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Lễ sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
vào Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Phân hiệu sẽ đào tạo thêm 4 ngành sư phạm
bậc đại học gồm: Sư phạm Toán; Sư phạm Anh
văn; Sư phạm Tin học và Sư phạm Khoa học tự
nhiên. Riêng ngành Sư phạm mầm non trình độ
cao đẳng vẫn tiếp tục tuyển sinh do nhu cầu thực
tiễn hiện nay và tiến tới đào tạo ngành sư phạm
mầm non trình độ đại học.
Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm
Ninh Thuận vào phân hiệu trường ĐH Nông Lâm
TPHCM tại Ninh Thuận là tiền đề chuẩn bị cho
việc thành lập trường Đại học Ninh Thuận theo
chủ trương của chính phủ và kế hoạch của tỉnh,
nhằm giúp địa phương chủ động tạo nguồn nhân
lực tại chỗ, phục vụ cho sự phát triển nhanh, toàn
diện và bền vững tỉnh Ninh Thuận và các địa
phương lân cận.

Ngày 29/04/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận phối
hợp với Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ
chức “Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Sư
phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông Lâm
TPHCM”. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, lãnh đạo tỉnh
Ninh Thuận, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phân hiệu Ninh Thuận hoạt động theo quy chế
của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí
Minh. Trong thời gian tới, Phân hiệu Ninh Thuận
sẽ tiếp tục duy trì các ngành đào tạo trình độ đại
học đang đào tạo, tiếp tục đào tạo các lớp trình độ
cao đẳng từ Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh
Thuận đã tuyển sinh và đào tạo trước thời điểm
sáp nhập.

Phòng Công tác Sinh viên

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tăng cường tư vấn
hướng nghiệp-tuyển sinh trực tuyến
tuần, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc về các
ngành/chuyên ngành đào tạo trong toàn trường.
Tham gia tư vấn là các thầy cô chuyên gia trong
các lĩnh vực ngành nghề đào tạo của trường. Với
phương châm giúp thí sinh “chọn đúng ngành”,
các chương trình tư vấn được diễn ra khá đa dạng,
chuyên sâu vào từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Qua
đó, học sinh tiếp cận đầy đủ thông tin để lựa chọn
chính xác ngành học phù hợp của bản thân, tránh

Chính thức bắt đầu từ tháng 4/2021, các
chương trình tư vấn trực tuyến Hướng nghiệp
- Tuyển sinh của trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM hàng tuần đã thu hút được hàng
ngàn lượt theo dõi từ học sinh, phụ huynh và
người quan tâm.
Đây là chuỗi các chương trình tư vấn chuyên
sâu thực hiện trực tuyến vào sáng chủ nhật hàng
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lãng phí và nắm cơ hội trúng tuyển cao nhất.
Trong mỗi chương trình trực tuyến, học sinh cũng
có cơ hội trao đổi và nhận các thông tin liên quan
đến cơ hội nghề nghiệp, tình hình việc làm cụ thể
từng ngành/nhóm ngành…
Năm 2021, trường ĐH Nông Lâm TPHCM dự
kiến tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu chính quy cho 35
ngành đào tạo hệ đại trà, 2 chương trình tiên tiến
và 5 chương trình chất lượng cao. Trường tuyển
sinh trên cả nước.
Phòng Thông tin và Truyền thông

Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp
phát triển cơ giới hóa sản xuất và công nghiệp chế
biến một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở Đồng
bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”
Tại Hội thảo, nhóm tác giả (PGS.TS Kha
Chấn Tuyền - Phó trưởng khoa Công nghệ Hóa
học và Thực phẩm làm chủ nhiệm) đã báo cáo đề
tài: “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển
cơ giới hóa sản xuất và công nghiệp chế biến một
số sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở Đồng bằng
sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Báo cáo giới thiệu những hoạt động của nhóm
nghiên cứu, thực trạng khảo sát tình hình phát
triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của
các nông hộ tại các tỉnh đồng bằng sông cửu
Long bao gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hậu
Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Long
An, Vĩnh Long,.. trên 3 lĩnh vực: Trồng trọt, Chăn
nuôi và Thủy sản. Đây là đề tài được thực hiện bởi
sự hợp tác nghiên cứu của các nhà khoa học đến
từ các Khoa trong Nhà Trường (khoa Công nghệ
Hoá học và Thực phẩm), Khoa Kinh tế, Khoa Cơ
khí, Khoa Thuỷ sản.
Hội thảo khoa học trong khuôn khổ dự án
thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục
vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
(Đợt 4) và Quyết định số 289/QĐ-BNN-TC ngày
03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn.
Phòng Công tác Sinh viên

Sáng ngày 3/4/2021, Trường ĐH Nông Lâm
TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học:
“Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát
triển cơ giới hóa sản xuất và công nghiệp chế
biến một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở
Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến
đổi khí hậu”.
Tham dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Hay Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường, hiện là thành
viên xây dựng Chương trình xây dựng Nông Thôn
mới quốc gia; PGS.TS Nguyễn Tất Toàn - Phó
hiệu trưởng cùng đại diện của các Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành, chi cục
phát triển nông thôn,…từ 13 tỉnh thành của đồng
bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.
Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS
Nguyễn Tất Toàn bày tỏ, sự kết hợp 4 nhà: Nhà
nông, Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh
nghiệp trong bối cảnh hiện nay để phát triển kinh
tế vùng ĐBSCL là hết sức quan trọng; đồng thời
đề cao giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài
nghiên cứu, hy vọng những kết quả của đề tài sẽ
phần nào hỗ trợ được người dân các tỉnh ĐBSCL
trong việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất
nông nghiệp, giúp cải thiện năng suất cây trồng,
cải thiện kinh tế,…
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Khởi động Dự án OKP-VNM 105-062
Cùng tham dự buổi lễ, TS. Nguyễn Ngọc
Thuỳ, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Trường ĐH
Nông Lâm TP.HCM, đồng thời là giám đốc dự án
nhấn mạnh: Dự án này là một hoạt động hợp tác
quốc tế trong số rất nhiều dự án hợp tác quốc tế
của Trường thực hiện nhằm phụng sự cộng đồng.
Đây là một trong những nhiệm vụ chính của một
Trường đại học bên cạnh nhiệm vụ đào tạo,
nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ,…
Nói rõ hơn mục tiêu của dự án, TS. Nguyễn
Đức Xuân Chương - điều phối viên của dự án tại
Việt Nam cho biết: thông qua các đợt tập huấn, dự
án muốn chuyển giao kiến thức; nâng cao năng
lực và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nông sản thích
ứng với biến đổi khí hậu của một số tỉnh tại Đồng
bằng sông Cửu Long cho cán bộ đến từ các
trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và các
cơ quan quản lý nhà nước.

Sáng ngày 6/4/2021, Dự án “Phát triển ngành
ươm giống và các chuỗi giá trị thích ứng với
biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long thông qua nâng cao năng lực trong
ngành giáo dục và các cơ quan khuyến nông
địa phương” (gọi tắt là OKP-VNM 105-062) đã
chính thức khởi động tại TP. Cần Thơ.
Đây là dự án hợp tác giữa Trường đại học Nông
Lâm TP. HCM và Công ty Fresh Studio, Đại học
Aeres, Đại học Has tại Hà Lan do Bộ Ngoại giao
Hà Lan tài trợ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế vùng
đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi
khí hậu. Dự án được quản lý bởi Tổ chức Nuffic của
Chính phủ Hà Lan.
Phát biểu khai mạc chương trình, PGS. TS.
Nguyễn Tất Toàn – Phó Hiệu trưởng trường ĐH
Nông Lâm TPHCM đã đề cao ý nghĩa cộng đồng
của dự án trong việc hỗ trợ Đồng bằng Sông Cửu
Long. Đồng thời, ông cũng khẳng định sự phù hợp
của các hoạt động dự án đối với định hướng phát
triển của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, thông
qua các dự án hợp tác quốc tế để phục vụ cộng
đồng, đặc biệt tại những vùng chịu nhiều ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu.

Dự án sẽ giới thiệu các mô hình thí điểm các
công nghệ về quản lý nước. Qua đó, có thể nhân
rộng trong các ngành nuôi trồng thủy sản và sản
xuất cây trồng, nhằm xây dựng các chuỗi giá trị
nông sản thích ứng với biến đổi khí hậu. Các khóa
tập huấn sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia
hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp tiên tiến của
Hà Lan, Pháp, Na Uy và Việt Nam.
Nguyễn Đức Xuân Chương
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Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Bất động
sản EMAAR LAND
Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư
Bất động sản Emaar Land đã trao tặng 10 suất học
bổng cho sinh viên của trường có hoàn cảnh khó
khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Ngày 14/04/2021, tại Trường Đại học Nông
Lâm đã diễn ra buổi Lễ ký kết hợp tác giữa
Trường Đại học Nông Lâm và Công ty Cổ phần
Tư vấn Đầu tư Bất động sản Emaar Land.
Tham dự lễ ký kết hợp tác, đại diện trường Đại
học Nông Lâm TP.HCM có PGS.TS Huỳnh Thanh
Hùng – Quyền Hiệu trưởng; Đại diện Công ty Cổ
phần Tư vấn Đầu tư Bất động sản Emaar Land có
Ông Vũ Tiến Hưng – Giám Đốc.
Theo đó, hai đơn vị thỏa thuận hợp tác về các
lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, định
hướng nghề nghiệp, tổ chức “company tour”, hỗ
trợ thực tập, việc làm và tài trợ các suất học bổng
cho sinh viên, cũng như các hoạt động khác của
Nhà trường.

Phạm Gia Điệp

Khai mạc Hội thao Công đoàn Trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM
gắn bó giữa các Đoàn viên công đoàn, giữa các
đơn vị tham gia thi đấu; góp phần phát triển
phong trào thể dục thể thao của trong trường,
khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức
khỏe trong cán bộ, công chức,viên chức; giảng
viên; người lao động…
Ngay sau khai mạc, các đoàn viên công đoàn,
vận động viên tham dự Hội thao thi đấu với 2
môn: Bóng đá 5 người; chạy cự ly trung bình ở
các lứa tuổi.

Sáng ngày 27/4/2021, tại Nhà thi đấu tập
luyện TDTT trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM, Công đoàn trường đã tổ chức khai
mạc Hội thao Chào mừng Kỷ niệm 46 năm
Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống
nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021); Ngày
Quốc tế Lao động 01/5 (1/5/1886 – 1/5/2021) và
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –
19/5/2021).

Dự Lễ khai mạc, có PGS.TS Nguyễn Tất Toàn
– Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị,
Ban chấp hành Công đoàn trường và 223 vận
động viên chạy bộ, 09 đội bóng đá liên quân đến từ
33 đơn vị công đoàn trực thuộc tham gia thi đấu tại
Hội thao.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Tất
Toàn đã chúc mừng các đại biểu, Đoàn viên công
đoàn, vận động viên đã tới dự Lễ khai mạc và tham
gia thi đấu. Đây là dịp giao lưu chia sẻ, đoàn kết

BCH Công đoàn trường
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Khoa học “Kinh nghiệm triển khai công tác khảo thí
tại các cơ sở Giáo dục Đại học
Nhằm hỗ trợ các Cơ sở giáo dục (CSGD)
trong việc học hỏi kinh nghiệm triển khai
công tác khảo thí, Viện đào tạo Quốc tế - Đại
học Quốc gia TP.HCM (IEI) đã tổ chức Khóa
học “Kinh nghiệm triển khai công tác khảo
thí tại các cơ sở giáo dục đại học”.

Chương trình được tổ chức từ ngày 27 đến
28/4/2021 tại Trụ sở IEI, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh.
Khóa học có sự tham gia của hơn 40 học viên
đến từ 10 CSGD là lãnh đạo các Phòng/Ban chức
năng, các Khoa/Bộ môn, giảng viên, chuyên viên
phụ trách công tác khảo thí tại đơn vị. Trường Đại
học Nông Lâm TP.HCM có sự tham gia của đại
diện phòng Quản lý chất lượng, các khoa/bộ môn
có chương trình đào tạo sẽ được đánh giá ngoài
theo chuẩn AUN-QA năm 2021 gồm: khoa Công
nghệ Hoá học và Thực phẩm, khoa Môi trường và
Tài nguyên, khoa Thuỷ sản, khoa Lâm nghiệp.
Khóa tập huấn được thiết kế với chuỗi bài
giảng xoay quanh những vấn đề trọng tâm, cũng
như chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế của các
chuyên gia, cán bộ, giảng viên, chuyên viên đã
trực tiếp triển khai và quản lý công tác khảo thí tại
các CSGD đại học.

Tham gia khóa học giúp các thành viên là phụ
trách công tác khảo thí của nhà trường hiểu biết
tổng quan về cách thức tổ chức, quy trình hoạt
động và đảm bảo chất lượng công tác khảo thí
trong CSGD đại học; Nắm bắt được các phương
pháp thiết kế hoạt động kiểm tra đánh giá hướng
đến việc đạt chuẩn đầu ra; Hiểu biết về các kỹ
thuật chuyên sâu ứng dụng trong công tác khảo
thí như phân tích, đánh giá độ giá trị/tin cậy của đề
thi, cách sử dụng kết quả thi.
Đẩy mạnh phát triển công tác khảo thí là mục
tiêu quan trọng mà các cơ sở giáo dục đại học
(GDĐH) hiện nay hướng đến nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo, đưa thương hiệu của nhà trường hội
nhập với khu vực và thế giới.
Phòng Quản lý chất lượng

Nguyễn Hàm Uyên - Sinh viên ĐH Nông Lâm TP.HCM
được tuyên dương TN Dân tộc thiểu số tiêu biểu 2021
thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và
tham gia các hoạt động xã hội của thanh niên dân
tộc thiểu số.
Đại diện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM,
Sinh viên Nguyễn Hàm Uyên (dân tộc Tày) - học
ngành Công nghệ Sinh học, khoa Khoa học Sinh
học là một trong 50 gương thanh niên dân tộc
thiểu số tiêu biểu được tuyên dương. Sinh viên
Nguyễn Hàm Uyên có thành tích học tập giỏi
trong nhiều năm liền, luôn hoàn thành nhiệm vụ

Tối ngày 25/4/2021, Hội Liên hiệp thanh niên
Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
Chương trình tuyên dương 50 gương thanh
niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh
vực, tham gia tích cực công tác Đoàn - Hội và
phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm
biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, đạt
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trường hoặc các hoạt động tại nhà; sau đó, được
giao và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học,
cũng như giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng trong
công tác Đoàn, Hội.

Nhân dịp này, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh
viên Thành phố trao tặng 20 suất học bổng trị giá
40 triệu đồng cho sinh viên dân tộc có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn đang học tập tại Thành phố Hồ
Chí Minh.

Ban Biên tập NLO

Hội nghị: Quán triệt Nghị quyết Đảng bộ Trường nhiệm
kỳ XV (2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên
Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ VI (2020-2023); Nghị quyết
Đại hội Hội sinh viên Trường nhiệm kỳ VII (2020-2023)
Chiều ngày 23/4/2021, Hội Sinh viên trường đã
tổ chức Hội nghị: quán triệt Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM nhiệm kỳ XV (2020-2025), Nghị quyết
Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ
Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020-2023) và Nghị
quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Trường
Đại học Nông Lâm TP.HCM nhiệm kỳ VII
(2020-2023) với sự tham dự của gần 50 đồng
chí là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt từ các cơ sở
trực thuộc.

trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên
Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI
(2020-2023) và Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên
Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
nhiệm kỳ VII (2020-2023).
Hội nghị giúp cán bộ đoàn, hội nắm vững ý
nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản,
từ đó đề ra các kế hoạch, chương trình hành động
cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội các cấp trong thời gian sắp tới.
Ban Biên tập NLO

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS Phan Tại Huân đại
diện Ban Thanh vận Đảng ủy đã thông qua các
nội dung trọng tâm, đánh giá kết quả thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại
học Nông Lâm TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 và
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm
2020-2025;
Tại Hội nghị, sinh viên Đinh Anh Khoa - Phó
Chủ tịch Hội Sinh viên trường triển khai nội dung
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Tin vắn:
- Trong 2 ngày 12-13/04/2021, trường đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp với Trung tâm hiến máu
nhân đạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hiến máu nhân đạo đợt 2 năm học 2020-2021. Đợt này đã
có hơn 1.000 cán bộ viên chức và sinh viên trong trường tham gia hiến máu. Trong những năm qua,
Nhà trường luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức và sinh viên tích cực tham
gia hiến máu. Qua đó, góp phần bảo đảm được nguồn máu dự phòng, cứu chữa người bệnh và đẩy
mạnh hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.
- Từ ngày 1/4 - 7/5/2021, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên năm 2 và năm 3
với 6.871 sinh viên tham gia. Nội dung khóa học với các chuyên đề: “Định hướng nghề nghiệp - khởi
nghiệp dành cho sinh viên”; “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuần sinh hoạt công dân - sinh
viên được nhà trường chuẩn bị chu đáo nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao. Sinh viên học theo chuyên đề,
đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt.
- Sáng ngày 5/5/2021, Ban Giám hiệu cùng cán bộ viên chức trường đại học Nông Lâm TP.HCM đã
tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
TS. Vũ Trung Kiên – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị. Theo đó, ông đã cung
cấp những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như
tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm 2021-2025, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và 3 đột phá chiến lược của
Nghị quyết.

Bản tin Nông Lâm - số 131
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, Công Hậu, Huyền Dịu, Bích Vân, Gia Điệp, Xuân Chương, Mỹ Yến
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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