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Hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2019), chào mừng Xuân Kỷ 
Hợi - 2019 và những sự kiện nổi bật của Nhà trường; Bản tin 
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phát hành số 
Xuân 2019.

Một năm đã trôi qua và tiếp bước một năm mới, Ban Biên tập Bản tin Nông Lâm gửi 
đến Cán bộ, Giảng viên, Học viên, Sinh viên và quý độc giả gần xa lời chúc Sức khỏe, 
An khang và Thịnh vượng; Chúc cho đại gia đình Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
luôn phát triển bền vững theo tầm nhìn chiến lược: “Sẽ trở thành trường đại học nghiên 
cứu với chất lượng quốc tế”.

Vì chủ đề cũng như khuôn khổ của Bản tin nên một số bài viết và hình ảnh chưa 
được đăng tải trong số này, chúng tôi sẽ cho đăng tải trên website http//:nls. 
hcmuaf.edu.vn. Rất mong các tác giả, cộng tác viên và bạn đọc thông cảm, cũng như 
thường xuyên đóng góp ý kiến về nội dung, hình thức để Bản tin Nông Lâm ngày một 
hoàn thiện hơn.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, sự giúp 
đỡ của các Đơn vị, Đoàn thể, sự tham gia viết tin/bài của các đơn vị, các tác giả, cộng 
tác viên để Bản tin Xuân 2019 ra mắt theo đúng kế hoạch.

Trân trọng cảm ơn!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019

        Thay mặt Ban biên tập

       

                                                                     PGS.TS.NGƯT. Huỳnh Thanh Hùng
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Thân ái gửi toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên, Sinh viên Trường Đại 
học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp bước sang năm 2019 và đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi của dân tộc, thay mặt Ban 
Lãnh đạo Nhà trường, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, 
sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Trường lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và 
thịnh vượng! 

Năm Mậu Tuất đang gần kết thúc - một năm trường chúng ta đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp 
như: Được cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục, 02 chương trình đào tạo tiến 
tiến đạt chuẩn AUN - QA (ASEAN University Network – Quality Assurance); Nhiều giảng 
viên và sinh viên đạt giải thưởng trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học; 06 giảng viên được 
bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và 15 giảng viên được nâng ngạch giảng viên chính đã góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã tổ chức 
thành công 02 Hội nghị quốc tế; Ngày hội việc làm; Hội nghị đại biểu Cán bộ - viên chức;… 
Công tác quản lý và phục vụ không ngừng nâng cao về chất; Trường đã đổi mới công tác đào 
tạo nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ và mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước… 

Những kết quả đó là sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập 
thể, cá nhân trong Trường. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi chân thành cảm ơn và đánh giá 
cao những đóng góp, nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh 
viên trong trường.

Một mùa xuân mới đã đến, tôi chúc các thế hệ Cán bộ, Giảng viên Nhà trường cùng gia 
đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. 
Chúc toàn thể nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đạt được nhiều thành tích trong 
hành trình tiếp nhận tri thức và ngày càng thành công, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

      
               Hiệu trưởng

                   GS.TS. Nguyễn Hay

Thư chúc Tết
của Hiệu Trưởng

XUÂN KỶ HỢI 2019
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CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 2018 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
MỘT SỐ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 2018 

02 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assur-
ance): Ngày 7/9/2018, Nhà trường đã vinh dự đón nhận quyết định và chứng nhận của Mạng lưới các 
trường đại học khu vực Đông Nam Á về việc công nhận đạt chuẩn AUN-QA cho 2 chương trình đào 
tạo ngành Thú y và Công nghệ thực phẩm chương trình tiên tiến. Kết quả đánh giá cả 2 chương trình 
đào tạo đều đạt điểm kỳ vọng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, ngang tầm với các chương trình đào tạo 
trong khu vực. Việc 02 chương trình đào tạo đầu tiên đạt chuẩn AUN-QA chính là bước đệm để nhà 
trường tiến hành thực hiện cải tiến chất lượng, tiếp tục đánh giá 04 chương trình tiếp theo trong năm 
2019: Nông học, Kinh tế, Công nghệ sinh học, Cơ khí và tiến tới đánh giá chất lượng toàn trường.

Nhiều giảng viên, sinh viên nhận giải thưởng trong nghiên cứu khoa học, trong đó: có 05 sinh viên 
Công nghệ Hóa học đạt giải 3 trong cuộc thi “Olympic hóa học toàn quốc lần X năm 2018” (vào tháng 
4/2018); 02 sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên đạt giải 2 và giả 3 cuộc thi “Ý tưởng tiêu dùng 
bền vững” (vào tháng 7/2018), 02 nhóm giảng viên thuộc Bộ môn Công nghệ Hóa học và Khoa Cơ 
khí-Công nghệ đạt Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo 
dục đại học” (tháng 10/2018)…

Tổ chức thành công cuộc thi “Khởi sự kinh doanh Nông nghiệp khu vực miền Nam và Tây 
Nguyên năm 2018”. Theo đó, Nhà trường đã phối hợp cùng Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ Việt Nam (SVF) tổ chức cuộc thi từ tháng 3 - tháng 10/2018. Mục đích cuộc thi nhằm 
khuyến khích tinh thần sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên hình thành và hiện thực 
hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, qua đó, tạo ra những 
doanh nghiệp trẻ, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát chung của xã hội. Cuộc thi đã thu hút hơn 100 dự 
án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của sinh viên các trường đại họckhu vực phía Nam và Tây 
Nguyên.Tại Lễ trao giải (ngày 10/10/2018), sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vinh dự được 
nhân 12 giải trong tổng số 18 giải được trao trong cuộc thi.

Đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục: Ngày 14/6/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - 
Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố quyết định và trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo 
dục cho Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Theo đó, kết quả thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 
giáo dục mà Nhà trường đạt là 50 trên tổng số 61 tiêu chí (chiếm 82%).



THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ M
IN

H

TR
ÖÔ

ØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LA
ÂM

NLU

1955
4

Tiếp theo trang  3

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 114

06 giảng viên được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, đó là: Thầy Võ Tấn Đại (khoa Chăn nuôi thú 
y), Thầy Nguyễn Quang Thiệu (khoa Chăn nuôi thú y), Thầy Nguyễn Tri Quang Hưng (Khoa Môi 
trường và Tài nguyên), Cô Trần Thị Lệ Minh (Bộ môn Công nghệ Sinh học), Cô Phạm Thị Minh Tâm 
(Khoa Nông học), Thầy Kha Chấn Tuyền (khoa Công nghệ thực phẩm).

Tổ chức thành công 02 Hội nghị, Hội thảo quốc tế: Từ ngày 13 - 17/06/2018, Nhà trường tổ chức 
thành công Hội nghị quốc tế INDO-ASEAN lần thứ nhất về Phương pháp Tiếp cận Sáng tạo trong 
Khoa học ứng dụng và Công nghệ (iAsT-2018). Tại Hội nghị, các nhà khoa học đã trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm về kết quả nghiên cứu của họ trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Môi trường và Quản lý 
Tài nguyên liên ngành. Tiếp đó, từ ngày 13-15/12/2018, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị với chủ đề 
“Nông nghiệp và Môi trường bền vững – SAE lần 2 năm 2018”. Hội nghị đề cập đến các mục tiêu phát 
triển bền vững của Liên hợp quốc, cung cấp diễn đàn dành cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, 
chuyên gia, doanh nhân và nghiên cứu sinh trên khắp thế giới gặp gỡ và trao đổi các thông tin có giá 
trị, cũng như xây dựng mạng lưới hợp tác trong tương lai. 

Tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 -2019: Sáng ngày 28/12/2018, Nhà 
trường đã tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 -2019 với hơn 200 đại biểu tham 
dự. Hội nghị đã đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 
2017 - 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hay 
- Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã nhấn mạnh đến việc chuẩn bị những bước đi vững chắc để Nhà 
trường bước vào thực hiện cơ chế tự chủ vào năm 2020.

Đón tiếp Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ tham dự “Lễ phát động Chương trình 
Khởi nghiệp từ OCOP trong thanh niên, sinh viên”. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ cũng đã dành thời gian tham quan Phòng Truyền thống - nơi ghi dấu chặng đường hơn 60 năm 
phát triển của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà 
trường. 

Ban Biên tập

Tổ chức thành công Ngày hội việc làm 2018: Chương trình được tổ chức vào ngày 28/9/2018 với sự 
tham gia của gần 60 gian hàng đến từ các công ty, tập đoàn thuộc các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, 
bất động sản, ngân hàng,... với khoảng 4.000 vị trí việc làm là cơ hội cho khoảng 15.000 sinh viên 
trong trường và các trường lân cận giao lưu, tham quan, tìm hiểu, ứng tuyển.
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Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo
tại Lễ phát động

Sáng ngày 8/01/2019, tại trường ĐH Nông 
Lâm TP.HCM đã diễn ra Lễ phát động “Chương 
trình Khởi nghiệp từ OCOP trong thanh niên, sinh 
viên” khu vực phía Nam. Tham dự Lễ có GS.TS. 
Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương 
các Chương trình mục tiêu quốc gia; Ông Trần 
Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư 
thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh; Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch 
thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh, 
GS.TS.Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Nhà trường, 
lãnh đạo một số trường đại học khu vực phía Nam, 
các doanh nghiệp, Hợp tác xã có thủ lĩnh trẻ và 
hơn 1.000 sinh viên.

Trước đó vào tháng 5/2018, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Tiếng Anh là 
One Commune, One Product - viết tắt là OCOP) 
giai đoạn 2018 – 2020, triển khai trên phạm vi cả 
nước. Đây là một giải pháp, nhiệm vụ trong triển 
khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. 

Phát biểu khai mạc tại Lễ phát động, đồng chí 
Lê Quốc Phong cho biết: “Chương trình Khởi 
nghiệp từ OCOP là cơ hội, hướng đi tốt cho thanh 
niên vươn lên lập nghiệp, tham gia phát triển nông 
nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn 
văn minh hiện đại”. Đồng chí đề nghị các cấp bộ 
Đoàn tích cực tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh 
nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, tìm 
kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 
trong thanh niên, sinh viên.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc
tại Lễ phát động

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị “Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cần phải được 
triển khai hiệu quả hơn nữa trong tất cả các đối 
tượng, lĩnh vực, thực sự trở thành sân chơi khơi 
nguồn sáng tạo của tuổi trẻ. Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục chủ động phối hợp 
với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện thực 
hóa các ý tưởng sáng tạo, đưa các phát minh, sáng 
chế của thanh niên ứng dụng vào thực tế; tạo môi 
trường để tuổi trẻ giao lưu, học hỏi”. Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ mong muốn các trường 
đại học có hướng nghiên cứu thành lập mô hình 

TẠI TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THAM DỰ

“LỄ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP TỪ OCOP
TRONG THANH NIÊN, SINH VIÊN”



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trồng cây lưu niệm
tại khuôn viên trường 

Phòng Công tác Sinh viên

Sáng ngày 28/12/2018, tại Hội trường P100 - 
giảng đường Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM đã tổ chức thành công Hội nghị Đại 
biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 -2019. Hội 
nghị nhằm đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 
2017 - 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 
học 2018 - 2019.

Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Bích 
Thủy - Phó Ban Cán sự giáo dục đào tạo, Liên 
đoàn Lao động Việt Nam; GS. TS. Nguyễn Hay - 
Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Hoàng Thị Mỹ 
Hương - Chủ tịch Công đoàn trường, các đồng chí 
trong Ban chấp hành Đảng bộ, trưởng các đơn vị 
và hơn 200 đại biểu đại diện cho các đơn vị trong 
trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 
2017-2018 với nhiều thành tích đạt được trong các 

Đoàn chủ tịch

mặt 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 cường việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý đào tạo. Trong hoạt động hợp tác 
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công ty, doanh nghiệp trong nhà trường với mục 
đích thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo 
nghiên cứu trong trường gắn với nhu cầu thị 
trường. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
cũng đã dành thời gian tham quan Phòng Truyền 
thống - nơi ghi dấu chăng đường hơn 60 năm phát 
triển của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, và 
trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà trường. 



quốc tế, Nhà trường đã gia hạn 04 Biên bản ghi 
nhớ (MOU) và ký 08 MOU với đối tác là các 
trường đại học của Đài Loan, Malaysia, Indonesia, 
Pháp và Cambodia; Phối hợp với các viện, trường 
quốc tế tổ chức 8 hội nghị, hội thảo quốc tế; tiếp 81 
đoàn khách nước ngoài. Công tác nghiên cứu khoa 
học với nhiều kết quả nổi bật, trong đó có việc tổ 
chức nghiệm thu 12 đề tài cấp Bộ, 40 đề tài cơ sở 
của cán bộ - giảng viên, 68 đề tài cơ sở của sinh 
viên; Trường được Bộ GD&ĐT xét và khen 
thưởng cho 20 bài báo đăng trên tạp chí khoa học 
quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE. Về 
hoạt động công tác sinh viên, 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 150 doanh nghiệp 
với 5.469 vị trí việc làm cho sinh viên…

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. 
Nguyễn Hay đã thông qua phương hướng năm học 
2018-2019. 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; Chuẩn bị đánh giá 
chương trình đào tạo theo chuẩn AUN -QA cho 
bốn ngành: Nông học, Kinh tế, Công nghệ sinh 
học, Cơ khí; Thúc đẩy quá trình quốc tế hóa đại 

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

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…

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hay đã trao đổi, 
giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về 
các mặt hoạt động của Nhà trường. Thầy cũng đã 
nhấn mạnh đến việc chuẩn bị những bước đi vững 
chắc để Nhà trườngbước vào thực hiện cơ chế tự 
chủ vào năm 2020.

Với sự nhất trí cao của toàn thể CBVC-NLĐ, 
Hội nghị đã thông qua các chỉ tiêu thi đua, Nghị 
quyết của Hội nghị CBVC-NLĐ năm học 2018 - 
2019. Hội nghị thể hiện sự đoàn kết, phấn đấu thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường 
trong năm này.

Công đoàn trường
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Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam có BàVũ 
Thị Ngọc - Trưởng Văn phòng phía Nam Công 
đoàn Giáo dục Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Bích 
Thủy - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động 
TP.HCM, Phó Trưởng ban Cán sự giáo dục - đào 

Ngày 11/01/2019, Công đoàn Trường đại học 
Nông Lâm TP.HCM tổ chức Hội nghị “Tổng kết 
công tác khen thưởng công đoàn năm học 
2017-2018 và triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 
học 2018-2019”. Tham dự Hội nghị, về phía

HỘI NGHỊ
“TỔNG KẾT KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017-2018
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019”



tạo; Về phía Nhà trường, GS.TS. Nguyễn Hay - 
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, PGS.TS. Huỳnh 
Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, 
ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương - Chủ tịch Công đoàn 
trường, Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đơn 
vị, các công đoàn viên được khen thưởng.  

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương - Chủ 
tịch Công đoàn Trường đã báo cáo kết quả công 
tác công đoàn năm học 2017-2018, 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 2018-2019. Theo 
đó, năm học vừa qua, hoạt động công đoàn có 
nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, tham gia 
quản lý có hiệu quả đối với các hoạt động của Nhà 
trường, triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả cao 
và ý nghĩa như: tham gia Hội thao khối các trường 
đại học, cao đẳng; tổ chức Hội thao, tổ chức 
Chương trình công tác nữ công nhân ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10; khen thưởng con CBVC, NLĐ 
đạt kết quả cao trong học tập năm học 2017-2018, 
phát quà Tết Trung thu; Tổ chức Lễ tuyên dương 
khen thưởng các gia đình tiêu biểu, gia đình bền 
vững năm 2018, thăm và tặng quà cho giáo viên, 
học sinh vùng sâu vùng xa ở tỉnh Bến Tre và tỉnh 
Kiên Giang số tiền gần 105 triệu đồng...
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Với những thành tích đạt được, Công đoàn giáo 
dục Việt Nam đã ghi nhận và trao tặng bằng khen 
cho tập thể Công đoàn Trường, Công đoàn Khoa 
Chăn nuôi thú y và 04 cá nhân đã có những hoạt 
động tích cực, hiệu quả trong phong trào dạy tốt, 
học tốt trong năm học 2017-2018 và đã có thành 
tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường - 
Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2018; Liên đoàn 
Lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao Cờ 
thi đua cho Ban chấp hành Công đoàn trường và 
tặng Bằng khen cho 26 cá nhân, đơn vị trong 
trường; Công đoàn Trường đã khen thưởng 42 tập 
thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động 
công đoàn năm học vừa qua trong các lĩnh vực 
Nghiên cứu khoa học, phong trào thể dục thể thao, 
công tác chuyên môn, các hoạt động từ thiện xã hội. 

Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

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.

Công đoàn trường



Thực hiện chủ trương Quốc tế hóa Đại học của 
Bộ Giáo và Đào tạo, cũng như nhằm thắt chặt và 
phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác chiến 
lược, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, 
Trường Đại học Okayama (Nhật Bản) và Trường 
Đại học Queensland (Úc) đồng tổ chức Hội nghị 
quốc tế năm 2018 với chủ đề “Nông nghiệp và 
Môi trường bền vững– SAE lần 2 năm 2018” từ 
ngày 13-15/12/2018. Hơn 200 đại biểu là các nhà 
khoa học, nhà nghiên cứu đã tham dự Hội nghị. 

Hội nghị đã đề cập đến các mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên hợp quốc, cung cấp diễn đàn 
dành cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, 
chuyên gia, doanh nhân và nghiên cứu sinh trên 
khắp thế giới gặp gỡ và trao đổi các thông tin có 
giá trị và xây dựng mạng lưới hợp tác trong tương 
lai. GS.TS. Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Nhà 
trường cho biết: “Hiện nay, tính bền vững trong 
sản xuất nông nghiệp, bền vững trong môi trường 
của chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí 
hậu. Hội thảo rất có ý nghĩa trong việc chúng ta 
bàn bạc. trao đổi, nêu ra những nhược điểm, ưu 
điểm của các phương pháp của các nước để có thể 
áp dụng trong sản xuất ở nước ta, mang lại hiệu 
quả tốt, tránh đi những tai họa về thiên nhiên có 
thể gây ra cho Việt Nam trong tương lai”.

Đại biểu tham dự Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Hay phát biểu tại Hội nghị

Tại 05 nhóm chuyên đề, các diễn giả đã trình 
bày 80 tham luận là các nghiên cứu khoa học 
chuyên sâu từ thực trạng, để tìm giải pháp thích 
ứng và đã được ứng dụng hiệu quả chủ yếu tại 
nhiều nước trên thế giới với các nội dung như: 1 - 
Sản xuất nông nghiệp bền vững (Hệ thống canh 
tác tích hợp sinh học, Quản lý chất thải thực 
phẩm, Canh tác hữu cơ, Quản lý dinh dưỡng đất, 
Thực hành quản lý sau thu hoạch bền vững…); 2 - 
An toàn thực phẩm và an ninh lương thực (An toàn 
và an toàn thực phẩm toàn cầu, mầm bệnh thực 
phẩm, ngộ độc thực phẩm, chất lượng thực phẩm, 
an ninh cung cấp thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, 
bảo quản và chế biến thực phẩm); 3 - Tài nguyên 
thiên nhiên và các vấn đề môi trường hiện tại 
(Khai thác tài nguyên thiên nhiên, Tài nguyên tái 
tạo, Tài nguyên (đất, nước, phân bón...) cho sản 
xuất nông nghiệp, Chất thải từ sản xuất nông 
nghiệp và giảm thiểu/phòng ngừa, Ô nhiễm trong 
sản xuất nông nghiệp; và biến đổi khí hậu và thích 
ứng / giảm thiểu trong nông nghiệp); 4 - Kỹ thuật 
hệ thống nông nghiệp và sinh học (Năng lượng 
sinh học, nông nghiệp kiểm soát môi trường, kỹ 
thuật chế biến thực phẩm, Kỹ thuật nông nghiệp 
(máy móc, thủy lợi, lưu trữ, chất lượng nước, 
lượng nước và tái chế nước, Kỹ thuật sau thu
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HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
“NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG - SAE LẦN 2 NĂM 2018”
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Hội nghị năm nay được tổ chức là sự tiếp nối 
thành công của Hội nghị nông nghiệp và môi 
trường bền vững lần đầu tiên giữa trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM và Đại học California Davis 
(Mỹ) đồng tổ chức năm 2016.

Phòng Hợp tác Quốc tế

hoạch và môi trường, Tài nguyên đất và nước), 5 - 
năng lượng tái tạo (Năng lượng sinh khối, Năng 
lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy 
triều…).

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng tham gia thảo luận
tại Hội thảo

ThS. Đặng Kiên Cường trình bày báo cáo
tại Hội thảo

TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo 
TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Qua Hội thảo, lãnh đạo 
thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ sở để thúc đẩy 
hoàn thiện hệ sinh thái liên kết giữa Nhà trường,

TS. Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM 
và các đại biểu tham dự Hội nghị

Chiều ngày 10/01/2019, tại Trường Đại học 
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa 
học do TS. Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND 
thành phố Hồ Chí Minh chủ trì có chủ đề: “Liên kết 
giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc giải 
quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp” 
với hơn 100 đại biểu đến từ các trường đại học, đại 
diện doanh nghiệp, sinh viên tham dự. Tham dự 
Hội thảo, đại diện trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM có PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng - 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. 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình 
nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng 
trên địa bàn thành phố, do Ủy ban nhân dân TP. Hồ 
Chí Minh đặt hàng với Trường Đại học Kinh tế 
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HỘI THẢO KHOA HỌC: Liên kết giữa NHÀ TRƯỜNG và DOANH NGHIỆP trong giải quyết việc làm 

cho SINH VIÊN sau khi tốt nghiệp



các nhà tuyển dụng và chính quyền thúc đẩy giải 
quyết việc làm cho sinh viên trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tại Hội Thảo, ThS. Đặng Kiên Cường đã trình 
bày báo cáo với nội dung: “Hợp tác với doanh 
nghiệp, doanh nhân - kết nối để thành công”. Đây là  
một giải pháp nhằm thúc đẩy sự gắn kết bền vững 
giữa nhà trường với doanh nghiệp trong cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0.Theo đó, mô hình kết hợp 
giữa Doanh nghiệp - Nhà trường luôn được trường 
ĐH Nông Lâm TP.HCM coi trọng. Sinh viên sẽ đến 
doanh nghiệp tìm hiểu, học tập kinh nghiệm qua 
các chuyến thực tập với mục tiêu đào tạo, bồi 
dưỡng, tư vấn và cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho xã hội.
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

Vừa qua, Nhà trường đã công bố thông tin tuyển 
sinh năm 2019, theo đó, trường sẽ giữ ổn định công 
tác tuyển sinh với tổng chỉ tiêu không thay đổi 
(4.745), các tổ hợp môn xét tuyển vẫn như cũ với 4 
tổ hợp (Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh; 
Toán - Hóa - Sinh, Toán - Sinh - Tiếng Anh). Nhà 
trường cũng dự kiến tuyển thêm một vài ngành học 
mới. 

Tại cơ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, 
Trường tuyển trong cả nước. Thí sinh tham gia kỳ 
thi THPT quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển vào 
đại học chính quy; Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 
theo quy định của Bộ Giáo dục- Đào tạo. Tại hai 
Phân hiệu ở Gia Lai và Ninh Thuận, Trường bổ 
sung thêm phương thức xét tuyển bằng học bạ.

Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng 
đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển sau khi 

Các thành viên tham dự trong một chương trình
tư vấn trực tuyến tại Trường

Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành ngưỡng đảm bảo 
chất lượng đầu vào năm 2019.

Thời gian, hình thức nhận đăng ký và các điều 
kiện xét tuyển được nhà trường thực hiện theo quy 
định của Bộ Giáo dục- Đào tạo.

Phòng Đào tạo
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PGS.TS.NGND. Dương Thanh Liêm

CHÂN DUNG NHÀ GIÁO

TINH THẦN HỌC TẬP

 TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ

và CÁCH SỐNG THANH LIÊM

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 114

Vượt qua những nỗi đau và bất hạnh tột cùng 
khi người vợ mắc bệnh tâm thần, con trai duy nhất 
mất năm 13 tuổi… Thầy vẫn đam mê học tập, 
nghiên cứu và cống hiến cho sự phát triển của nền 
nông nghiệp nước nhà. Sau giờ lên lớp, thầy vẫn 
hăng say tập huấn cho bà con nông dân, miệt mài 
soạn giáo án điện tử… Mặc dù đã nghỉ hưu từ năm 
1998 nhưng PGS.TS Dương Thanh Liêm vẫn tiếp 
tục ở lại Trường nghiên cứu, giảng dạy và triển 
khai nhiều công trình, đề tài về gia cầm. Năm 
2004, Thầy đã vinh dự được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Thầy từ trần tối ngày 01-12-2018 tại Bệnh viện 
Việt - Pháp thành phố Hồ Chí Minh. Tinh thần say 
mê học tập, nghiên cứu khoa học, cách sống liêm 
khiết và những cống hiến của PGS.TS. NGND 
Dương Thanh Liêm là những minh chứng về tài 
năng và nhiệt huyết của một thầy giáo, một chiến 
sỹ cách mạng. Trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM luôn tự hào về những đóng góp của Thầy 
cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường 
cũng như cho sự phát triển chung của đất nước ta.

Nguồn: Theo tuoitre.vn

Nhà giáo Dương Thanh Liêm sinh năm 1938 tại 
xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 
Thầy vốn là sinh viên giỏi toàn diện của lớp đại 
học ngành Chăn nuôi khoá 7 Trường Đại học Nông 
nghiệp I Hà Nội. Suốt năm tháng ở đại học, Thầy 
đều đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, khi tốt 
nghiệp (năm 1966) Thầy là thủ khoa đầu ra của 
Nhà trường. Với những thành tích mà Thầy đã đạt 
được trong học tập, năm 1966, Ban Chấp hành 
Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí 
Minh đã ra Chỉ thị số 12 phát động sinh viên toàn 
ngành giáo dục - đại học học tập “Bốn bài học của 
điển hình Dương Thanh Liêm”.  Sau hơn 2 năm tốt 
nghiệp, Thầy được cử sang nghiên cứu sinh tại 
Hungary với đề tài về thức ăn cho gà công nghiệp.

Đất nước thống nhất, Thầy trở về công tác tại 
Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí 
Minh. Thầy là tác giả của nhiều công trình, đề tài 
có giá trị khoa học và thực tiễn cao như: “Hợp chất 
iôt hữu cơ kích thích gia súc tiết sữa, gia cầm đẻ 
trứng”, “Nuôi dê sữa theo lối công nghiệp”, “bột 
cỏ” làm thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm… 
Những công trình, đề tài của Thầy đã và đang được 
ứng dụng ở nhiều nơi trong cả nước, nhiều người ta 
gọi Thầy là “ông tổ” của lĩnh vực chăn nuôi thú y.



Ngày 21/12/2018 tại Nhà thi đấu Trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra Lễ Bế mạc Hội 
thao Sinh viên của trường năm 2018. Hội thao thu 
hút sự tham gia của gần 700 vận động viên là sinh 
viên hệ chính quy tập trung, tranh tài với 5 môn thi 
đấu là: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, cờ vua, cờ 
tướng.

Tham dự Lễ có ThS. Đặng Kiên Cường - 
Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung 
tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ Doanh nghiệp, Phó 
Chủ tịch Hội thể thao; ThS. Phan Hoàng Vũ - Giám 
đốc Nhà thi đấu, Ủy viên Thường trực Hội thể thao; 
ThS. Bùi Minh Tâm - Trưởng Bộ môn giáo dục thể 
chất, Ủy viên Hội thể thao; đồng chí Lê Văn SoNy 
- Bí thư Đoàn Thanh niên, Ủy viên Hội thể thao, 
đồng chí Phạm Thị Cẩm Vân - Chủ Tịch Hội sinh 
viên và gần 500 sinh viên, vận động viên thuộc các 
đoàn Khoa/Bộ môn trong trường. 

Sau hơn 4 tuần thi đấu, Hội thao diễn ra 188 lượt 
trận của 5 môn thi đấu. Nhiều trận đấu đẹp mắt với 
chất lượng chuyên môn cao, tinh thần nỗ lực hết 
mình của các vận động viên cùng sự cổ vũ nồng 

nhiệt của cổ động viên đã góp phần làm nên thành 
công Hội thao năm nay. Tại Lễ Bế mạc, Hội thao 
đã trao 11 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba cho các 
tập thể, cá nhân sinh viên thuộc các Khoa/Bộ môn 
trong trường.

Phát biểu tại chương trình, ThS. Đặng Kiên 
Cường đã chúc mừng sự thành công của Hội thao, 
đồng thời động viên, khích lệ các vận động viên, 
các đội đã nhiệt tình hưởng ứng phong trao thể dục 
thể thao, tham dự Hội thao năm 2018. Thầy cũng 
đã gửi lời cảm ơn tới các thành viên ban tổ chức 
cũng như các đơn vị đã ủng hộ giúp đỡ để Hội thao 
diễn ra thành công tốt đẹp. Thầy mong rằng, phong 
trào thể dục thể thao của sinh viên trong toàn 
Trường sẽ ngày một phát triển hơn, các hoạt động 
thể thao do Nhà trường tổ chức sẽ ngày càng thu 
hút được sự tham gia của sinh viên.

Hội Thể thao
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HỘI THAO SINH VIÊN
LỄ BẾ MẠC

Các vận động viên nhận giải tại Lễ Bế mạc Hội thao

Các vận động viên, cổ động viên và Ban tổ chức
chụp hình lưu niệm
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Kết thúc giải đấu, trường Đại học Nông Lâm 
TP. HCM đạt giải nhì (giải thưởng tiền mặt trị giá 
20 triệu đồng và huy chương bạc). Ngoài ra, Hội 
Cổ động viên của Trường cũng đã nhận giải Cổ 
động viên ấn tượng nhất (giải thưởng tiền mặt trị 
giá 3 triệu đồng và cúp cổ động). Năm nay, trường 
Đại Học Tôn Đức Thắng vô địch, trường Đại học 
Văn Hiến và trường Đại học Sư phạm TP. HCM 
cùng đồng giải ba. 

Đồng hành cùng với các đội bóng của Trường 
trong suốt quá trình diễn ra giải đấu là sự quan 
tâm, động viên của Ban Huấn luyện viên, cán bộ, 
giảng viên các Phòng/Ban, các Khoa/Bộ môn, sự 
cổ vũ nhiệt tình của sinh viên trong trường. Các 
cầu thủ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đấu hết 
mình, sôi nổi và đầy hào hứng. Hy vọng những 
mùa giải sau, đội bóng sinh viên của Trường tiếp 
tục giữ được lửa nhiệt huyết và niềm đam mê dành 
cho môn thể thao hấp dẫn này.

Hội Thể thao Trường

Giải bóng đá sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2018 với sự tham gia của 16 trường Đại học - 
Cao đẳng và Học viện, thu hút trên 50.000 sinh 
viên thuộc địa bàn TP. HCM tham gia thi đấu  và 
cổ vũ. Năm nay giải diễn ra từ ngày 23-12-2018 
đến 13-01-2019 trên sân vận động trường đại học 
Tôn Đức Thắng và trường đại học RMIT Việt 
Nam. 

Đây là giải đấu được Nhà Văn hóa Sinh viên 
thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Tôn Đức 
Thắng và Tập đoàn Bình Minh Group tổ chức 
nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn 
quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; Hưởng 
ứng phong trào sinh viên 5 tốt do Trung ương Hội 
Sinh viên Việt Nam phát động góp phần phát triển 
thể chất và giáo dục toàn diện cho sinh viên; Phát 
hiện và tuyển chọn những sinh viên tài năng thể 
thao bổ sung cho lực lượng vận động viên của 
Thành phố để thành lập đội tuyển tham dự các giải 
toàn quốc và quốc tế.

“GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TP. HCM NĂM 2018”
đạt giải nhì

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Ban Huấn luyện và đội bóng của Nhà trường Đội bóng Đại học Nông Lâm nhận giải tại Lễ Bế mạc



- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/2/1930-03/2/2018) và mừng Xuân Kỷ Hợi 
2019, Công đoàn Trường đại học Nông Lâm 
TP.HCM tổ chức Hội thi Thời trang công sở với 
chủ đề: “Nét đẹp Nông Lâm năm 2019”vào ngày 
27/12/2018. Chương trình đã thu hút sự tham gia 
nhiệt tình của gần 20 tiết mục của các công đoàn 
bộ phận với hai phần thi: trình diễn thời trang công 
sở và tài năng. Đây là hoạt động tạo không khí 
xuân vui tươi, góp phần xây dựng, củng cố và nâng 
cao chất lượng hoạt động của Công đoàn các cấp; 
qua đó, tăng cường vai trò Công đoàn trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao: 01 giải 
nhất (khoa Nông học); 02 giải nhì (Khoa Chăn 
nuôi thú y, liên quân phòng Tổ chức Cán bộ - 
phòng Hành chính, phòng Kế hoạch Tài chính); 02 
giải ba (khoa Kinh tế, liên quân khoa Môi trường 
và Tài nguyên - Thư viện); 05 giải khuyến khích 
(khoa Ngoại ngữ - Sư phạm, liên quân phòng Đào 
tạo Sau đại học - Hợp tác quốc tế - Trung tâm đào 

tạo quốc tế, liên quân phòng Quản lý nghiên cứu 
khoa học - phòng Quản lý chất lượng - Văn phòng 
đoàn thể, khoa Công nghệ thực phẩm, liên quân 
Viện Công nghệ sinh học và Môi trường - Trung 
tâm môi trường); 02 giải phong cách (khoa Thủy 
sản, Khoa Khoa học); 01 giải Cổ động viên (khoa 
Nông học). 

- Tối 31/12/2018, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh 
viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức 
Hội diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ 
Hợi 2019, thu hút hơn gần 1000 cán bộ, giảng viên 
và sinh viên tham dự.              

Đoàn Thanh niên
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MỪNG ĐẢNG,
MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

Hoạt động

Tiết mục đạt giải nhất Hội thi thời trang công sở

Các tiết mục văn nghệ tại Hội diễn
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TIN VẮN

- Ngày 16/12/2018, với sự hỗ trợ của Phòng Công Tác Sinh Viên, Câu lạc bộ Truyền thông Nông Lâm 
Radio đã tổ chức cuộc thi “Lăng kính Nông Lâm Radio lần 3” năm 2018. Đây là cuộc thi chụp ảnh dành 
cho sinh viên trong và ngoài trường có đam mê chụp ảnh và nghệ thuật nhiếp ảnh. Kết thúc cuộc thi, Ban 
tổ chức đã trao 01 giải Nhất (Nguyễn Hữu Thắng - lớp DH17TY, khoa Chăn nuôi thú y), 01 giải Nhì (Phạm 
Đức Nhân - lớp DH16SP, khoa Ngoại ngữ - Sư phạm), 01 giải Ba (Lê Thị Kim Xuân – lớp  DH17KM, khoa 
Kinh tế).

- Ngày 18/12/2018, tại trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM đã diễn ra Lễ trao học bổng 
Nguyễn Trường Tộ năm học 2018 – 2019. Tại buổi Lễ, có 45 sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM 
đã vinh dự được nhận học bổng. Đây là một trong những chương trình trợ giúp giáo dục của Quỹ Y tế, Giáo 
dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP) dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và 
được tổ chức trao hằng năm.

- Ngày 20/12/2018, sinh viên lớp DH17SHC - Bộ môn Công nghệ Sinh học đã có chuyến tham quan tại 
Trung tâm Công nghệ Sinh học (tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh). Tại chương 
trình, sinh viên đã được tham quan phòng thí nghiệm, nghe giới thiệu cũng như các hướng nghiên cứu và 
thành tựu của Trung tâm. Chuyến tham quan thực tế rất hữu ích và thiết thực, giúp sinh viên củng cố những 
kiến thức lý thuyết đã học ở trường, nắm bắt được các hướng nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ, thành tựu 
công nghệ sinh học vào thực tiễn ở Việt Nam. 

- Ngày 27/12/2018, Bộ môn Công nghệ Hóa học tổ chức Lễ tuyên dương đoàn viên tiêu biểu, sinh viên 5 
tốt và kết nạp hội viên Hội sinh viên Việt Nam. Theo đó, có 17 đoàn viên và 12 sinh viên năm tốt được khen 
thưởng, kết nạp 86 hội viên mới. Đây chính là sự khích lệ, động viên để sinh viên thuộc Bộ môn tiếp tục 
không ngừng cố gắng trong học tập, rèn lyện, cũng như tham gia nhiệt tình các hoạt động Đoàn  - Hội. 

- Từ ngày 08/01– 10/01/2019, Khoa Công nghệ thực phẩm phối hợp với Viện Công nghệ Galway-Mayo, 
Ai-len đã tổ chức khóa huấn luyện “Teaching and Learning” nhằm nâng cao ứng dụng kỹ thuật số trong 
thiết kế đề cương, giảng dạy. Chương trình thu hút sự tham gia của các giảng viên trong trường và giảng 
viên số trường khác như Đại học Quốc tế TP.HCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Phú Yên, Đại học Công Nghệ 
Đồng Nai. 

Radio Nông Lâm



Phong Thủy & Hương Sắc MÙA XUÂN

cánh sau cùng của phong thủy vô cùng to lớn, 
chuẩn bị cho sự sống tiếp nối sự sống trong vĩnh 
hằng, trong vô thủy vô chung. 

Nội hàm: “…Ngước lên nhìn thiên tượng, cúi 
xuống ngắm địa hình, khảo sát bốn mùa, định 
phương hướng - vị trí, thuận ngũ triệu, dụng bát 
quái, bài lục giáp, bố bát môn, đoán ngũ vận, 
định lục khí, minh địa đức, lập nhân đạo, nhân 
biến hóa, nguyên chung thi…” (Trích từ tác phẩm 
Thanh Nang Kinh – Địa lý toàn thư), là cả lộ trình 
giải mã cho con đường phong thủy. Minh định cho 
hướng đi và giải pháp, gắn liền bộ ba Thiên - Địa 
– Nhân, trong mọi đấu sách phong thủy từ ngàn 
xưa và đến đương đại ngày nay. 

Phong thủy không đơn thuần là gió là nước. 
Gió nước, chỉ là nốt nhạc dạo đầu cho bản trường 
ca bất tận của dòng chảy thời không. Để trong 
hành trình truy kiến, trên bước chân sau cùng, 
chúng ta chợt ngộ ra mốc điểm khải huyền. 

Minh triết phương Đông cho rằng: “Một âm, 
một dương gọi là Đạo. Một động, một tĩnh gọi là 
Khí. Một đến, một đi gọi là Vận”. Phong là gió, là 
động, là âm, là cái ẩn tàng, không nhìn thấy được. 
Thủy là nước, là tương đối tịnh, là dương, là cái có, 
là hiển thị. Một không một có, một âm một dương 
vốn dĩ là Đạo. 

Từ hư vô đã tạo ra không và có. 
Không, không phải là không, mà là cái không. 

Có không phải là có, mà là cái có. Cái không là 
một thực thể đồng sinh từ cái có. Cái không là 
dùng để chứa cái có và là cội nguồn tạo ra cái có. 
Không và có đồng thời hiện hữu. Có là có cái gì, 
không là không cái gì chớ không phải đơn thuần là 
không hay có. Giống như hạt và phản hạt, như 
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Không ít người hiện nay vẫn mơ hồ nghĩ rằng 
phong thủy là một phép mầu giúp ta có thể băng 
qua những đại nạn. Hay tham vọng hơn, chỉ đơn 
thuần từ giải pháp phong thủy là có thể thủ đắc 
được nhiều hồng phúc, nhiều đại hạnh hơn người. 
Xem phong thủy như một công cụ khả dĩ biến đổi 
mọi việc từ không thể thành có thể.

Những cảm nhận đó có lẽ xuất phát từ nghĩ suy 
định kiến trong đầu, hơn là am tường phong thủy 
trong cách nhìn khoa bảng. Đôi khi như một dạng 
thức mê tín nào đó trong cuộc sống nhật thường. 
Chúng ta cũng có ý chia sẻ, có ý qui trách nhiệm 
với một ít nhà địa lý vô tình hay hữu ý đã làm cho 
đại chúng ngộ nhận về phong thủy như một giải 
pháp quyền năng, thông qua một cách thức nào đó 
có tư ý.

Phong thủy bản chất là một sự hòa hợp, sống 
thuận theo lẽ tự nhiên. Còn hàm chứa sự sao chép, 
mô phỏng những tối ưu của tự nhiên, của vũ trụ đã 
trải dài qua nhiều triệu năm huyền diệu. 

Từ những sinh động đầy diễm tuyệt đó, con 
người ngày càng rút ra vô vàn những kết luận, 
những qui luật, những cấu tạo,…Và qui kết thành 
mô hình kiến trúc, xây dựng lý thuyết phong thủy 
phục vụ cho cộng đồng, cho cuộc sống quần xã 
ngày một càng hoàn thiện hơn, ngày một ý nghĩa 
hơn, thiện xảo hơn.

Không đơn thuần là để sinh tồn, phong thủy 
còn ẩn tàng sau lưng cả một triết lý nhân sinh, một 
vũ trụ quan thể nghiệm tính nhân bản sâu sắc. Ngõ 
hầu, đưa con người cao hơn và xa hơn trong dòng 
chảy đời thường, trọn kiếp nhân sinh.

Trước tác “Thanh Nang Kinh” từ ngàn xưa đã 
cho ta một cánh nhìn khúc chiết và ẩn dấu cứu 
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Trên quan điểm thực cổ xưa qua kế thừa truyền 
thống hữu thường và cũng thực sự hiện sinh qua 
tính biến đổi vô thường. Một cách cụ thể về xây 
dựng một căn nhà hợp phong thủy, trọng đề là 
dương trạch tam yếu giải pháp Môn – Táo – Chủ, 
dựa trên những mô thức mà vũ trụ thực hiện. Nhìn 
hiện thực khách quan thiên nhiên đã hình thành nên 
trường phái Loan Đầu tuyệt đẹp, kiến hiệu. Dựa 
vào thiên tính bản năng, lắng sâu thiền định và mạc 
khải đất trời. Họ, những tiền nhân, đã cho chúng ta 
có được bức tranh khí trường sinh hóa của Bát 
Trạch Minh Cảnh, của tiệm cảm Huyền Không Phi 
Tinh, mà ngày nay chúng ta luôn tiếp nối ngẫm suy 
và dõi bước xa hơn.

Tựu trung, phong thủy vẫn là trực nhận và sống 
hoà cùng vũ trụ. Kiến tạo những gì như tự nhiên đã 
làm và thuận thiên cho cuộc sống ngàn sau theo 
phương “…minh địa đức, lập nhân đạo, nhân 
biến hóa, nguyên chung thi…”*. Thể hiện rõ nét 
chữ HÒA trong kiến trúc, trong bố trí và trong ý 
nghĩa kiếp nhân sinh.

Chuyện hôm qua. Năm Mậu Tuất – 2018 Năm 
thiên can tỷ hòa cùng địa chi, chúng ta đã trải 
nghiệm với những vượt thoát nghiệt ngã kỳ diệu 
của di chứng năm Đinh Dậu để lại, thiên can khắc 
địa chi trên toàn thế giới 2017. 

Chuyện hôm nay. Năm Kỷ Hợi – Lại một lần 
nữa. Năm xung động thiên can khắc địa chi, ẩn 
chứa những binh chiến can qua mà nguồn gốc do tự 
nhiên mang đến, những hiểm họa có nguốn gốc từ 
bên ngoài dấy biến cho con người. Xin được gửi 
gấm nỗi niềm như một dự báo và đấu sách - “Hòa 
khí sinh tài ” 2019.

Trong cái se lạnh đầu đông của đất trời chuyển 
dạ, của mùa xuân hanh nồng đôi má thoáng ngây 
say, của thăng hoa lâng nhẹ ngọt ngào cần một bờ 
vai sẻ chia e ấp, của sinh trụ hoại thành như một 
giấc mộng tựa hư không.

proton và anti-proton, như neutron và anti-neu-
tron… trong lý thuyết vật lý cơ học lượng tử ngày 
nay. 

Triết lý nầy đã cho thấy một giải pháp đẳng cấp 
trong phong thủy, là xử lý thế giới hiện thực vi diệu, 
đôi khi chỉ là kiểm soát từ cái không - Xuất thế.

Trong một kích chiều khác, học thuyết Ngũ 
Hành đã phân lớp vật chất ra làm 5 phạm trù: kim, 
mộc, thủy, hỏa, thổ. Mộc và hỏa phối kết tạo thành 
gió, gió và thủy là 2 nhân tố động. Thổ trong lòng ẩn 
chứa sinh kim là cố định, là tĩnh. Một động, một tĩnh 
chính là khí. Khí thì vô hình, là cái không nhưng lại 
quyết định toàn bộ cục diện trong phong thủy. 

Tìm hiểu phong thủy thực chất là học cách cảm 
nhận vũ trụ, học cách sống hòa theo dòng chảy, 
đan xen cho được cái riêng của mình cùng cái đại 
ngàn - Thống nhất thể.

Chúng ta xưa nay đã tìm mọi cách giải thích thế 
giới, cố tình cải tạo nó theo chủ đích, đôi khi vô 
tình dẫn dắt ta vào ngỏ cụt trong tương lai. Vì phần 
lớn, vấn đề cải tạo đều có chất chứa hình bóng của 
cái tôi, cái bản ngã, cái chấp ngã riêng mình. Quan 
điểm nền tảng của một triết gia lỗi lạc xứ sở Hy Mã 
Lạp Sơn ngụ ý cho rằng: các hiện tượng phụ thuộc 
lẫn nhau, không có gì tồn tại tự thân và là nguyên 
nhân của chính mình trong trầm mặc vô thường. 
Thế giới là của trùng trùng duyên khởi, một vật và 
mọi hiện tượng chỉ có thể xác định trong mối quan 
hệ với vật khác và hiện tượng khác, bản thân nó 
không có tính tự thân, nếu có đó cũng chỉ là ảo giác. 
Mọi việc phải được xem xét trên góc độ tổng thể.

Phong thủy hiểu đúng mức là như vậy.
Phong thủy thực chất không đi tìm nguyên nhân 

cội nguồn của vật chất, lại không luận bàn tại sao có 
hay tại sao không của vật chất, mặc định bất khả 
tương nghị. Mà chính là chiêm nghiệm bí tích của 
vũ trụ lưu ẩn trong từng thời điểm hiện hữu. Học từ 
đó, sao cho mình sống hòa vào tổng thể một cách 
toàn bích nhất. 
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Trong lắng sâu, chúng ta chợt ngộ ra bài “Kinh 
Hạt Muối” xa xưa. Với chuỗi đắng cuộc đời, hãy 
để cho lòng mình rộng hơn, hòa quyện và nhu 
thuận với nhật nguyệt tương phùng, với càn khôn 
giao kết, chữ AN trong ngôi nhà phong thủy 
chúng ta đoan chắc rằng sẽ kết trái đơm hoa.

Khép lại, thay cho lời kết xin phép mượn 2 câu 
thơ của Mãn Giác Thiền Sư, làm triết lý cho đề 
tựa “Phong Thủy và Hương Sắc Mùa Xuân” 
trong chuỗi bài “Khoa học Phong thủy dưới góc 
nhìn đương đại”. 

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.”

(Thơ của Mãn Giác Thiền Sư)
Một năm mới đang lặng lẽ, nương theo dòng 

chảy vô tận của thời gian khứ hồi kề cận. Mong 
rằng nồng ấm của ngàn xuân trong lòng chúng ta 
luôn còn đọng lại, mãi mãi không phai. 

Xin được nguyện cầu và xin được - Chúc bình 
an cho nhau.

Nguyễn Duyên Linh - Khoa kinh tế

Ai đó đã nói “Thời gian là tòa thành trong xa 
mạc, sẽ có ngày bị gió cát chôn vùi”. Bản thân dù 
có khóc lóc năn nỉ, nó cũng không mảy may để ý. 
Lâu dần sẽ tan vào hư vô, trở thành gió, thành mây 
trời. Và khi đông về, chúng sẽ ghé qua chốn cũ 
thăm người xưa, tâm tình đôi câu chuyện, nó vẫn 
cứ khiến lòng người chênh vênh. Tôi gọi đó là 
ngày cuối năm. Ngày của những bận rộn lo toan, 
ngày của những thương nhớ đong đầy. Mỗi người 
sẽ nhìn thấy tòa thành phủ rêu của mình, nơi có 
đầy kí ức, niềm xót xa, tiếc nuối mà chỉ của riêng 
họ, không ai có thể bước vào, cũng không ai có thể 
rời đi. Hai mươi năm đầu tiên là quãng thời gian

dài nhất trong cuộc đời mỗi người, vì những năm 
tháng tĩnh lặng còn lại, họ dành nhiều thời gian để 
nhớ về những chuyện của hai mươi năm trước đó. 
Có người thích cuộc sống bên lề của giông bão, có 
người lại thích chống đối với nó. Tuổi trẻ là như 
vậy. Tôi muốn nói về tuổi hai mươi khi tôi hai 
mươi, tôi không muốn nói về nó khi tôi đã già. Vì 
khi ấy, điều tôi nói là điều đã trôi qua rồi, nó không 
còn là nó của lúc đó nữa. Và tôi đang nói về nó 
trong những ngày tết sắp gần.

Sinh viên năm nhất, tôi cho đó là khoảng thời 
loay hoay và bất lực. Miền quê của mỗi người, dù 
phố xá tấp nập hay bình dị thôn dã thì vẫn là nơi
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Tôi gọi mấy bạn thân ái kia bằng cái tên “TK”, 
những con người không bao giờ khuất. Mấy bạn 
trẻ đó cũng như ánh nắng vậy, nghênh ngang khắp 
nơi, rực rỡ và mạnh mẽ, không cho ai cơ hội nào 
chối từ. Có thể mỗi người trong họ có nhiều tính 
cách rất ư là dễ “ăn đập” nhưng chính cái tính ấy 
đã làm nên bản sắc mà có lấy tro trét lên cũng 
không thể làm nó lu mờ. Tôi luôn tự hỏi, có phải 
tuổi trẻ là mặt vừa lì vừa chai hay không? Các 
thiếu nữ có mơ mộng về chàng soái ca ngôn tình 
nào đấy thì nên lướt nhẹ các bạn nam thân mến của 
tôi. Họ không bước ra từ “ngôn tình” nào cả, mà 
chỉ lượn lờ trên sân khấu, làm diễn viên quần 
chúng. Những dòng tâm tình của tôi cũng đã thể 
hiện chân thật “tấm lòng” của mình đối với tất cả 
những bạn bè “thân thiết”. Chính họ là những 
người đã bảo vệ tôi trong những năm tháng khó 
khăn. Dù họ chỉ là những đứa trẻ lớn xác, cù bất cù 
bơ, mặt dày da đen thì trong lòng tôi, nụ cười ngây 
thơ đó của họ mới là nụ cười đẹp nhất. Vìtôi mới là 
người xuất hiện ở đó, trong kí ức của họ, trong 
tháng năm của họ. Gửi riêng lớp trưởng đại nhân 
của tớ ơi, nếu cậu đọc được tới đây, nhất định phải 
nhớ câu này nhé: “Cảm ơn vì đã ở bên nhau, cảm 
ơn vì cậu chưa từng nói tớ phiền”.

Tôi chưa từng nói về họ trước đây, giữa chúng 
tôi có sự xa cách quá lớn. Một bức tường kiên cố. 
Đó là lí do mà rất nhiều thành viên trong lớp không 
thể đối diện với nhau chân thành, phóng khoáng. 
Có lúc tôi cho rằng họ chưa đủ thẳng thắng với 
nhau, có lúc tôi lại nghĩ vì suy tính thiệt hơn quá 
nhiều. Mọi người cần thời gian và khoảng trời bên 
nhau, mọi thứ sẽ ổn hơn. Tôi đã đi cùng họ ba năm, 
hơn ngàn ngày nắng mưa lưng chừng, lúc xấu lúc 
đẹp. Một ngày đẹp trời tiền trong túi cất cánh bay 
cao bay xa, chúng tôi đã bên nhau như vậy, dằn vặt 
và dai dẳng. Trải qua bao nhiêu chuyến kiến tập xa 
xôi, đi đi lại lại. Gặp gỡ rồi chia tay. Biệt ly và 
tương phùng. Những kỉ niệm đó theo như anh

chúng ta lớn lên. Những người ở đó dù thô lỗ, cọc 
cằn, ít học nhưng đối với nhau thật lòng và chân 
chất, quê nhà là nơi bao dung ta nhất. Sài Gòn thật 
sự rất vô tình, trong lúc không để ý, đã ức hiếp bao 
sinh viên năm nhất. Nhưng hình như ai cũng vậy, 
nếu không bị bắt nạt thì mãi mãi cũng không biết 
mạnh mẽ là gì. Hồi năm nhất, chúng ta có thể khóc 
vì nhớ nhà, có thể ôm điện thoại gọi cho mẹ kể 
khổ, có thể cho rằng bản thân đang chịu nỗi ấm ức 
lớn nhất trần. Nhưng chỉ được như vậy thôi. Mèo 
thì không thể dạy hải âu bay. Mỗi người có thể tự 
bao biện cho mình bằng rất nhiều lí do nhưng mà, 
chúng ta làm vậy có tác dụng gì đâu? Kinh nghiệm 
mà tôi ghi lòng tạc dạ trong ba năm qua là đừng 
làm phiền người yêu thương mình thật lòng. Vết 
chai trên đầu ngón tay cũng giống như sự chai đá 
trong lòng, phải do mỗi người dùng thời gian và 
đau thương tạo thành. Không ai có thể gửi gắm nó 
ở chỗ người khác, thiếu trách nhiệm và hời hợt 
xiết bao.

Trong sự trưởng thành bất chợt của mình, tôi 
xin cảm ơn bốn mươi bảy sinh viên Thiết kế cảnh 
quan. Những người đã cùng tôi vật vã trong bao 
nhiêu ngày qua, những người tồn tại cùng tôi để 
chiến đấu tiếp trong tương lai. Đối với tôi, với 
chúng ta, với từng người, thì bạn bè vốn chỉ là 
những người xa lạ không có họ hàng gì nhưng lại 
bảo vệ nhau như thật. Họ có thể đỏng đảnh, hống 
hách với người ngoài. Họ có thể xách váy lên đánh 
nhau, có thể uống say mềm, có thể lôi thôi, phấn 
trôi đầy mặt vì một chuyện vớ vẩn nào đấy vì bạn 
bè. Chúng ta đã dắt tay nhau đi qua ngàn cung 
đường, mua những thứ linh tinh, in hình nhau đầy 
trong điện thoại, những tạo dáng kỳ cục với các 
biểu cảm khó hiểu. Khi nào đấy, chúng ta có thể 
ngồi trên sân thượng, ngắm đêm trời và hát nghêu 
ngao về những ngày xưa cũ. Giữa kẻ hở của thời 
gian và hiện thực, tuổi xuân mỏng manh như trang 
giấy bị gió hong khô.
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hướng dẫn của chúng tôi thì “dù có đốt mãi cũng 
không cháy thành tro”. Đẹp đẽ và mộng mơ. Một 
năm bốn mùa. Miên man và lững lờ. Không ưu 
không phân, sẽ có lúc chúng ta như vậy, chỉ là 
những đứa trẻ, bên nhau bình yên, khiến những 
ngày xưa vọng nói về.

 Có người bảo “dốc cạn lòng với một ai đó 
chưa hẳn là tốt, vì có khi thứ ta nhận về chỉ là nỗi 
thương tổn sâu sắc không thể hàn gắn”. Ai cũng 
nên giữ lại thật nhiều và để ở trong vali, kéo nó về 
nhà. Nhưng tôi cho rằng hãy yêu thương họ trước 
khi chúng ta muốn đối tốt với ai đó hơn.

Tết đoàn viên sắp tới, tết truyền thống của dân 
tộc ta. Người phương Bắc, kẻ phương Nam. Nếu 

không thể về nhà trong gió xuân trước ngõ, hãy về 
nhà trong ngày nào đó bình an. Nhóm nồi lửa nấu 
bánh, ôn chuyện một năm cùng gia đình. Trong 
ngày khai xuân hiền hòa hanh hao, cảm ơn và xin 
lỗi, là điều mọi người nên suy ngẫm thật nhiều. Để 
ai biết ai, nhớ ai và quên ai bao lâu rồi. Chúng ta 
của sau này có thể có tất cả mọi thứ chỉ là không có 
“chúng ta”. Hãy để năm tháng chứng minh, chúng 
ta sẽ không bị thời gian bắt nạt.

Nguyễn Thị Mỹ Ái, tập thể lớp DH16TK
và cô Dương Thị Mỹ Tiên

Hoa cỏ chờ xuân trong nhớ thương
Đợi xuân mang gió đến quanh vườn
Xua tan khí lạnh mùa đông trước
Để hoa khoe sắc ngát hương thơm

Chẳng thể chờ xuân thêm phút giây
Xuân ơi hãy đến ngay hôm nay
Cho hoa thỏa lòng đang trông ngóng
Khao khát hương xuân mãi nơi này

Thiên Kim - Khoa Lâm nghiệp
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Xuân thẹn thùng đã vào trước ngõ
Nghe như hơi ấm của khí trời
Trước sân nhành mai vàng hé nụ
Ngại ngùng đón ánh nắng mùa xuân
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thấy mình có bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu sức 
trẻ. Năm 2018 là năm chạm mốc 10 năm tổ chức 
chiến dịch cũng như đóng dấu sự kiện 50 năm tổng 
tiến công Xuân Mậu Thân 1968, nên số lượng ra 
quân cực kì hùng hậu. Ở đây, tôi gặp gỡ bạn bè anh 
chị từ khắp các trường, các đơn vị, cũng như làm 
quen với rất nhiều bạn còn đang theo học THPT 
đáng yêu. Theo chân mọi người rong ruổi khắp 
nẻo đường của Sài Gòn, tham gia hiến máu tình 
nguyện, phát quà tết cho các em nhỏ. Chúng tôi đi 
đến các nơi hẻo lánh ít người, giúp đỡ những mảnh 
đời còn cơ cực, chỉ là những gói gia vị đơn giản và 
thùng mì, nhưng ánh mắt rạng rỡ của họ làm tôi 
thấy việc mình làm  nghĩa biết bao nhiêu. Cùng 
mọi người làm ra những chiếc bánh chưng, bánh 
tét tình thương, dù nó chẳng được đẹp, hoàn hảo 
nhưng đó là tình yêu của tôi gửi đến những người 
nhận được nó. Bỏ lại phía sau những căng thẳng 
của học tập thi cử, bỏ qua hết sự phiền muộn trong 
cuộc sống xa nhà, cùng các anh chị em vui chơi, 
hoạt động, mang trên mình chiếc áo tình nguyện, 
mỗi một việc làm, đều khiến tôi cảm thấy tự hào 
biết bao nhiêu, thấy mình thật sự có giá trị với cuộc 
sống này. Tôi biết, cuộc sống vốn dĩ là cho đi và

Tôi lật người trên chiếc giường cũ kĩ của kí túc 
xá, khẽ mở mắt nhìn ánh nắng lọt qua khung cửa 
sổ gỉ sắt, đưa tay gạt đi mớ sách vở bừa bộn trên 
giường. Đã hơn 8 giờ sáng, nhưng cả căn phòng 
vắng lặng như tờ, à không, cả cái kí túc xá này 
cũng đang trở nên vắng vẻ dần. Sắp tới kì thi cuối 
kì, sinh viên bọn tôi đang phải ngập lặn để ôn thi, 
thời gian này đa số đã về quê hết cả, chỉ còn sót lại 
vài đứa có việc, còn học, hay quê ở quá xa như tôi 
đây ở lại. Vẫn ì người trên giường chẳng muốn lật 
dậy, sáng nay dù nắng đã chiếu rực phòng, vẫn 
không xoa đi được cái se lạnh của mùa đông sắp 
tan. Tôi loay hoay tìm chiếc điện thoại, mệt mỏi 
xem chút tin tức, có đứa bạn rủ đăng kí chiến dịch 
Xuân tình nguyện năm nay. Bật người dậy, tìm 
kiếm trong đống quần áo, lôi ra chiếc áo vàng gần 
như đã phai bớt màu, nhìn một lúc lại cảm thấy trái 
tim mình vui vẻ đến lạ thường.

Năm ngoái, khi chỉ là đứa sinh viên chân ướt 
chân ráo mới vào trường, nghe theo sự rủ rê của 
vài người anh chị khóa trên, tôi đăng kí tham gia 
Chiến dịch Xuân tình nguyện ở thành phố. Vừa thi 
học kì xong, lập tức theo chân các anh chị tập 
trung ra quân. Đó là những ngày tháng tôi cảm

Những dấu chân tình nguyện
“XUÂN TÌNH NGUYỆN 2018”
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nhận lại, chẳng một ai có thể đo lường và so sánh 
được giữa hai việc đó. Nhưng tôi biết, những thứ 
tôi cho đi, chẳng bằng những trải nghiệm mà tôi 
có được. Tôi biết đến nhiều mảnh đời ở xung 
quanh mình hơn, biết đến những tâm tư của các 
bạn cùng trang lứa, biết đến sự tồn tại của tình 
thương giữa những người xa lạ với nhau trong xã 
hội vốn có phần khắc nghiệt. Tôi học được cách 
cảm thông, lắng nghe và chia sẻ với nhau khi làm 
chung công việc. Tôi càng thêm trân trọng cuộc 
sống mà mình đang có, biết mình còn may mắn 
hơn bao người, học được cách tự vượt qua khó 
khăn vấp ngã. Đó là những điều mà tôi chưa bao 
giờ biết đến. Những ngày đội mưa đội gió cùng 
các anh chị đi khắp nơi, tôi mới biết rằng thành 
phố này thật đẹp, khi lung linh khi mộc mạc, có 
những nơi mà tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của 
nó. Sau mỗi một ngày, dù mệt mỏi và cực nhọc, 
điều đọng lại trong tôi chỉ là nụ cười tươi tắn của 
tất cả mọi người mà tôi gặp qua. Hạnh phúc thật 
sự thì ra đơn giản như vậy, chỉ cần, tôi mang 

niềm vui cho ai đó, đã có thể khiến tôi vui vẻ cả 
một ngày. 

Kết thúc mùa chiến dịch Xuân tình nguyện, tôi 
lên xe về quê, chuẩn bị đón một cái Tết khác lạ, 
mới mẻ và tràn đầy hi vọng. Những ngày tháng ra 
đời đầu tiên, tôi đã trang bị cho mình bao nhiêu 
thứ, đặt hai bàn chân nhỏ bé của mình khắp nơi ở 
một thành phố, sống đúng với sức trẻ của bản thân, 
sống trọn vẹn với nhiệt huyết của mình, tự hào với 
việc mình làm. 

Xếp gọn chiếc áo vào một góc của bàn học, tôi 
nhanh tay điền vào đơn đăng kí, tự thấy áp lực mà 
mình đang chịu nhẹ hẳn đi một phần. Rồi tôi lại sẽ 
có một mùa xuân đáng nhớ cho tuổi trẻ của mình, 
được đặt những dấu chân của mình lên mảnh đất 
mới, tô lên một màu vàng rực rỡ cho mùa chiến 
dịch mới- chiến dịch Xuân tình nguyện 2019. 
Thanh xuân là chảy bỏng với ước mơ, là chiến đấu 
cống hiến hết mình. Tôi đã thử, bạn cũng thế nha.

Nông Lâm Radio

Cuộc sống hiện tại quá bộn bề, có trăm ngàn thứ 
để lo âu, để suy nghĩ, chúng ta luôn thấy đối với 
bản thân thì 24 giờ còn quá ít ỏi? Phải chăng 
chúng ta luôn cảm thấy sự thiếu thốn của gia đình, 
luôn cảm nhận mình thật thua kém, không bằng 
ai? Cho rằng mình bất hạnh, không có được tình

yêu thương? Cho rằng ông trời thật bất công? Và 
thay vào đó chúng ta cố “vô cảm”. Thật ra, khi 
chúng ta quá đủ đầy, ta không còn cảm nhận được 
sự “giàu có” của bản thân. Hãy ngừng trách móc, 
học cách chấp nhận và biết yêu thương. Tôi biết, vì 
đây chính là bản thân tôi của năm ấy nhưng may 
mắn thay tôi vẫn chưa vô cảm. Tôi biết, vì tôi đã
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nhau trên một chuyến xe, cũng thôi e dè hơn trước. 
Đến nơi, chúng tôi ào vào như những đứa trẻ vào 
giờ giải lao của lớp. Lớp tôi đã có sự phân công 
dọn dẹp, đi thăm chơi với trẻ em, chuẩn bị tổ chức 
một buổi tiệc nho nhỏ cho các em. Tôi chọn việc đi 
chơi với trẻ em. Bồng một bé gái, tôi hỏi: “Con tên 
gì nhỉ?” Lần đầu, lần hai, lần ba, em vẫn không trả 
lời. Em hơi buồn, có phải tôi đã hỏi quá vồ vập? 
Tôi phải biết bố mẹ các em đã không còn, tôi phải 
biết các em cần tình thương hơn bất cứ thứ gì. 
Bằng chứng các em cứ theo chúng tôi đòi được bế. 
Tôi cùng vài bạn bạn gái trong lớp tụ lại cùng với 
một nhóm các em nhỏ, chúng tôi chơi ném banh. 
Đã lâu tôi không cùng đám bạn chơi những trò 
chơi như vậy vì chúng tôi nghĩ mình đã trưởng 
thành. Tôi cười, em cười, chúng tôi cười giòn tan. 
Nụ cười em vẫn thật hồn nhiên, có lẽ em không 
biết được nỗi mất mát lớn của mình. Sau khi dọn 
dẹp, bàn bạc, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc cho 
các em nơi đây. Một bạn quản trò của lớp đứng lên 
chủ trì các trò chơi, giao lưu tập thể, góp vui bằng 
những bài hát của các bạn trong lớp. Không khí 
thật náo nhiệt, đến khi một em gái nhỏ nói: “em 
cũng muốn hát” nhưng em có vẻ rụt rè, sợ hãi. Bạn 
biết em hát bài gì không? “Pround of you”. Lúc 
đầu chỉ có em hát với thầy sau đó thêm vài bạn, 
cuối cùng cả hội trường hòa cùng một nhịp với em. 
Kết thúc bài hát, cả hội trường tĩnh lặng trong vài 
giây như để suy nghĩ, suy nghĩ về em, về các em, 
về chính bản thân. Cuối cùng một tràn pháo tay lớn 
vang lên, to hơn bao giờ hết. Gương mặt em rất tự 
hào, tự hào về bản thân tự hào về các anh chị em 
đang chung sống cùng một mái nhà với mình như 
lời bài hát em thể hiện. 

Cuối cùng tiệc cùng tàn, chúng tôi phải tạm biệt 
các em để trở về thành phố. Cả chúng tôi và các em 
ai cũng đượm buồn, như còn nuối tiếc nhiều lắm. 
Tôi của lúc này biết thông cảm hơn bao giờ hết, tôi 
thầm cảm ơn vì Chúa không lấy đi của tôi thứ gì, 

thấy được những mảnh đời bất hạnh hơn, khi tôi 
biết cảm thông và biết nhìn xuống thay vì cứ mãi 
mơ mộng. Tôi nói như vậy vì tôi đã thay đổi, thay 
đổi từ sau khi tôi có dịp tiếp xúc với các em 
nhỏ_trẻ em mồ côi.

Gọi là trẻ em mồ côi vì em đã không được may 
mắn như chúng ta, không được cha mẹ bảo ban, 
không được gắn kết trong tình yêu thương của cha 
mẹ. Vì nhiều lí do, vì thiên tai lũ lụt, vì cha mẹ mất 
sớm hay tệ hơn cha mẹ em đã không còn cần em. 
Em lớn lên với nhiều câu hỏi: “bố con là ai?” “mẹ 
con đang ở đâu?”, “bố mẹ có thương con không, 
sao không tìm con?”. “Mồ côi tội lắm ai ơi, đói 
cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm khát 
nước biết người nào thương.” 

Tôi sẽ kể một trải nghiệm thú vị của bản thân 
tôi và của tập thể lớp tôi. Tôi đang là sinh viên năm 
ba chuyên ngành Thiết kế cảnh quan đại học Nông 
Lâm. Gọi lớp tôi là DH16TK. Lúc đầu khi tôi 
“chân ướt chân ráo” vào đất Sài Gòn để học. Tôi 
giống như đa phần các bạn khác, đều phải xa nhà, 
xa cha mẹ và mang cảm giác lo âu. Riêng tôi, tôi 
còn mang theo một căn bệnh_lười tiếp xúc, lười 
phải tìm hiểu, lười mọi thứ. Khi xưa tôi đã nhiệt 
huyết thế nào? Vậy mà khi đi mọi thứ đối với tôi 
như thay đổi, tôi không giữ được chút can đảm, tôi 
sợ vì tôi đã được nghe quá nhiều chuyện về sự “vô 
cảm” của con người, chém giết nhau, học sinh tự 
tử vì quá áp lực, ... Tôi sợ đến mức không dám mở 
lòng. Năm học thứ nhất của tôi trôi qua một cách 
nhạt nhẽo đến nỗi tôi không còn biết được là tôi 
sống hay tôi đang tồn tại. Rồi đến cuối năm, lớp tôi 
phải thực hiện chương trình công tác sinh viên. 
Lúc đầu, tôi lười đến mức không muốn đi. Đến bây 
giờ tôi đã thầm cảm ơn, cảm ơn vì chương trình 
này bắt buộc. Khi đó lớp tôi phải đi tình nguyện tại 
một nhà mồ côi ở Bình Dương. Lần đầu tiên tôi 
thấy lớp tôi đông đến vậy, lần đầu tôi biết có những 
người “đồng hương” với tôi. Chúng tôi đi cùng
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thầm cảm ơn vì các em luôn vui, cảm ơn cuộc 
sống. Rồi chúng tôi cũng quay về tới thành phố, 
chia tay trong thân mật, rồi nhà ai nấy về. Đây quả 
thật là một kỉ niệm đánh dấu cột mốc cuộc đời tôi, 
một kỉ niệm đáng nhớ.

Sở dĩ tôi viết những dòng này,vì tôi biết các 
bạn quanh tối còn đâu đó sự rụt rè, lo sợ như tôi 
lúc ban đầu. Nhưng bạn biết không, cho đi không 
bao giờ là thua lỗ. Bản thân tôi vẫn còn tham gia 
các hoạt động tình nguyện, tôi hy vọng các bạn   

cũng vậy. Chính những nơi này sẽ tiếp sức cho các 
bạn, giúp các bạn thêm gắn kết hơn. Chính những 
nơi này sẽ giúp các bạn sống có ý thức và trách 
nhiệm hơn, sống có tình cảm và biết trân trọng 
những gì mình có hơn. 

Nguyễn Thị Bích Trâm, tập thể lớp DH16TK
và cô Dương Thị Mỹ Tiên

Em nào muốn học Nông Lâm
Nhớ vào tìm hiểu, tra tầm tên Khoa,
Hướng nghiệp trước đó phải qua,
Cơ cấu phải biết để mà nhắc nhau

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 114
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Thơ giới thiệu về 
trường Nông Lâm
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Ai mê hướng ngoại, văn minh
Vào KHOA NGOẠI NGỮ chúng mình luyện nhau,
Ba Bộ môn xếp như sau:
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ bước vào đầu tiên
 
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC tiếp liền
CÔNG NGHỆ SINH HỌC cười duyên ngọt ngào
Phòng Ban nếu có muốn vào,
Ghé PHÒNG HÀNH CHÍNH để chào hỏi thăm,
 
BAN GIÁM HIỆU –ở Trung tâm,
Tòa nhà Thiên Lý năm nay đã về,
Hiệu trưởng, cùng Phó cận kề,
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY thạo nghề chủ trương,
 
TỔ CHỨC CÁN BỘ, thạo đường,
Thay đổi nhân sự, tinh tường nhân tâm,
PHÒNG ĐÀO TẠO thì quanh năm,
Tuyển sinh, thi, điểm…. tối tăm mặt mày  
 
Nâng tầm thương hiệu nước ngoài,
HỢP TÁC QUỐC TẾ góp vài lời khuyên
Đến PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN,
Tin tức, sự kiện hiểu liên thông liền,
 
Mọi việc đều phải cần tiền,
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH có quyền duyệt chi,
Vật tư-thiết bị-mua gì
Ghé PHÒNG QUẢN TRỊ tức thì mới xong
 
Phong trào, phát động, xung phong,
ĐOÀN THANH NIÊN Bác quyết lòng, chung tay
NGHIÊN CỨU, KHOA HỌC mê say
Ghé PHÒNG QUẢN LÝ đề tài Thầy trao,
 
Ai mê hoạt động phong trào,
CÔNG ĐOÀN đón tiếp cho vào tham gia
Kiểm tra nội bộ trong nhà,
THANH TRA GIÁO DỤC đúng là quyền uy

Mười hai Khoa kể như sau:
NÔNG HỌC lam lũ mời vào trước tiên,
Thuốc, phân, cây giống, di truyền…
Nghiên cứu, chất lượng mình chuyền nông dân  
 
Khoa học, trí óc, tay chân,
Vận dụng kết hợp phải cần ĐẤT ĐAI,
Khoa này tạm xếp thứ hai,
Có họ QUẢN LÝ với tài tham mưu,
 
Trồng rừng mới có gỗ thu,
Lâm sản chế biến đặc thù tạo ra
LÂM NGHIỆP- Khoa xếp thứ ba,
Chấn hưng lá phổi tòa nhà thiên nhiên,
 
Khoa MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN,
Hai vai liên thủ, ba miền quan tâm,
KINH TẾ là khoa thứ năm,
Dõi theo Nông nghiệp quyết tâm làm giàu
 
Cửa nhà phấn đấu mai sau
CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ mang vào thi công
Theo đuổi KHOA HỌC dốc lòng,
Hai Khoa sáu, bảy thề không phụ lời,
 
Vừa làm kinh tế, vừa chơi
CHĂN NUÔI động vật nhớ mời THÚ Y
Ghép tên dễ đọc, dễ ghi,
Là Khoa thứ tám kiên trì, cực thân
 
Ghé khoa THỦY SẢN dừng chân,
Biển, sông, tôm cá, ân cần rủ rê,
Nuôi trồng hay phát triển nghề?
Chú chín tư vấn là mê dài dài,

Ăn uống nhớ phải đúng bài,
Ghé khoa THỰC PHẨM học vài tuyệt chiêu,
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN cao siêu
Thông minh, ít nói, lại nhiều kỹ năng



Tốt nghiệp rồi vẫn muốn thi
PHÒNG SAU ĐẠI HỌC tức thì ghé sang,
Tổng số mười bốn Phòng, Ban
Một Viện nghiên cứu giỏi giang MÔI TRƯỜNG,
 
Phân hiệu ngã rẽ hai đường,
Gia Lai, Ninh Thuận thuộc trường Nông Lâm
Trại vườn ba cái mời thăm
NÔNG HỌC, THỦY SẢN, gia cầm CHĂN NUÔI,

THÚ Y Bệnh xá giúp vui,
Chăm lo động vật, nụ cười thế gian,
Trung tâm hỗ trợ Phòng ban,
Số lượng mười bảy-nhịp nhàng phát huy
 
Đọc qua khó nhớ, phải ghi
“Website” lưu lại phòng khi việc cần,
Một vòng đi bộ mỏi chân,
Nông Lâm ghé lại một lần khó quên./.

Một năm vất vả lại qua
Tuất đành lùi bước cách xa đợi chờ

Xuân nay Kỷ Hợi vẫy cờ
Mừng một năm với bất ngờ điều hay

Mùa xuân én lượn tung bay
Lá hoa khoe sắc đắm say hương tình

Xuân đến tựa ánh bình minh
Mang tia nắng ấm gửi tình thương yêu

Chúc xuân ta chúc vạn điều
Chúc người bạc tóc thêm nhiều tuổi xuân

Em trẻ ngày càng một thân
Người người hạnh phúc toàn dân an lành

Những điều mong ước được thành
Tình duyên đôi trẻ luôn dành cho nhau

Về nhà ăn tết mau mau
Hương xuân đã đến sắc màu vàng tươi

Mọi người vui vẻ tươi cười
Xóm làng nhộn nhịp người người vui chơi

Tới nơi vùng miền xa xôi
Xuân tình nguyện vẫn trên môi nụ cười

Hai không mười chín tuyệt vời
Chúc mừng năm mới Kỷ Hợi an khang.

Thúy Diễm- Bộ môn Công nghệ Sinh học
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Nguyễn Thị Phước Thủy - Khoa Công nghệ thực phẩm

chào taKỷ Hợi
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rít tiếng cười nói vang hết cả xóm. Ăn uống no nê 
thì lại chạy sang nhà cô Năm, dì Bảy chơi với thằng 
Bin, thằng Bo, con Út… rồi được cô cậu mừng tuổi 
bao lì xì đỏ dăm ba ngàn thì khoái chí co cẳng chạy 
về nhà khoe với mẹ.

Nhìn lại ngày tháng tuổi thơ ấy, tôi nhớ…Nhớ 
cánh đồng vàng ươm, nhớ con đò bắt ngang sông, 
nhớ lắm tụi nhóc trong xóm, nhớ hương vị ngày 
Tết, đặc biệt hơn cả tôi nhớ quê nhà của tôi quá. 
Một thằng nhóc vô âu vô lo như tôi phải từ miền 
quê nông thôn nghèo mang theo niềm mong ước, 
kỳ vọng của gia đình lên đất thành thị xa xôi phồn 
hoa sinh sống và học tập. Các biệt thự rộng lớn 
cùng với toà nhà, chung cư cao vút thay thế cho 

Vùng quê tôi ngày trước đón Tết khác lắm... 
Phải đi thật xa rất xa mới nhìn thấy một căn nhà 
mái lá xập xệ, không mấy vững chắc. Lối đi thì chỉ 
là những con đường đất, đường ruộng đầy sình lầy 
và bùn đất . Ấy vậy mà, cái nơi vùng quê nghèo, 
thưa thớt này lại đón Tết trong không khí nhộn 
nhịp và rực rỡ lắm. 

Những ngọn cờ đỏ chói tuy lẻ loi, ít ỏi nhưng 
vẫn vươn cao phất phơ trong gió. Những cánh mai 
vàng rơi xuống nhuộm màu sáng rực cả một mảnh 
đất khô cằn. Những nét thư pháp đen tuyền in trên 
mảnh giấy đỏ thắm lại chứa đựng nhiều câu chúc 
bình an, mang may mắn cho cả gia đình. 

Tôi cùng bọn nhỏ trong xóm trông Tết về lắm, 
Tết về thì sẽ có quần áo mới, có bánh Tét, có thịt 
kho hột vịt, có dưa hấu, có mứt khóm, mứt 
nho,....Rồi xúm xít lại với nhau chơi bắn bi, ô ăn 
quan, đánh quayvà rượt bắt , những trò chơi ấy 
mang lại cho tôi một tuổi thơ thật ngọt ngào. Cả 
bọn đùa nghịch từ ven bờ ruộng lúa, đến đống rơm 
sau nhà, rồi ra bến phà nhỏ ven sông. Đến lúc mệt 
lả, cả người đầy bùn đất mới biết chạy về gọi mẹ, 
làm gì biết tới việc phụ giúp mẹ nấu nướng hay gói 
gém gì. Được mẹ tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ, thay quần 
áo mới mà cả năm trời mới mua được cho, ngồi lên 
bàn ăn ngày mùng Một Tết miệng cứ toe toét, ríu
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những căn nhà mái lá nhỏ đơn sơ. Đường đất biến 
đâu mất và thay vào đó là những đường nhựa 
phẳng phiu . Việc học tập, làm thêm dần khiến tôi 
lãng quên đi mất những điều bình dị, nhỏ nhoi 
nhưng vô cùng quý giá ngày nào.

Ngày Tết ở thành phố cũng có cờ, có hoa thậm 
chí có nhiều loài hoa hơn và không khí đông vui 
náo nhiệt hơn so với vùng nông thôn. Nhưng dần 
dần, ngày Tết hiện nay mất gần hết các giá trị đúng 
nghĩa của nó. Con người coi trọng vật chất, tiền tài 
hơn cả tình cảm gia đình và những người xung 
quanh. Họ ra đường vui chơi, sắm sửa như một 
hành động vô thức mà không còn những cảm xúc 
náo nức hồi hộp ngày nào. Họ đánh giá nhau qua 
những món quà kẹo bánh, qua giá trị của những tờ 
tiền trong bao bì đỏ. Họ không còn những giờ ngồi 
ăn trọn một bữa cơm với ba mẹ, ông bà mà thay 
bằng những cuộc gặp gỡ đến say mèn với những 
người bạn “chí cốt”. Họ đáp lại câu hỏi thăm “Tết 
này con có về nhà với ba mẹ không?” bằng những 
câu nói cộc cằn lạnh nhạt đến vô tình “Con có việc 
bận, không về được”.

Bạn bè, tiền bạc, danh tiếng tất cả mất đi đều có 
thể tìm lại được. Nhưng ba mẹ là duy nhất, chỉ có 
một trên đời , họ không cần những bao lì xì đầy 
những tờ tiền lạnh nhạt mà thứ họ cần chính là thứ 
tình cảm ấm áp mà bạn dành cho họ. Đừng mải mê 
chạy đua theo cuộc sống mà lãng quên đi ở một 
nơi nào đó luôn có một bến bờ đang chờ đợi ta 
quay lại. Đừng để đến khi phải đứng trước bia đá 
khắc tên người đã sinh thành mình thì mới tỉnh ngộ 
và hối tiếc những gì đã qua vì lúc ấy tất cả mọi thứ 
đều đã quá muộn màng. Hãy quay về, ôm chầm lấy 
ba mẹ, ngồi cùng nhau trên mâm cơm ngày giao 
thừa, chia sẻ với nhau những vất vả khó khăn mà 
bản thân phải trải qua trong một năm đầy khó nhọc 
để nhận được sự yêu thương, an ủi ấm ấp nhất từ 
ba mẹ bởi vì bạn sẽ không biết mình được cảm 
nhận sự ấm áp ấy bao nhiêu lần nữa đâu . Tết là cơ 
hội tốt nhất để tất cả mọi người sum họp, đoàn viên 
và vun đắp tình cảm cho nhau sau một năm trời xa 
cách vì thế hãy biết cách trân quý, giữ gìn những 
tình cảm lớn lao mà chúng ta đang có hiện tại; hãy 
trả lại một mùa xuân tràn đầy niềm vui và đong 
đầy hạnh phúc như mùa xuân của ngày xưa ấy…

***
Xuân về mang đến yêu thương

Nhọc nhằn bỏ lại chặng đường phía sau
Xuân mang hương vị ngọt ngào

Nỗi sầu cay đắng chôn vào lãng quên
Xuân về hạnh phúc dịu êm

Bao nhiêu lo lắng buồn phiền trôi xa…
***

Lớp DH18SHC - Bộ môn Công nghệ Sinh học

Trưởng ban: PGS.TS.NGƯT. Huỳnh Thanh Hùng
Phó ban:       ThS. Đặng Kiên Cường
Thư ký:        ThS. Trần Thị Lệ Hằng
Trình bày:    Nguyễn Xuân Hòa

Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp.HCM
Điện thoại: 028.38966780 & 028.38974560
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn


