bộ môn công 

nghệ Sinh học, trong đó có chương trình intern-

ship 2-3 tuần tại Đại học Rangsit, Thái Lan trong 

mùa hè năm nay. Hy vọng, trong thời gian sắp 

tới sẽ có nhiều cơ hội để sinh viện của hai trường 

giao lưu và học tập lẫn nhau.
Đỗ Ngọc Thanh Mai – BM.Công Nghệ Sinh Học

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TỪ 
KHÓA 2014

Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm 

TP.HCM vừa ra quyết định  Ban hành 

chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học không chuyên 

áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ khóa 2014. 

Về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên 

(bao gồm tiếng Anh và tiếng Pháp) được công 

nhận khi đáp ứng được một trong những điều 

kiện sau đây:

Đối với tiếng Anh:

- Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra 

tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 

3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt 

chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.

- Có một trong những chứng chỉ quốc tế tiếng 

Anh: TOEFL 450, TOEFL IBT 57, TOEIC 450, 

IELTS 4.5, PET 70, BULATS 40 còn thời hạn 

(tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét 

tốt nghiệp, được Trung tâm Ngoại ngữ  ĐH Nông 

Lâm TP.HCM xác minh và công nhận).

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ 

bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam.

Đối với tiếng Pháp: 

Áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Pháp không chuyên 

đạt  trình độ tương đương DELF A2 hay TCF 200 

điểm hoặc chứng chỉ B tiếng Pháp theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về chuẩn đầu ra Tin học không chuyên: 

Với mục đích đảm bảo sinh viên của Trường sau 

khi tốt nghiệp, ngoài các kiến thức chuyên môn, 

còn có kiến thức căn bản về máy tính, kỹ năng 

ứng dụng tin học trong xử  lý văn bản, xử lý bảng 

tính, xử lý cơ sở dữ liệu. Sinh viên được công

nhận đạt chuẩn đầu ra tin học nếu vượt qua kì thi 

kiểm tra trình độ tin học do Trung tâm Tin học 

ứng dụng ĐH Nông Lâm tổ chức.

Thông tin chi tiết, vui long xem tại Website: 

http://pdt.hcmuaf.edu.vn/
Phòng Đào Tạo

HỌP BÁO CÔNG BỐ CHUỖI SỰ KIỆN 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ngày 22/4/2015, trường ĐH Nông 

Lâm TPHCM đã tổ chức họp báo 

giới thiệu chuỗi sự kiện tổ chức Lễ 60 năm 

thành lập trường (19/11/1955-19/11/2015). 

Các sự kiện được ban tổ chức giới thiệu trong

buổi họp báo bao gồm: Ngày hội việc làm được 

tổ chức vào tháng 10/2015; Training on biotech-

nology vào tháng 08/2015; Hội nghị quốc tế của 

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường vào 

tháng 10/2015; Hội nghị Cơ khí toàn quốc vào 
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cuối tháng 10/2015; Hội nghị khối các trường Đại 

học Kỹ thuật (công lập) vào đầu tháng 10/2015; 

Hội nghị SAFE (Suitainable Agriculture for Food 

and Energy) vào khoảng cuối tháng 11/2015, phát 

hành Kỷ yếu 60 năm thành lập Trường vào tháng 

11/2015, Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập trường 

vào ngày 19/11/2015…

Phát biểu trong buổi họp báo, PGS-TS Nguyễn 

Hay, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Chuỗi 

hoạt động trong Lễ kỷ niệm là cơ hội tương tác 

giữa Nhà trường- Xã hội về chất lượng của đơn 

vị đào tạo và Nhu cầu của Doanh nghiệp sử dụng 

nguồn nhân lực được đào tạo từ nhà trường; 

thắt chặt quan hệ: Nhà trường- Doanh nghiệp 

- Sinh viên”. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Hay 

cũng nhấn mạnh định hướng phát triển trường 

Đại học  Nông Lâm TPHCM trở thành trường 

Đại học nghiên cứu, một trung tâm nghiên cứu 

ứng dụng Nông nghiệp đầu ngành trong cả

nước nhằm giải quyết nhiệm vụ khoa học công 

nghệ nông nghiệp về: giống, thức ăn chăn nuôi, 

thuốc bảo vệ thực vật,…

Buổi họp báo cũng đã ghi nhận sự phản hồi, góp 

ý từ những Doanh nghiệp tham gia về các vấn đề 

liên quan đến nhu cầu, trình độ nguồn nhân lực 

khi mới ra trường và đóng góp liên quan trong 

chuỗi sự kiện ngày hội Việc làm.
Hoàng Lan

Phòng Công  Tác Sinh Viên

LOTTE MART TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM 
TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 16/4/2015, LOTTE Mart tổ chức 

lễ trao học bổng cho 39 sinh viên xuất sắc 

thuộc 9 trường đại học tại TP. HCM. Đây là lần 

thứ 15, LOTTE Mart đại diện tập đoàn LOTTE 

trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc tại Việt 

Nam. Giá trị mỗi suất học bổng là 200 USD/suất 

(tương đương khoảng 4 triệu đồng), với tổng giá 

trị học bổng đợt này lên đến hơn 7800 USD. 

Tại buổi Lễ, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 

vinh dự có 03 Sinh viên được nhận học bổng, bao 

gồm: Nguyễn Thanh Phước – K.Ngoại ngữ Sư 

phạm, Lê Hoàng Hiệp – K. Công nghệ thông tin, 

Lê Đức Duy – K.Cơ khí Công nghệ. Đây là những 

sinh viên có học lực từ loại khá trở lên và tích

cực tham gia các hoạt động Đoàn Hội.

Quỹ học bổng LOTTE được thành lập năm 

1983, nhằm giúp đỡ học sinh, sinh viên và xây 

dựng các tổ chức cơ sở giáo dục 

Đoàn Thanh Niên
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SINH VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THAM QUAN THỰC TẾ 
RUỘNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN

Ngày 02/04/2015, được sự giới thiệu của 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ 

Doanh nghiệp, hơn 30 Sinh viên thuộc BM. Công 

nghệ Sinh học đã tham quan ruộng Ngô chuyển 

Gene tại xã Lang Minh, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh 

Đồng Nai trong một Hội thảo do Công ty Dekalb 

Việt Nam tổ chức. Hội thảo nhằm giới thiệu về 

thế hệ ngô chuyển gen mới nhất Genuity 5% RIB 

tích hợp tính trạng kiểm soát sâu hại (Mon 89034) 

và kiểm soát cỏ dại (NK603) trên cùng một giống 

nhằm bảo vệ tối đa năng suất thu hoạch. Ngoài ra, 

tại Hội thảo, các sinh viên còn được giới thiệu về 

thuốc trừ cỏ Maxer 660SC.

Qua chuyến đi, giúp sinh viên có thêm kiến 

thức mới nhằm phát huy khả năng tìm tòi học hỏi, 

sự chủ động và nắm bắt tình hình thực tiễn, sự 

cần thiết của cây trồng chuyển gen và khả năng 

ứng dụng cây trồng chuyển gen. Vận dụng những 

kiến thức đã học, sinh viên đưa ra ý kiến sát với 

thực tế nhằm áp dụng cho nền nông nghiệp hiện 

tại Việt Nam.

Công ty TNHH Dekalb Việt Nam là công ty 

Nông nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, trực 

thuộc tập đoàn Monsanto (Mỹ). Monsanto là tập 

đoàn hàng đầu thế giới kinh doanh các sản phẩm 

và giải pháp kỹ thuật nông nghiệp nhằm nâng cao 

năng suất và chất lượng cây trồng, có mặt tại Việt 

Nam từ năm 1995 dưới hình thức là văn phòng 

đại diện Công ty Monsanto Thái Lan. Hoạt động 

theo tôn chỉ phát triển nông nghiệp bền vững của 

tập đoàn. Dekalb Việt Nam kinh doanh hạt giống 

ngô, rau và hướng tới các sản phẩm công nghệ 

sinh học khác.
Đỗ Ngọc Thanh Mai

BM. Công Nghệ Sinh Học

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA LÂM NGHIỆP

Nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm  giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/04/1975- 30/04/2015) và kỷ niệm 60 năm 

ngày thành lập Trường đại học Nông Lâm 

TP.HCM (1955-2015), từ ngày 14-18/04/2015, 

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên khoa Lâm nghiệp 

tổ chức “Giải bóng đá mini truyền thống khoa 

Lâm Nghiệp năm 2015”.  Giải bóng đá có sự góp 

mặt của các chi đoàn khoa Lâm nghiệp với 32 

trận đấu. Kết thúc giải, lớp DH13QR – đạt giải
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nhất, lớp DH13CB đạt giải nhì, và lớp DH14GN 

đạt giải ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ 

như: Giải vua phá lưới, giải cổ vũ nhiệt tình...Đây 

là sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy các phong

trào Đoàn – Hội trong Khoa nói riêng và hoạt động 

Đoàn - Hội của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 

nói chung.
Thiên Kim – Khoa Lâm Nghiệp

TRIỂN LÃM SÁCH TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Từ ngày 20 - 27/04/2015, Thư viện trường 

ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức triển 

lãm sách, tư liệu, tranh ảnh nhằm hưởng ứng 

“Ngày đọc sách Việt Nam 21-4”. Triển lãm đã 

thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng 

viên, sinh viên trong Trường.

Với hơn 500 đầu sách được trưng bày theo các 

chủ đề như: Những cuộc chiến tranh Việt Nam, 

cuộc đời và sự nghiệp Chỉ tịch Hồ Chí Minh, biển 

đảo Việt Nam… Điều đặc biệt, trong đợt triển 

lãm lần này có 25 bức tranh về chủ đề “Trẻ em 

thời chiến” với nội dung  nói lên cuộc sống của 

trẻ em thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đến tham dự Triển lãm, PGS.TS Phạm Văn 

Hiền-Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá 

cao những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của đợt 

triển lãm sách lần này. Triển lãm đã góp phần 

tôn vinh giá trị văn hóa của Việt Nam nói chung 

và của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nói 

riêng, đồng thời góp phần giáo dục ý thức của 

sinh viên trong văn hóa đọc sách trong xã hội hiện 

nay.

TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG
Kính chào Thầy/Cô Tổ tư vấn

Em là sinh viên năm thứ 2, em không biết sao mình sinh ra lại thế lòng rất nhẹ dạ, dễ thương người, 

chính vì thế em “dễ bị say nắng trước con gái “chỉ mới quen biết, đi chơi vài lần và nhắn tin tán gẫu 

chưa biết người ta thế nào đã đem lòng thương họ rồi, còn hơn thế nữa cả ngày cứ suy tư nhiều về 

người đó dù đã cố gắng kiềm chế nhưng hình bóng người đó cứ hiện về trong tâm trí, suy nghĩ phải 

làm gì để chinh phục được họ….chính điều đó làm ảnh đến nhiều đến việc học và cuộc sống của em 

lắm. Em cũng không muốn vậy, em muốn tập trung cho việc học. Hiện tại em mới quen thêm một bạn 

gái mới cũng có ý với nhau nhưng chưa chắc gì họ đã yêu mình, nhưng em đã ngõ lời với người đó, 

giờ em đau buồn lắm không biết phải làm thế nào? chấm dứt chuyện tình cảm hay tập trung vào việc 

học. Em không biết đến lúc nào mình trở nên sáng suốt trong tình yêu nữa. Đó là lời em tâm sự từ 

trong đáy lòng mình, Thầy/Cô cho em lời khuyên được không ạ, em xin cảm ơn. 
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TIN VẮN
- Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2014-

2015 cho Sinh viên. Qua đợt xét này, có 1.100 sinh viên được nhận học bổng với tổng số tiền khoảng 

3.6 tỷ đồng. 

- Học kỳ 1 năm học 2014-2015, có khoảng 18.200 sinh viên được đánh giá điểm rèn luyện. Kết quả 

rèn luyện toàn khóa của sinh viên được ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của mỗi sinh 

viên sau khi ra trường.

- Sáng ngày 13/4/2015, tại Hội trường Phượng Vỹ - trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Phòng Công 

tác Sinh viên cùng Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên của Trường phối hợp với Trung tâm hiến máu 

nhân đạo TP.HCM  tổ chức Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hi vọng”. 

Đợt hiến máu lần này, có 1.064 lượt người tham gia. Hiến máu tình nguyện là hoạt động được tổ chức 

thường xuyên tại Nhà trường , mỗi năm 2 lần (năm học 2014 - 2015 có gần 2500 lượt người tham gia). 

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

báo học vụ trong học kỳ 1 năm học 2014-2015. Theo đó, có 2007 sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 1, 

152 sinh viên bị cảnh báo lần 2 và 91 sinh viên bị cảnh báo lần 3. Cảnh báo học vụ được thực hiện 

theo từng học kỳ, nhằm giúp cho sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích 

hợp để có thể tốt nghiệp theo thời hạn quy định. Việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên được 

thực hiện khi: điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0.80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1.00 đối 

với các học kỳ tiếp theo; tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoa học 

đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ. 
Lệ Hằng - Phòng Công Tác Sinh Viên

Bạn trai thân mến,

Bản lĩnh con người bao gồm 3 thành tố: nhận thức, tình cảm và ý chí. Em là người dễ say nắng, dễ 

bị tác động bởi tình cảm và khả năng làm chủ tình cảm, điều khiển tình cảm còn hạn chế là do mặt ý 

chí của em còn kém. Em sống thiên về tình cảm nhiều quá. Việc em cần làm là học lấy tính kiên định, 

tính mục đích, tính kiên trì …(bằng cách đọc sách “luyện ý chí” hoặc học các khóa kỹ năng mềm như 

kỹ năng quản lý cảm xúc…) nếu không muốn lập lại những thất bại không đáng có. Em đã nhận ra 

rằng yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành thì cần đặt việc học hành làm mục đích hàng đầu. 

Chuyên tâm vào chuyện học hành, dành hết thời gian cho học hành, em sẽ không còn thời gian, tâm 

trí để mà say nắng nữa. Khi gặp những cô gái mà em “cầm lòng không đặng” thì tốt nhất là tránh 

xa đối tượng này ra hoặc trước khi gặp, luôn tự dặn lòng “bạn bè thôi” và “chỉ bạn bè thôi”…. Khi 

nào em “luyện ý chí” thành công, khi đó em sẽ trở nên sáng suốt, bản lĩnh trong tình yêu và tình yêu 

sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Chúc em sớm thành công.
ThS Tâm Lý Nguyễn Thị Ngọc


