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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 101

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM:
Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
(26/03/1931 – 26/03/2017)
Sáng 26/03/2017, tại Hội trường Phượng Vỹ,
Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Nông Lâm
TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên
dương cán bộ Đoàn tiêu biểu.
Tham dự Lễ có chị Tô Thị Thu Hà - Cán bộ Ban
Thanh niên Trường học Thành Đoàn; Các đồng chí
Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Đoàn - Hội qua các
nhiệm kỳ và đương nhiệm cùng hơn 500 đoàn viên
trong trường.

Đồng chí Nguyễn Phan Thành - Bí thư Đoàn
trường đã phát biểu, ôn lại truyền thống 86 năm
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM

LƯU HÀNH NỘI BỘ

trưởng thành và phát triển Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh qua các giai đoạn lịch sử. Cũng trong
chương trình, 100 cán bộ Đoàn đại diện cho hơn
12.000 đoàn viên thanh niên Trường viếng tượng
đài anh hùng Nguyễn Thái Bình - người anh cả của
nhiều lớp sinh viên Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ
chức tuyên dương 12 gương điển hình là cán bộ
Đoàn tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác
Đoàn và phong trào thanh niên. Trong đó có 6
đồng chí vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp
hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 08.38966780 (P. Hành chính)
08.38974560 (P. Công tác Sinh viên)
08.38963350 (P. Đào tạo)
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6 đồng chí nhận Giấy khen của Ban Chấp hành
Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại chương trình, TS. Bùi Ngọc Hùng
- nguyên Bí thư Đoàn trường tin rằng: với những
thành tích đã đạt được trong hành trình dài của thế
hệ đàn anh, cùng với sự ủng hộ, động viên của
Đảng ủy, các thế hệ cựu cán bộ Đoàn - Hội,...
Đoàn trường sẽ tiếp tục tham mưu, tổ chức nhiều
hoạt động có ý nghĩa thiết thực hơn, gắn với học
tập, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học,
những chương trình, hoạt động học thuật tạo hành

trang, rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị sẵn sàng cho
thời kỳ khởi nghiệp - hội nhập.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào, tuổi trẻ
Nông Lâm hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn
cờ vinh quang của Đảng, với “Tâm trong - Trí sáng
- Hoài bão lớn”, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống
hiến cho Nhà trường, xã hội, xứng đáng với khẩu
hiệu hành động “Tuổi trẻ Nông Lâm xung kích xây
dựng văn minh học đường, sáng tạo khởi nghiệp
và hội nhập quốc tế”.
Đoàn Thanh Niên

HỘI THẢO:

“HỢP TÁC NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP
TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ
THỰC PHẨM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ASEAN”
Ngày 3/3/2017, Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM đã tổ chức Hội thảo: “Hợp tác Nhà
trường và Doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân
lực ngành Công nghệ thực phẩm trong bối cảnh
hội nhập ASEAN”. Tham gia chương trình với sự
góp mặt của các doanh nghiệp thực phẩm có uy tín
trong nước cùng với các chuyên gia đến từ các
trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và
quốc tế (Pháp, Thái Lan và Campuchia).
Hội thảo nhằm tăng cường sự gắn kết bền vững
giữa nhà trường và doanh nghiệp; thúc đẩy sự
tương tác giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp
trong việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp
với thực tiễn sản xuất; trao đổi, liên kết với các
chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo ở các trường đại
học, tiến tới hình thành mạng lưới liên kết giữa cơ
sở đào tạo và doanh nghiệp trong khối ASEAN.
Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ dự án
“Các trường đại học với vai trò là đối tác chính đối
với những thách thức mới về an toàn và chất lượng
thực phẩm trong khu vực ASEAN” (chương trình

ASIFOOD) với sự tài trợ của Cộng Đồng Châu Âu
được thực hiện nhằm nâng cao năng lực đào tạo và
mối liên kết giữa các nhà khoa học với các đơn vị
hoạt động trong lĩnh vực an toàn và chất lượng
thực phẩm trong bối cảnh hội nhập ASEAN. Hội
thảo còn phục vụ cho hoạt động chuẩn bị đánh giá
theo chuẩn AUN đối với Chương trình đào tạo tiên
tiến ngành Công nghệ thực phẩm giảng dạy bằng
tiếng Anh của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
(hợp tác với UC Davis, Hoa Kỳ), dự kiến diễn ra
vào tháng 12 năm 2017.
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LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
TẠI GIA LAI
Sáng ngày 1/3/2017, trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình
Phân hiệu Gia Lai. Đến dự có ông Châu Ngọc
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy và bà Huỳnh Nữ Thu
Hà - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Gia Lai.
Công trình được xây dựng tại xã Diên Phú,
thành phố Pleiku bao gồm: văn phòng Khoa Nông
Lâm 5 tầng, giảng đường 2 tầng và công trình phụ
trợ, hạ tầng kỹ thuật như: cổng, hàng rào, nhà để
xe, sân, đường nội bộ… Tổng kinh phí dự toán xây
dựng công trình hơn 143,3 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn
thành trong quý II năm 2018, đáp ứng được nhu
cầu học tập cho khoảng 2.000 - 3.000 sinh viên.
Hiện tại, Phân hiệu Đại học Nông Lâm tại Gia
Lai đang đào tạo khoảng 1.500 sinh viên và học

viên cao học. Công trình hoàn thành không chỉ là
điều kiện thuận lợi để Phân hiệu mở rộng quy mô
mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đào tạo
nguồn nhân lực cho địa phương.
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai

235 TIẾN SỸ, THẠC SĨ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
Ngày 18/3/2017, phòng đào tạo Sau Đại học tổ
chức Lễ trao văn bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ cho 02 Tân
Tiến sĩ và 233 tân Thạc sĩ của 15 chuyên ngành.
Đây là Lễ trao văn bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ lớn nhất từ
trước đến nay, cũng là đợt xét tốt nghiệp có số
lượng học viên Cao học được tốt nghiệp cao nhất.
Và từ đợt 1 năm 2017, Nhà trường bắt đầu tuyển
sinh chuyên ngành Quản lý kinh tế đưa tổng số
chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ là 16
chuyên ngành.
Tham dự Lễ có ông Lê Văn Bình - Phó chủ tịch
UBND tỉnh Ninh Thuận - đại diện cơ quan của Tân
Tiến sĩ, GS.TS.NGƯT. Nguyễn Hay - Phó bí thư
Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Bùi Ngọc
Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường, trưởng phòng

Sau đại học, cùng quí thầy, cô lãnh đạo các đơn vị
trực thuộc nhà trường, quí thầy cô là hướng dẫn
khoa học, ban giảng huấn các Khoa, Bộ môn.

PGS.TS. Lê Anh Đức - Phó Trưởng phòng Đào
tạo Sau đại học báo cáo kết quả quá trình học tập
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và nghiên cứu cũng như công bố quyết định công
nhận học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.NGƯT. Nguyễn
Hay bày tỏ mong muốn ngày càng đẩy mạnh và
mở rộng về đào tạo trình độ cao của nhà trường.
Song song với đó là quyết tâm của nhà trường
hướng tới nâng cao chất lượng trong đào tạo Sau
đại học theo hướng hội nhập với khu vực và thế
giới để đáp ứng nguồn nhân lực trình độ cao của
thị trường lao động hiện tại.
Phòng Sau Đại học

477 SINH VIÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐỢT 4 NĂM 2016
Ngày 28/2/2017, Nhà trường đã tổ chức Lễ trao
bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2016 cho 477 sinh viên
thuộc 13 Khoa/Bộ môn trong trường. Tại buổi Lễ,
có sự tham dự của đại diện Ban giám hiệu Nhà
trường, đại diện lãnh đạo các Khoa, Bộ môn và cá
Phòng, Ban.

Trong số sinh viên tốt nghiệp trên, có 394 sinh
viên hệ đại học chính quy, 40 sinh viên hệ cao
đẳng chính quy và 43 sinh viên đại học hệ vừa làm
vừa học. Trong đợt trao bằng tốt nghiệp lần này,
Nhà trường đã có quyết định khen thưởng 01 sinh
viên thủ khoa, và tặng giấy khen cho 48 sinh viên
đạt tốt nghiệp loại Giỏi.

Theo thống kê của Nhà trường, từ khi đào tạo
theo hệ tín chỉ (năm 2008) đến nay, có trên 300
sinh viên tốt nghiệp đại học trong 3 năm; có 11%
SV tốt nghiệp trước thời hạn (3 - 3,5 năm). Tỷ lệ
giỏi khi tốt nghiệp 3 năm lên đến 47,1% trong khi
con số này của sinh viên tốt nghiệp trong 4 năm là
16,9%.
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp
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CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU,
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KHỞI NGHIỆP

Ngày 7/3/2017, Liên đoàn lãnh đạo và doanh
nhân trẻ thế giới (viết tắt là JCI) tại Việt Nam đã
phối hợp với trường Đại học Nông Lâm tổ chức
chương trình “Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm Khởi
nghiệp” với hơn 500 sinh viên tham gia.
Chương trình với sự chia sẻ của các Doanh nhân
Trần Bằng Việt - Phó Tổng giám đốc Le & Associates, nguyên Tổng Giám đốc Mai Linh Taxi; Doanh
nhân Lê Thị Bích Trâm - Tổng Giám đốc Công ty
TNHH Cao su Đông Nam Á, Chủ tịch HĐQT Công
ty TNHH DV Thế Giới Đẹp SAM LAN, Giám đốc
hợp tác đối tác JCI Việt Nam; Doanh nhân Mai
Trường Giang - Tổng giám đốc Công ty Khuông
Việt, Chủ tịch Công ty CP đầu tư VIS, Sáng lập
Website bất động sản dataonline.com.vn; Doanh
nhân Tạ Minh Tuấn - Sáng lập CEO, HELP
International, sáng lập YUP Education, Chủ tịch
kiêm Tổng Giám đốc TMT Group. Đây là chương
trình nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức khởi
sự doanh nghiệp; hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng,
dự án kinh doanh trong sinh viên; góp phần hình
thành lớp doanh nhân trẻ từ thanh niên - sinh viên.

Nhân dịp này, Công ty CP Phân bón Đạm Cà
Mau đã trao 30 suất học bổng cho sinh viên thuộc
4 khoa: Nông học, Chăn nuôi thú y, Kinh tế, Thủy
sản. Đây là những sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn nhưng đạt học lực lực từ loại khá trở lên.
Tổng trị giá học bổng là 210 triệu đồng (7 triệu
đồng/suất).
Từ khi tiếp cận với chương trình Khởi nghiệp,
trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đang nghiên cứu,
xây dựng, đưa các nội dung trong chương trình
Khởi sự kinh doanh vào giảng dạy, mở lớp huấn
luyện ngắn về khởi nghiệp, tổ chức cuộc thi khởi
nghiệp dành cho sinh viên. Nhà trường triển khai
nhiều hoạt động nhằm mở rộng các hoạt động
chương trình khởi nghiệp tại trường, trong đó,
chương trình Giao lưu Khởi nghiệp tại trường là
một cơ hội lớn để sinh viên nhà trường có cơ hội
tiếp cận, giao lưu, học hỏi với các chuyên gia, các
doanh nhân thành đạt. Những chia sẻ của các
doanh nhân sẽ góp phần khơi dậy nhiệt huyết kinh
doanh, quyết tâm lập nghiệp của các bạn sinh viên
ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Radio Nông Lâm
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Hội nghị tổng kết

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016
Sáng ngày 30/3/2017, Công đoàn Trường Đại
học Nông Lâm TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng
kết công tác thi đua khen thưởng công đoàn năm
học 2015 - 2016. Tham dự có PGS.TS. Huỳnh
Thanh Hùng - Bí Thư Đảng Ủy - Phó Hiệu Trưởng
nhà Trường; TS. Trần Đình Lý - Trưởng Ban
Tuyên giáo Đảng Ủy - Trưởng Phòng Đào tạo, TS.
Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học, BCHCĐ
Trường và đại diện 33 BCH Công đoàn Bộ phận
và các cá nhân đạt thành tích trong hoạt động công
đoàn năm học 2015 - 2016.
Năm học 2015 - 2016, công tác công đoàn đã
đạt được những kết quả cụ thể trong việc chăm lo,
bảo vệ quyền lợi của cán bộ viên chức, tổ chức các
phong trào thi đua, công tác nữ công, hưởng ứng
và tham gia thực hiện các hoạt động xã hội đạt hiệu
quả tích cực, tham gia công tác xây dựng Đảng…
Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế tồn
tại trong công tác công đoàn năm học 2015 - 2016,
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; từ đó thống
nhất những phương hướng, nhiệm vụ công tác
công đoàn năm học 2016 - 2017.
Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động Việt Nam đã
tặng bằng khen 11 công đoàn viên và 04 công đoàn
bộ phận vì đã có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức
Công đoàn vững mạnh năm học 2015 - 2016.
Công đoàn Trường đã khen thưởng 30 Công đoàn
bộ phận đạt Công đoàn vững mạnh, 05 đồng chí
đạt “Thành tích xuất sắc trong hoạt động công
đoàn năm học 2015 - 2016”; 10 tập thể và 5 cá
nhân được khen thưởng trong phong trào “Công

sở Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” năm 2016; 10
cá nhân đạt danh hiệu” Người Cán bộ Công đoàn
của chúng tôi” năm học 2015 - 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Thanh
Hùng đánh giá cao những thành tích đã đạt được
trong năm vừa qua, và hy vọng trong năm học tiếp
theo, Công đoàn trường và các Công đoàn bộ
phận tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, ra
sức thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ
được giao.
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LỄ PHÁT ÐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN
Hướng đến kỷ niệm 71 năm ngày Thể thao Việt
Nam (27/03/1946 - 27/03/2017), 86 năm ngày
Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931
- 26/03/2017), sáng 24/03/2017, Nhà trường đã tổ
chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức
khỏe toàn dân tại sân Phượng Vỹ với sự tham gia
của hơn 500 các bộ viên chức và sinh viên.
Hoạt động này nằm trong sự kiện thể thao cộng
đồng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
thành phố Hồ Chí Minh 2017. Đây là sự kiện được
tổ chức thường niên từ năm 2015, có tác dụng tích
cực xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành
mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Với khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ
Tổ quốc, Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất
nước”, Lễ phát động tạo ra môi trường rèn
luyện sức khỏe, rèn luyện thân thể để có sức
khỏe tốt, từ đó nâng cao tinh thần học tập và
tham gia các hoạt động ở Nhà trường đạt hiệu
quả cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục giúp sinh viên trở thành con người có ích
cho xã hội.
Buổi lễ kết thúc trong không khí vui tươi, phấn
khởi, tất cả viên chức và sinh viên cùng nhau chạy
đồng hành trên đoạn đường hơn 2 km quanh khuôn
viên trường.

Đoàn Thanh niên

KHÓA TẬP HUẤN
SUMMER SCHOOL LẦN THỨ 4
Từ ngày 6/3-24/3/2017, phòng Hợp tác Quốc tế
và Khoa Môi Trường và Tài nguyên - trường ĐH
Nông Lâm TP.HCM đã phối hợp với trường Đại học
Trier - Đức tổ chức khóa tập huấn Summer School
“Environment change and human dimensions”.
Khóa học bao gồm học phần lý thuyết tại khoa
Môi trường và Tài nguyên. Sau khi hoàn thành

phần lý thuyết, học viên được tham gia chuyến
thực địa tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà để
thực hành về đo đếm một số chỉ tiêu về Khí
tượng, đo pH đất và nước, thực hành đo đếm ô
tiêu chuẩn tại hệ sinh thái rừng thông và phỏng
vấn một số hộ dân đang sinh sống tại vùng đệm
của khu vực của Vườn quốc gia.
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Chương trình đã đem lại nhiều kiến thức hiểu
biết bổ ích về Môi trường cũng như là cơ hội cải
thiện kỹ năng tiếng Anh cho học viên. Đây cũng là
bước đầu tiên trong kế hoạch hợp tác lâu dài giữa

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM và Trường Đại
học Trier hướng đến xây dựng chương trình liên kết
đào tạo Thạc sỹ về Khoa học Môi trường.
Phòng Hợp tác Quốc tế

TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ÐƯỜNG

Hỏi - Đáp

Em xin chào Tổ tư vấn,
Em có vài chuyện muốn chia sẻ và muốn được lời khuyên từ Thầy/Cô. Em lên học chung với một đứa bạn,
em thấy vui vì có bạn bè đỡ tủi thân. Nhưng bây giờ bạn em nó có người yêu rồi, tụi em không đi chung với
nhau thường xuyên, nó cũng không rủ em đi đâu với nó nữa. Bây giờ nó chỉ đi với người yêu nó thôi.
Em thấy tủi lắm, lúc trước hai đứa hay đi chơi đây đó, giờ ít đi đâu với nó lắm. Em thấy mình như bị mất
đi một đứa bạn. Tình bạn của tụi em bị phơi nhạt, không còn thân như trước. Em mong thầy cô giúp em.
TRẢ LỜI
Bạn gái thân mến,
Vô cùng chia sẻ tâm trạng của bạn hiện nay. Có lẽ bạn là người quá nhạy cảm và hết lòng vì bạn bè, đặc biệt
là người bạn này nên bạn thấy hụt hẫng, trống vắng khi bạn có… người yêu. Trước hết, bạn hết sức mở lòng
thông cảm cho bạn ấy. Khi người ta yêu, mọi năng lượng tập trung vào người yêu nên người ta đâu còn nhớ gì
đến trời đất, nói chi là bạn!!! Giai đoạn đầu của tình yêu là vậy đó, bạn hết sức thông cảm nha. Sau 1 thời gian,
những người yêu nhau tỉnh dần sẽ nhận ra trên đời này, họ còn cần có bạn để tâm sự, chia sẻ lúc giận hơn…
Rồi họ nhận ra người yêu chưa phải là tất cả, không thể hy sinh mọi mối quan hệ chỉ để chăm chút tình yêu.
Bạn nên mở rộng phạm vi bạn bè và chủ động rủ bạn ấy đi chơi. Thứ đến, bạn cũng nên hiểu rằng tình bạn ở
mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ có cách thể hiện khác nhau. Không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau mới là bạn tốt.
Mai này các bạn ra trường, đi làm, sinh sống ở nhiều nơi khác nhau. Rồi lấy chồng, sinh con… Làm gì có thời
gian kè kè bên nhau nữa. Một cuộc điện thoại, một tin nhắn trên face, một lời chúc mừng nhân dịp quan trọng
để biết rằng bạn vẫn nhớ ta là bạn tốt nhất trên đời rồi. Đến khi con cái lớn khôn, các bạn hết bận bịu gia đình
may ra mới đàn đúm được nữa… Hãy thực tế một chút bạn nhé!
Chúc em vui.
ThS tâm lý Nguyễn Thị Ngọc
Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp.HCM
Điện thoại: 08.38966780 & 08.38974560
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn
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