
Trong 3 ngày 6, 7 và 8/9/2016, trường ĐH 
Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức đón hàng nghìn 
Tân sinh viên nhập học. Nhà trường đã xây dựng 
kế

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 08.38966780 (P. Hành chính)
                   08.38974560 (P. Công tác Sinh viên) 
                   08.38963350 (P. Đào tạo) 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM:

Phòng Công tác Sinh viên

LƯU HÀNH NỘI BỘ

ĐÓN TIẾP HÀNG NGHÌN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC
kế hoạch, bố trí khu vực rộng rãi để tiếp đón và tạo 
điều kiện cho các em có thể làm thủ tục nhanh 
chóng, đơn giản nhất. Bên cạnh đó, Lực lượng sinh 
viên tình nguyện đã nhiệt tình giúp phụ huynh và 
Tân sinh viên bằng nhiều hoạt động thiết thực như: 
ghi thông tin trên các giấy tờ, hướng dẫn làm thủ 
tục nhập học, đăng ký vào ở ký túc xá…

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học, từ 
ngày 9 - 22/9/2016, Tân sinh viên sẽ tham gia học 
Tuần Sinh hoạt Công dân đầu khóa với các nội 
dung về: chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển 
của Việt Nam, giới thiệu về lịch sử, truyền thống 
trường, quy chế học vụ, hướng dẫn sử dụng thư 
viện, luật giao thông đường bộ, giáo dục giới tính, 
phòng chống HIV/AIDS, phương pháp học tập đại 
học, định hướng các kỹ năng mềm sinh viên cần 
rèn luyện.
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Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 96

Lê Thị Thiên Lý

Lê Thị Thiên Lý với tổng số điểm là 24.45 (Toán: 
8.25, Hóa: 7.8, Sinh: 8.4) là thủ khoa ngành Nông học 
của Trường trong kỳ tuyển sinh Đại học năm 2016. 

Thiên Lý sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn. Ba mẹ làm phụ hồ với thu nhập không ổn định. 
Biết mình đậu đại học, em và gia đình vừa mừng, vừa lo. 
Khi đi nhập học, ba mẹ cho em được 5 triệu đồng, em 
đóng học phí hơn 3 triệu, số tiền còn lại em phải tiêu thật 
“khéo” trong một thời gian nữa ba mẹ mới “tiếp tế” 
thêm. Thiên Lý nói thêm: “Sau khi đã quen với môi 
trường học mới, em sẽ kiếm thêm việc làm thêm để trang 
trải học tập. Em biết, con đường phía trước còn nhiều 
khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng và đã lên kế hoạch học 
tập ngay từ đầu để luôn giữ vững thành tích học tập tốt”.

Nguyễn Minh Tân 

Nguyễn Minh Tân là Á khoa ngành Chăn nuôi thú y, 
với tổng số điểm thi đầu vào là 24.1 (Toán: 7.5, Lý: 8.6, 
Hóa: 8). Khi được hỏi về ngành học mình chọn lựa, 
Minh Tân chia sẻ thật lòng: “Gia đình có trang trại nuôi 
hàng chục nghìn con gà, nên em muốn học ngành này 
để sau này về phụ giúp bố mẹ trong việc quản lý, sản 
xuất”. Em cũng khá bất ngờ với việc mình là Á khoa 
của Trường trong đợt tuyển sinh năm nay.

GƯƠNG MẶT ĐIỂM CAO KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2016 
 NĂM HỌC 2016-2017

Lê Thị Thiên Lý

Nguyễn Minh Tân 

Được miễn học phí năm học 2016-2017 là phần 
thưởng của Nhà trường dành cho Tân Thủ khoa, 
Tân Á khoa năm nay.

Đoàn Thanh niên



Nguyễn Thị Hoài – P. Hợp tác Quốc tế

Sáng ngày 9/8/2016, Trưởng đại diện Trung 
tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICE), Ông Hideki 
Kenmotsu phối hợp với phòng Hợp tác Quốc tế - 
trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tổ chức buổi 
hội thảo giới thiệu học bổng JDS năm 2016.

Tham dự Hội thảo có một số cán bộ giảng viên 
trẻ và sinh viên năm cuối trong Trường, cũng như 
một số đại diện đến từ trường Đại học Giao thông 
Vận tải Tp.HCM, Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Công nghệ, Trường Đại học Quốc tế - Đại học

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 
VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỈNH HIROSHIMA, NHẬT BẢN

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 96
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Sáng ngày 19/8/2016 đã diễn ra Lễ ký kết hợp 
tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ 
Chí Minh với trường Đại học tỉnh Hiroshima - 
Nhật Bản. Tham dự buổi lễ, phía trường Đại học 
Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh có GS.TS. 
Nguyễn Hay - Hiệu trưởng, PGS. TS. Nguyễn 
Huy Bích - Trưởng khoa Cơ khí Công nghệ, và 
TS. Nguyễn Ngọc Thùy - Trưởng phòng Hợp tác 
Quốc tế; phía Trường Đại học tỉnh Hiroshima có 
GS. TS. Kenichi Nakamura - Hiệu trưởng, TS. 
Takashi Oku - Trưởng khoa Khoa học Môi trường 
và Sự sống và Nghiên cứu sinh.

Tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Hay và GS. TS. 
Kenichi Nakamura đã giới thiệu về Trường, cũng 
như khả năng hợp tác giữa hai bên.

Lễ ký kết đã thành công tốt đẹp và mở ra 
những hướng hợp tác: giữa hai trường về các 
chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, 
nghiên cứu khoa học. 

Hội thảo giới thiệu học bổng phát triển nguồn nhân lực 
Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam 2016
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Với thành công trong việc tổ chức hội nghị bệnh heo châu Á 2013, Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM và Hội Thú Y Việt Nam được FAVA trao  quyền đăng cai tổ chức FAVA lần thứ 19 
năm 2016. Đây là lần đâu tiên FAVA được tổ chức tại Việt Nam.

Theo đó, sáng nay từ ngày 7/9 - 9/9/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị khoa học thú 
y châu Á lần thứ 19. Tham gia chương trình có khoảng hơn 1.000 đại biểu trong nước lẫn quốc tế từ các 
quốc gia châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Âu...

Hội nghị là nơi tăng cường sự cộng tác giữa các nhân viên thú y trên thế giới và đặc biệt là khu vực Châu 
Á nhằm đạt được lợi ích về sức khỏe cho cộng đồng, động vật và môi trường mà gọi chung là “một sức 
khỏe”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Duy Đồng, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm cho biết thêm: 
"Một sức khỏe" là một sự liên thông giữa ngành y tế phục vụ cho con người và ngành thú y liên quan đến 
vật nuôi. Bởi vì có nhiều loại bệnh, có liên quan, có thể truyền lây từ vật nuôi sang người và ngược lại”.

Người tham gia hội nghị được tiếp cận với những kiến thức từ các chuyên gia hàng đầu thế giới và nhiều 
nghiên cứu mới nhất trong nhiều lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe động vật, quản lý, thuốc thú y, 
dinh dưỡng, trang thiết bị, giáo dục thú y…

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 96

P. Hợp tác Quốc tế

Khoa Chăn nuôi thú y

Tiếp theo trang 3

 Quốc gia Tp.HCM, Sở Tài nguyên Môi trường Tp.HCM…
Hội thảo đã cung cấp các thông tin liên quan đến học bổng JDS. Ngoài ra, người tham dự còn được lắng 

nghe kinh nghiệm từ các cựu sinh viên học bổng JDS những năm trước. Hội thảo đã mở ra nhiều cơ hội cho 
cán bộ giảng viên trẻ tìm hiểu cơ hội học tập ở Nhật Bản trong thời gian sắp tới.

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM THAM GIA 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LIÊN HIỆP CÁC HỘI THÚ Y Á CHÂU 

LẦN THỨ 19 NĂM 2016



THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ M
IN

H

TR
ÖÔ

ØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LA
ÂM

NLU

1955
5

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 96

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

TỔ CHỨC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
ĐỢT 2 NĂM 2016

Vào ngày 30/7, nhóm sinh viên đã từng đạt giải nhất cuộc thi về các dự án nghiên cứu nông nghiệp dành 
cho sinh viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng 14 sinh viên Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ 
Thực phẩm nhận bằng kỹ sư từ trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và chứng chỉ công nhận chuẩn mực Trường 
Đại học UC Davis - Hoa Kỳ cấp.

Các thành viên của nhóm gồm: Bùi Thị Bảo Châu, Chung Ngọc Mỹ và Đặng Thị Kim Liên.
Trong cuộc thi về các dự án nghiên cứu nông nghiệp dành cho sinh viên khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương được tổ chức tại Đài Loan từ ngày 26-28/11/2015, với đề tài “Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn 
huyết cá sấu”, nhóm sinh viên tài năng này đã vượt lên 23 nhóm sinh viên các nước khác để đem giải nhất 
chung cuộc cho Việt Nam.

Các thành viên này cũng đã từng đạt giải II và giải III hội thi “Sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn cho 
tài năng trẻ” trong triển lãm và hội thảo quốc tế Food ingredients 2015 tại Việt Nam. Ngoài ra 2 sinh viên 

Trong hai ngày 23/8 và 25/8/2016, Nhà trường 
đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 
2016 cho 626 sinh viên thuộc 13 Khoa/Bộ môn 
trong trường. Tại buổi Lễ, có sự tham dự của đại 
diện Ban giám hiệu Nhà trường, đại diện lãnh đạo 
các Khoa, Bộ môn và các Phòng, Ban.

Trong số sinh viên tốt nghiệp trên, có 491 sinh 
viên hệ đại học chính quy, 69 sinh viên hệ cao 
đẳng chính quy và 66 đại học hệ vừa làm vừa học. 
Trong đợt trao bằng này, Nhà trường đã tặng giấy 
khen cho 69 Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi và 02 
Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Theo khảo sát của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 
và Quan hệ Doanh nghiệp, có gần 92,45% sinh 
viên đã có việc làm sau khi tốt nghiệp, trong đó 
có nhiều sinh viên được doanh nghiệp giữ lại sau 
thời gian thực tập.

NHÓM SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI
"2015 ASIA PACIFIC AGRICULTURE UNDERGRADUATE 
STUDENT COMPETITION” NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP



Tiếp theo trang 5

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 96

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Đỗ Ngọc Thanh Mai – BM. Công nghệ Sinh học

Bùi Thị Bảo Châu, Đặng Thị Kim Liên cũng là 
thành viên nhóm sinh viên đại diện Việt Nam tham 
gia và xếp thứ 4 cuộc thi “Quiz Bowl” trong đại hội 
“ASEAN Food Conference 2015” tại Philippines.

Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực 
phẩm được Bộ GD-ĐT cho triển khai từ năm 
2008 với sự cộng tác Trường Đại học UC Davis - 
Hoa Kỳ.

Nhờ học tập trong môi trường hoàn toàn bằng 
tiếng Anh với chất lượng giảng dạy tiên tiến, sinh 
viên tốt nghiệp từ chương trình này có nhiều cơ hội 
tiếp cận việc làm tại các công ty đa quốc gia trong 
giai đoạn hội nhập AEC và TPP. 15% sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đã nhận được học bổng toàn phần 
để theo học sau đại học tại nước ngoài.

Vừa qua, trong chương trình trao 
đổi sinh viên năm 2016 giữa trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM và Đại 
học Rangsit, Thái Lan, Bộ môn Công 
nghệ Sinh học đã gửi 06 sinh viên đến 
thực tập tại trường Đại học Rangsit. 
Cùng thời gian đó, Bộ môn Công nghệ 
Sinh học phối hợp với Viện nghiên 
cứu Công nghệ Sinh học và Môi 
trường Trường Nông Lâm TP.HCM 
cũng tiếp nhận 02 sinh viên của ĐH 
Rangsit đến thực tập tại Trường. Sinh 
viên và giảng viên của hai trường đã 
có buổi đón tiếp thân mật, sau đó là hoạt động giao lưu sôi nổi nhiệt tình khởi đầu cho khóa thực tập.

 Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế nhằm tạo cơ hội cho sinh viên học hỏi và trải nghiệm ở các nước 
trong khu vực Đông Nam Á, phù hợp với xu hướng hội nhập và quốc tế hóa giáo dục theo định hướng của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN 
GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 

VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC RANGSIT – THÁI LAN
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Phòng Công tác Sinh viên

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp
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Tháng 9 và 10/2016, có khoảng 200 sinh viên của trường được nhận học bổng Đồng hành với tổng trị 
hơn 700 triệu đồng được tài trợ từ các đơn vị: quỹ Giáo dục, Y tế và Văn hóa VnHelp (300 triệu đồng), tổng 
Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (175 triệu đồng), công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau (120 
triệu đồng), công ty Astro (60 triệu đồng), Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn (80 triệu đồng), 
công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (45 triệu đồng), một giảng viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (40 
triệu đồng).

Quỹ học bổng “Đồng hành cùng đại học Nông Lâm TPHCM” được thành lập từ năm 2007, nhằm hỗ trợ 
sinh viên có thêm điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học, đặc biệt kịp thời hỗ trợ những sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành chương trình học ở bậc Đại học. Năm học 2016 – 2017, dự kiến Quỹ 
học bổng này sẽ nhận được hơn 1.2 tỉ đồng từ các đơn vị Doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ.  

Thông tin chi tiết về các chương trình học bổng Đồng hành, vui lòng xem tại website: http://nls.hc-
muaf.edu.vn/

Vào ngày  08/09/2016 tại Hội trường Cát 
Tường, Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ 
Doanh nghiệp đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Bí 
quyết thành công trong môi trường làm việc quốc 
tế”. Tham gia chương trình, có ông Jaideep 
Lyengar - Giám Đốc Nhân sự khối Kinh Doanh khu 
vực Châu Á-ANZ - tập đoàn Monsanto, Bà Trần 
Thị Yến Nhi - Giám đốc Nhân sự Công ty Dekalb 
thuộc tập đoàn Monsanto; ThS. Đặng Kiên Cường 
- Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc 
Trung tâm hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh 
nghiệp, và khoảng 150 sinh viên trong trường.

Chương trình đã cung cấp các thông tin liên quan đến môi trường làm việc quốc tế, cách nhìn nhận về 
nghề nghiệp, cũng như những năng lực cần thiết để thành công trong công việc.
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Theo thỏa thuận hợp tác, hàng năm trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM sẽ gửi 2 - 4 sinh viên tham 
gia chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Chung Hsing - Đài Loan. Các sinh viên được 
chọn sẽ đến và học tập tại Chung Hsing một hoặc hai học kỳ, được miễn học phí và trợ cấp sinh hoạt 
hàng tháng. Năm 2016, phòng Hợp tác Quốc tế đã tuyển chọn được hai sinh viên để tham gia chương 
trình này, đó là: Lê Việt Mỹ (khoa Môi trường và Tài nguyên),và Lê Quốc Anh (khoa Quản lý Đất đai 
và Bất động sản).

Vừa qua, GS.TS. Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo một số Phòng, Khoa 
đã tiếp đón phái Đoàn từ trường Đại học Misssouri, Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, hai Trường đã bàn thảo 
những hướng hợp tác trong tương lai.

Hàng năm, Cơ quan Thông tin Xã hội (NIA) Hàn Quốc tài trợ cho 04 tình nguyện viên đến Trường 
Đại học Nông Lâm Tp.HCM tập huấn về công nghệ thông tin cho  các sinh viên của Trường. Thông qua 
chương trình này, sinh viên Trường đã được học hỏi thêm một số phần mềm, chương trình trong lĩnh 
vực Tin học (như Photoshop, Thiết kế web…)  cũng như trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, 
đây là cơ hội giao lưu về văn hóa, ẩm thực và âm nhạc  giữa sinh viên hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. 
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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

Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp.HCM
Điện thoại: 08.38966780 & 08.38974560
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

Ban Biên tập

Hội nghị Khoa học Thủy sản Quốc tế IFS 2016 với chủ đề “Phát triển ngành thủy sản chất lượng hơn 
cho an ninh và an toàn thực phẩm” (Promoting Healthier Aquaculture and Fisheries for Food Safety and 
Security), do ĐH Nông Lâm TP.HCM phối hợp với ĐH Cần Thơ, ĐH Nha Trang và ĐH Nông nghiệp 
Huế đăng cai tổ chức, diễn ra từ 31/10 đến 2/11/2016 tại Khách sạn Hòa Bình, đảo Phú Quốc. Nội dung 
của Hội nghị bao gồm chuyên đề khoa học về sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản, bệnh thủy sản, sinh 
học - dinh dưỡng - sinh lý, di truyền và đa dạng sinh học, môi trường và nguồn lợi, khai thác thủy sản, 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thủy sản, chế biến thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh tế 
và quản lý thủy sản. Chi tiết về Hội nghị được thông tin tại Website: http://ifs2016.ctu.edu.vn/. 

Vào ngày 15/10/ 2016, trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm 2016” – 
Chương trình giao lưu với chủ đề “Tự tin trên con đường hội nhập và Trao học bổng cho sinh viên từ 
Doanh nghiệp". Đây là dịp để sinh viên trong và ngoài trường có cơ hội tiếp cận doanh nghiệp và tìm 
kiếm cơ hội việc làm. Thông qua ngày hội, Nhà trường đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài 
với các doanh nghiệp trong việc đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Ngày hội sẽ diễn ra với các hoạt động chính như: doanh nghiệp giới thiệu và phỏng vấn tuyển dụng, 
trao học bổng, chương trình “Ẩm thực - Trò chơi”… 

Thông tin chi tiết, xem tại: http://nls.hcmuaf.edu.vn/

Tin vắn


