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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ  2015 – 2020

Trong 2 ngày 03-04/6/2015, tại Hội trường 

Cát Tường, Đảng bộ trường Đại học Nông 

Lâm TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng 

bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Tham dự Đại hội có: đ/c Nguyễn Đông Phong 

– Phó Bí thư - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy 

Khối các trường Đại học, Cao đẳng và trung 

cấp chuyên nghiệp, đ/c Đỗ Văn Dũng – UVTV, 

trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối các trường Đại 

học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, đ/c 

Đỗ Thế Huấn – Phó trưởng phòng Ban - Ngành 

- Sở - TW Ban Tổ chức Thành ủy, đ/c Huỳnh Hữu 

Thành – Phó trưởng ban Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

khối các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp; đ/c Lê Hiếu Giang – Phó Bí thư 

Đảng ủy trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật; đ/c Phan 

Ngọc Minh - UVTV Trường ĐH Ngân hàng; Cô 

Lê Thị Phương Hồng – nguyên Bí thư Đảng ủy 

trường ĐH Nông Lâm TP.HCM,  các đồng chí 

trong Ban chấp hành Đảng ủy và 95 đại biểu được 

bầu từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

Tại Đại hội, thay mặt BCH Đảng bộ nhiệm 

kỳ 2010-2015, đ/c Huỳnh Thanh Hùng – Bí thư 

Đảng ủy đã trình bày Báo cáo Chính trị. Báo 

cáo nêu rõ và phân tích những kết quả nổi bật 

trong nhiệm kỳ 2010-2015 mà Đảng ủy đã đạt

được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học 

kinh nghiệm; đưa ra mục tiêu, phương hướng, 

nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Với chủ đề: “Hội 

nhập – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 

XIV phấn đấu: tiếp tục giữ vững sự ổn định và 

phát triển, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, 

vững mạnh; phấn đấu trở thành trường đại học 

nghiên cứu.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ 

trường ĐH Nông Lâm TP.HCM nhiệm kỳ 2015 

– 2020, gồm 11 đồng chí: trong đó, đ/c Huỳnh 

Thanh Hùng được tín nhiệm tiếp tục giữ chức 

vụ Bí thư, đ/c Nguyễn Hay - Phó bí thư, đ/c Bùi 

Ngọc Hùng – UVTV Chủ nhiệm UBKT, trong 

ban cấp hành mới có 04 đồng chí mới tham gia: 

đ/c Đặng Kiên Cường, đ/c Hoàng Thị Mỹ Hương, 

đ/c Nguyễn Thị Mai, đ/c Lê Hữu Khương.
Văn Phòng Đảng Ủy
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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG  ĐOÀN TRƯỜNG GIỮA NHIỆM KỲ XV 
(2012-2017)

Ngày 22/5/2015, Công đoàn trường đã tổ 

chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 

lần XV (2012-2017). Tham dự Hội nghị có PGS.

TS. Nguyễn Hay – Hiệu trưởng Nhà trường; 

PGS.TS. Phạm Văn Hiền – Phó Hiệu trưởng; 

đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động TP.HCM; đồng chí Phạm Thị 

Ngọc Anh – đại diện Công đoàn Giáo dục Việt 

Nam; ThS. Nguyễn Thị Phương Linh – nguyên 

Chủ tịch Công đoàn trường; ThS. Hoàng Thị Mỹ 

Hương – Chủ tịch Công đoàn trường; ThS. Đặng 

Kiên Cường – phó Chủ tịch Công đoàn trường, và 

các đại biểu đại diện cho 33 công đoàn bộ phận.       

Tại Hội nghị, ThS. Đặng Kiên Cường đã báo 

cáo sơ kết hoạt động Công đoàn trường giữa 

nhiệm kỳ lần XV (2012-2017). Báo cáo nêu rõ, 

trong giai đoạn vừa qua Công đoàn Trường Đại 

học Nông Lâm TP.HCM đã thực hiện đúng chức 

năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Tham 

gia tích cực các phong trào thi đua, thực hiện 

nghiêm túc chương trình hoạt động của Công 

đoàn các cấp; thực hiện dân chủ cơ sở, củng cố 

khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị;  Công 

đoàn Trường đã chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn 

viên, cũng như tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. 

Cũng tại Hội nghị, ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương 

đã trình bày phương hướng hoạt động công đoàn 

giai đoạn 2015-2017. Theo đó, BCH công đoàn 

hứa sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của 

mình trong tổ chức, luôn đồng hành cùng Ban 

giám hiệu trong công tác cố vấn, chăm lo đời 

sống cho cán bộ, viên chức của Trường.

Với tinh thần quyết tâm cao, các đại biểu đã 

thông qua nghị quyết của Hội nghị, Công đoàn 

trường Đại học Giáo dục trong giai đoạn 2015-

2017 sẽ không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt sứ 

mệnh cao cả của mình, đóng góp nhiều hơn nữa 

trong mọi hoạt động của Nhà trường, xứng đáng 

là Công đoàn vững mạnh xuất sắc về mọi mặt.

Hội nghị đã công bố kết quả bầu bổ sung BCH 

Công đoàn trường giai đoạn 2015-2017 bao gồm 

6 đồng chí: đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hương – Tân 

Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí Huỳnh 

Văn Biết, Nguyễn Trọng Thể, Huỳnh Nguyệt 

Anh, Nguyễn Lưu Nguyễn và Trần Kim Khánh là 

những UVBCH Công đoàn trường được bầu bổ 

sung trong đợt này.
Công Đoàn Trường
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Ngày 7/5/2015, tại Hội trường P.100 đã 

diễn ra Hội nghị: Học tập, quán triệt 

nghị quyết Hội nghị TW lần 10 BCH TW Đảng 

khóa XI và thành tựu 40 năm xây dựng và phát 

triển thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn 

Thành Tài – nguyên Phó chủ tịch thường trực 

UBND TP.HCM báo cáo.

Hội nghị có sự tham dự của Đảng ủy, Ban Giám 

hiệu Nhà trường: PGS.TS Nguyễn  Hay – Hiệu 

trưởng - Phó bí thư Đảng ủy, PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng , 

PGS.TS. Phạm văn Hiền – Phó Hiệu trưởng và gần 

300 cán bộ viên chức, đảng viên trong trường.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe 

giới thiệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 05 

năm 2016-2020; tổng kết một số vấn đề lý luận, 

thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); Đề án 

tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và một số vấn đề quan trọng 

khác. Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên 

hiểu rõ hơn, nắm vững quan điểm của Đảng trong 

các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần 

thứ 10 BCH TW Đảng khóa XI, trên cơ sở đó

HỘI NGHỊ “HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 
10 BCH TW ĐẢNG KHOA XI VÀ THÀNH TỰU 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo

văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tại Đại hội 

đảng các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù 

hợp thực tế.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thành Tài đã 

báo cáo thành tựu 40 năm xây dựng và phát triển 

của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thành phố 

Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu to lớn, 

toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; ngày càng khẳng 

định vai trò là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn 

về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học 

- công nghệ của cả nước, đầu mối giao lưu và hội 

nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút 

và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam, có vị trí chính trị - kinh tế - xã hội quan 

trọng của cả nước.
Phòng Công Tác Sinh Viên

HỘI THẢO QUỐC TẾ: “CÁC CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TIÊN TIẾN VÀ CÁC 
SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỚI TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP”

Ngày 13/5/2015, tại trường Đại học 

Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra Hội 

thảo quốc tế về “Các công nghệ chế biến tiên 

tiến và các sản phẩm giá trị gia tăng mới trong 

ngành nông nghiệp”. Hội thảo do khoa Thủy sản

phối hợp với trường Đại Học Newcastle, viện 

CSIRO (Úc) tổ chức. Tham gia Hội thảo có TS. 

ROMAN BUCKOW, chuyên gia hàng đầu thế 

giới về kỹ thuật chế biến tiên tiến, viện nghiên 

cứu CSIRO (Úc); PGS. TS. MINH NGUYEN, 
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trường Đại Học Western Sydney và Newcastle 

(Úc); Đại diện của các tập đoàn, công ty về lĩnh 

vực công nghệ chế biến thực phẩm tiên tiến của 

một số quốc gia khác. Đây là lần đầu tiên các công 

nghệ chế biến và bảo quản tiên tiến nhất trên thế 

giới được giới thiệu tại Việt Nam nhằm phổ biến 

các công nghệ mới, góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh và sản xuất của các công ty chế biến 

cũng như tạo mối quan hệ giữa các viện, trường 

của Úc và  Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế hàng đầu 

trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đã trình bày 

nhiều công nghệ chế biến tiên tiến được xem là có 

thể thay đổi nền công nghiệp thực phẩm thế giới, 

tiêu biểu như:

- Chế biến áp suất cao: Dùng áp suất từ vài 

ngàn đến chục ngàn lần áp suất khí quyển để kéo 

dài thời gian bảo quản nhưng vẫn không phá vỡ 

hình dạng, cấu trúc của sản phẩm, đặc biệt là dinh 

dưỡng và màu sắc của sản phẩm, không cần dùng 

phụ gia và hóa chất bảo quản cho sản phẩm, điều 

mà các phương pháp chế biến khác không làm 

được...

- Công nghệ vi bao và các sản phẩm từ Gấc: 

Gấc là loại trái cây quen thuộc với người Việt 

Nam, có giá trị dinh dưỡng cao. Việc chế biến, sản 

xuất và chiết xuất các sản phẩm từ Gấc chỉ mới 

được nghiên cứu những năm gần đây. Dùng các 

vật liệu cực nhỏ để bao phủ lên những thành 

phần quan trọng như các chất hoạt hoá sinh học 

như chất chống ung thư, hương liệu, probiot-

ic... tạo ra những capsule cực nhỏ với rất nhiều 

ứng dụng trong thực phẩm , giúp dễ dàng tích 

hợp những thành phần này trong thực phẩm, 

bảo vệ những thành phần này trong quá trình 

chế biến thực phẩm, kéo dài và duy trì hoạt lực 

của các thành phần này trong hệ thực phẩm...

- Công nghệ điện từ trường: Sản phẩm sẽ đi qua 

một trường điện từ cao và được xử lý trong vài 

phần triệu giây để tiêu diệt vi sinh vật và enzyme 

gây hại do thời gian xử lý cực ngắn nên sản phẩm 

vẫn bảo toàn tất cả chất dinh dưỡng và cảm quan.

Ngoài ra còn có các công nghệ khác như: Công 

nghệ màng lọc, Công nghệ chiết xuất siêu tới hạn, 

Các công nghệ sấy tiên tiến...
Khoa Thủy Sản

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM THAM GIA “TRIỂN LÃM 40 NĂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MỘT CHẶNG 
ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN”

Từ ngày 22 – 24/5/2015, tại nhà văn hóa 

Thanh niên, Sở Khoa học và Công nghệ 

TP. HCM đã phối hợp cùng Thành Đoàn TP tổ 

chức triển lãm “40 năm khoa học và công nghệ

TP. HCM – Một chặng đường phát triển”. Tham 

dự Triển lãm có hơn 80 gian hàng đến từ các viện, 

trường và doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các 

sản phẩm, thành tựu khoa học và công nghệ.
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Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có các đơn 

vị cùng tham gia như: viện nghiên cứu Công nghệ 

Sinh học và Môi trường, khoa Môi trường và Tài 

nguyên, khoa Nông học, khoa Công nghệ Thực 

Phẩm, khoa Cơ khí công nghệ, khoa Thủy sản, bộ 

môn Công nghệ Sinh học.

Gian hàng trường đại học Nông Lâm TP.HCM 

nhận được nhiều sự quan tâm của khách tham 

quan với sự đa dạng về các sản phẩm công nghệ 

như: Sản phẩm cá Lăng giống từ Khoa Thủy sản; 

sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học từ khoa Môi 

trường; sản phẩm nước giải khát - trái cây từ 

khoa Công nghệ Thực phẩm; sản phẩm Trà tam 

vị, cây kiểng thủy canh, cây giống nuôi cấy mô 

từ bộ môn Công nghệ Sinh học; sản phẩm máy 

ấp trứng, máy nghiền than từ khoa Cơ khí Công 

nghệ, sản phẩm hạt giống cây trồng từ khoa Nông 

học; sản phẩm nấm Linh Chi Việt, Đông trùng 

hạ thảo, mật ong nguyên chất từ viện nghiên cứu 

Công nghệ Sinh học và Môi trường; sản phẩm 

Nấm Linh Chi Nông Lâm từ Trung tâm Ươm tạo

Doanh nghiệp công nghệ...

Tại triển lãm, Ban tổ chức cũng tổ chức nhiều 

hoạt động, sân chơi khoa học - công nghệ dành 

cho học sinh, sinh viên nhằm khuyến khích lớp 

trẻ đam mê nghiên cứu khoa học, phát triển tư 

duy sáng tạo. Bên lề triển lãm, còn có tọa đàm với 

chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, chủ động trong nghiên 

cứu khoa học”. 

Đỗ Ngọc Thanh Mai
BM. Công Nghệ Sinh Học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM THAM GIA HỘI THAO GIAO 
LƯU 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIÊN KẾT PHÍA NAM

Trong 2 ngày 16 và 17/5/2015 tại trường 

Đại học Đồng Tháp đã diễn ra Hội thao 

giao lưu 5 trường Đại học phía Nam, bao gồm: 

Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Cần Thơ, 

Đại học Đồng Tháp, Đại học Sư phạm TP.HCM, 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. 

Hội thao bao gồm các môn thi đấu: bóng 

chuyền, bóng bàn, cầu lông, bóng đá mini nam. 

Đây là hoạt động giao lưu truyền thống được tổ 

chức hàng năm, nhằm thúc đẩy phong trào tập 

luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ cho 

cán bộ, giảng viên. Đồng thời, qua đó các trường 

trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi 

kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như 

trong công tác công đoàn, tạo tình đoàn kết giữa 

các đơn vị, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá 

lành mạnh trong môi trường giáo dục.

ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương – Chủ tịch Công 

đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã dẫn 

đầu đoàn Trường tham gia Hội thao lần này. 

Công Đoàn Trường
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CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG CẢM HỨNG THIẾT 
KẾ CẢNH QUAN KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU 
GIẢI HOA SEN 2015.

Sáng ngày 22/05/2015, Khoa Lâm Nghiệp 

phối hợp cùng Hội Mỹ nghệ và Chế biến 

gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA)  tổ chức “Chương 

trình giao lưu tư vấn định hướng cảm hứng thiết 

kế cảnh quan trong kiến trúc nội thất và chương 

trình giới thiệu giải Hoa Sen 2015”. Tham dự buổi 

giao lưu, có Bà Nguyễn Thiều Hoa và Kiến trúc 

sư Huỳnh Thị Quốc Hương - đại diện Hội Mỹ 

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

về phía khoa Lâm nghiệp có cán bộ, giảng viên 

và toàn thể sinh viên ngành Chế biến Lâm sản và 

Thiết kế nội thất.

Tại chương trình, Bà Nguyễn Thiều Hoa giới 

thiệu về cuộc thi thiết kế quà tặng & trang trí mỹ 

nghệ gọi tắt là Giải Hoa Sen 2015 với những nội 

dung chính như: mục đích, thể lệ cuộc thi, đối 

tượng tham gia, tiêu chí chấm giải, cơ cấu giải 

thưởng ... Ngoài ra, bà Nguyễn Thiều Hoa còn 

giới thiệu các khóa đào tạo cho sinh viên như:  

khóa tập huấn về vật liệu, tham quan xưởng 

sản xuất hàng Thủ công mỹ nghệ, tìm hiểu quy 

trình sản xuất sản phẩm theo từng loại vật liệu... 

Cũng tại buổi giao lưu, kiến trúc sư Huỳnh 

Thị Quốc Hương đã chia sẻ định hướng trong 

thiết kế cảnh quan của kiến trúc nội thất, mang lại 

cho sinh viên nhiều thông tin thực tế, góp phần 

tạo cảm hứng thiết kế cho sinh viên, đặc biệt là 

sinh viên chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. 

Giải Hoa Sen nhằm tôn vinh các ngành nghề 

truyền thống của Việt Nam, nâng cao bản sắc văn 

hoá dân tộc. Cuộc thi được mở rộng cho tất cả các 

đối tượng trong và ngoài nước, không giới hạn 

thành phần tuổi tác, quốc tịch cũng như số lượng 

người tham gia.

Thiên Kim - Khoa Lâm Nghiệp

VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG: TẬP 
HUẤN “NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO” CHO TỈNH 
TIỀN GIANG

Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình 

hợp tác toàn diện ký kết giữa Trường Đại 

học Nông Lâm TP.HCM và Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Tiền Giang, Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học 

và Môi trường – trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển Nông 

thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn “Nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao” cho cán bộ công 

chức, viên chức trong tỉnh. 

Tham gia lớp Tập huấn có 47 cán bộ thuộc các 

Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc tham 

gia tại Sở Nông và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền
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Giang. Chương trình tập huấn bao gồm hai phần: 

Lý thuyết và Thực hành, tham quan thực tế. Việc 

cung cấp kiến thức về Nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao thông qua các chuyên đề lý thuyết cũng 

như việc tham quan thực tế tại Khu Nông nghiệp 

công nghệ cao, Viện Sinh học Nhiệt đới, Công 

ty Nấm Trang Sinh và thực hành trong phòng thí 

nghiệm Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và 

Môi trường đã giúp học viên học hỏi và tiếp cận 

các kỹ thuật cao được ứng dụng trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau trong nông nghiệp.

Lớp tập huấn đã nhận được sự đánh giá cao của 

học viên về nôi dung và công tác tổ chức. Trên 

cơ sở này, sự hợp tác giữa Viện, Trường với các 

Sở ngành của tỉnh Tiền giang sẽ ngày càng chặt 

chẽ và phát huy hiệu quả tốt, đóng góp thiết thực 

vào sự phát triển của Tỉnh và của Nhà trường.

Viện Công Nghệ Sinh Học Và Môi Trường

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN TRONG 
VIỆC BẢO VỆ LOÀI ĐỘNG VẬT TÊ GIÁC.

Ngày 13 tháng 5 năm 2015, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn phối 

hợp với trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức 

chương trình tập huấn trong việc bảo vệ loài động 

vật tê giác. Chương trình diễn ra tại Hội trường 

P.100 nhà Phượng Vỹ đã thu hút sự tham gia của 

gần 300 sinh viên tham gia. 

Tê giác là loài động vật đang có nguy cơ tuyệt 

chủng cao, đã được đưa vào sách đỏ và được bảo 
vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, hiện nay vấn nạn săn 

bắt và sử dụng sừng tê giác ngày càng gia tăng 

dẫn đến tình trạng loài này có thể bị tuyệt chủng. 

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của sinh viên trong việc tuyên 

truyền nhận thức cho cộng đồng, góp phần ngăn 

chặn nạn vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ trái 

phép sừng tê giác để bảo tồn loài động vật quý 

hiếm này.
Phòng Công Tác Sinh Viên
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TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2015

Ngày 18/5/2015, tại Hội trường P.100 đã 

diễn ra Lễ Tuyên dương thanh niên làm 

theo lời Bác năm 2015. 

Tham dự  buổi Lễ có ThS. Đặng Kiên Cường 

– Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc 

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh 

nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Duyên – Phó 

Bí thư Đoàn Thanh niên và hơn 300 sinh viên 

trong trường. 

Năm 2015 có 125 sinh viên tiêu biểu, những 

gương sáng thanh niên học tập và làm theo lời 

Bác vinh dự được biểu dương. 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị

Thanh Duyên đã báo cáo, đánh giá những kết quả 

đạt được và tiếp tục đề ra  các giải pháp đẩy mạnh 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh; đồng thời, biểu dương, tôn vinh những tấm 

gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác có 

thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; 

xây dựng thế hệ thanh niên “tâm trong - trí sáng 

- hoài bão lớn”, mỗi đoàn viên phải tự nâng cao 

tinh thần học tập, ý thức trách nhiệm; hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, có ý thức chấp hành pháp 

luật, lối sống đẹp, sống có ích.

Đoàn Thanh Niên

QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN THẲNG, XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT 
TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015

Vừa qua, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 

đã ban hành quy định về việc tuyển thẳng, 

xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học 

chính quy năm 2015. Cụ thể:

- Đối tượng tuyển thẳng: Bao gồm thí sinh đạt 

giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia hoặc tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc 

gia dự thi Olympic quốc tế đã tốt nghiệp trung 

học phổ thông (THPT); thí sinh đạt giải nhất, nhì, 

ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 

hoặc trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT; thí sinh 

thuộc các đối tượng được quy định tại các điểm 

a, b thuộc qui định của khoản 2 điều 7 Quy chế 

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban 

hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT 

ngày 26/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng xét tuyển thẳng: Được quy định tại 

điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế Tuyển sinh đại 

học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo 

thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 

năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh 

được xét tuyển thẳng phải học bổ sung kiến thức 

1 năm học trước khi vào học chính thức.

- Ưu tiên xét tuyển: Bao gồm thí sinh đạt giải 

trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đạt giải 

trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và 

đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành kỳ thi 

THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí 

đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy 

định.

Thông tin chi tiết, xem tại website: http://

ts.hcmuaf.edu.vn/
Phòng Đào Tạo


