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Sáng ngày 20/11, Nhà trường tổ chức 
Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 - 20/11/2019). 

Tại buổi lễ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng các 
danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ 
cho Nhà trường; Tặng Cờ thi đua cho Khoa Kinh 
tế và Phòng Tổ chức - Cán bộ đã có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng 
tạo trong dạy và học”; Công nhận 15 tập thể thuộc 
Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 
học 2018 - 2019; có 02 giảng viên nhận khen 
thưởng Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: PGS.TS. Phạm 
Thị Minh Tâm - Khoa Nông học, TS. Phạm Bạch 
Đằng - Khoa Kinh tế. 

Nhân dịp này, Lãnh đạo Trường tặng hoa chúc 
mừng 05 Nhà giáo nhận chức danh Giáo sư và 
Phó Giáo sư: GS. TS. Nguyễn Kim Lợi - Khoa Môi 
trường và Tài nguyên, GS.TS. Dương Nguyên 
Khang - Khoa Chăn nuôi thú y , PGS.TS. Lê 
Trung Thiên - Khoa Công nghệ thực phẩm, 
PGS.TS. Nguyễn Bảo Quốc - Viện Công nghệ 
sinh học và môi trường, PGS.TS. Đỗ Tiến Duy - 
Khoa Chăn nuôi thú y.

                                                      Lệ Hằng

Sáng ngày 20/11, Nhà trường tổ chức Lễ kỷ 
niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2019). Tham dự Lễ có đại 
diện lãnh đạo chính quyền và ban ngành quận 
Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh 
đạo chính quyền và ban ngành thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương, đại diện các đơn vị Doanh nghiệp, 
thầy cô giáo nguyên lãnh đạo Nhà trường cùng 
Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức, học 
viên, sinh viên trong trường.

Tại buổi Lễ, PGS.TS.NGƯT. Huỳnh Thanh 
Hùng - Bí thư đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày Nhà giáo 
Việt Nam, khẳng định những đóng góp của các 
thế hệ nhà giáo đối với quá trình phát triển của 
trường. Trong suốt 64 năm qua, nhà trường không 
ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đào tạo và cung cấp 
cho đất nước hàng chục nghìn cán bộ khoa học kĩ 
thuật trình độ cao. Từ chỗ chỉ có vài trăm sinh viên 
với mấy chục cán bộ - giảng viên, đến nay quy mô 
sinh viên hàng năm đạt đến 22.000 và gần 900 
cán bộ viên chức. Thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên 
chức hiện nay đang kế tục xứng đáng truyền 
thống của các thế hệ đi trước, đã và đang đưa Nhà 
trường từng bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp 
tích cực vào sự phát triển của xã hội nói chung và 
của ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng. 

Đại diện cho cán bộ, giảng viên trẻ trong trường, 
TS. Dương Mỹ Thẩm - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 
- Sư phạm chia sẻ: “Trong thời đại công nghiệp 4.0 
hiện nay, khoa học công nghệ phần nào giúp cho 
việc giảng dạy của người thầy thuận tiện hơn; 
nhưng tôi tin rằng sự nhiệt huyết và cái tâm của 
thầy cô giáo giành cho học trò vẫn không hề thay 
đổi. Cá nhân tôi luôn nỗ lực trau dồi chuyên môn, 
không ngừng học hỏi, tôi rèn nhân cách để xứng 
đáng với kỳ vọng của xã hội dành cho nghề giáo”. 
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Hội nghị đại biểu Cán bộ - Công chức - Viên chức
năm học 2019-2020

Sáng ngày 31/10, Trường Đại học Nông Lâm 
Tp. HCM đã tổ chức thành công Hội nghị Đại 
biểu cán bộ, viên chức năm học 2019-2020.

cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý đào tạo; Xét tốt nghiệp và trao bằng cho 
hơn 4.000 sinh viên; Công tác tuyển sinh đại học 
đạt trên 95% chỉ tiêu của năm. Trong hoạt động 
hợp tác quốc tế, Nhà trường đã gia hạn 03 Biên 
bản ghi nhớ (MOU) và ký 05 MOU với đối tác là 
các trường đại học của Đài Loan, Thái Lan, Hàn 
Quốc, Úc, Bulgaria và Cambodia; Phối hợp với 
các viện, trường quốc tế tổ chức 9 hội nghị, hội 
thảo quốc tế; đón tiếp 70 đoàn khách nước ngoài. 
Công tác nghiên cứu khoa học với nhiều kết quả 
nổi bật, trong đó có việc tổ chức nghiệm thu 9 đề 
tài cấp Bộ, 40 đề tài cơ sở của cán bộ - giảng 
viên, 20 đề tài cơ sở của sinh viên; 7 đề tài cấp 

Sáng ngày 31/10, tại Hội trường P100 - giảng 
đường Phượng Vỹ, Nhà trường đã tổ chức thành 
công Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức năm học 
2019-2020. Hội nghị nhằm đánh giá, thảo luận kết 
quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên 
chức năm học 2018-2019, đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 
- Phó Ban Cán sự giáo dục đào tạo, Liên đoàn Lao 
động TP.HCM; Bà Vũ Thị Ngọc - Trưởng Văn 
phòng phía Nam - Công đoàn giáo dục Việt Nam, 
Ban giám hiệu Nhà trường, hơn 200 đại biểu đại 
diện cho các đơn vị trong trường. 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện 
các hiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019 
với nhiều thành tích đạt được trong các hoạt động. 
Trong lĩnh vực đào tạo, Trường đã tiến hành triển 
khai công tác xây dựng, cập nhật, bổ sung và 
hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học theo 
xu hướng tiếp cận tiêu chuẩn AUN-QA; Tăng 



tỉnh, 01 đề tài cấp nhà nước. Về hoạt động công 
tác sinh viên, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” 
có nội dung học tập phong phú, phù hợp, thiết 
thực với 13.179 sinh viên tham gia; phòng trào 
hiến máu tình nguyện có 2.332 sinh viên tham 
gia; đã tổ chức thực hiện 432 ca tư vấn tâm lý, 02 
buổi nói chuyện về tình yêu và chăm sóc  sức 
khỏe cho sinh viên; Tiếp nhận thông tin tuyển 
dụng từ 196 doanh nghiệp với 7 vị trí việc làm cho 
sinh viên…

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. 
Huỳnh Thanh Hùng đã thông qua phương hướng 
năm học 2019-2020. Trong đó, có một số phương 
hướng, nhiệm vụ đáng chú ý như xây dựng đề án 
tuyển sinh đại học hệ chính quy phù hợp với tình 
hình mới; Triển khai giảng dạy và học trực tuyến 
E-learning cho một số ngành và tiến đến triển 
khai đại trà trong toàn trường; Tổ chức đánh giá 
ngoài chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA 
cho bốn ngành: Nông học, Kinh tế, Công nghệ 
sinh học, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Thúc đẩy 

quá trình quốc tế hóa đại học; Mua sắm bổ sung 
thiết bị đảm bảo phục vụ tối đa công tác giảng 
dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt 
động khác của Nhà trường; Tăng cường cập nhật 
thông tin lên website tiếng Anh của trường nhằm 
giới thiệu hoạt động hợp tác quốc tế…

Tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng đã 
trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các 
đơn vị về các mặt hoạt động của Nhà trường. 
Đồng thời, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng đã thông 
qua các chỉ tiêu thi đua năm học 2019-2020: Tiếp 
tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, tăng 
cường công tác quản lý  đào tạo, quản lý sinh viên, 
đảm bảo hoàn thành cương trình, kế hoạch đào 
tạo đã đề ra và đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ 
quy chế tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo; Xây dựng 
kế hoạch chiến lược nghiên cứu khoa học giai 
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Thúc 
đẩy quốc tế hóa đại học, đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ…

                                                          Lệ Hằng

Sáng ngày 8/11 đã diễn ra Hội thảo Sinh viên 
Nghiên cứu khoa học tại trường ĐH Nông Lâm 
TP.HCM. Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động học 
tập – nghiên cứu khoa học – khởi nghiệp năm 
2019 do nhà trường tổ chức, qua đó, khuyến khích 
tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong 
sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 
của Nhà trường. 

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 
I năm 2019 nhận được hơn 50 bài báo cáo khoa 
học từ sinh viên thuộc các Khoa/Bộ môn trong 
trường. 05 tiểu ban tham gia báo cáo tại Hội thảo, 
bao gồm: Tiểu ban Khoa học Công nghệ (Cơ khí – 
Công nghệ, Môi trường và Tài nguyên, Công nghệ 
Thông tin, Công nghệ Hóa học); Tiểu ban Khoa 
học Xã hội (Kinh tế, Ngoại ngữ - Sư phạm, Quản 
lý Đất đai và Bất động sản); Tiểu ban Khoa học Sự 

sống Động vật (Chăn nuôi – Thú y, Thủy sản); 
Tiểu ban Khoa học Sự sống Thực vật (Nông học, 
Lâm nghiệp, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ 
Sinh học); và Tiểu ban Quốc tế  (báo cáo hoàn 
toàn bằng tiếng Anh của sinh viên học 02 chương 
trình tiên tiến Chăn nuôi Thú y và Công nghệ 
Thực phẩm). 

Hội thảo Sinh viên Nghiên cứu khoa học
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Nằm trong chuỗi hoạt động học tập – nghiên cứu khoa học – khởi nghiệp năm 2019, Trường ĐH 
Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức Hội thảo Sinh viên Nghiên cứu khoa học, qua đó, khuyến khích 
tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 
của Nhà trường.



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, 
sau khi sinh viên ra trường, giải quyết được các 
vấn đề thực tiễn của nông nghiệp nước nhà. Bằng 
việc tổ chức và đầu tư những hội thảo khoa học 

sinh viên, nhà trường sẽ chú trọng các biện pháp 
để “thổi hồn” vào nghiên cứu khoa học trong sinh 
viên đúng bản chất nghiên cứu thực thụ. PGS.TS. 
Nguyễn Tất Toàn hi vọng với những ý tưởng, đề tài 
nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong thực 
tiễn sẽ góp phần xây dựng Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM trở thành trường Đại học nghiên cứu 
với chất lượng quốc tế, cũng như có sự tác động 
đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

                                                          Hoàng Lan
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Sáng ngày 24/10, vòng Chung kết và Trao giải 
Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 2 năm 
2019 được Nhà trường tổ chức tại Hội trường P100 
- giảng đường Phượng Vỹ. Đây là sân chơi bổ ích 
nhằm mục tiêu tạo dựng, phát huy tinh thần khởi 
nghiệp, phát triển các kĩ năng mềm của sinh viên; 
Cuộc thi cũng là một trong các hoạt động nằm 
trong Đề án hỗ trợ “Học sinh, sinh viên khởi 
nghiệp đến năm 2025” được Nhà trường triển khai 
trong những năm trở lại đây.

Tham dự chương trình có PGS.TS. Huỳnh 
Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
Nhà trường; TS. Trần Đình Lý – Phó Hiệu Trưởng 
nhà Trường; PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa – Trưởng 
phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Giám đốc 
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ; đại 
diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Ban giám 
khảo và các bạn sinh viên đến từ các Khoa/Bộ 
môn.

Tại vòng chung kết, có 07 dự án đã được các 
tác giả trình bày ý tưởng và trả lời câu hỏi của Ban 
giám khảo xoay quanh các vấn đề về tính khả thi, 
phương pháp kinh doanh….với thời gian tối đa là 
10 phút. Đây là các dự án được Ban tổ chức cuộc 
thi lựa chọn từ 30 ý tưởng đăng ký tham gia cuộc 
thi với 03 lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghệ thực 
phẩm và Cơ khí - Công nghệ.

Sau khi đánh giá, chấm điểm, Ban giám khảo 
đã chọn và trao 01 giải Đặc biệt, 01 giải Nhất, 02 
giải Nhì và 03 giải Ba. Trong đó, giải Nhất thuộc 
về dự án “Dịch vụ mầm xanh cho Nông nghiệp” 
của tác giả Võ Công Ty đến từ Khoa Quản lý Đất 
đai và Bất động sản, giải Nhất thuộc về dự án 
“Dược liệu 4.0” của nhóm tác giả “ Nguyễn Hữu 
Tuấn, Phạm Thị Như Quỳnh – Khoa Công nghệ 
Sinh học, 02 giải Nhì thuộc về dự án “Hệ thống 
chế biến và cho ăn thức ăn tinh để vỗ béo gia súc” 
và “Sản phẩm cỏ dại thân thiện môi trường”, 03 dự 
án còn lại đồng giải Ba.

PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa cho biết: Các 
Doanh nghiệp tham gia hỗ trợ cuộc thi đánh giá 
tốt đối với các dự án khởi nghiệp của sinh viên, 
cũng như luôn sẵn sàng đầu tư đối với các dự án 
có tính khả thi cao. Nhà trường cũng sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi để sinh viên viên tham gia các khóa 
tập huấn các kỹ năng về tính toán hiệu quả kinh 
tế, nghiên cứu thị trường và marketing sản phẩm 
sau cuộc thi.

Vòng Chung kết và trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp 
Nông nghiệp lần 2 năm 2019
Sáng ngày 24/10, vòng Chung kết và Trao 
giải Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 2 
năm 2019 được Nhà trường tổ chức ...



Nhân dịp này, Nhà trường cũng đã Vinh danh 
nhóm Sinh viên Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Thị Như 
Quỳnh, Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã đạt giải Nhì 
toàn quốc tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý 
tưởng Khởi nghiệp” năm 2019 do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức tại Hà Nội trước đó.

                                           Phan Nhật Luyện

Sáng ngày 19/10, Ban tổ chức Giải thưởng Đổi 
mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2019 
(I-Star 2019) tổ chức trao giải thưởng chung cuộc 

cho 4 nhóm xét duyệt. Sự kiện nằm trong khuôn 
khổ Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
TP.HCM (WHISE 2019). Tại chương trình, Trung 

6

Trung tâm Ươm tạo Doanh ngiệp Công nghệ - trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã nhận giải 
thưởng dành cho các tổ chức ươm tạo, nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn, các tổ chức hỗ trợ hoạt 
động đổi mới sáng tạo...

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 
30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê 
duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 
nghiệp đến năm 2025", Bộ Giáo dục và Đào tạo 
chủ trì, phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức 
ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh 
viên năm 2019 (SV – STARTUP 2019). Theo đó, 
sáng ngày 5/10, ngày hội khởi nghiệp quốc gia 
học sinh, sinh viên năm 2019 đã được khai mạc 
tại Hà Nội. 

Sau khi được phát động từ tháng 6, đến tháng 
9/2019, cuộc thi đã nhận được gần 300 bài dự thi 
chất lượng, đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực: 
công nghệ, ứng dụng 3D, trí tuệ nhân tạo, giáo 
dục, y tế, nông nghiệp…Trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM đã tham gia và đạt giải nhì tại cuộc thi với 

dự án “Sản phẩm cao cấp từ hoa và búp thanh 
long” của nhóm sinh viên: Nguyễn Hữu Tuấn, 
Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Mỹ Duyên 
(sinh viên Khoa Công nghệ sinh học và Công 
nghệ thực phẩm). 

SV-Startup 2019 nhằm tạo một sân chơi lành 
mạnh, bổ ích thiết thực, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, 
giúp các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên 
kết nối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

                                           Phan Nhật Luyện

Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM đạt giải nhì
cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM nhận giải 
I – STAR 2019

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tham 
gia và đạt giải nhì tại cuộc thi với dự án “Sản 
phẩm cao cấp từ hoa và búp thanh long”...



tâm Ươm tạo Doanh ngiệp Công nghệ - trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM đã nhận giải thưởng dành 
cho các tổ chức ươm tạo, nhà đầu tư, chuyên gia 
tư vấn, các tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng 
tạo. Trước đó, năm 2018, Trung tâm Ươm tạo 
Doanh nghiệp Công nghệ đã tìm kiếm và ươm tạo 
các ý tưởng sáng tạo, có ứng dụng khoa học kỹ 
thuật cao của các cá nhân, sinh viên có tinh thần 
khởi nghiệp, phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi về 
nghiên cứu khoa học trong sinh viên và cuộc thi 
khởi sự kinh doanh nông nghiệp nhằm tạo ra các 
sản phẩm mới sáng tạo. 

I –Star là giải thưởng thường niên có uy tín, góp 
phần tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo, qua đó, góp phần vào sự tăng 
trưởng bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Giải

thưởng I-Star 2019 được trao cho 12 tổ chức và cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo, mỗi giải trị giá 50 triệu 
đồng. 

Cũng nằm trong Tuần lễ đổi mới sáng tạo và 
Khởi nghiệp TP.HCM, PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa 
- Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học, Giám đốc 
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ đã 
cùng đại diện các phòng thí nghiệm công lập và tư 
nhân tại thành phố Hồ Chí ký kết thỏa thuận liên 
kết chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ các startup. Phòng 
thí nghiệm sẽ hoạt động theo mô hình mở, chia sẻ 
nguồn lực về cơ sở vật chất, công nghệ, con người 
để phục vụ tốt hơn cho nghiên cứu khoa học, hỗ 
trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

                                          Phan Nhật Luyện
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Vừa qua, Nhà trường đã tổ chức Lễ trao bằng 
tốt nghiệp đối với 03 Tân Tiến sĩ và 152 Tân Thạc 
sĩ. Tham dự Lễ có PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng - 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. 
Bùi Ngọc Hùng – Chủ tịch Hội đồng Trường, 
Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, đại diện các 
đơn vị trong trường.

Tại buổi Lễ, đại diện Nhà trường đã trình bày 
báo cáo kết quả quá trình học tập, nghiên cứu, và 

công bố quyết định công nhận học vị  của các  
Tiến sĩ, Thạc sĩ. Nhà trường đã khen thưởng 01 
Tân Tiến sĩ và 02 Tân Thạc sĩ có kết quả học tập 
và bảo vệ Luận văn xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.NGƯT. Huỳnh 
Thanh Hùng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh và mở 
rộng hơn nữa tiềm năng của nhà trường về đào 
tạo trình độ sau đại học. Trong công cuộc nâng 
cao chất lượng đào tạo Sau đại học theo hướng 

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

155 Tân Tiến sĩ, Thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp



Vừa qua, Nhà trường đã tổ chức thành công 
Hội thảo chuyên đề và cơ hội du học Nhật Bản. 
Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn - 
Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện các đơn vị 
trong trường, đại diện 04 trường đại học của Nhật 
Bản, bao gồm: ĐH Osaka, ĐH Kyushu, ĐH 
Kanazawa, ĐH Okayama và gần 500 sinh viên 
thuộc các Khoa/Bộ môn trong trường.

Hội thảo chuyên đề đã giới thiệu những thành  

tựu nghiên cứu hàng đầu của các nhà khoa học 
Nhật Bản trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học 
và chỉnh sửa gene, Côn trùng học và quản lý sinh 
vật gây hại, địa chất công trình và đổi mới khoa 
học công nghệ. Tại chương trình, đại diện các 
trường đại học Nhật Bản đã giới thiệu và trao đổi 
trực tiếp cơ hội tìm hiểu về các cơ hội du học qua 
các suất học bổng ngắn hạn, dài hạn cũng như 
hợp tác nghiên cứu với các trường ĐH Nhật Bản. 

hội nhập với khu vực và thế giới, nhà trường mong 
rằng các Tân Tiến sĩ, Tân Thạc sĩ sẽ luôn đồng 
hành, sát cánh đối với sự phát triển của nhà 
trường.

Đại diện cho các Tân Tiến sĩ và Tân Thạc sĩ, 
Tiến sĩ Đỗ Kim Thành chia sẻ: tiếp tục đồng hành 

cùng nhà trường trong các hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, cùng 
chung tay góp sức xây dựng nhà trường trở thành 
một trường Đại học nghiên cứu với chất lượng 
quốc tế.

                                                Đặng Thế Chiêu

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VÀ CƠ HỘI DU HỌC NHẬT BẢN
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Nhà trường đã tổ 
chức Lễ trao bằng tốt 
nghiệp đối với 03 Tân
Tiến sĩ và 152 Tân 
Thạc sĩ
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và sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ tìm được 
cơ hội học tập tại môi trường giáo dục Nhật Bản, 
qua đó, phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác 
giữa Nhà trường với các trường đại học Nhật Bản.

                                                    Đỗ Tấn Dương 

Qua đó, giúp giảng viên, sinh viên và nghiên cứu 
viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM biết thêm về 
môi trường giáo dục nói riêng và văn hóa Nhật 
Bản nói chung giúp định hướng, lựa chọn các cơ 
hội du học tại đất nước này.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS. 
Nguyễn Tất Toàn cho biết, hiện nay, giữa trường 
ĐH Nông Lâm TP.HCM và các trường đại học 
Nhật Bản đang có những mối quan hệ hợp tác 
nghiên cứu lâu dài. PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn hi 
vọng qua sự kiện này, giảng viên, nghiên cứu viên 

Vừa qua, Nhà trường đã tổ chức thành công 
Hội thảo chuyên đề và cơ hội du học Nhật Bản.  
Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn 
- Phó Hiệu trưởng Nhà trường,...

Sáng 24/10, tại khách sạn LOTTE Legend 
Saigon, Tập đoàn LOTTE đã tổ chức Lễ trao Học 
bổng Lotte đợt 2 năm 2019. Tham dự chương trình 
có ông Lim Jae Hoon – Tổng Lãnh sự Hàn Quốc 
tại TP.HCM, bà Lim Dae Woun – Phó Lãnh sự Hàn 
Quốc tại TP.HCM, ông So Dae Bong – Cục trưởng 
cục hành chính quỹ học bổng Lotte, các trường 
đại học và sinh viên nhận học bổng. Đại diện 

03 SINH VIÊN ĐH NÔNG LÂM TP.HCM ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG
DO TẬP ĐOÀN LOTTE TRAO TẶNG

THÔNG TIN HỌC BỔNG

trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, 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 đã tham dự sự kiện. 

Học bổng được trao cho hơn 50 sinh viên có 
thành tích xuất sắc trong học tập thuộc thuộc 9 
trường đại học trên địa bàn TP.HCM: ĐH Nông 



Lâm, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh 
tế, ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Ngoại ngữ - Tin 
học, ĐH Hoa Sen, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công 
Nghiệp, và ĐH Công nghiệp Thực phẩm. 03 sinh 
viên trường ĐH Nông Lâm được nhận học bổng 
lần này, bao gồm: Trần Thị Thanh Trà (Bộ môn 
Công nghệ hóa học), Nguyễn Trương Kim Anh 
(Khoa Thủy Sản) và Ngô Hoài Phong (Khoa Môi 
trưởng & Tài nguyên). Đây là những sinh viên có 
thành tích cao trong học tập, cũng như tích cực 
tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. 

Ngoài phần học bổng bằng tiền mặt (350USD/-
suất), sinh viên nhận học bổng còn có cơ hội thực 
tập và làm việc trong các công ty con của Tập 
đoàn Lotte như Lotte Mart, Lotte Hotel & Resort, 
Lotteria, Lotte Cinema… Tính đến nay, Quỹ Học 
bổng Lotte đã trao tặng cho hơn 3.000 sinh viên 
đến từ 6 quốc gia: Vietnam, Indonesia, Malaysia, 
China, Myanmar, Pakistan với tổng giá trị hơn 1,6 
triệu USD. Học bổng LOTTE không những được 
xem là một trong những biểu tượng cho tình hữu 
nghị tốt đẹp của Hàn Quốc và Việt Nam, mà còn 

thể hiện mong muốn đóng góp cho các hoạt động 
cộng đồng và trách nhiệm xã hội của Tập đoàn 
LOTTE.

                                                          Duy Khánh
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Ngày 14/11/2019, Công đoàn Trường đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 
công tác khen thưởng công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 
2019-2020”.

HỘI NGHỊ “TỔNG KẾT KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019 
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019-2020”

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Ngày 14/11/2019, Công đoàn Trường đại học 
Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 
công tác khen thưởng công đoàn năm học 
2018-2019 và triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 
học 2019-2020”. Tham dự Hội nghị, có Bà Vũ Thị 
Ngọc - Trưởng Văn phòng phía Nam - Công đoàn 
ngành Giáo dục Việt Nam; Ban giám hiệu Nhà 
trường, Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đơn 
vị, các công đoàn viên được khen thưởng.  

Tại Hội nghị, ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương - Chủ 
tịch Công đoàn Trường đã báo cáo kết quả công 
tác công đoàn năm học 2018-2019, nêu rõ những 
kết quả, thành tích đã đạt được và những tồn tại, 

hạn chế, từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 
hoạt động công đoàn năm học 2019-2020. 

Với những thành tích đạt được trong năm học 
2018-2019, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã ghi 
nhận và trao tặng bằng khen cho tập thể Công 
đoàn Trường; Liên đoàn Lao động thành phố Hồ 
Chí Minh trao Bằng khen cho 26 cá nhân, đơn vị 
trong trường; Công đoàn giáo dục Việt Nam trao 
tặng bằng khen cho Công đoàn trường và 03 cá 
nhân đã có những hoạt động tích cực, hiệu quả 
trong phong trào dạy tốt, học tốt năm học 
2018-2019; Công đoàn Trường đã khen thưởng 
cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho 

Trường ĐH Nông Lâm được nhận học bổng 
lần này, bao gồm: Trần Thị Thanh Trà (Bộ 
môn Công nghệ hóa học), Nguyễn Trương 
Kim Anh (Khoa Thủy Sản) và Ngô Hoài 
Phong (Khoa Môi trưởng & Tài nguyên).



hoạt động công đoàn năm học vừa qua trong các 
lĩnh vực như Nghiên cứu khoa học, phong trào thể 
dục thể thao, công tác chuyên môn, các hoạt 
động từ thiện xã hội. 

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian 
qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu, sự phối hợp tạo điều kiện của các đơn vị, 
đoàn thể và sự cố gắng, phấn đầu của toàn thể

 công đoàn viên, Công đoàn Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, đề 
xuất những giải pháp và định hướng hoạt động 
hiệu quả để xây dựng Công đoàn trường ngày 
càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy, kỳ 
vọng của Viên chức - Người lao động, Lãnh đạo 
Nhà trường và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

                                                              Mỹ Yên

Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019, Công 
đoàn trường đã tổ chức Hội thao, hơn 200 công 
đoàn viên thuộc 33 công đoàn bộ phận tham gia. 
Hội thao lần này này nhằm thiết thực chào mừng 
kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2019), qua đó, phát động 
phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe 
cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi của CBVC 
trong trường. Hội thao với 02 môn thi đấu: các 
môn bóng chuyền, và kéo co.

Sau 01 tuần thi đấu sôi nổi, đoàn kết, Hội thao 
đã trao 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. Cụ thể, 
với môn Kéo co: Giải nhất: Trung tâm Dịch vụ 
Sinh viên - Trạm Y tế; Giải Nhì: Khoa Quản lí đất 

đai và Bất động sản  - Trung tâm ứng dụng Công 
nghệ địa chính; Đồng giải 3: Khoa Kinh tế và 
Phòng Đào tạo. Với môn Bóng chuyền: giải Nhất: 
Khoa Cơ khí - Công nghệ; Giải Nhì liên Phòng; 
Đồng giả ba: Khoa Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ 
Sinh viên - Trạm Y tế.

                                                           Đại Thạch

11

Công đoàn trường đã tổ chức Hội thao, hơn 200 
công đoàn viên thuộc 33 công đoàn bộ phận 
tham gia. Hội thao lần này này nhằm thiết thực 
chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam

HƠN 200 CÔNG ĐOÀN VIÊN THAM GIA HỘI THAO CÔNG ĐOÀN 
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TS. Võ Thị Hồng khẳng định: Di chúc của Bác đã định hướng, khơi thông con đường đi lên Chủ 
nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam; là ngọn đuốc tỏa sáng dẫn đường trong đấu tranh bảo vệ 
Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước...

GÓC ĐOÀN - HỘI

Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo 
lời bác năm 2019 và tọa đàm 50 năm thực hiện 
di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Vừa qua, Đoàn thanh niên đã tổ chức Tọa đàm 
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (1969 - 2019) và Lễ tuyên dương Thanh niên 
tiên tiến làm theo lời Bác, trao tặng giải thưởng 
Nguyễn Thái Bình năm 2019.

 Tham dự Lễ có TS. Võ Thị Hồng - Nguyên 
trưởng bộ môn lý luận chính trị, ThS. Nguyễn Văn 
Trọn - Phó Trưởng bộ môn lý luận chính trị, đồng 
chí Lê Văn Sony - Bí thư đoàn trường, đồng chí Lê 
Quang Trí và đồng chí Phan Đình Long - Phó Bí 
thư Đoàn trường, và hơn 600 cán bộ Đoàn, đoàn 
viên, thanh niên.

Tại chương trình, TS. Võ Thị Hồng khẳng định: 
Di chúc của Bác đã định hướng, khơi thông con 
đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt 
Nam; là ngọn đuốc tỏa sáng dẫn đường trong đấu 
tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới 
và xây dựng đất nước. Qua 50 năm, những giá trị 
cốt lõi của Di chúc ngày càng được khẳng định, 
những lời dạy của Người về “xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng”, về “công việc đối với con người”, về “bồi 

dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”,… vẫn còn 
nguyên giá trị. Cô nêu cao vai trò trách nhiệm của 
cán bộ Đoàn viên trong nêu gương, tiên phong 
trong các hoạt động, góp phần xây dựng quê 
hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cùng với buổi tọa đàm còn là đối thoại với cán 
bộ Đoàn tiêu biểu, qua đó giúp đoàn viên, thanh 
niên hiểu rõ hơn về công tác hoạt động Đoàn - 
Hội, cũng như chia sẻ kinh nghiệm để vừa học tập 
tốt, vừa tích cực tham gia các hoạt động phong 
trào.

Cuối chương trình, Ban Thường vụ Đoàn 
trường đã trao chứng nhận danh hiệu thanh niên 
tiên tiến Đại học Nông Lâm làm theo lời Bác đối 
với 33 cá nhân và 1 tập thể; Khen thưởng thanh 
niên có thành tích xuất sắc trong học tập và 
nghiên cứu khoa học; Tuyên dương sinh viên Đỗ 
Anh Quân - Phó Bí thư Đoàn khoa Công nghệ 
Thực phẩm đạt Giải thưởng Nguyễn Thái Bình 
năm 2019.

                                                           Công Hậu
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Bản tin Nông Lâm - số 119
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: Hoàng Lan, Lệ Hằng, Phan Nhật Luyện, Đặng Thế Chiêu, Đỗ Tấn Dương, Mỹ Yên, Đại 
Thạch, Công Hậu, Duy Khánh.

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!

Trong 2 ngày 9 - 10/11, tại Nhà Văn hóa Thanh 
niên, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức Liên hoan 
Tuổi trẻ Sáng tạo thành phố lần thứ 10 năm 2019. 
Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu và ý 
nghĩa trong việc phát triển phong trào học tập, 

sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thanh thiếu 
niên Thành phố.

Chương trình Liên hoan đã tổ chức nhiều hoạt 
động sôi nổi như: Vòng chung kết cuộc thi Lập 
trình robot MYOR lần 3 năm 2019; Cuộc thi vẽ 
tranh sáng tạo chủ đề "Ước mơ xây dựng Thành 
phố tương lai"; Cuộc thi tay nghề dành cho thanh 
niên công nhân; Cuộc thi Bartender 2019, chủ đề 
"Cocktail sáng tạo"... Tại Liên hoan còn diễn ra 
các Hội thảo, diễn đàn Khoa học: Talkshow Ứng 
dụng vệ tinh nhân tạo vào cuộc sống, Tuổi trẻ và 
văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, Talkshow Câu 
chuyện ngày xanh; tuyên dương các gương sáng 
tạo trẻ; giao lưu và trao bảo trợ cho các tài năng 
trẻ từ nguồn Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ thành phố 
Hồ Chí Minh.

Có 30 gian hàng đến từ 49 đơn vị tham gia Liên 
hoan, thu hút 15.000 lượt người đến tham quan. 
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tham gia gian 
hàng trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa 
học, sáng chế của trường. Cũng trong chương 
trình, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn -Phó Hiệu 
trưởng, đại diện Nhà trường đã ký kết hợp tác với 
đại diện Trung tâm Phát triển Khoa học và Công 
nghệ Trẻ. Qua đó, khẳng định và phát triển mối 
quan hệ gắn kết giữa hai đơn vị nhằm mục đích hổ 
trợ quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 
Kết thúc Liên hoan, Đoàn trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM được khen thưởng Bằng khen 
Thành Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong Liên 
hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP.HCM năm 2019.

                                                          Công Hậu
 

Chương trình Liên hoan đã tổ chức nhiều hoạt 
động sôi nổi như: Vòng chung kết cuộc thi 
Lập trình robot MYOR lần 3 năm 2019; Cuộc thi 
vẽ tranh sáng tạo ...

Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
lần thứ 10 năm 2019


