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Hàng ngàn sinh viên tham gia ngày hội việc làm tại
trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
tNghệ Nano Hợp Nhất Apa, Công ty Tego Global,
Công ty TNHH Metro Mart, Công ty TNHH Thú Y
Đông Phương, Tập đoàn Rạng Đông, Công ty
TNHH Công Nghệ Môi Trường Nông Lâm, Công
ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam, Công ty Cổ Phần
Dược Và Vật Tư Thú Y (Hanvet), Công ty Terumo
Blood And Cell Technologies Việt Nam, Công ty
Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P, Công ty
MSD Animal Health Việt Nam, Công ty TNHH
Tino, Công ty TNHH Địa Ốc Nhà Đại Phát, Công
ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn, Công ty TNHH Thương
Mại Sản Xuất Việt Viễn, Ngân hàng TMCP Phát
Triển Tp.Hcm (Hd Bank), Công ty TNHH CJ Vina
Agri, Công ty TNHH Thuốc Thú Y Boehringer
Ingelheim Việt Nam, Công ty Cổ Phần Thành
Thành Công - Biên Hòa, Công ty Cổ Phần Bel Gà,
Công ty Cổ Phần Daikin Air Conditioning Vietnam,
Công ty Cổ Phần UV, Công ty TNHH Tigervet Việt
Nam, Công ty TNHH Entobel Đồng Nai, Công ty
Tnhh Tm Dv Diên Khánh, Công ty Đông Hải Bến
Tre, Công ty TNHH Thú Y Đại Dương Trắng.
Song song với hoạt động tuyển dụng trực tiếp,
ngày hội việc làm còn diễn ra các hoạt động khác
như Tọa đàm “Kỹ năng cho sinh viên trong cuộc
cách mạng CN 4.0”, Các gian hàng ẩm thực - trò
chơi của các Câu lạc bộ/ Đội/ Nhóm tạo cơ hội cho
sinh viên toàn trường giao lưu, học hỏi, trao đổi
kinh nghiệm học tập; Chương trình bốc thăm trúng
thưởng, trao học bổng, và Chương trình ẩm thực
của Công đoàn trường, bán hàng gây quỹ “Mái ấm
Công Đoàn”.

Sáng ngày 16/10/2020, Ngày hội Việc làm
2020 do Trường Đại học Nông Lâm Thành
phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tài trợ của
các doanh nghiệp đã chính thức khai mạc
tại sân Phượng Vỹ, trường Đại học Nông
Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 4.000 vị trí tuyển dụng của gian hàng đến
từ các tập đoàn trong và ngoài nước, cơ hội cho
khoảng 10.000 sinh viên trong trường và các
trường lân cận giao lưu, tham quan các gian hàng.
Các ứng viên tham gia đã được trực tiếp phỏng
vấn, nhận hồ sơ từ các đơn vị tuyển dụng. Đây là
hoạt động hết sức thiết thực nhằm tạo cầu nối
nhân lực giữa Doanh nghiệp - Nhà trường và Sinh
viên. Tại ngày hội sẽ có 54 gian hàng của 50 đơn
vị là: Công ty TNHH Woosung Việt Nam, Công ty
TNHH Cargill Việt Nam, Công ty TNHH Japfa
Comfeed Việt Nam, Công ty CP Chăn Nuôi C.P.
Việt Nam, Công ty TNHH Sunjin Vina, Cty TNHH
Dinh Dưỡng Á Châu (VN), Công ty Cổ phần hữu
hạn Vedan Việt Nam, Công ty Cổ phần Thái Việt
Swine Line, Công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế,
Công ty Cổ phần Viễn thông di động Đông Dương
Telecom (Vina Phone), Công ty BĐS Beeland,
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Đông Hưng,
Công ty TNHH TM DV XNK Châu Á Thái Bình
Dương Miền Nam, Công ty TNHH MTV bò sữa
Việt Nam, Công ty Cổ phần địa ốc PT Land, Công
ty Cổ phần Thú y Xanh, Công ty Cổ phần Chăn
Nuôi Gia Cầm Vietswan, Công ty TNHH Công
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Cùng với các hoạt động: tuyển dụng, giao lưu
chia sẻ kinh nghiệm tìm việc của các chuyên gia
với các bạn trẻ,…cũng đồng thời diễn ra tại tiền
sảnh và khu vực sân giảng đường Phượng Vỹ là
hoạt động trao học bổng đồng hành cho sinh viên
nghèo vượt khó học tốt. Tại Ngày hội việc làm lần
này, Công ty USFEED, Công ty WOOSUNG Việt
Nam, Công ty VEDAN, Công ty TEGO GLOBAL
đã trao 13 suất học bổng với trị giá 95 triệu đồng.
Ngày hội diễn ra với sự bảo trợ thông tin của
báo Nông thôn ngày nay, nhà tài trợ Kim cương:
Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt
Nam - CN Đông Sài Gòn; nhà tài trợ vàng: Công
ty TNHH USFeed; các nhà tài trợ Bạc: Công ty Cổ
phần Thái Việt Swine Line, Công ty TNHH Sunjin
Vina, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam,
công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam, công

ty TNHH Woosung Việt Nam; Và các nhà tài trợ
Đồng: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam,
Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu Việt Nam,
Công ty TNHH Cargill Việt Nam.
Phòng Công tác Sinh viên

Công bố Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường
Đại học Nông Lâm TP.HCM

TS.Bùi Ngọc Hùng (Chủ tịch Hội đồng trường
nhiệm kỳ 2012 - 2017) giữ chức vụ Chủ tịch Hội
đồng trường Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM
,nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo TS. Bùi Ngọc Hùng,
chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm tới, trường
chú trọng tạo môi trường mang tính sáng tạo và
tiệm cận quốc tế cho công tác giảng dạy, đào tạo
và nghiên cứu; tiếp tục lấy người học làm trung
tâm, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có
đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền công
nghiệp 4.0.
“Tôi mong rằng, mỗi thành viên Hội đồng
trường sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình,
phát huy sở trường, thế mạnh, kinh nghiệm quản

Ngày 1/9, trường ĐH Nông Lâm TP. HCM
đã công bố Quyết định công nhận Hội đồng
trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ
2020 - 2025.
Theo đó, về cơ cấu tổ chức, Hội đồng trường
trường Đại học Nông Lâm TP. HCM có 21 thành
viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng,
Chủ tịch Công đoàn, đại diện Ban Chấp hành
Đoàn Thanh niên là người của trường, đại diện
giảng viên và các thành viên bên ngoài trường.
Bảy thành viên ngoài nhà trường gồm có đại
diện nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học,
doanh nhân.
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việc vô cùng quan trọng là bầu Hội đồng trường,
Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025
và được Bộ GD-ĐT ra quyết định công nhận.
Hội đồng trường có vai trò hết sức quan trọng
khi quyết định đường hướng, chiến lược, nhân sự
chủ chốt của nhà trường. Vì vậy, sớm kiện toàn
Hội đồng trường sẽ là nền tảng giúp trường nhanh
chóng triển khai các kế hoạch, mục tiêu phát triển
của mình. Qua đó, thực hiện thành công đổi mới
GD - ĐT, trong đó có giáo dục đại học theo tinh
thần Nghị quyết 29 và Kết luận 51 của Ban Bí thư
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị TW 8
khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
đào tạo.
Quế Sơn

lý, đóng góp vào công tác xây dựng, hoạch định
chính sách, đường hướng phát triển của nhà
trường. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng trường, tôi
cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ,
trách nhiệm, nêu gương, không ngừng nâng cao
uy tín, trình độ chuyên môn để cùng các thành
viên hoàn thành tốt sứ mệnh của nhà trường”, TS.
Bùi Ngọc Hùng nói.
Phát biểu tại lễ công bố Quyết định công nhận
Hội đồng trường ĐH Nông Lâm TP. HCM nhiệm kỳ
2020- 2025, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Văn
Phúc cho biết, thực hiện theo nghị định 99/NĐ-CP
hướng dẫn triển khai Luật Sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Giáo dục Đại học (Luật 34), trường
ĐH Nông Lâm TP. HCM đã hoàn tất một công

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trao bằng tốt
nghiệp cho 1.025 sinh viên
Trong 03 ngày 7/9, 9/9 và ngày 11/9/2020,
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức
Lễ tốt nghiệp cho 1.025Tân kỹ sư, cử nhân,
bác sĩ thú y đã hoàn thành chương trình học
tập tại trường. Nhân dịp này, nhà trường đã
khen thưởng 02 sinh viên tốt nghiệp loại xuất
săc, 157 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.
Tham dự Lễ có PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà
trường;TS. Trần Đình Lý - Uỷ viên thường vụ Đảng
ủy, 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, đại diện lãnh đạo các Khoa/Bộ
môn, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhận bằng tốt
nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tuyển
dụng nhân sự.
Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, TS. Trần Đình Lý
đã nhắn nhủ các Tân khoa: “Các em đã được Nhà
trường trang bị những kiến thức cơ bản nhất,
những kỹ năng cần thiết nhất cho nghề nghiệp
tương lai, nhưng điều quan trọng nhất cần thiết
cho sự thành công vững bền là thái độ, sự sáng
tạo và bản lĩnh nghề nghiệp. Đến với môi trường
mới, các em hãy bắt đầu tạo dựng niềm tin giữa
con người. Niềm tin phải được bắt đầu từ chân

thành và tôn trọng, từ sự trung thực của chính
chúng ta. Một xã hội văn minh và phát triển phải
được dựng lên từ những con người trung thực, có
năng lực và phù hợp”.
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nhân lực có trình độ khoa học kỹ thuật cao, nghiên
cứu và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ
cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Ở đây,
chúng em không chỉ được truyền dạy về kiến thức
chuyên ngành, mà còn được rèn luyện nhiều kỹ
năng sống và làm việc khác, từ đó tạo nên những
hành trang đủ đầy để vững bước vào đời”.

Đại diện các Tân Kỹ sư, Cử nhân, Bác sĩ thú y
nhận bằng tốt nghiệp, em Huỳnh Văn Lạc - khoa
Chăn nuôi thú y đã chia sẻ cảm xúc: “Chúng em
cảm thấy thật may mắn khi được trải qua thời sinh
viên của mình dưới mái trường Nông Lâm. Nhà
trường đã có lịch sử 65 năm hình thành và phát
triển, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, luôn có những
đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo nguồn

Trung tâm hỗ trợ Sinh viên & quan hệ doanh nghiệp

Trao đổi hợp tác hoạt động giữa trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng
tạo quốc gia
Đánh giá về tình hình khởi nghiệp của Trường,
Ông Chu Quang Thái nêu quan điểm “Tôi đánh
giá cao thành tích đạt được của Trung tâm Ươm
tạo doanh nghiệp công nghệ của trường đại học
Nông Lâm TP.HCM trong thời gian qua, trong
tương lai vấn đề khởi nghiệp cần được quan tâm
hơn nữa, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo
Quốc gia mong muốn phối hợp với Nhà trường
thành lập Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Quốc
Gia ngành Nông nghiệp”.
Phía nhà Trường, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn
cảm ơn Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo
Quốc gia đã quan tâm, cũng như hoan nghênh
việc hợp tác giữa Nhà trường với Trung tâm. Trong
tương lai, Nhà trường mong muốn hợp tác nhiều
hơn nữa về Khởi nghiệp với Trung tâm Hỗ trợ Khởi
nghiệp Sáng tạo Quốc Gia.

Chiều ngày 11/8/2020, Trường Đại học
Nông Lâm Tp.HCM có buổi làm việc cùng
Đoàn công tác Trung tâm hỗ trợ sáng tạo
Quốc gia, trực thuộc Cục Phát triển thị
trường và doanh nghiệp khoa học và công
nghệ (Bộ Khoa học và công nghệ).

Tham dự buổi làm việc, về phía nhà Trường có
sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn - Phó
hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa -Trưởng
phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Giám đốc
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ;
Th.S Lê Thành Hưng - Giảng viên Khoa Kinh tế.
Về phía Trung tâm Hỗ trợ Sáng tạo Quốc Gia có
Ông Chu Quang Thái đại diện Đoàn.
Tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa
trình đã trình bày thành tích hoạt động của Trung
tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ từ khi
thành lập đến nay, cũng như định hướng phát triển
trong tương lai.

Nhật Luyện
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Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tiếp đại sứ Israel
Ngày 10/9/2020, Trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM đã có buổi tiếp đón và làm việc
với Bà Shirel Levi - Phó Đại Sứ Israel tại Việt
Nam nhân chuyến công tác của bà tại Thành
Phố Hồ Chí Minh.

Tham dự tiếp đoàn có: PGS. TS. Huỳnh Thanh
Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách
Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn - Phó
Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Ngọc Thùy - Trưởng
phòng Hợp tác quốc tế; TS. Lê Công Trứ - Giám
đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế.
Buổi làm việc nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt
động hợp tác thông qua chương trình thực tập sinh
của sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
tại Israel. Đây là chương trình hợp tác đã được hai
bên thực hiện thành công từ năm 2006 đến nay.
Tại buổi làm việc, Bà Shirel Levi đã bày tỏ
mong muốn tiếp tục hợp tác với Nhà trường thông
qua chương trình thực tập sinh của sinh viên
trường tại Israel. PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng

cho biết, Nhà trường không ngừng nâng cao chất
lượng đào tạo, trình độ ngoại ngữ cũng như có sự
định hướng tốt cho sinh viên, sẵn sàng hợp tác
sau những thành tựu nhất định mà hai bên đã hợp
tác trong thời gian qua. Cụ thể, Nhà Trường sẽ có
kế hoạch chuyển đổi việc tham gia chương trình
thành một môn học rèn luyện có tín chỉ nhằm
nâng cao và hoàn thiện chất lượng của chương
trình. Đồng thời, lãnh đạo Trường đề cập đến
những khó khăn và bất lợi mà Nhà Trường, sinh
viên phải đối mặt khi tham gia chương trình trong
thời gian qua, từ đó,có thể tìm ra những giải pháp
nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình
hợp tác 2 bên.
Kết thúc buổi trao đổi, hai bên đi đến thỏa
thuận về việc cải thiện chương trình hợp tác qua
việc thắt chặt hơn tính pháp lý từ sự hỗ trợ của Đại
sứ quán, cũng như quản lý chặt chẽ việc học tập
của sinh viên từ phía Nhà Trường.
Nguyệt Khánh

76 học viên nhận chứng chỉ trình độ Trung cấp lý
luận chính trị
Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K12 do
học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp
với trường ĐH Nông Lâm TPHCM tổ chức.

Khóa học kéo dài từ tháng 10/2019 đến tháng
10/2020 với tổng cộng 76 học viên từ trường ĐH
Nông Lâm TP.HCM và các cán bộ của một số đơn
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vị bên ngoài như Đảng ủy khối, Bộ chỉ huy quân
sự thành phố Dĩ An, Đài truyền hình Quốc hội
tham gia. Kết quả tốt nghiệp, hơn 50% học viên
đạt loại giỏi.
Vào ngày 06/09/2020, học viện Thanh thiếu
niên Việt Nam khai giảng khóa thứ 2 lớp Trung
cấp Lý luận Chính trị tại trường ĐH Nông lâm

TPHCM. Thời gian kéo dài từ tháng 8/2020 đến
tháng 10/2021 cho các đối tượng đương chức
hoặc được quy hoạch các chức vụ quản lý các đơn
vị trong trường.

Theo quy định, có trình độ trung cấp lý luận
chính trị là một trong những điều kiện quan trọng
cho việc bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại đối với các vị
trí quản lý hiện nay.
Hoàng Lan

Hướng dẫn bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 cho cán bộ,
giảng viên
Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần
thiết cho cán bộ, giảng viên tham gia vào quá
trình tự đánh giá, cải tiến chương trình đào
tạo theo chuẩn AUN-QA và thực hiện theo kế
hoạch tự đánh giá cấp chương trình đào tạo ở
giai đoạn đầu. Chiều ngày 12/08, Phòng Quản
lý chất lượng đã tổ chức buổi hướng dẫn bộ
tiêu chuẩn AUN-QA 3.0 cho cán bộ, giảng
viên của Bộ môn Công nghệ Hoá học, Khoa
Lâm nghiệp, Khoa Môi trường và Tài nguyên
và Khoa Thuỷ sản.

Đến tham dự buổi hướng dẫn có PGS.TS.
Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
cùng đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Chất
lượng, các khoa/bộ môn, các trưởng nhóm SAR,
thành viên các nhóm chuyên trách và cán bộ,
giảng viên quan tâm.
Tại chương trình, ThS. Võ Ngàn Thơ, Phó
trưởng phòng Quản lý chất lượng đã giới thiệu các
quan điểm về chất lượng và hệ thống bảo đảm
chất lượng, các nguyên lý bảo đảm chất lượng của
AUN, mô hình bảo đảm chất lượng theo AUN-QA
và các tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUN-QA. Mục tiêu của
buổi hướng dẫn nhằm giúp người tham gia có thể

hiểu các khái niệm và nguyên lý cơ bản áp dụng
trong AUN-QA: cải tiến liên tục (PDCA), giáo dục
dựa trên đầu ra (OBE); phân tích nội hàm yêu cầu
cơ bản của các tiêu chí thuộc bộ tiêu chuẩn
AUN-QA phiên bản 3.0; biết cấu trúc và các yêu
cầu cơ bản của báo cáo tự đánh giá; xác định các
bên liên quan và sự tham gia của từng bên liên
quan để tiến hành khảo sát, phục vụ cho quá trình
tự đánh giá; triển khai quá trình tự đánh giá và viết
báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo.
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AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về đảm
bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN, được
thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động đảm
bảo chất lượng 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.
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tham
gia và trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới
các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN
University Network – AUN) từ tháng 01/2016. Đến
nay, trường đã có 6 chương trình đào tạo đạt
chuẩn AUN-QA gồm Thú y, Công nghệ thực
phẩm, Kinh tế nông nghiệp, Cơ khí chế biến Bảo
quản nông sản thực phẩm, Nông học và Công
nghệ Sinh học. Dự kiến đến năm 2021, Trường

tiến hành đánh giá ngoài thêm 4 chương trình đào
tạo gồm: Kỹ thuật môi trường, Chế biến lâm sản,
Nuôi trồng thuỷ sản và Công nghệ hoá học.
Phòng Quản lý chất lượng

Chuyên mục Hỏi - Đáp
- Cho em hỏi kết quả một học kì sẽ ra sao nếu bị
cấm thi một môn học trong chương trình ạ?
=> Theo quy chế học vụ, sinh viên bị cấm thi học
phần A xem như học phần đó không đạt và bị điểm
F. Điềm F dẫn tới điểm trung bình chung học kỳ
cũng như điểm trung bình chung tích lũy bị giảm
xuống và em buộc phải học lại học phần A đó nếu
là môn bắt buộc trong chương trình đào tạo.
- Em có một vấn đề thắc mắc là nếu môn A em đã
học rồi và có điểm rồi nhưng lỡ đăng kí thêm lần
nữa nhưng lần sau em không có học và thi thì
điểm số tính như thế nào ạ?
=> Theo quy chế học vụ, điểm trung bình sẽ được
tính trên học phần đạt có điểm cao nhất, vì vậy
nếu em đã đạt học phần A ở học kỳ trước, học kỳ
này có đăng ký và bị điểm F thì hệ thống sẽ lấy
điểm đạt của học phần A để tham gia vào tính
điểm trung bình tích lũy cũng như tín chỉ đạt.
Ngược lại, nếu học phần A trong học kỳ này có
điểm cao hơn học kỳ trước thì hệ thống sẽ lấy
điểm học kỳ này của học phần A cộng vào quá
trình tính điểm trung bình tích lũy.

- Năm nay em là sinh viên năm cuối, em mong
được gia hạn thêm 1 năm để hoàn thành việc học.
Em chỉ còn thi Chuẩn đầu ra Anh Văn là ra trường.
Em có hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở địa phương
em sinh sống và có giấy chứng nhận 2 năm nghĩa
vụ quân sự, em xin Nhà trường hướng dẫn hồ sơ
để gia hạn thêm năm học cho em.
=> Theo quy chế học vụ, sinh viên có thời gian
đào tạo tối đa gấp đôi thời gian đào tạo đã công bố
( chương trình 4 năm sẽ có thời gian đào tạo tối đa
là 8 năm). Trong thời gian ấy nếu sinh viên bị
bệnh tật, đi nghĩa vụ quân sự có làm đơn bảo lưu
sẽ không tính vào thời gian đào tạo. Vì vậy, nếu
em có đi nghĩa vụ quân sự và có làm bảo lưu trong
thời gian học, em sẽ được cộng thêm 2 năm học
không cần phải làm đơn xin gia hạn. Nếu em
không làm đơn bảo lưu vì đi nghĩa vụ quân sự, em
sẽ không được cộng thêm thời gian học và sẽ hết
hạn vào tháng 4 năm 2021 (do trường đã cộng
thêm 4 tháng vì dịch covid).
Ban biên tập

Bản tin Nông Lâm - số 127
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, Quế Sơn, Tuyết Mai, Công Hậu, Nguyệt Khánh, Nhã Quyên, Kim
Cương, Radio Nông Lâm, 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!
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