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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 115

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM:

THÊM 02 TÂN PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG
ĐƯỢC BỔ NHIỆM
Sáng ngày 16/4/2019 trường ĐH Nông Lâm
TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ
nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng đối với TS.
Trần Đình Lý và PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn.

Tham dự Lễ có Bà Nguyễn Thị Là - Thường vụ
Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng tại
thành phố Hồ Chí Minh, Chánh văn phòng Đảng
ủy Khối. Về phía Nhà trường có GS.TS. Nguyễn
Hay - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS.
Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu
trưởng; TS. Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch Hội đồng
trường; ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương - Chủ tịch
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Công đoàn trường cùng lãnh đạo các Phòng, Khoa,
Trung tâm và cán bộ viên chức trong trường.
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS.TS.
Nguyễn Hay gửi lời chúc mừng và tin tưởng TS.
Trần Đình Lý và PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn sẽ
hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới đã
được Nhà trường tin tưởng và giao phó. “Việc bổ
nhiệm thêm 02 Phó Hiệu trưởng đã hoàn thiện cơ
cấu bộ máy lãnh đạo, giúp nhà trường nâng cao
quản lý chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhằm
đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong
thời gian tới” - GS.TS. Nguyễn Hay nhấn mạnh.
GS.TS. Nguyễn Hay cũng đã nêu dự kiến công
việc của 02 Tân Phó Hiệu trưởng, theo đó, TS.
Trần Đình Lý sẽ đảm nhiệm phụ trách lĩnh vực
chính trị, tư tưởng, công tác quản lý sinh viên và
công tác truyền thông của trường; PGS.TS.
Nguyễn Tất Toàn phụ trách lĩnh vực nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc
tế và quản lý chất lượng. Thời gian giữ chức vụ
của 2 Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hiệu
trưởng nhà trường.
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 028.38966780 (P. Hành chính)
028.38974560 (P. Công tác Sinh viên)
028.38963350 (P. Đào tạo)
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Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, TS. Trần Đình Lý và
PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn đã bày tỏ sự cảm ơn
đến lãnh đạo, cán bộ, viên chức Nhà trường đã tin
tưởng giao phó nhiệm vụ. 02 Tân Phó Hiệu trưởng
cũng khẳng định quyết tâm sẽ cố gắng trong việc
đóng góp sức lực, trí tuệ cùng với Ban Giám hiệu
và toàn thể cán bộ, giảng viên thực hiện thành
công chiến lược phát triển Nhà trường, góp phần
xây dựng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
ngày càng phát triển.
Phòng Tổ chức Cán bộ

LỄ KHÁNH THÀNH
CƠ SỞ MỚI
PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TP. HCM TẠI GIA LAI

Ngày 26/4/2019 đã diễn ra Lễ khánh thành
công trình xây dựng mới cơ sở trường đại học
Nông Lâm TP.HCM tại Phân hiệu Gia Lai. Phân
hiệu Gia Lai của đại học Nông Lâm Tp. HCM
được thành lập 2005 tạm sử dụng cơ sở vật chất
trường cao đẳng sư phạm Gia Lai. Năm 2008, Bộ
Giáo dục & Đào tạo đã quyết định cấp kinh phí để
lập đề án đầu tư xây dựng mới cơ sở Phân hiệu Gia
Lai tại xã Diên Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Dự
án được khởi công xây dựng vào năm 2017 và
hoàn thành vào năm 2019.
Tham dự Lễ có Ban Giám hiệu Nhà trường, bà
Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đại
diện các sở ban ngành trong tỉnh.
Phân hiệu Gia Lai được xây mới trên khuôn
viên rộng 7 ha với hệ thống giảng đường, văn
phòng khoa, phòng học được trang bị đầy đủ thiết
bị đáp ứng quy mô đào tạo lên đến 3.000 sinh viên
và gần 400 học viên cao học. Các ngành nghề đào
tạo tại phân hiệu gồm: Thú Y, Kế toán, Quản trị
kinh doanh, Công nghệ thông tin, công nghệ thực
phẩm, ngôn ngữ Anh, Lâm học, Nông học...
Việc thành lập Phân Hiệu Gia Lai là sự nỗ lực rất
lớn của Nhà trường và UBND Tỉnh Gia Lai nhằm
tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lượng
giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ
giảng viên và sinh viên. Qua đó, nhằm đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận.
Năm 2019, cùng với Phân hiệu trường Đại học
Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận, phân hiệu
Gia Lai sẽ tuyển sinh trong cả nước với phương
thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia
năm 2019 và xét tuyển học bạ (40% chỉ tiêu).
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Tư vấn trực tuyến
TUYỂN SINH HƯỚNG NGHIỆP
NĂM 2019
Sáng ngày 7/4/2019, tại trường đại học Nông
Lâm TP.HCM đã diễn ra buổi Tư vấn trực tuyến
hướng nghiệp tuyển sinh năm 2019. Ban tư vấn
gồm có PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư
Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và TS. Trần Đình Lý Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Tổ truyền thông
tuyển sinh, đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Sinh
viên, Phòng Đào tạo và các Khoa/Bộ môn trong
trường.
Thông qua buổi livestream tương tác hai chiều
qua hệ thống fanpage của trường, chương trình đã
thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ
huynh. Ban Tư vấn tuyển sinh đã cung cấp những
thông tin mới nhất về công tác tuyển sinh của
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nói riêng và
tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019 nói
chung; Giới thiệu các lĩnh vực ngành nghề đào tạo
của trường. Đa số câu hỏi thắc mắc của các em học
sinh liên quan đến những băn khoăn trong việc
chọn ngành nghề sao cho phù hợp, về cơ hội việc
làm sau khi ra trường, về những ngành đang “hot”
hiện nay, về phương thức xét tuyển, học phí,
nguồn học bổng cho sinh viên…
PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng cho rằng, đứng
trước sự lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, các
em học sinh cần phải cân nhắc cẩn thận trước khi
chọn nguyện vọng xét tuyển (không nên chọn quá

nhiều nguyện vọng), bởi sự lựa chọn này liên quan
đến học tập, sở trường, sở thích của bản thân đối
với nghề nghiệp mà các em sẽ làm sau này. Các em
cần xem xét, cân nhắc ngành nghề theo sở thích,
xem xét năng lực của mình có phù hợp với những
ngành nghề đã chọn hay không; tiếp đến là học lực
như thế nào, nhu cầu xã hội của ngành này ra sao.
Xác định được như vậy, việc chọn ngành và sau đó
chọn trường sẽ dễ dàng hơn với các em.
Chương trình Tư vấn, hướng nghiệp cho học
sinh là hoạt động thường niên của Nhà trường
nhằm góp phần định hướng giúp học sinh chủ
động, sáng suốt trong việc lựa chọn nghề nghiệp,
việc làm. Đồng thời, thực hiện chiến lược phát
triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Tổ Truyền thông Tuyển sinh

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC

giữa ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM và ĐẠI HỌC TRIER, ĐỨC
Vừa qua, trong khuôn khổ hợp tác cùng nhau,
trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM đã có buổi
đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường

Đại học Trier, Đức. Tham gia buổi làm việc có TS.
Birgit Roser - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và
TS. Elisabeth Tressel - Trưởng phòng Hành chính,
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viên, thúc đẩy các dự án mới nhằm thu hút các
nguồn tài trợ từ Chính phủ. GS.TS. Nguyễn Hay
cũng hi vọng giữa hai trường ngày càng thắt chặt
mối quan hệ hợp tác thông qua hình thức đào tạo
liên kết quốc tế; hội thảo quốc tế, nghiên cứu khoa
học…
Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi
mở với nhiều cơ hội hợp tác và hướng đi mới giữa
hai trường trong thời gian sắp tới.
Trường Đại học Trier, Đức. Phía đại học Nông
Lâm TP.HCM, tiếp đoàn có GS. TS. Nguyễn Hay
- Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Ngọc Thuỳ - Trưởng
phòng Hợp tác Quốc tế, TS. Lê Công Trứ - Giám
đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, TS. Nguyễn Bạch
Đằng - Phó trưởng khoa Kinh tế, TS. Võ Thái Dân
- Trưởng khoa Nông học. Tại buổi làm việc, TS.
Birgit Roser mong muốn từ nền tảng hợp tác vốn
có giữa hai trường sẽ là cơ sở để đẩy mạnh các
chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên và giảng

Phòng Hợp tác quốc tế

Giảng viên và Sinh viên Khoa Lâm nghiệp tham dự hội chợ quốc tế

ĐỒ GỖ VÀ MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU VIỆT NAM (VIFA-EXPO 2019)
Vừa qua, tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã
diễn ra Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất
khẩu Việt Nam (VIFA-EXPO 2019). Đây là hội
chợ thường niên lớn nhất của ngành chế biến gỗ
nội thất được tổ chức tại TP.HCM, thu hút trên
2.400 gian hàng. Nhiều giảng viên và sinh viên
khoa Lâm nghiệp - trường đại học Nông Lâm
TP.HCM đã tham dự hội chợ này.
VIFA-EXPO 2019 là điểm tập trung cho tất cả
các sản phẩm đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, trang trí
nội thất và các dịch vụ hỗ trợ đáp ứng được nhu
cầu của người mua từ khắp nơi trên thế giới. Phát
biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ
trưởng Bộ Công Thương cho rằng hội chợ năm
nay sẽ góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sản

phẩm gỗ Việt Nam. Hội chợ mang tầm cỡ khu vực
Đông Nam Á, tạo chuỗi liên kết từ Singapore,
Hong Kong (Trung Quốc) đến Việt Nam.
Hội chợ chủ yếu trưng bày, giới thiệu nhiều mặt
hàng có thiết kế theo xu hướng hiện đại, đa dạng
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doanh nghiệp ngành gỗ, tìm hiểu thị trường và
công nghệ sản xuất mới, độc đáo mới lạ, cập nhật
những thông tin cần thiết cho ngành mà các em sẽ
phục vụ trong tương lai.
Khoa Lâm nghiệp

LỄ BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI HỘI THAO CÔNG ĐOÀN

NLU - Sport

CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4,
NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5,
VÀ NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 19/5.

Sáng ngày 12/4/2019, đã diễn ra Lễ bế mạc Hội
thao Công đoàn nhằm chào mừng ngày Giải phóng
miền nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 và
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Tham dự Lễ
bế mạc có TS. Trần Đình Lý và PGS.TS. Nguyễn
Tất Toàn - Phó Hiệu trưởng nhà trường, ThS.
Hoàng Thị Mỹ Hương - Chủ tịch Công đoàn
trường, Chủ tịch công đoàn các bộ phận và gần
200 vận động viên tham gia thi đấu.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ThS. Hoàng Thị Mỹ
Hương đánh giá cao tinh thần thể thao của các đội
và các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, đoàn kết
trên tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn
nhau. ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương cũng đã gửi lời
cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường
đã tạo điều kiện để giải thể thao được diễn ra thành
công tốt đẹp.

Hội thao lần này diễn ra từ ngày 1/4 đến
12/4/2019 gồm 04 nội dung thi đấu: Bóng đá (nam),
bóng bàn (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ), bida
(đơn nam) và điền kinh (thi đấu đội nam, đội nữ
theo độ tuổi: trên 40 tuổi, từ 30 - 40 tuổi, dưới 30
tuổi). Các nội dung thi đấu diễn ra trong không khí
vui tươi, sôi nổi, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau.
Kết quả, Ban Tổ chức Hội thao đã trao 09 giải
nhất, 09 giải nhì và 09 giải ba cho các vận động
viên và tập thể xuất sắc.
Hội thao là hoạt động được Công đoàn trường
tổ chức thường niên, là dịp để cán bộ, viên chức
trong trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh
nghiệm và thể hiện tài năng thể thao; đồng thời
còn là cơ sở để Công đoàn trường đánh giá một các
toàn diện những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế
về công tác thể dục thể thao trong Nhà trường. Từ
đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và
những mục tiêu Nhà trường đề ra.
Công đoàn trường
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Sinh viên nhận học bổng
do Tập đoàn LOTTE tài trợ

Sáng 22/4/2019, tại khách sạn LOTTE legend
Saigon, Tập đoàn LOTTE đã tổ chức Lễ trao học
bổng LOTTE năm 2019. Với chủ đề “Thắp sáng
tương lai”, Quỹ LOTTE Foundation mong muốn
góp phần tạo thêm cơ hội cho sinh viên có thêm động
lực và tự tin để chuẩn bị hành trang cho tương lai.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Wee Joon Seok
- Phó Tổng Lãnh sứ quán Hàn Quốc tại TP.HCM,
đại diện lãnh đạo các trường Đại học và các công
ty trực thuộc tập đoàn LOTTE, sinh viên được
nhận học bổng và phụ huynh. ThS. Đặng Kiên
Cường - Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Giám
đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh
nghiệp đại diện trường đại học Nông Lâm
TP.HCM tham dự Lễ.

2019

Đợt trao học bổng lần này có 54 sinh viên xuất sắc
thuộc 9 trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh, mỗi suất học bổng trị giá 400 USD. 03
sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM đã
vinh dự được nhận học bổng lần này, bao gồm:
Nguyễn Khánh lượng - Khoa Môi trường Tài
nguyên, Nguyễn Thị Kim Hào - Khoa Lâm
nghiệp, Nguyễn Thái Anh Thư - Khoa Chăn nuôi
Thú y. Đây là những sinh viên có học lực từ loại
khá trở lên, năng nổ trong các hoạt động Đoàn Hội. Chia sẻ cảm xúc khi được nhận học bổng,
sinh viên Nguyễn Thái Anh Thư cho biết: “Em rất
vui khi được nhận học bổng ý nghĩa này. Đây là
động lực tiếp sức để em hoàn thành thật tốt việc
học, cũng như tích cực tham gia các hoạt động
Đoàn Hội nhiều hơn nữa. Em xin bày tỏ sự biết ơn
chân thành đến Ban Giám hiệu Nhà trường, phòng
Công tác Sinh viên, thầy cô đã tạo điều kiện để
chúng em được nhận học bổng này”.
Ngoài phần trao tặng học bổng, Tập đoàn Lotte
cũng luôn tạo cơ hội cho sinh viên thực tập và làm
việc tại các công ty trực thuộc tập đoàn như: Lotte
Mart, Lotte Hotel & Resort, Lotteria và Lotte
Cinema.
Phòng Công tác Sinh viên

Gương Sinh viên khởi nghiệp
Đó là sinh viên Trần Quốc Dũng - học ngành
Chăn nuôi thú y và sinh viên Đặng Vân Thảo Ngọc
học ngành Công nghệ thực phẩm tại Phân hiệu Gia
Lai, trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Xuất phát từ phong trào khởi nghiệp của nhà
trường và nhu cầu sử dụng rau sạch trong mỗi bữa
ăn gia đình, sinh viên Trần Quốc Dũng đã mạnh
dạn chọn cho mình con đường khởi nghiệp từ sản
xuất rau hữu cơ.
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Tình cờ biết đến mục đích của Dũng, ông chủ
nhà hàng Chrao (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP.
Pleiku) đã cho mượn mảnh đất rộng 3 sào trong
khuôn viên nhà hàng. Tháng 4-2018, Dũng rủ 3 bạn
sinh viên cùng trường góp vốn để san bằng, rải vôi
cải tạo đất, trang bị hệ thống béc tưới tự động, nhưng
trồng rau gần đến ngày thu hoạch thì đều bị sâu bệnh
phá hoại. Thất bại ngay từ lần đầu tiên khiến nhóm
giải tán, chỉ có Dũng là quyết tâm gắn bó và kiên trì
với mô hình này. Những thất bại đã cho Dũng nhiều
bài học, như phải xử lý đất thật kỹ bằng vôi để diệt
sâu bệnh, chọn giống cẩn thận, nhờ sự hỗ trợ của các
giáo viên trong trường về kỹ thuật... Ngoài thời gian
đến trường, Dũng luôn có mặt ở vườn rau để bắt sâu,
nhổ cỏ; trồng hoa quanh vườn rau để hạn chế côn
trùng gây hại. Dũng còn mày mò chế thuốc trừ bệnh
hại bằng hỗn hợp tỏi, rượu, gừng, ớt, cứ 5 ngày phun
một lần để phòng bệnh; chi phí thấp mà không có
chất gây hại sức khỏe người tiêu dùng. An toàn là
mục tiêu trên hết mà Dũng đặt ra từ khâu trồng đến
khi thu hoạch. Sau 2-3 tháng chăm bón, 3 sào rau
hữu cơ của Dũng với nhiều loại rau như: rau cải, củ
dền, cà rốt, mồng tơi, mướp đắng… phát triển xanh
tốt, cho năng suất khá cao; trung bình mỗi ngày
Dũng thu hoạch khoảng 20 kg rau các loại, lợi
nhuận 5-7 triệu đồng/tháng.
Để tìm thị trường, những bó rau đầu tiên Dũng
trực tiếp đem đến giới thiệu tại các quán ăn, nhà
hàng và tặng một số gia đình dùng thử. Đồng thời,
Dũng lập trang facebook “Vườn rau sạch Pleiku”
để quảng bá sản phẩm. Khách hàng dần tin tưởng
và đơn đặt hàng ngày càng tăng; các cửa hàng rau

G

A ØN

G

7

ÍM

I

sạch, các nhà hàng, quán ăn như: Bạn tôi, Chrao,
Ốc ngon... là những mối quen của “Vườn rau sạch
Pleiku”, dù giá của rau hữu cơ cao gần gấp đôi so
với giá thị trường. Nếu khách hàng có nhu cầu sẽ
được Dũng hướng dẫn đến tận vườn tham quan và
lựa chọn sản phẩm. “Mang lại những sản phẩm tốt
cho sức khỏe người tiêu dùng chính là động lực để
em cố gắng hơn” - Quốc Dũng chia sẻ.
Qua nhiều vòng sơ loại, ý tưởng “Xây dựng một
cơ sở chuyên cung cấp thịt heo sạch và các sản
phẩm từ thịt heo sạch” của sinh viên Đặng Vân
Thảo Ngọc (SN 1996, chuyên ngành Công nghệ
thực phẩm) đã giành được giải ba tại cuộc thi “Ý
tưởng sáng tạo khởi nghiệp” do Trường Đại học
Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Ý tưởng này
được Ngọc ấp ủ từ lâu, bắt nguồn từ nhu cầu sử
dụng thịt heo sạch của người dân khá lớn, tuy nhiên
hệ thống cung cấp sản phẩm chưa nhiều. Vì thế,
hình thành một công ty chuyên cung cấp thịt heo
sạch để giải quyết những vấn đề trên là ý tưởng
Ngọc hướng đến. Theo đó, nguồn thịt heo sạch
cung cấp cho cơ sở được nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, quy trình giết mổ theo dây chuyền, khâu chế
biến và đóng gói sản phẩm phải tuyệt đối an toàn.
Tuy dự án này hiện còn trên mặt giấy bởi Ngọc
đang khá bận rộn với công việc thực tập trong năm
học cuối, nhưng theo chia sẻ của Ngọc thì: “Em rất
tâm huyết với dự án này. Em đang theo học
chuyên ngành Công nghệ thực phẩm nên sẽ có
nhiều kiến thức để áp dụng vào thực tiễn. Trước
mắt, tháng 6-2019, em sẽ thử chế biến những sản
phẩm từ thịt heo sạch để thăm dò thị trường và lên
kế hoạch dài hơi”.
Anh Nguyễn Thành Dương - Bí thư Đoàn Phân
hiệu Gia Lai - chia sẻ: Phong trào khởi nghiệp đã
thực sự lan tỏa trong sinh viên toàn phân hiệu.
Ngoài cuộc thi do Phân hiệu phát động, sinh viên
cũng tích cực tham gia cuộc thi “ý tưởng sáng tạo
khởi nghiệp” do Tỉnh Đoàn tổ chức. “Tuy chưa
giành được giải cao nhưng các em đã cho thấy tinh
thần ham học hỏi, dám thử sức. Nhà trường cũng đã
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thành lập Câu lạc bộ Hỗ trợ khởi nghiệp để sinh viên
được gặp gỡ, trao đổi ý tưởng; hỗ trợ giải đáp thắc
mắc trước khi bắt tay vào thực hiện ý tưởng khởi
nghiệp. Tin chắc, với niềm đam mê và năng lượng
của tuổi trẻ, thời gian tới sẽ có thêm nhiều sinh viên
thành công khi khởi nghiệp”-anh Dương tin tưởng.

Đang còn ngồi trên ghế giảng đường nhưng
không ít sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ
Chí Minh đã mạnh dạn lên ý tưởng, lập kế hoạch
khởi nghiệp để thử sức và tạo đà cho tương lai.
Nhiều mô hình, dự án đã hiện thực hóa và được
đánh giá cao.
Nguồn: GiaLai online

Tin vắn

- Vừa qua, đoàn sinh viên trường Đại học Kasetsart (Thái Lan) đã đến thăm và giao lưu với
sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM. Tại buổi giao lưu, sinh viên của hai trường đã có
những thảo luận sôi nổi để tìm hiểu thông tin về các hoạt động Đoàn - Hội, thế mạnh, truyền thống, cũng như các cơ hội học
bổng và chương trình trao đổi sinh viên của mỗi trường. Các hoạt động giao lưu văn nghệ giữa sinh viên hai trường diễn ra hào
hứng và thú vị. Sinh viên trường Đại học Kasetsart bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về sự thân thiện, hiếu khách của cán bộ, sinh viên
trường đại học Nông Lâm TP.HCM, cũng như ấn tượng về khuông viên rộng rãi, xanh tươi của Nhà trường. Thông qua hoạt
động này, Đại học Kasetsart mong muốn thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ giữa hai trường trong thời gian tới.
- Ngày 09/04/2019, Bộ môn Công nghệ Sinh học đã tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Pháp giữa các sinh viên thuộc
Bộ môn và các sinh viên Pháp đang thực tập tại trường đại học Nông Lâm TP.HCM và các trường Đại học khác ở phía Nam.
Chương trình có sự tham gia của các giảng viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi
trường, các Giáo sư đến từ Trường Đại Học Picardie Jules Verne (Pháp). Chương trình diễn ra với các hoạt động giao lưu ẩm
thực và văn nghệ, trao đổi về chương trình trao đổi sinh viên hàng năm giữa hai nước Pháp- Việt.
- Ngày 12/4/2019, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã Tập huấn công tác chấm thi trắc nghiệm thi
THPT Quốc gia năm 2019 cho cán bộ, chuyên viên thuộc phòng Đào tạo và phòng Kiểm định chất lượng. Việc các trường đại
học được giao trách nhiệm chủ trì chấm thi trắc nghiệm chính là một cách làm khác trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia
và sẽ giúp cho kết quả đáng tin cậy hơn. Năm nay, trường đại học Nông Lâm TP.HCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công
phối hợp tổ chức thi và là đơn vị chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại tỉnh Gia Lai. Quá trình chấm thi sẽ được Bộ Giáo dục và Đào
tạo trực tiếp quản lý, kiểm tra và giám sát kỹ càng.
- Ngày 19/4/2019, tại Trường đại học Đà Lạt, bộ Giáo dục & Đào tạo đã tổ chức Hội thảo rà soát, hoàn thiện góp ý dự thảo tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên khu vực phía Nam với sự tham gia của trên 160 đại biểu đến từ các trường
ĐH, CĐ sư phạm khu vực phía Nam. Đại diện trường đại học Nông Lâm TP.HCM - TS. Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng Nhà
trường đã tham dự Hội thảo. Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực hiện tiêu chuẩn CDNN giảng viên, hội thảo tập trung
vào 2 nội dung chính: báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện tiêu chuẩn CDNN giảng viên, đề xuất nội dung dự thảo tiêu
chuẩn CDNN giảng viên theo quy định mới; thảo luận góp ý dự thảo các văn bản quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và xếp
lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục ĐH và các trường CĐ sư phạm công lập. Tại hội thảo, các đại biểu cùng
trao đổi về những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn CDNN còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; đồng
thời, đưa ra những góp ý nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục ĐH nói riêng.
- Ngày 21/4/2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức toạ đàm khoa
học “Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao”. PGS.TS.Nguyễn
Tất Toàn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa - Trưởng phòng quản lý nghiên cứu khoa học đại diện
trường đại học Nông Lâm TP.HCM tham dự chương trình tọa đàm. Tại tọa đàm, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết đây là sẽ
là một diễn đàn mở để các nhà hoạch định chính sách, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trao đổi và tìm ra các giải pháp,
cơ chế chính sách để gắn kết cung - cầu trong đào tạo nhân lực nông nghiệp trình độ cao; đề xuất cụ thể về mô hình hợp tác
doanh nghiệp - nhà trường hiệu quả; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong nghiên
cứu, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Vừa qua, sinh viên khoa Lâm Nghiệp - trường đại học Nông Lâm TP.HCM cùng với sinh viên thuộc các trường Đại học Hoa
Sen, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Lâm Nghiệp đã tham gia chương trình “Hoạt động mạng lưới câu lạc bộ sinh quyển
tại Khu Dự Trữ Sinh Quyển Đồng Nai”. Tại chương trình, sinh viên được tham gia các hoạt động nhóm và rèn luyện kỹ năng
giúp các em thêm tự tin, nâng cao kỹ năng giao tiếp. Đặc biệt, sinh viên được học hỏi nhiều kiến thức về môi trường thiên nhiên,
về khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai để hướng đến việc thành lập câu lạc bộ sinh quyển trong các trường đại học.
Ban biên tập

Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp.HCM
Điện thoại: 028.38966780 & 028.38974560
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn
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