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1.429 Tân khoa nhận bằng tốt nghiệp năm 2021
Trong ba ngày 18, 22 và 25/03/2022, Trường
Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức Lễ tốt
nghiệp cho các tân cử nhân, tân kỹ sư, bác sĩ
thú y. Đây là Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các
tân khoa đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm
2021 sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh
Covid-19.
Tham dự Lễ có PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng Bí thư Đảng ủy, Quyền hiệu trưởng Nhà trường;
TS. Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các
Phòng, Trung tâm, Khoa, cán bộ, giảng viên, sinh
viên nhận bằng tốt nghiệp. Buổi lễ còn có sự góp
mặt của đông đảo phụ huynh, người thân và bạn
bè của các Tân khoa.
Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, PGS.TS. Huỳnh
Thanh Hùng chúc mừng các tân cử nhân, tân kỹ
sư, bác sĩ thú y đã hoàn thành tốt chương trình học
của mình. Thầy ghi nhận nỗ lực, đánh giá cao
những kết quả đạt được của sinh viên trong thời
gian học tập, rèn luyện tại trường. PGS.TS.
Huỳnh Thanh Hùng hy vọng các em sẽ phát huy

Ban Giám hiệu Nhà trường, đại diện Lãnh đạo
các Khoa chụp hình lưu niệm cùng Tân khoa

tốt những kiến thức, kỹ năng đã được nhà trường
trang bị vào các lĩnh vực công tác mình đảm trách,
phấn đấu trở thành những công dân ưu tú của xã
hội, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.
Tại buổi Lễ, nhà trường trao bằng tốt nghiệp
cho 1.429 tân Cử nhân, kĩ sư, bác sĩ thú y, bao gồm
1.409 sinh viên hệ đại học chính quy, 20 sinh viên
hệ đại học vừa làm vừa học. Nhân dịp này, trường
đã khen thưởng 04 sinh viên tốt nghiệp loại xuất
sắc và 180 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.
Hằng năm, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên 04 đợt vào
tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Theo số
liệu khảo sát năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ sinh
viên và Quan hệ Doanh nghiệp, có khoảng 90%
sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Các Tân
khoa thường có việc làm trước hoặc ngay sau khi
ra trường. Đối với những trường hợp chưa có việc
làm, Tân khoa được nhà trường làm cầu nối, giới
thiệu việc làm ngay sau khi nhận bằng.
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ
Doanh nghiệp

PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng trao Khen thưởng
sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi

Trao tặng 1.600 USD cho 04 sinh viên Khoa Nông học
từ Quỹ học bổng GS. Tôn Thất Trình
Sáng ngày 12/04, trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM phối hợp với “Quỹ học bổng GS. Tôn
Thất Trình” tổ chức Lễ trao học bổng cho
sinh viên.

Tham dự buổi Lễ có TS. Trần Đình Lý - Phó
Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Đặng Kiên Cường Trưởng phòng Công tác Sinh viên, TS. Nguyễn
Duy Năng - Trưởng khoa Nông học, TS. Trần Văn
Lợt - Phó trưởng khoa Nông học, ThS. Nguyễn

2

Văn Phu - giảng viên - Trợ lý quản lý sinh viên, đại
diện Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp
thuộc Khoa Nông học và sinh viên nhận học bổng.
Phát biểu tại Lễ trao học bổng, TS. Trần Đình
Lý đã bày tỏ sự tri ân đối với cố GS. Tôn Thất
Trình, cảm ơn sâu sắc đến học trò và gia đình
Thầy đã lập nên Quỹ học bổng, trao tặng những
suất học bổng ý nghĩa; Qua đó, giúp sinh viên của
trường, đặc biệt là sinh viên khoa Nông học có
thêm điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học. TS.
Trần Đình Lý cũng đánh giá cao những nỗ lực, cố
gắng của sinh viên trong học tập, rèn luyện và
vinh dự được nhận học bổng này. Thầy nhắc nhở
các em sử dụng học bổng đúng mục đích, luôn
cầu tiến, phát huy những thành tích đã đạt được,
tiếp tục xứng đáng nhận được sự tài trợ của các
nhà hảo tâm trong những năm học tiếp theo.
Tại buổi Lễ, Quỹ học bổng GS. Tôn Thất Trình
đã trao tặng 1.600 USD học bổng cho 04 sinh

Sinh viên Dương Thị Sóng Giang phát biểu tại Lễ trao học bổng

viên thuộc khoa Nông học (bao gồm: Nguyễn
Thành Tâm - đạt danh hiệu Thủ khoa Tuyển sinh
năm học 2021 - 2022; Nguyễn Kim Oanh;
Nguyễn Thái Bình; Dương Thị Sóng Giang). Đây
là phần thưởng xứng đáng cho các em đã có
nhiều nỗ lực, đạt thành tích cao trong học tập.
Dương Thị Sóng Giang thay mặt sinh viên
nhận học bổng bày tỏ lời cảm ơn gia đình cố GS.
Tôn Thất Trình và các mạnh thường quân, hứa sẽ
phấn đấu hơn nữa để luôn đạt thành tích tốt trong
học tập. “GS. Tôn Thất Trình - một trong những
thế hệ ưu tú, cống hiến rất nhiều cho ngành nông
nghiệp nước nhà. Sự nỗ lực làm việc, nghiên cứu
và những cống hiến của ông là một tượng đài cho
thế hệ trẻ chúng em, những nhà nông học tương
lai noi theo. Bản thân em cũng như các bạn sẽ
đem kiến thức, kỹ năng đã học để phục vụ cho xã
hội, góp phần đưa ngành nông nghiệp nước nhà
phát triển” - em Giang cho biết thêm.

TS. Trần Đình Lý, đại diện Phòng Công tác Sinh viên,
Khoa Nông học cùng trao học bổng cho Sinh viên

GS. Tôn Thất Trình (1931 - 2021) đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả cho nông nghiệp, giáo
dục, kinh tế của Việt Nam.Thầy làm giám đốc Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sài Gòn giai đoạn
1964-1967 (tiền thân là Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh ngày nay). GS. Tôn Thất
Trình đã hai lần làm Tổng Trưởng Bộ Canh Nông và Cải Cách Điền Địa năm 1967 và 1973, nguyên
chánh chuyên viên, tổng thư ký Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế của FAO.
Thành tựu nổi bật của giáo sư trên lĩnh vực nông nghiệp bao gồm việc chỉ đạo phát triển đại trà
năm 1967-1973 lúa Thần Nông (IR8…) nguồn gốc IRRI mang lại chuyển biến mới cho nghề lúa Việt
Nam; Giáo sư trong những năm làm việc ở FAO đã cùng Bộ Nông nghiệp Việt Nam phát triển các
giống lúa thuần thấp cây, ngắn ngày nguồn gốc IRRI; Đẩy mạnh các chương trình phát triển cây nông
nghiệp, nuôi tôm, nuôi cá… Trong lĩnh vực giáo dục, GS.Tôn Thất Trình đã trực tiếp giảng dạy, đào
tạo nhiều khóa học, học viên cao đẳng, đại học, biên soạn nhiều sách. Giáo sư có nhiều kinh nghiệm
và đóng góp trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và quan hệ quốc tế với Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Mỹ, Pháp…
Nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của GS.Tôn Thất Trình cho nền nông nghiệp Việt
Nam, nhóm học trò và gia đình của Thầy đã lập ra quỹ học bổng mang tên “Giáo sư Tôn Thất Trình”.
Mong muốn học bổng sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp, là động lực cho sinh viên, nhất là sinh viên học
ngành nông nghiệp có cơ hội học tập, nghiên cứu và cống hiến cho sự phát triển bền vững của ngành
nông nghiệp nước nhà.
Phòng Công tác Sinh viên
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Lễ ký kết hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và
Cung ứng nhân lực
Ngày 25/04, Trường Đại học Nông Lâm TP.
Hồ Chí Minh (NLU) tổ chức Lễ ký kết Thỏa
thuận hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo
và Cung ứng nhân lực (MOET-TSC) - Bộ Giáo
dục Đào tạo.
Tham dự buổi Lễ có PGS.TS Huỳnh Thanh
Hùng – Quyền hiệu trưởng; ThS. Đặng Kiên Cường
– Trưởng phòng Công tác Sinh viên; TS. Võ Thái
Dân – Trưởng phòng Đào tạo; ThS. Trần Hữu Minh
- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ
doanh nghiệp; ThS. Phạm Gia Điệp – Phó Trưởng
phòng, phụ trách phòng Thông tin Truyền thông;
TS. Đỗ Xuân Hồng – Giám đốc Trung tâm Ưm tạo
Doanh nghiệp Công nghệ. Về phía MOET-TSC, có
Ông Bùi Văn Linh - Giám đốc Trung tâm; Ông Trần
Phương – Phụ trách phòng nghiên cứu và dự báo;
Bà Lò Thị Dũng – Kế toán trưởng.
Lễ Ký kết là cột mốc quan trọng giữa NLU và
MOET-TSC nhằm mục tiêu nâng cao vai trò, phối
hợp công tác giữa hai bên trong nghiên cứu, dự

chức các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng các kĩ năng
báo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân
lực cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Theo đó, hai bên cùng thống nhất các nội dung
hợp tác về đào tạo, cung ứng nhân lực trình độ
cao; tổ số, giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp,
đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và công nghệ số
4.0 cho sinh viên, giảng viên; tổ chức kết nối các
quỹ đầu tư để ươm tạo các dự án/ý tưởng khởi
nghiệp của sinh viên...
Tại Lễ ký kết, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng
bày tỏ sự tin tưởng trước khởi đầu hợp tác giữa hai
đơn vị. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên,
ươm tạo các tài năng sinh viên, cũng như sinh
viên có thể dễ dàng nắm bắt những cơ hội việc
làm sau khi ra trường. Ông Bùi Văn Linh cũng đã
có những chia sẻ và cam kết của MOET-TSC để
nâng cao chất lượng tri thức của các chương trình
đào tạo mà NLU đang cung cấp.
Phòng Thông tin truyền thông

PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng và ông Bùi Văn Linh
phát biểu tại Lễ Ký kết

Cùng ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác
giữa hai đơn vị

Đại học Nông Lâm TP.HCM và THAGRICO thảo luận
hợp tác đào tạo
Tham dự buổi làm việc có PGS.TS. Huỳnh
Thanh Hùng - Quyền Hiệu trưởng; PGS.TS.
Nguyễn Tất Toàn - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh
đạo các phòng, khoa thuộc trường ĐH Nông Lâm
TP.HCM. Về phía THAGRICO có ông Nguyễn
Hoàng Phi - Phó Tổng giám đốc THAGRICO và

Vừa qua, đại diện THAGRICO đã có buổi gặp
mặt và trao đổi với lãnh đạo trường ĐH Nông
Lâm TP.HCM (NLU) tại Phân hiệu Gia Lai về
việc hợp tác trong xây dựng cơ sở vật chất,
đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ theo thỏa thuận đã ký giữa 2 bên.
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Trước đó, đoàn đại biểu Trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM đã có chuyến tham quan tại trang
trại bò Ia Puch, Gia Lai của THAGRICO. Đoàn
cũng đánh giá cao công tác chăn nuôi và quy mô
phát triển tại đây trong thời gian qua.
Cùng với trường Đại học Nông Lâm TP.HCM,
một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt
Nam trong ngành nông lâm với đội ngũ cán bộ,
giảng viên có trình độ chuyên môn cao, THAGRICO
kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội sâu rộng để gia tăng chất
lượng cho nguồn nhân lực trong tương lai, đồng
thời tăng cường nghiên cứu, phát triển và đổi mới
phương pháp trong sản xuất.

Hai bên cùng trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc

PGS.TS. Dương Duy Đồng - Giám đốc dinh
dưỡng thức ăn chăn nuôi.
Để chuẩn bị cho hoạt động hợp tác trong thời
gian tới, 2 bên đã thảo luận và thống nhất một số
nội dung cụ thể: THAGRICO có thể sử dụng cơ sở
vật chất của Phân hiệu cho công tác đào tạo, xem
xét việc xây dựng ký túc xá cho sinh viên, nhà ở
cho chuyên gia tại Phân hiệu Gia Lai, sinh viên
NLU được tham quan, thực hành, thực tập, triển
khai thí nghiệm trong nội dung đề tài tốt nghiệp tại
các cơ sở của THAGRICO tại Gia Lai, Campuchia,
Lào, và giảng viên của trường sẽ sang đào tạo, tập
huấn kỹ thuật cho cán bộ, công nhân của THAGRICO,
hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ để xây dựng trung tâm nghiên cứu, sản xuất
giống bò và trung tâm R&D ở THAGRICO.

Đại biểu hai đơn vị chụp hình lưu niệm

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM: Ký kết hợp tác MOU
giữa Khoa Chăn nuôi Thú y và Công ty SUNJIN VINA
MO - Tổng giám đốc điều hành, cùng Ban lãnh
đạo và nhân viên công ty.

Sáng ngày 14/4, Khoa Chăn nuôi - thú y,
trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức Lễ ký
kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với Công ty
TNHH Sunjin Vina trong lĩnh vực chăn nuôi
thú y.
Tham dự buổi Lễ có PGS.TS. Lê Quang Thông
- Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y, TS. Nguyễn Kiên
Cường - Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú Y,
PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa - Trưởng Phòng Quản
lý Khoa học, ThS. Trần Hữu Minh - Giám đốc
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh
nghiệp, ThS. Phạm Gia Điệp - Phó Trưởng phòng,
phụ trách Phòng Thông tin Truyền thông. Đại diện
phía Công ty TNHH Sunjin Vina có ông LEE IK

PGS.TS. Lê Quang Thông và ông LEE IK MO
cùng ký kết MOU
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Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai
bên với mục tiêu nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục;
phát triển tài năng sinh viên, học viên cao học,
thắt chặt mối quan hệ bền vững và đồng hành
cùng nhau trong các hoạt động nghiên cứu và
giảng dạy. Theo đó, tại Lễ ký kết, các nội dung
thỏa thuận hợp tác bao gồm: Tài trợ chương trình
“Ươm mầm tài năng Sunjin”, các dự án nghiên
cứu, học bổng cho sinh viên và học viên Cao học
(Học bổng Master/Học bổng tài năng); Hỗ trợ
các hoạt động hỗ trợ đào tạo, phát triển kỹ năng
nghề, hướng nghiệp cho sinh viên như thực tập
trang trại; thực tập sinh; Tour khám phá nhà máy;
Hội chợ việc làm, Hoạt động văn hóa…
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Lê Quang
Thông tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên
sẽ có những bước phát triển tốt đẹp và ngày càng
bền vững trong tương lai. “Lễ ký kết đánh dấu cột
mốc quan trọng trong quá trình hợp tác toàn diện
và lâu dài giữa Nhà trường và Công ty. Qua đó, tạo
điều kiện cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học
viên, sinh viên của trường có cơ hội đẩy mạnh

nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, cũng như
có nhiều chương trình hợp tác và giao lưu với công
ty” - PGS.TS. Lê Quang Thông chia sẻ.
Trong những năm qua, Trường Đại học Nông
Lâm Tp. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Sunjin
Vina đã luôn đồng hành, đẩy mạnh các chương
trình hợp tác nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của
lĩnh vực chăn nuôi - thú y cho khu vực phía Nam
nói riêng và cả nước nói chung.

Đại biểu hai bên cùng chụp hình lưu niệm

Khoa Chăn nuôi Thú y

Hội thảo khoa học: Vai trò trường Đại học, Viện nghiên
cứu trong hệ thống đổi mới sáng tạo và khai thác tài
sản trí tuệ
Ngày 22/4/2022 đã diễn ra Hội thảo “Vai trò
Trường Đại học, viện nghiên cứu trong hệ
thống đổi mới sáng tạo và khai thác tài sản
trí tuệ”. Hội thảo do Trường Đại học Nông
Lâm TP. HCM phối hợp với Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức.

một chủ thể quan trọng của khởi nghiệp và đổi
mới sáng tạo sẽ phát huy được thế mạnh của
mình. Vấn đề đổi mới sáng tạo ở trường đại học là
nhân tố sống còn cho sự phát triển một xã hội đổi
mới sáng tạo và chủ động sáng tạo giá trị”.
Tại Hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa
học và doanh nghiệp cùng thảo luận đưa ra những
đề xuất, khuyến nghị hữu ích cho các trường đại
học, viện nghiên cứu và cả doanh nghiệp với mục
tiêu: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò
của sở hữu trí tuệ đối với công tác NCKH, chuyển
giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên
cứu; Hưởng ứng ngày Sở hữu Trí tuệ thế giới ngày
26/4 hằng năm; Thảo luận về chính sách và chia
sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách quản lý
sở hữu trí tuệ và mô hình thành công trong thương
mại hóa tài sản trí tuệ được tạo ra tại trường đại
học, viện nghiên cứu.

Tham dự có TS. Trần Đình Lý - Phó Hiệu
trưởng, Giám đốc Phân hiệu trường Đại học Nông
Lâm TP. HCM tại tỉnh Ninh Thuận; PGS.TS.
Nguyễn Tất Toàn - Phó Hiệu trưởng; ThS. Phạm
Gia Điệp – Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng
Thông tin Truyền thông; Đại diện Lãnh đạo các
sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn
Tất Toàn cho rằng: “Tài sản trí tuệ là một yếu tố
quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất
nước, đó cũng là nguồn tài nguyên không giới hạn
mà mỗi đơn vị đều có thể tạo ra. Trường đại học,

6

sở đào tạo đại học đa ngành, là trung tâm đào tạo,
nghiên cứu khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo
dục của khu vực Nam Trung bộ và cả nước. Hiện
nay, Phân hiệu đang tuyển sinh và đào tạo các
ngành trình độ đại học và sau đại học, đồng thời
đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học gắn liền với
đổi mới sáng tạo và khai thác tài sản trí tuệ.
“Chúng ta cần xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với
các trường đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị có
hoạt động khoa học và công nghệ và Doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh để tạo ra các sản phẩm trí
tuệ chất lượng và mang tính thực tiễn cao” – TS.
Trần Đình Lý chia sẻ.

TS. Trần Đình Lý phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo tập trung làm rõ 5 vấn đề chính: Tổ
chức và quản lý các hoạt động sở hữu trí tuệ trong
trường đại học; Vai trò của sở hữu trí tuệ đối với
việc bảo hộ và phát triển các sản phẩm OCOP và
đặc thù của địa phương; GCFOOD - Ứng dụng
khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ chuyển đổi
số trong doanh nghiệp; Tầm quan trọng của mối
quan hệ 03 Nhà: Trường/Viện - Doanh Nghiệp Cơ quan quản lý trong nguyên cứu phát triển và
thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ;
Kế hoạch chiến lược phát triển của Trường Đại
học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 2025, tầm nhìn 2035.
TS. Trần Đình Lý cho biết, Phân hiệu Trường
Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận là cơ

Toàn cảnh Hội thảo

Phân hiệu Ninh Thuận

Hội thảo khoa học sinh viên Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM
Tham dự Hội thảo có TS. Bùi Ngọc Hùng - Chủ
tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn
- Phó hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa –
Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; TS.
Đỗ Xuân Hồng - Giám đốc TT Ươm tạo doanh
nghiệp công nghệ, đại diện lãnh đạo các Khoa,
Phòng, cùng cán bộ giảng viên và sinh viên trong
trường.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn
Tất Toàn chia sẻ: “Hội thảo khoa học sinh viên lần
thứ IV như một lời cam kết của tập thể lãnh đạo
nhà trường với các em sinh viên. Đó là những giá
trị nền tảng, cốt lõi mà nhà trường mong muốn để
đào tạo ra những thế hệ sinh viên giỏi về kiến thức

Ngày 26/4, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên.
Chương trình nhằm tổng kết chuỗi hoạt động
học thuật, khoa học công nghệ và khởi
nghiệp năm 2021, đồng thời phát động chuỗi
hoạt động học thuật, khởi nghiệp năm 2022.
Đây là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học
Nông Lâm TP.HCM lần thứ XIX, nhiệm kỳ
2022 – 2024; tạo sân chơi cho sinh viên đam
mê học thuật, nghiên cứu khoa học (NCKH),
góp phần xây dựng Trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM trở thành trường Đại học
nghiên cứu với chất lượng quốc tế.
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chuyên môn, cũng là nơi khởi đầu cho những ý
tưởng NCKH, phát triển thành các đề tài nghiên
cứu để từ đó có thể chuyển hóa thành những dự
án khởi nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng
thương hiệu ngành nông nghiệp Trường đại học
Nông Lâm TP.HCM không chỉ ở khu vực phía nam
mà là trên cả nước”.
Theo báo cáo tổng kết chuỗi hoạt động học
thuật, khởi nghiệp năm 2021, có nhiều kết quả đã
đạt được, cụ thể: Đối với giải thưởng cấp Bộ, có 02
đề tài đạt giải Ba, 01 đề tài đạt giải Khuyến khích
đối với giảng viên và 01 đề tài đạt giải Khuyến khích
cho sinh viên; Đối với Giải thưởng sinh viên nghiên
cứu khoa học – Euréka có 01 đề tài đạt giải Khuyến
khích; Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp có 01 giải
đặc biệt, 02 giải nhất, 04 giải nhì, 04 giải ba, 05 giải
khuyến khích và 03 giải bình chọn trực tuyến; Cuộc
thi sinh viên Nông Lâm với ý tưởng nghiên cứu
khoa học đã chọn ra 01 giải đặc biệt, 05 giải nhất,
05 giải nhì, 05 giải ba, 13 giải khuyến khích.

Cũng tại Hội thảo, có gần 20 bài báo cáo đến
từ 13 Đoàn khoa trong trường với 03 tiểu ban (Tiểu
ban Công nghệ, Tiểu ban Sinh học và Tiểu ban
Kinh tế - Xã hội). Qua đó, tìm kiếm được những đề
tài có chất lượng tốt để tham gia các giải thưởng
khoa học cấp cao, hướng đến các dự án khởi
nghiệp có chất lượng và hiệu quả. Đây cũng là cơ
hội để sinh viên trao đổi, trau dồi kiến thức chuyên
môn, cũng như khả năng phản biện về các kết
quả NCKH.
Đối với chuỗi hoạt động học thuật, khởi nghiệp
năm 2022, PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn đã đưa ra
định hướng, chỉ đạo cụ thể đối với Phòng Quản lý
NCKH, Trung tâm Ươm tạo khoa học công nghệ
và Đoàn thanh niên. Đây là ba đơn vị chính trong
quá trình hỗ trợ sinh viên, tạo môi trường tốt nhất
để sinh viên có cơ hội thực hiện các ý tưởng, đề
tài NCKH và các dự án khởi nghiệp một cách
hiệu quả.
Đoàn Thanh niên

Các Tiểu ban báo cáo đề tài NCKH tại Hội thảo

Ban Lãnh đạo Nhà trường, đại diện các Phòng,
Đơn vị trong trường chụp hình cùng sinh viên

Hội thảo: “Các giải pháp chính sách, kỹ thuật và tài chính
nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn,
ngập nước tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050”
Hội thảo quốc gia năm nay có sự tham dự của
đại diện Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
cùng với đại diện sở ban ngành và các đơn vị
quản lý lâm nghiệp các tỉnh thành phía Nam như:
Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tiền Giang,
Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, những nhà khoa
học trong và ngoài nước làm việc trong lĩnh vực
này, trong đó có nhiều giảng viên của trường Đại
học Nông Lâm TP.HCM.

Sáng ngày 15/03/2022, trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM phối hợp với Tổ chức nghiên cứu
Lâm nghiệp thế giới (CIFOR) đã chính thức
khai mạc chương trình hội thảo: “Các giải
pháp chính sách, kỹ thuật và tài chính nâng
cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng ngập
mặn, ngập nước tại Việt Nam giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn 2050”
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đổi khí hậu của Việt Nam nhấn mạnh, sự cam kết
ưu tiên bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn của
chính phủ Việt Nam. Bà cũng khẳng định đây là
một giải pháp chính sách, tài chính và kỹ thuật quan
trọng trong việc giúp Việt Nam thích ứng và giảm
thiểu biến đổi khí hậu, giúp các ngành nghề thực
hiện cam kết giảm rác thải và bảo vệ mội trường.
Các tham luận giá trị được đưa ra tại hội thảo
gồm: "Định hướng chính sách bảo vệ và phát triển
rừng ngập mặn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
2050", "Vai trò của rừng ngập mặn đối với thực
hiện cam kết tự nguyện quốc gia (NDC) của Việt
Nam và các giải pháp hướng thu hút nguồn tài
chính quốc tế vào bảo vệ và phát triển rừng ngập
mặn tại Việt Nam", "Cơ chế tài chính bền vững, chi
trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn và mức sẵn
lòng chi trả của các bên để bảo vệ và phát triển
rừng ngập mặn - Kinh nghiệm quốc tế và Việt
Nam", "Chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn
- thuận lợi, khó khăn và định hướng trong tương
lai"; "Tiềm năng phục hồi rừng ngập mặn tại đồng
bằng sông Mekong và cơ chế thương mại Carbon"
và "Dịch vụ môi trường rừng ngập mặn, tiềm năng
và đề xuất cho chi trả dịch vụ môi trường rừng
ngập mặn tại Việt Nam".

Toàn cảnh Hội thảo

Rừng ngập mặn không chỉ đóng vai trò quan
trọng trong việc thích ứng và giảm thiểu biến đổi
khí hậu, đảm bảo khả năng chống chịu và cung
cấp sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển mà
còn có khả năng tạo ra nguồn thu kinh tế cho
quốc gia và giúp các ngành nghề thực hiện cam
kết giảm phát thải và bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, trước bối cảnh mới của thế giới và
trong nước, áp lực ngày càng tăng để đạt được
mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, phát
triển kinh tế phục hồi sau Covid-19 và đảm bảo
phát triển bền vững, Việt Nam đang gặp nhiều khó
khăn, đặc biệt là việc tìm kiếm và xây dựng các
giải pháp chính sách, tài chính và kỹ thuật phù
hợp, hiệu quả và được đánh giá bởi các nhà khoa
học. “Tốc độ gia tăng của biến đổi khí hậu cùng với
hậu quả nặng nề của Covid-19 đang đặt ra nhiều
thách thức cho tất cả các quốc gia trên toàn cầu” PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn - Phó Hiệu trưởng
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết.

Các đại biểu tham gia Hội thảo cùng chụp hình lưu niệm

Đây đều là những tham luận được các chuyên
gia hàng đầu về quản lý và nghiên cứu rừng ngập
mặn đưa ra, thảo luận về các giải pháp, nỗ lực hỗ
trợ các nhà hoạch định chính sách... Bên cạnh đó,
các chuyên gia cũng đưa ra những kiến nghị phù
hợp dựa trên kinh nghiệm và góc nhìn của mình.
Tại hội thảo, đại diện Bộ NN&PTNT, bà Lê
Hoàng Anh - đầu mối NDC ngành nông nghiệp,
thành viên đoàn đàm phán công ước khung về biến

Khoa Lâm nghiệp
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Buổi giới thiệu văn hóa và Chương trình thực tập sinh
ISRAEL
Ngày 07/04/2022, tại Trường Đại học Nông
Lâm TP. HCM đã diễn ra Buổi giới thiệu văn
hóa Israel và chương trình thực tập sinh tại
Israel với sự tham gia của Bà Shirel Levi, Phó
Đại sứ Quán và cô Nguyễn Bảo An, Cán bộ
Hợp tác Quốc tế của Đại sứ quán; Về phía Nhà
trường, tiếp đoàn gồm có: PGS.TS. Nguyễn
Tất Toàn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS.
Nguyễn Ngọc Thùy - Trưởng phòng Hợp tác
Quốc tế cùng sinh viên quan tâm.

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn phát biểu tại buổi giao lưu

Tại buổi giao lưu, PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn
đã gửi lời cảm ơn bà Shirel Levi, đồng thời thông
tin ngắn gọn đến đoàn công tác Israel “Trường đại
học Nông Lâm TP.HCM là một trong các trường
hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam,
hàng năm Nhà trường giới thiệu khoảng hơn 100
sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh tại
Israel mỗi năm”. Sau thời gian bị ảnh hưởng của
đại dịch Covid 19 trong suốt 2 năm qua, PGS. TS.
Nguyễn Tất Toàn tin tưởng, chương trình sẽ là cầu
nối để sinh viên Nhà trường có thể được tiếp tục
học tập và trải nghiêm văn hóa Israel trong giai
đoạn mới.
Cũng trong buổi giới thiệu, Bà Shirel Levi đã
tóm tắt sơ lược về Văn hóa, thành tựu, con người
Israel, cũng như bày tỏ mong muốn nhận được sự
tham gia, hưởng ứng chương trình thực tập sinh tại

Israel năm nay của sinh viên Trường Đại học
Nông Lâm TP. HCM.
Chương trình thực tập sinh tại Israel là chương
trình hợp tác đào tạo, thực hành nông nghiệp, do
Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp Israel kết hợp với
Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNN của hơn 10 quốc gia,
trong đó có Việt Nam chúng ta, dựa trên nguyên
tắc “Học thông qua làm”.
Tại các trung tâm nông nghiệp ở Israel, sinh
viên được học các kiến thức nông nghiệp từ cơ
bản đến nâng cao và thực hành tại các nông trại
nông nghiệp. Qua đó, sinh viên sẽ được học hỏi
các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, ứng dụng
không chỉ liên quan lĩnh vực nông nghiệp mà cả
về kĩ năng sống, thái độ làm việc, cách quản lý
nông trại của người Israel
Phòng Hợp tác Quốc tế

Bà Shirel Levi giao lưu cùng sinh viên
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Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM nhận bàn giao tài trợ từ
Đại sứ quán ISRAEL
bằng tia cực tím UV (có thể diệt hoàn toàn virus).
Cả hai hệ thống này do Cơ quan Hợp tác Phát
triển Quốc tế tài trợ, nhằm giúp cho việc giảng dạy
và phát triển kỹ năng sinh viên của Khoa Thủy
sản nói riêng, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM nói
chung được tốt hơn.
Tiếp nối chuỗi sự kiện, chiều cùng ngày, Hội
thảo về Công nghệ Thủy sản cũng đã được Khoa
Thủy sản, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức
nhằm giới thiệu những nghiên cứu, thành tựu và
kỹ thuật mới trong lĩnh vực của cán bộ, nhà khoa
học của trường.

Ngày 8/4, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tổ
chức lễ khai trương Hệ thống lọc tuần hoàn
thủy sản do Đại sứ quán Israel tài trợ.

Tham dự buổi lễ, có bà Shirel Levi - Phó Đại sứ
quán Israel tại Việt Nam, bà Nguyễn Bảo An, cán
bộ Hợp tác Quốc tế của Đại sứ quán Israel tại Việt
Nam. Đặc biệt còn có đại diện của các công ty
Israel là Atlantinum và Mayan Watertech, Văn
phòng Thương mại thuộc Đại sứ quán Israel. Về
phía Nhà trường có sự hiện diện của PGS.TS.
Nguyễn Tất Toàn - Phó hiệu trưởng, TS. Nguyễn
Ngọc Thùy - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế,
PGS.TS. Nguyễn Như Trí - Trưởng khoa Thủy sản.

Hệ thống lọc tuần hoàn thủy sản tại Khoa Thủy Sản

Phát biểu tại lễ trao tặng Hệ thống lọc tuần
hoàn thủy sản, bà Shirel Levi - Phó Đại sứ quán
Israel tại Việt Nam bày tỏ hy vọng Nhà trường sẽ
tận dụng tối đa 2 hệ thống này trong việc giảng
dạy thực hành và tạo nguồn cảm hứng phát triển
ngành nuôi trồng Thủy sản tại Việt Nam.

Shirel Levi phát biểu tại lễ khai trương Hệ thống
lọc tuần hoàn thủy sản

Được biết, đây là dự án hợp tác kéo dài hơn 1
năm giữa Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Đại
sứ quán Israel. Hai công nghệ Israel được lắp đặt
trong bể cá tại trại thực nghiệm thủy sản bao gồm:
Hệ thống lọc tự động và Hệ thống tự động xử lý

Khoa Thủy sản
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