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1.326 Sinh viên nhận 
bằng tốt nghiệp đợt 3, 
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Lễ hội Dừa, tỉnh Bến Tre, 
năm 2019.
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Đoàn đánh giá ngoài AUN-QA đánh giá chất lượng 04 chương trình
đào tạo của trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Sự kiện
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Từ ngày 10 đến ngày 12/12/2019, đoàn 
chuyên gia đánh giá chất lượng giáo dục thuộc 
Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) 
đã tiến hành đánh giá 04 chương trình đào tạo của 
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM: Chuyên 
ngành Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực 
phẩm, chuyên ngành Công nghệ sinh học, 
chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và chuyên 
ngành Nông học. Đây là đợt đánh giá thứ 168 của 
AUN và lần thứ 2 tại Trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM.

Đoàn đánh giá của AUN gồm 10 chuyên gia từ: 
Indonesia, Thái Lan, Philippin, Malaysia do 
GS.TS. Satria Bijaksana (Indonesia), thành viên 
hội đồng AUN-QA làm Trưởng đoàn. Trong đợt 
đánh giá này có sự tham gia của TS. Wyona C. 
Patalinghug, Phó chủ tịch hội đồng AUN-QA.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Tất 
Toàn - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Đảm 
bảo chất lượng đánh giá cao uy tín và trách nhiệm 
của tổ chức kiểm định chất lượng AUN. Đồng thời, 
ông cũng nhấn mạnh việc đánh giá cấp chương 
trình và cấp trường theo tiêu chuẩn AUN có 

Từ ngày 10 đến ngày 12/12/2019, đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Mạng 
lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) đã tiến hành đánh giá 04 chương trình đào tạo của 
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM...

TS. Wyona C. Patalinghug, Phó chủ tịch hội 
đồng AUN-QA phát biểu khai mạc
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ý nghĩa rất lớn, hướng đến tầm nhìn của một 
trường đại học nghiên cứu được công nhận trong 
khu vực của trường ĐH Nông Lâm TPHCM. Ông 
tin tưởng, việc tham gia kiểm định sẽ có ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc duy trì cải thiện chất 
lượng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt trong nhà 
trường; sự công nhận chất lượng từ tổ chức uy tín 
trong khu vực sẽ khẳng định vị thế nhà trường, 
cũng như tăng cường hợp tác giữa các trường đại 
học ở Đông Nam Á.

Sau phiên khai mạc sáng ngày 10/12/2019, 
đoàn đánh giá AUN đã làm việc với các đơn vị đào 
tạo, tiến hành phỏng vấn và rà soát minh chứng 
đánh giá chất lượng các chương trình theo chuẩn 
AUN-QA.

Hiện nay, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
đã có 02 chương trình đào tạo bao gồm ngành 
Thú y, ngành Công nghệ Thực phẩm được Tổ 
chức AUN-QA công nhận đạt chuẩn từ năm 
07/2018.

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn - Phó Hiệu trưởng 
phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng, Đại học 
Nông Lâm TPHCM, phát biểu chào mừng đoàn 

đánh giá AUN-QA

AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục đại học của AUN, được 
thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động ĐBCL tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo 
dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước. Đến nay, 167 chương trình đã được đánh giá 
bởi AUN-QA góp phần đem lại nhiều lợi ích cho các trường đại học là thành viên chính thức và thành viên 
liên kết của mạng lưới.

Trao kỉ niệm chương giữa 
Phó chủ tịch hội đồng AUN-QA 
và Phó hiệu trưởng phụ trách 
Đại học Nông Lâm TPHCM

Công Hậu



Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhận giải thưởng
sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2019

Sinh viên nghiên cứu khoa học
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Nguyễn Thị Phương Trang do PGS.TS. Trần Thị 
Lệ Minh hướng dẫn.

Với những kết quả đạt được tại cuộc thi, đã 
khẳng định sự phát triển và ngày càng lớn mạnh 
của phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên 
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trong thời 
gian qua.

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 
được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích sinh 
viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy 
năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự 
học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học 
vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc 
sống.

Năm 2019, giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu 
khoa học” đã thu hút 419 đề tài nghiên cứu khoa 
học của sinh viên tham gia. Đây là những đề tài 
được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu 
khoa học của sinh viên ở 85 trường đại học, học 
viện trong cả nước, trong đó: Lĩnh vực Khoa học 
Tự nhiên có 59 đề tài, lĩnh vực khoa học Kỹ thuật 
và Công nghệ có 107 đề tài, lĩnh vực Y Dược có 21 
đề tài, lĩnh vực khoa học Nông nghiệp có 25 đề tài, 
lĩnh vực Khoa học Xã hội có 186 đề tài và lĩnh vực 
Khoa học Nhân văn với 21 đề tài. Các đề tài tham 
gia giải thưởng trải qua 2 vòng thi sơ khảo và 
chung khảo để chọn ra những đề tài xuất sắc nhất.

Bùi Thị Thiên Kim

05 đề tài của sinh viên trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM đạt giải thưởng năm nay, cụ thể: Đề 
tài “Nghiên cứu công nghệ nhuộm màu gỗ Cao su 
(Hevea brasiliensis)” của nhóm sinh viên (SV): Lê 
Chánh Đạt, Trần Nguyễn Trọng Nhân do ThS. Bùi 
Thị Thiên Kim hướng dẫn - đạt giải Ba; có 4 đề tài 
đạt giải Khuyến Khích: 1.“Nghiên cứu quy trình 
khử vị đắng vỏ bưởi trắng (cùi bưởi) trước khi chế 
biến” của nhóm SV: Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn 
Thi, Bùi Quang Hậu do KS. Đào Ngọc Duy hướng 
dẫn; 2. “Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh 
hoạt bằng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm 
Reactor) với giá thể mút xốp qui mô pilot” của 
nhóm SV: Nguyễn Huỳnh Khánh Băng, Trần 
Quang Trí, Trần Công Sắc do ThS. Huỳnh Tấn 
Nhựt hướng dẫn; 3. “Phân lập vi sinh vật phân giải 
fenobucarb từ đất” của nhóm SV: Linh Thị Hoàng, 
Lê Đình Hoàng, Trần Trung Hiếu, Lê Minh do 
ThS. Tôn Bảo Linh hướng dẫn; 4. “Nghiên cứu tạo 
chồi sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et 
Grushv)” của nhóm SV: Phạm Diệu Thương, 

Lễ tổng kết và trao giải thưởng “Sinh viên 
nghiên cứu khoa học” năm 2019 được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS 
HCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam tổ chức. Chương trình diễn ra 
vào ngày 1/12 tại trường đại học Xây Dựng.
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Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đạt giải nhất
và nhiều giải khác tại giải thưởng EURÉKA 2019

Đéc, tỉnh Đồng Tháp” của tác  giả Nguyễn Minh 
Phúc thuộc lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp; 
“Đánh giá biến động không gian xanh tại Quận 9, 
Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2015 - 
2019 dựa trên ảnh vệ tinh có độ phân giải cao” 
của tác giả Trần Thị Ngọc Diễm thuộc lĩnh vực Tài 
nguyên và Môi trường.

Cũng trong chương trình diễn ra Lễ tổng kết và 
trao giải, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công 
nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã trao 
hỗ trợ kinh phí đối với 06 đề tài có khả năng ứng 
dụng cao tiếp tục nghiên cứu phát triển với mức 
kinh phí 30 triệu/1đề tài; Ngoài ra các đề tài xuất 
sắc còn được giới thiệu đăng ký tham gia chương 
trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ 
trẻ; giới thiệu tham gia các hội thi, giải thưởng 
sáng tạo khoa học kỹ thuật...

Công Hậu

Lễ trao giải diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên 
trường Đại học quốc gia TP.HCM vào ngày 24/11. 
Đây là sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh 
viên cả nước có niềm đam mê nghiên cứu khoa 
học và sáng tạo. Năm 2019, Giải thưởng đã thu 
hút 100 trường ĐH - CĐ, Học viện đến từ 19 tỉnh, 
thành trong nước với 858 đề tài của 2.069 sinh 
viên, với 228 Nhà khoa học/Chuyên gia đánh giá 
đề tài. Năm nay, Trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM có 12 đề tài tham gia Giải 
thưởng Euréka năm 2019, trong đó có 
4 đề tài vào vòng chung kết và đạt 
giải thưởng, cụ thể:

- Giải Nhất thuộc về đề tài: “Tổng 
hợp và chuyển cấu trúc microRNA 
nhân tạo vào cây đậu nành (Glycine 
max L.) nhờ vi khuẩn Agrobacterium”, 
thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh - Y 
sinh của nhóm tác giả: Nguyễn Thế 
Phương, Hà Thị Trúc Mai, Đặng Lê 
Trâm. Đề tài do TS. Nguyễn Vũ 
Phong (Bộ môn Công nghệ Sinh học) 
hướng dẫn; 

- Giải Nhì với đề tài: “Ứng dụng 
phương pháp cắt bỏ vách ngoài ống 
tai trong điều trị viêm tai ngoài trên 
chó” thuộc lĩnh vực Nông Lâm Ngư 
nghiệp của các tác giả Võ Dương 
Minh, Phạm Quốc Anh Minh, Nguyễn 
Thị Thanh Thúy, Võ Nhật Nguyên do 
PGS.TS. Lê Quang Thông (Khoa 
Chăn nuôi - Thú y) hướng dẫn.

- Các đề tài đạt Giải Khuyến khích: 
“Điều tra và xây dựng dữ liệu tra cứu 
các giống hoa hồng (Rosa sp.) hiện 
có trên thị trường tại Thành phố Sa 

Tại Lễ trao giải Giải thưởng Sinh viên 
Nghiên cứu khoa học Euréka 2019, sinh viên 
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã xuất 
sắc giành 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải 
khuyến khích thuộc các lĩnh vực: Công nghệ 
Sinh - Y sinh, Nông Lâm Ngư nghiệp, Tài 
nguyên và Môi trường.



Trong đợt này, có 1.326 Tân Cử nhân, Kĩ sư, 
Bác sĩ Thú y, bao gồm 1.306 sinh viên hệ đại học 
chính quy, 05 sinh viên hệ cao đẳng chính quy và 
15 sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học. Trường 
đã khen thưởng 05 sinh viên tốt nghiệp loại xuất 
sắc và 173 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; khen 
thưởng 47 sinh viên Thủ khoa, Á khoa năm 2019 
(xét theo từng ngành học và khóa học).

Ngay thời gian diễn ra Lễ trao bằng tốt nghiệp, 
các đơn vị Doanh nghiệp đã có gian hàng tuyển 
dụng, trực tiếp phỏng vấn các Tân khoa nhằm 
tranh thủ cơ hội tuyển dụng nguồn lực dồi dào, 
chất lượng cao. Cụ thể, các Doanh nghiệp đã 
tham gia tuyển dụng như: Công ty cổ phần Chăn 
nuôi CP Việt Nam, Công ty TNHH MTV Bò sữa 
Việt Nam, Công ty TNHH Cargill Việt Nam, Công 
ty TNHH Sunjin Vina, công ty Ajinomoto Việt 

Nam, Công ty TNHH MTV công nghiệp Masan, 
Công ty TNHH Interwood Việt Nam…

Hằng năm, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp 
cho sinh viên trong 04 đợt vào tháng 3, tháng 6, 
tháng 9 và tháng 12. Theo số liệu khảo sát năm 
2018 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ 
Doanh nghiệp, có khoảng 90% sinh viên có việc 
làm sau khi tốt nghiệp. Các Tân khoa thường có 
việc làm trước hoặc ngay sau khi ra trường. Đối với 
những trường hợp chưa có việc làm, Tân khoa 
được nhà trường làm cầu nối, giới thiệu việc làm 
ngay sau khi nhận bằng.

Lệ Hằng
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Trao đổi hợp tác với công ty Yamada Consulting
and Spire Việt Nam

1.326 Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2019

Trong 03 ngày 18/11 và 26/11 và 29/11, 
Nhà trường đã tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 3 
năm 2019 cho sinh viên thuộc các Khoa/Bộ 
môn. Tham dự Lễ có Ban Giám hiệu Nhà 
trường, đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa/ 
Bộ môn, phụ huynh và Sinh viên tốt nghiệp.

Sáng ngày 28/11, Nhà trường có buổi trao đổi 
hợp tác với công ty Yamaha Consulting and Spire 
Việt Nam. Đại diện Nhà trường có TS. Trần Đình Lý 
- Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Đặng Kiên 
Cường - Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Giám 
đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh 
nghiệp, TS. Võ Thái Dân - Trưởng khoa Nông học. 
Phía Công ty Yamada Consulting And Spire Việt 
Nam có Ông Eiji Asano - Tổng Giám đốc, Ông Ryo 
Takahashi - Chuyên viên tư vấn cấp cao.

Thông tin tốt nghiệp

Hợp tác doanh nghiệp



Tại cuộc gặp gỡ, TS. Trần Đình Lý đã giới 
thiệu về lịch sử phát triển cũng như các ngành 
nghề đào tạo của Nhà trường, qua đó, cho biết 
các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp nhằm 
tạo mối quan hệ, điều kiện thuận lợi giúp sinh 
viên có cơ hội thực hành, thực tập và việc làm 
sau khi tốt nghiệp.

Ông Eiji Asano cho biết Công ty Yamada Con-
sulting And Spire Việt Nam hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 
nông sản. Ông bày tỏ sự mong muốn hợp tác với 
Nhà trường trong vấn đề đào tạo và cung ứng 
nguồn nhân lực, nhất là nhân lực liên quan trực 
tiếp đến ngành nông nghiệp nhu cầu nhân lực, 
đầu vào và đầu ra của sinh viên ngành nông 
nghiệp, triển vọng trong tương lai…

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, 
hứa hẹn khả năng hợp tác phát triển giữa hai đơn 
vị trong thời gian sắp tới.

                                                          Tuyết Mai

7

Lễ hội dừa là sự kiện văn hóa quan trọng của 
tỉnh Bến Tre với quy mô cấp Quốc gia, nhằm mục 
đích quảng bá các sản phẩm từ cây dừa, cũng như 
ghi danh những cá nhân trong hoạt động kinh tế - 
xã hội gắn liền với cây dừa. Thông qua các hoạt 
động của Lễ hội Dừa giúp Bến Tre có nhiều điều 
kiện phát huy lợi thế xuất khẩu các sản phẩm từ 
dừa, đem lại những hiểu biết sâu hơn về hình ảnh, 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bến Tre.

Trong Lễ hội dừa lần này, Trường Đại học 
Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tham dự 02 gian hàng, 
các sản phẩm trưng bày tại Lễ hội lần này đến từ 
các Khoa/Bộ môn của Nhà trường, và các sản 
phẩm đến từ các Doanh nghiệp thuộc Trung tâm 
Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường ĐH 
Nông Lâm TP.HCM như Công ty TNHH Lê Trung 
Thiên, Công ty TNHH Nấm Nông Lâm, Công ty 
TNHH Gia Đình Xanh... với các mặt hàng Vỏ bưởi 
sấy dẻo, Cam sấy dẻo, Dịch phân cá thủy sinh… 
Đây là cơ hội để các Doanh nghiệp thuộc Trung 

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tham dự Lễ hội Dừa
tại tỉnh Bến Tre, năm 2019

Từ ngày 16 đến 20/11, Lễ hội dừa diễn ra tại 
Sân vân động tỉnh Bến Tre.

Hoạt động khởi nghiệp



tạo, giảng dạy mà còn là một trong những Trường 
bắt kịp với xu thế hiện đại, phát triển các hoạt 
động khởi nghiệp hiện nay.

                                           Phan Nhật Luyện

tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm của mình đến với các tỉnh lân 
cận. Qua đó cho thấy, Trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM không chỉ là Trường mạnh trong việc đào 
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Hội thảo diễn ra vào sáng ngày 28/11 tại 
trường Đại học Tây Nguyên với sự tham dự của 
gần 200 nhà khoa học đến từ các trường đại học, 
các viện nghiên cứu trong toàn quốc. Đại diện 
trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có GS.TS. Nguyễn 
Kim Lợi - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biến đổi 
khí hậu, ThS. Đặng Nguyễn Đông Phương, KS. 
Nguyễn Khánh Lượng, KS. Phan Thị Hà đã tham 
dự và báo cáo tại Hội thảo.

Đại diện Ban tổ chức phát biểu trong Hội thảo, 
GS.TS. Nguyễn Kim Lợi chia sẻ: “Hội thảo là sự 
kiện quan trọng của Ngành GIS; tạo diễn đàn để 
các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý hoạt 
động trong lĩnh vực GIS, viễn thám trên toàn quốc 
và các ngành có liên quan trao đổi, báo cáo thành 
tựu, kết quả nghiên cứu khoa học chuyển giao 
công nghệ GIS toàn quốc trong năm vừa qua.”

Tại Hội thảo năm nay, trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM tham gia 03 báo cáo khoa học, bao 
gồm: “Nhận dạng xu thế nhiệt độ và lượng mưa 
vùng Tây Nguyên” (Đặng Nguyễn Đông Phương); 
“Phân tích tác động của thay đổi sử dụng đất đến 
lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Poko, tỉnh Kon 
Tum” (Nguyễn Khánh Lượng); “Đánh giá xu thế 
của ngập lụt và xâm nhập mặn tại TP.HCM từ mô 
hình SWAT và HECRAS trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu” (tác giả: Vũ Thùy Linh, trình bày báo cáo: 
Phan Thị Hà). Đại diện nhóm nghiên cứu trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM, ThS. Đặng Nguyễn 
Đông Phương cho biết: “Các báo cáo tại Hội thảo 
được đánh giá có khả năng ứng dụng cao. Các 
nghiên cứu đã cung cấp bức tranh tổng thể về vấn 
đề ngập lụt và chế độ dòng chảy thủy văn dưới tác 
động của thay đổi sử dụng đất trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
vùng Tây Nguyên. Nhìn chung, kết quả từ những 
nghiên cứu này đã cung cấp được nhiều cơ sở 
khoa học vững chắc cho các bên liên quan nhằm 
phục vụ công tác quản lý tài nguyên môi trường 
một cách bền vững”. 

Đông Phương - Khánh Lượng

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp tổ chức
Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 
2019 với chủ đề “Phục hồi rừng và cảnh quan 
hướng đến phát triển bền vững” do trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Tây 
Nguyên và Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Hội nghị - Hội thảo



Sáng ngày 09/11, Thành Đoàn TP.HCM tổ 
chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình Trí 
thức - Khoa học trẻ tình nguyện. Trong 10 năm 
qua, chương trình thực hiện mục tiêu tập hợp, phát 
huy tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng 
tri thức, khoa học trẻ thành phố, đem kiến thức 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ giới thiệu, tư vấn, 
hướng dẫn, chuyển giao đóng góp vào quá trình 
xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là 
Chương trình Nông thôn mới.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Kim Thành - 
UV.BTV Thành Đoàn, Giám đốc Trung tâm Phát 

triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã chia sẻ về 
chặng đường 10 năm qua với những khó khăn, 
thuận lợi và những kết quả đã đạt được.

Trong chương trình, có 18 tập thể và các nhân 
được nhận bằng khen Thành Đoàn, bao gồm: 
Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đoàn 
Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Ban 
Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Đoàn 
Sở y tế TP.HCM, Đoàn Phân viện Học viện Hành 
chính Quốc gia TP.HCM, Đoàn Học viện Cán bộ 
TP.HCM, Đoàn Khối Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Đoàn Tổng công ty Nông nghiệp 
Sài Gòn, Đoàn trường Đại Học Công nghiệp Thực 
phẩm, Tổ chức tài chính vi mô CEP); và 8 cá nhân 
tiêu biểu khác.

Trên cơ sở các chỉ đạo từ Thành Đoàn, định 
hướng của Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, 
Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM đã thành lập Đội hình Trí thức Khoa học 
trẻ tình nguyện NLU, với cơ cấu tổ chức là 4 nhóm 
ngành: Nông Lâm  Ngư, Khoa học - Công nghệ, 
Khoa học Sự sống và Khoa học Xã hội. Đội hình 
Trí thức Khoa học Trẻ NLU là lực lượng sẵn sàng 
hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa 
học, góp phần thực hiện tầm nhìn của Trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM trở thành trường đại học 
nghiên cứu với chất lượng quốc tế.

Công Hậu
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Chiều ngày 15/11, tham dự Đại hội có ThS. 
Hoàng Thị Mỹ Hương - Chủ tịch Công đoàn 
trường, TS. Nguyễn Thị Mai - Trưởng khoa Khoa 
học, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn 
trường. Với những kết quả đạt được, Đoàn khối đề 
ra một số hoạt động cho nhiệm kỳ mới như 100% 
cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng 

năm, tham gia hoạt động vì tình nguyện cộng 
đồng kết hợp hoạt động về nguồn, tham gia hoạt 
động của Công đoàn, Đoàn trường... Đồng thời, 
Đại hội bầu 07 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 
tiến hành tổ chức Hội nghị lần thứ I để bầu lãnh 
đạo Ban Chấp hành Đoàn khối, Đoàn khối trong 
giai đoạn mới.

Hoạt động Đoàn - Hội

Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình 
Trí thức - Khoa học trẻ tình nguyện

Đại hội Đoàn khối hành chính lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2020

Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Hội nghị 
tổng kết 10 năm Chương trình Trí thức - Khoa 
học trẻ tình nguyện.

Chiều ngày 15/11, Đại hội Đoàn khối Hành chính lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2022 được tổ chức...



Ngày 24/11, tại huyện Nhà Bè, Trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM cùng với 5 huyện ngoại thành 
tham gia ngày hội “Chung tay xây dựng nông thôn 
mới” năm 2019 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí 
Minh tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ 
chuỗi các hoạt động: Chào mừng kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2020); Chào mừng thành 
công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố 
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Góp phần thực 
hiện có hiệu quả đề án “Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh Thành phố tham gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022”, phát huy 
tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ 
Thành phố.

Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa như: 
Triển lãm sản phẩm nông nghiệp của thanh niên 

nông thôn 05 huyện ngoại thành và Trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM; Triển lãm các sản phẩm 
thân thiện, bảo vệ môi trường; Cuộc thi tìm hiểu 
kiến thức về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ 
môi trường nông thôn; Tổ chức sân chơi thiếu nhi 
cho hơn 120 thiếu nhi thuộc Khu lưu trú công 
nhân Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Long 
Thới; Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho hơn 300 
đoàn viên, học sinh Trung học phổ thông...

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức diễn 
đàn giao lưu, đối thoại giữa các chuyên gia, gương 
khởi nghiệp tiêu biểu, đại diện các quỹ hỗ trợ khởi 

Phát biểu tại Đại hội, TS. Nguyễn Thị Mai đề 
nghị các đồng chí đoàn viên trong Đoàn khối đoàn 
kết hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã đề ra, gắn kết 
và chia sẻ nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc 
sống; Đồng chí Lê Văn Sony - Bí thư Đoàn trường 
đề nghị Ban Chấp hành Đoàn khối quan tâm thực 
hiện phong trào Ba trách nhiệm, Ứng xử văn hóa 

nơi công sở; tham gia phong trào tình nguyện và 
hỗ trợ cho các hoạt động của Công đoàn tại cơ sở.

Đại hội cũng bầu 03 đồng chí đại biểu chính 
thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại 
hội Đoàn trường khóa XVIII.

Công Hậu
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Đại học Nông Lâm TP.HCM tham gia ngày hội 
“Tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng nông thông mới” 
tại huyện Nhà Bè

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cùng 
với 5 huyện ngoại thành tham gia ngày hội 
“Chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 
2019 do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 
tổ chức.
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                                                  Đoàn thanh niên

nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng chí Ngô 
Công Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường 
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cùng tham gia 
diễn đàn và giới thiệu chương trình OCOP, giải 
thích, tư vấn các mô hình nông nghiệp cho đoàn 
viên, thanh niên tham dự ngày hội.  

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là một 
trong những đơn vị tích cực tham gia chương trình 
Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nông 
thôn mới qua các hoạt động thiết thực như cử lực 
lượng trực tiếp tham gia xây dựng, sản xuất, 
chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, các 
mô hình sản xuất hiệu quả cho nông dân...

- Kể từ ngày 1/12/2019, mức hỗ trợ sinh viên vay vốn học tập được tăng lên 2,5 triệu đồng/tháng 
(tương đương 25 triệu đồng/năm). Gần 13 năm thực hiện, chương trình tín dụng cho học sinh, sinh 
viên (HSSV) vay vốn của Nhà nước đã giúp hàng triệu HSSV thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh 
khó khăn trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt trong suốt quá trình học. Đối với sinh viên 
trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trong năm học 2018-2019, có 1.304 sinh viên xin giấy xác nhận để 
làm thủ tục vay vốn. Trong năm học mới 2019-2020, từ tháng 9 đến nay có 527 sinh viên xin giấy 
xác nhận. 

- Trong 2 ngày 25/11 và 16/11, Nhà trường phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ 
chức Hiến máu nhân đạo đợt 1 năm học 2019-2020. Đợt này đã có hơn 1.000 cán bộ viên chức và 
sinh viên trong trường tham gia hiến máu. Được tổ chức 2 lần/năm tại Trường, đây là một hoạt động 
đầy ý nghĩa thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn của cán bộ, nhân viên và sinh viên Trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM.

Duy Khánh

Tin vắn

Bản tin Nông Lâm - số 120
Ban biên tập: TS. Trần Đình Lý (Trưởng ban), ThS. Đặng Kiên Cường (Phó Trưởng ban), ThS. 
Hoàng Thị Lan, ThS. Trần Thị Lệ Hằng.

Nội dung: Thiên Kim, Lệ Hằng, Phan Nhật Luyện, Công Hậu, Duy Khánh, Tuyết Mai, Đông 
Phương, Khánh Lượng, Ban biên tập Radio Nông Lâm, Ban biên tập Nông Lâm online.

Quý bạn đọc có thể gửi tin, bài hoặc các tác phẩm văn thơ cộng tác với Bản tin Nông Lâm theo địa 
chỉ email: bantinnonglam@hcmuaf.edu.vn. Trân trọng!


