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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 117

SẼ TỔ CHỨC TƯ VẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
VÀO NGÀY 18-7
Lúc 9 giờ sáng ngày 18/7, trường ĐH Nông
Lâm TP.HCM sẽ tổ chức chương trình trực tuyến
tư vấn tuyển sinh xét tuyển đại học chính quy
năm 2019. Tại chương trình, Ban Tư vấn sẽ cung
cấp và giải đáp các thông tin chính xác, chi tiết
nhấtvề phương thức xét tuyển vào trường, học
phí, chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp,

nguồn học bổng cho sinh viên… Chương trình
được phát trực tiếp với sự tương tác hai chiều giữa
Ban tư vấn với học sinh và phụ huynh. Đây cũng
là cơ hội nhằm giúp các em học sinh xem xét, cân
nhắc, điều chỉnh nguyện vọng phù hợp trong xét
tuyển đại học sau khi có kết quả thi THPT quốc
gia 2019.

Ban tư vấn trực tuyến gồm có: PGS.TS. Huỳnh
Thanh Hùng - Bí thư đảng ủy, Phó hiệu trưởng
thường trực Nhà trường, TS. Trần Đình Lý - Phó
Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh đạo Phòng
Công tác Sinh viên, Phòng Đào tạo, Tổ truyền
thông tuyển sinh, các Khoa/Bộ môn trong trường,
các đơn vị Doanh nghiệp.
Phụ huynh và thí sinh quan tâm có thể đặt câu
hỏi trực tuyến thông qua fanpage của Nhà trường

(đường link: https://www.facebook.com/Nong
Lam University) hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến
các số hotline tư vấn tuyển sinh: 0869.54.85.37;
0898.10.74.60.
Năm 2019, trường ĐHNông Lâm TP.HCM
tuyển sinh trong cả nước, dự kiến có 4.745 chỉ
tiêu thuộc 31 ngành đào tạo bậc đại học chính quy
của trường. Cụ thể, tại cơ sở chính ở thành phố Hồ
Chí Minh (NLS) với 4.200 chỉ tiêu , Phân hiệu Gia

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

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 02838966780 (P. Hành chính)
02838974560 (P. Công tác Sinh viên)
02838963350 (P. Đào tạo)
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Tiếp theo trang 1

(NLG) 270 chỉ tiêu và phân hiệu Ninh Thuận
(NLN) 275 chỉ tiêu.Nhà trường tuyển sinh theo
phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào
kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Đối với
Phân hiệu Gia Lai và Phân hiệu Ninh thuận,
trường áp dụng thêm phương thức xét tuyển học
bạ (với 40% chỉ tiêu).
Thông tin thêm về tuyển sinh 2019 của trường
Đại học Nông Lâm TP.HCM, xem tại website:
ts.hcmuaf.edu.vn.

Tổ tư vấn tuyển sinh

Ký kết hợp tác giữa:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
và HIỆP HỘI GỖ BÌNH DƯƠNG
Ngày 13/6/2019, tại trường ĐH Nông lâm
TPHCM đã diễn ra Lễ ký kết giữa trường ĐH
Nông Lâm TPHCM và hiệp hội gỗ Bình Dương
(BIFA). Theo đó, BIFA sẽ hợp tác với trường ĐH
Nông lâm TPHCM trong nhiều lĩnh vực: hợp tác
đào tạo các khóa ngắn hạn, hỗ trợ cơ sở thực hành,
thực tập, cam kết việc làm cho Kỹ sư Lâm học, chế
biến Lâm sản cho sinh viên sau khi ra trường.
BIFA hiện có trên 200 thành viên, đóng góp rất
lớn trong tổng giá trị xuất khẩu ngành gỗ trên cả
nước. Các công ty thành viên của BIFA với trang
thiết bị hiện đại, công nghệ cao sẽ là cơ sở thực tập

cho sinh viên nhằm giúp sinh viên tiếp cận sớm
với cơ sở sản xuất, tiếp cận với các máy móc, kỹ
thuật hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế.
Theo ông Điền Quang Hiệp, chủ tịch BIFA, với
bước phát triển nhảy vọt và nhu cầu rất lớn nguồn
nhân lực ngành gỗ, riêng Hiệp hội đang thiếu trầm
trọng nguồn nhân lực, ông mong muốn trường ĐH
Nông Lâm TPHCM có thể cam kết đáp ứng đủ số
lượng sinh viên ra trường cho hiệp hội hiện nay.
Như vậy, việc ký kết hợp tác này không chỉ
giúp Hiệp hội đảm bảo được nguồn cung ứng nhân
lực mà còn giúp các sinh viên có đam mê lựa chọn
ngành gỗ yên tâm với sự lựa chọn của mình.
Hiệp hội mong muốn hỗ trợ sinh viên thực hành
thực tập, cập nhật các kỹ thuật, máy móc trang
thiết bị hiện đại tạo các công ty nhằm xóa dần
khoảng cách giữa kiến thức sách vở và môi trường
sản xuất thực tế đang tồn tại hiện nay. Với sự hợp
tác này, các sinh viên ra trường có việc làm và
nhanh chóng lành nghề, có thu nhập cao trong thời
gian ngắn.
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
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PHÁT ĐỘNG
“CUỘC THI KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP, Ý TƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,
HỘI THẢO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2019”
Lễ phát động “Cuộc thi Khởi nghiệp nông
nghiệp, Ý tưởng sinh viên nghiên cứu khoa học,
Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học 2019” đã
diễn ra vào ngày 19/6/2019 tại Hội trường Cát
Tường, ĐH Nông Lâm TP.HCM.
Tham dự và phát biểu tại chương trình,
PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn - Phó Hiệu trưởng Nhà
trường nhấn mạnh: Việc tạo sân chơi học thuật cho
sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường,
qua đó, trang bị cho sinh viên phương pháp, kỹ
năng, phát huy tư duy sáng tạo, vận dụng những
kiến thức đã học vào ứng dụng thực tiễn. PGS.TS.
Nguyễn Tất Toàn đã động viên, khuyến khích sinh
viên nên tích cực tham gia sân chơi học thuật này,
bởi nó không chỉ giúp sinh viên tiếp cận công tác
nghiên cứu khoa học, rèn luyện các kỹ năng…để
tự tin trên con đường hội nhập quốc tế, mà còn thể
hiện trách nhiệm của sinh viên trong việc góp phần
nhằm từng bước tạo ra thương hiệu về hoạt động
nghiên cứu khoa học của trường.
Theo đó, cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp
được tổ chức bởi trường Đại học Nông Lâm TP.
Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ
Thanh niên Khởi nghiệp BSSC - Thành Đoàn TP.
Hồ Chí Minh và Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ

Chí Minh. Tất cả sinh viên, học viên cao học và
cựu sinh viên đều được đăng ký tham gia theo cá
nhân hoặc nhóm. Đây là cơ hội để sinh viên có
niềm đam mê khởi nghiệp được hỗ trợ, tư vấn và
đồng hành từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Cuộc thi Ý tưởng sinh viên nghiên cứu khoa
học năm 2019 nhằm góp phần đẩy mạnh phong
trào nghiên cứu khoa học của sinh viên trong
trường. Năm nay, chương trình có 03 lĩnh vực thi
bao gồm:Công nghệ (Cơ khí Nông nghiệp, Công
nghệ Hóa học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ
thông tin, Kỹ thuật Môi trường); Sinh học(Nông
học, Thủy sản, Chăn nuôi Thú y, Lâm nghiệp,
Công nghệ Sinh học);Kinh tế - xã hội (Quản lý
Môi trường, Kinh tế, Ngoại ngữ - Sư phạm, Quản
lý Đất đai và Bất động sản).
Sau khi kết thúc 02 cuộc thi trên, chương trình
Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học 2019 sẽ
được Nhà trường tổ chức vào tháng 11/2019, là
dịp để công bố các công trình, đề tài nghiên cứu
mới của sinh viên. Qua đó, tuyển chọn và giới
thiệu các kết quả nghiên cứu xuất sắc tham gia dự
thi giải thưởng các cấp cũng nhưđược hỗ trợ ươm
tạo khởi nghiệp.
Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ
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Trường ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

Sau 4 ngày (24-27/6/2019) làm việc nghiêm
túc, trách nhiệm, gần 400 cán bộ của Trường đại
học Nông Lâm TP.HCM tham gia công tác
trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 đã hoàn thành
nhiệm vụ.
Năm 2019, toàn tỉnh Gia Lai có 13.243 thí sinh
dự thi. Trong đó, thí sinh khối giáo dục THPT có
12.394; khối giáo dục thường xuyên 849 thí sinh;
có 36 điểm thi thuộc cụm thi do Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Gia Lai chủ trì, trong đó trường ĐH

Nông Lâm TP.HCM được giao nhiệm vụ tham
gia công tác coi thi tại 25 điểm thi.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã kết thúc,
với tinh thần và trách nhiệm của mình, mỗi cán bộ,
giảng viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM đã
nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Sở Giáo dục và
Đào tạo Gia Lai tin tưởng giao cho, đảm bảo
nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế cho kỳ thi quan
trọng này.
Phòng Công tác Sinh viên

Hơn 600 CBVC và Sinh viên ra quân vì:
“KHUÔN VIÊN TRƯỜNG XANH - XANH - ĐẸP”
Sáng ngày 5/6/2019,cán bộ, viên chức và sinh
viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM đã nhiệt
tình tham gia Lễ ra quân làm vệ sinh trong toàn bộ
khuôn viên trường. Đây là hoạt động thiết thực,
hiệu quả nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế

giới (5/6), Ngày quốc tế đa dạng sinh học
(22/5), Ngày Đại dương thế giới (8/6), tháng hành
động vì môi trường và Tổng kết phong trào xanh sạch - đẹp năm học 2018-2019.
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Tiếp theo trang 4

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Trần Đình Lý - Phó
Hiệu trường Nhà trường đã kêu gọi cán bộ, giảng
viên và sinh viên trong trường phải nâng cao hơn
nữa ý thức bảo vệ môi trường qua các hành động
nhỏ như biết phân loại rác, không xả rác bừa bãi,
hạn chế sử dụng các loại túi nilon, ống hút nhựa,
khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với
môi trường hơn, tổ chức phong trào trồng cây

xanh, khuyến khích phong trào đi bộ... nhằm giảm
thiểu những chất độc hại để xây dựng môi trường
-xanh - đẹp.
Lễ ra quân với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết
thực đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ: thu
gom, tập hợp các loại rác thải để xử lý, phát quang
các bụi rậm, cỏ dại khuôn viên trường được sạch
sẽ, thoáng mát hơn…
Trong khuôn khổ chương trình, ThS. Hoàng
Thị Mỹ Hương - Chủ tịch Công đoàn trường công
bố các giải thưởng cho tập thể và cá nhân đạt giải
trong phong trào thi đua “Góc làm việc xanh - sạch
- đẹp” do Công đoàn trường đã phát động. Phong
trào thi đua này đã góp phần làm xanh – sạch – đẹp
bàn làm việc, giúp cán bộ, viên chức phát huy hiệu
quả làm việc.Theo đó, có 08 giải (04 giải cá nhân
và 04 giải tập thể) được trao nhằm động viên,
khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích
cựchưởng ứng phong trào trong thời gian vừa qua.
Công đoàn trường

CBVC và SV tham gia dọn vệ sinh
tại khuôn viên trường

Các tập thể và các nhân nhận giải phong trào
thi đua Góc làm việc xanh - sạch - đẹp”

TS. Trần Đình Lý phát biểu tại chương trình

05 GIA ĐÌNH BỀN VỮNG và 33 GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU

ĐƯỢC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TUYÊN DƯƠNG NĂM 2019
Sáng ngày 14/6/2019, Công đoàn Trường ĐH
Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Lễ tuyên dương

Gia đình tiêu biểu (05 gia đình), gia đình bền vững
(33 gia đình) năm 2019; Lễ trao phần thưởng
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Tiếp theo trang 5

cho các cháu đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, Học
sinh Tiên tiến và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh
năm học 2018-2019 cho con của cán bộ viên chức
trong trường.Dự chương trình có có TS. Bùi Ngọc
Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, ThS. Hoàng Thị
Mỹ Hương - Chủ tịch công đoàn trường; đại diện
Lãnh đạo và Chủ tịch công đoàn các đơn vị trong
trường cùng cán bộ viên chức và các cháu học sinh.

Đây là một hoạt động thường niên được Công
đoàn Trường tổ chức nhằm khơi dậy các giá trị
truyền thống trong gia đình, cũng như biểu dương,
khích lệ tinh thần hiếu học của các cháu học học
sinh; qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của
Lãnh đạo Nhà trường đối với cán bộ viên chức,
cũng như sự quan tâm đối với con em cua thế hệ
tương lai của đất nước nói chung và con em cán
bộ, viên chức của Nhà trường nói riêng.
Năm học 2018 – 2019, có 398 cháu là con cán
bộ, viên chức đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi,
xuất sắc. Trong số đó, có 20 cháu đạt giải thưởng
cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia về các môn
học như Toán, tiếng Anh, giải vở sạch chữ đẹp,
giải về các môn năng khiêu như bơi lội, cờ vua; có
01 cháu đạt giải quốc tế về môn toán đó là: cháu
Vương Hoàng Khánh Hưng (lớp 6) – con của mẹ
Hoàng Thị Thủy – Khoa Môi trường và Tài

nguyên; Cháu Nguyễn Thị Minh Anh (lớp 10) con của mẹ Nguyễn Thị Minh Trúc - Khoa Thủy
sản đạt giải huy chương vàng châu Á Taekwondo.

Trải qua 8 mùa giải, chương trình giải thưởng
Lương Văn Can luôn nhận sự tham gia dự thi của
đông đảo sinh viên trường đại học Nông Lâm
TP.HCM. Đặc biệt vào năm 2013, sinh viên Trần
Minh Hiếu có dự án “Gia công chăm sóc hoa lan”
và sinh viên Lê Vinh Thắng với dự án "Mở trại
nuôi rắn mối kết hợp với nuôi sâu superworm và
dế" đã đạt giải.
Nằm trong khuôn khổ chương trình, phần giao
lưu giữa Doanh nhân và sinh viên với chủ đề
“Khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm xã hội”
cũng đã thu hút sự quan tâm của sinh viên tham dự
bằng những câu hỏi giao lưu, tương tác với các
diễn giả là các Doanh nhân thành đạt. Bằng kinh
nghiệm khởi nghiệp và những thành công trên
thương trường, các diễn giả đã nhiệt tình tư vấn
các bước khởi nghiệp cho sinh viên. Một trong các
diễn giả tại chương trình - Bà Mandy Nguyễn Giám đốc phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp SVF
cho biết khá bất ngờ về những câu hỏi rất thực tế
đầy tinh thần và nhiệt huyết về vấn đề khởi nghiệp
của sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM.
Công đoàn trường
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KHỞI ĐỘNG GIẢI THƯỞNG

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURÉKA 2019
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2019 được triển khai và thực hiện từ
tháng 7 đến tháng 11 năm nay. Đây là giải thưởng
thường niên do Thành Đoàn TPHCM phối hợp với
Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.
Euréka năm nay vẫn giữ 12 lĩnh vực nghiên cứu
khoa học gồm: Công nghệ Hóa, Dược; Công nghệ
Sinh – Y sinh; Công nghệ thông tin; Công nghệ
Thực phẩm; Giáo dục; Kinh tế; Kỹ thuật; Nông
Lâm Ngư nghiệp; Pháp lý; Quy hoạch, Kiến trúc
và Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường, Xã hội
và Nhân văn.
Sinh viên tham gia Euréka năm 2019 có thể sử
dụng một trong hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng
Anh trong các bài báo cáo khoa học của mình
trước hội đồng chuyên môn.Việc đưa thêm ngôn
ngữ tiếng Anh vào các bài báo cáo của giải thưởng
Euréka năm nay nhằm đáp ứng một số đối tượng
sinh viên làm báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.
Trước đây, các bài báo khoa học bằng tiếng Anh
muốn tham dự Euréka phải dịch sang tiếng Việt.
Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm: 01giải đặc
biệt, trị giá: 20.000.000 đồng/giải + Bằng khen của
Bộ Khoa học và Công nghệ, Huy hiệu Tuổi trẻ
sáng tạo; 01 Giải Nhất: 10.000.000 đồng/giải +
Bằng khen Bộ Khoa học và Công nghệ, Huy hiệu
Tuổi trẻ sáng tạo; 01 Giải Nhì: 5.000.000
đồng/giải + Bằng khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí
Minh; 01 Giải Ba: 3.000.000 đồng/giải + Bằng
khen Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh; Các giải KK:
2.000.000 đồng/giải + Bằng khen Thành Đoàn TP.
Hồ Chí Minh.
Tất cả tác giả của các công trình nghiên cứu
khoa học tham gia Giải thưởng sẽ được cấp Giấy
chứng nhận tham dự Giải thưởng Sinh viên Nghiên
cứu Khoa học – Euréka lần thứ 21 năm 2019.

Qua các mùa giải Eurékanhững năm trước đã
thu hút nhiều sinh viêntrường đại học Nông Lâm
TP.HCM tham gia và đạt giải thưởng cao: Giải
nhất (năm 2007) của sinh viên Tô Thị Nhã Trầm
với đề tài “Tạo cây tiêu sạch bệnh virut bằng
phương pháp nuôi cấy định sinh trưởng in vitro”;
Giải nhất (năm 2011) của sinh viên Đỗ Ngọc
Thanh Mai với đề tài "Tạo củ tỏi ta (Allium
sativum L.) từ tái sinh phôi vô tính của chóp rễ cây
tỏi in vitro”; Giải nhất (năm 2013) của sinh viên
Nguyễn Kim Khanh với đề tài “Nghiên cứu xử lý
bã bùn của hệ thống xử lý nước thải từnhà máy
chế biến thủy sản bằng phương pháp nuôi trùng
quế (Perionyx excavatus)”…
Hồ sơ tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên
cứu khoa học – Euréka 2019 gửi về: Văn phòng
Đoàn trường sẽ tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ sinh
viên tham dự gửi về phòng Quản lý nghiên cứu
khoa học (hạn cuối đến ngày 3/9/2019).
Chi tiết về thể lệ cuộc thi, xem tại website của
phòng Quản lý nghiên cứu khoa học www.sr
mo.hcmuaf.edu.vn (vào mục thông báo) và trên
trang website của Thành Đoàn www.eureka.kho
ahoctre.com.vn/eureka.
P. Quản lý nghiên cứu khoa học
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LỄ RA QUÂN
CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2019
Chiều ngày 8/7, tại Hội trường RD200, Đoàn
thanh niên và Hội Sinh viên trường phối hợp tổ
chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè
xanh” lần thứ 26 năm 2019.
Tại chương trình, 200 chiến sĩ đại diện cho hơn
20.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trường
ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tham dự. Năm nay,
chiến dịch được diễn ra từ ngày 8/7 đến ngày 4/8
với chủ đề: “Chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chung tay
tình nguyện vì cộng đồng”.
Năm 2019, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh
diễn các mặt trận: quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn,
huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh), huyện
Mang Yang, huyện Chư Păh, huyện Chư Sê (tỉnh
Gia Lai), huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận).

Tin

Năm 2018, hoạt động tình nguyện mùa hè xanh
của sinh viên trường đã có nhiều hoạt động thiết
thực, để lại thành quả và dấu ấn tốt đẹp tại các địa
phương: giúp đỡ người dân xây dựng mô hình nhà
nấm, hỗ trợ cải tạo vườn cây ăn quả, tiêm phòng và
chích ngừa dại...
Đoàn thanh niên

vắn

- Ngày 04/06/2019, hướng tới kỉ niệm 90 năm
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 –
28/7/2019), trường ĐH Sư phạm TP.HCM phối hợp
cùng Liên đoàn Lao động thành TP.HCM tổ chức
Hội thi “Đoàn viên công đoàn thanh lịch”. Tham dự
Hội thi, công đoàn trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
đã đạt giải 3 trong số 19 đội dự thi. Hội thi là sân
chơi thú vị, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền các
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà
nước, nghị quyết Công đoàn các cấp để đội ngũ nhà

giáo, người lao động tiếp tục nâng cao phẩm chất,
trình độ, năng lực, ứng xử văn hóa trong trường
học, góp phần thực hiện về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hoá trong giai đoạn mới.
- Ngày 22/6/2019, bộ môn Công nghệ sinh học
đã tổ chức Seminar tọa đàm về mặt trái của kinh
doanh đa cấp. PGS.TS. Trần Thị Lệ Minh - Phó
trưởng Bộ môn cùng Ban lãnh đạo Công ty CP đào
tạo Dũng Trí và 350 sinh viên thuộc bộ môn đã
tham dự chương trình. Chương trình có ý nghĩa đối
với sinh viên, nhất là những sinh viên đam mê lĩnh
vực kinh doanh có thêm kiến thức quý báu để nhận
biết và tránh những mặt trái của kinh doanh đa cấp.
Đây cũng là cơ hội để sinh viên có thêm định hướng
trong việc tạo và phát triển thương mại các sản
phẩm của ngành công nghệ sinh học.
Radio Nông Lâm
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