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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 102

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM:

Chương trình tư vấn trực tuyến
"HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH NĂM 2017"

Sáng ngày 08/4/2017, trường Đại học Nông
Lâm TP. HCM đã tổ chức buổi Tư vấn trực tuyến
với chủ đề "Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm
2017”. Chương trình nhằm giải đáp những thắc
mắc về những quy định mới trong kỳ tuyển sinh
2017, những băn khoăn khi chọn ngành, chọn
trường và đồng thời giới thiệu sâu về những ngành
đào tạo của Nhà trường đến các bậc phụ huynh và
các em học sinh.

Chương trình có sự tham gia của PGS.TS.
Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy - Phó hiệu
trưởng Nhà trường, TS. Trần Đình Lý - Trưởng
phòng Đào tạo, ThS. Đặng Kiên Cường - Trưởng
phòng Công tác Sinh viên, giám đốc Trung tâm Hỗ
trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, đại diện
lãnh đạo các Khoa/Bộ môn trong trường và các em
học sinh đến từ trường THPT Nguyễn Đáng - Tỉnh
Trà Vinh.

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM

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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Ban tư vấn đã tiếp nhận nhiều quan tâm của
đông đảo thí sinh và phụ huynh chủ yếu về phương
án xét tuyển và cơ hội nghề nghiệp sau khi ra
trường. Đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin của học
sinh và phụ huynh, Ban tư vấn tuyển sinh của
Trường đã giải đáp mọi thắc mắc, định hướng, giới
thiệu thông tin hữu ích về các ngành học bậc đại
học chính quy năm 2017 của Trường, cũng như
cung cấp thêm thông tin chính thức liên quan đến
kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay cho
tất cả học sinh. Tại chương trình, nhiều câu hỏi của
học sinh về chế độ học bổng, cơ hội du học, cơ hội
làm việc với các chuyên gia nước ngoài cũng như
hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập
cho sinh viên cũng được giải đáp tận tình.
Ngoài ra, để giúp các thí sinh tham dự xét tuyển
năm 2017 có đầy đủ thông tin tham khảo và lựa
chọn ngành học phù hợp với mình thì bên cạnh
việc thông tin các số liệu chỉ tiêu các ngành,
Trường còn cung cấp cho thí sinh nhưng dữ liệu
thông tin liên quan đến chỉ tiêu, điểm chuẩn
nguyện vọng 1 của các năm liền kề.
Chương trình là cầu nối trao đổi, tư vấn thông
tin thiết thực và hiệu quả giúp học sinh có được
định hướng nghề nghiệp, có cơ sở để lựa chọn
ngành nghề, chọn trường phù hợp với năng lực bản
thân và sở thích của mình.

TỌA ĐÀM

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch thực
hiện các sản phẩm giới thiệu về ngành nghề và tổ
chức tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh trực tuyến
năm 2017 với thời gian thực hiện chia làm 3 đợt:
Đợt 1 (thí sinh đăng ký dự thi), đợt 2 (sau khi có
kết quả thi) và đợt 3 (thí sinh nộp hồ sơ chính
thức). Thông tin tuyên truyền sẽ được thông báo
rộng rãi trên các phương tiện truyền thông:
website, fanpage, email…
Năm 2017, Nhà trường tuyển sinh với tổng chỉ
tiêu là 4.945 cho tất cả các chương trình đào tạo.
Trong đó, đào tạo tại cơ sở chính tại TP. Hồ Chí
Minh gồm 31 ngành, 2 chương trình tiên tiến, 5
chương trình đào tạo chất lượng cao và 5 ngành
đào tạo liên kết quốc tế.
Tổ Truyền thông tư vấn hướng nghiệp

“SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP”:

KẾT QUẢ TỪ SỰ HỢP TÁC VIỆT –BỈ
Ngày 10/4/2017, Đại sứ quán Bỉ phối hợp với
trường ĐH Nông Lâm TP. HCM đã tổ chức buổi
Tọa đàm về “Sáng tạo và Khởi nghiệp”: Kết quả từ
sự hợp tác Việt - Bỉ.
Tham dự buổi Tọa đàm, có Đại sứ quán Bỉ là
ông Rudy Huygelen, Chánh Văn phòng Phó Thủ
tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề Châu
Âu cùng với bà Jehanne Roccas - Đại sứ quán Bỉ

ở Hà Nội; ông Dominique Casier - Tổng Lãnh sự
Bỉ ở Tp. Hồ Chí Minh; và bà Ngô Thu Hương Tùy viên Đại sứ quán Bỉ. Phía Trường Đại học
Nông Lâm Tp. HCM gồm có GS.TS. Nguyễn Hay
- Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Ngọc Thùy
- Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, PGS.TS. Phan
Tại Huân – Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm và
các giảng viên là cựu sinh viên của một số trường
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cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 và một số doanh
nghiệp liên quan.
Mục đích của buổi Tọa đàm nhằm tăng cường
mối quan hệ hợp tác tiềm năng giữa các nhà
nghiên cứu và các doanh nghiệp tư nhân (cả Bỉ và
Việt Nam) trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi
trồng thủy sản. Đây cũng là cơ hội để chứng minh
năng lực của cựu sinh viên Việt Nam đã được đào
tạo tại Bỉ hiện đang làm việc trong các trường đại
học, viện nghiên cứu và khu vực tư nhân trong
lĩnh vực công nghệ thực phẩm và ngành nuôi
trồng thủy sản.
Phòng Hợp tác quốc tế

SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
ĐẠT GIẢI TRONG HỘI THI SÁNG TẠO
SẢN PHẨM MỚI LẦN VIII NĂM 2017
Ngày 12/4/2017, vòng chung kết Hội thi Sinh
viên Sáng tạo Sản phẩm mới lần VIII năm 2017 đã
được tổ chức tại Khu Du lịch Bình Quới (quận
Bình Thạnh, TP. HCM).
Tham gia Hội thi, nhóm Sinh viên thuộc khoa
Công nghệ thực phẩm - trường ĐH Nông Lâm TP.
HCM đã đạt giải do doanh nghiệp bình chọn với
sản phẩm Colla Poro - Dịch collagen xương cá sấu
thủy phân. Nhóm sinh viên này bao gồm: Võ Thị
Ánh Tuyết, Mai Ngọc Đông Vy, Hồ Thị Hồng Đào,
Nguyễn Thụy Giang với sự hướng dẫn của TS. Lê
Trung Thiên - Trưởng bộ môn Kỹ thuật thực phẩm
- Khoa Công nghệ thực phẩm. Sinh viên Võ Thị
Ánh Tuyết chia sẻ: “Chúng em tham dự cuộc thi
với mong muốn mang đến một sản phẩm giàu dinh
dưỡng đến gần hơn với doanh nghiệp, góp phần
nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây là một niềm
vinh dự và là nguồn động viên to lớn đối với chúng
em trong việc nghiên cứu và học tập. Em cảm thấy

tự hào khi là sinh viên trường ĐH Nông Lâm
TP.HCM”.

Sản phẩm Colla Poro
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Sản phẩm Colla Poro thuộc nhóm thực phẩm
chức năng với công dụng cải thiện sức khỏe xương
khớp, thích hợp cho người lớn tuổi và bệnh nhân
cần hồi phục sau phẫu thuật xương. Đồng thời, với
hàm lượng collagen peptide cao giúp cải thiện sạm
da, da khô, ngăn ngừa nếp nhăn. Collagen trích ly
từ xương cá sấu cũng được nghiên cứu giúp hỗ trợ
điều trị bênh xương thủy tinh ở trẻ em trong
chương trình Kim Cương tươi đẹp của Công ty
TNHH Cá Sấu Hoa Cà.
Hội thi Sinh viên sáng tạo lần này với hơn 80
sản phẩm đăng ký tham gia dự thi của sinh viên
đến từ các trường: Trường Đại học Công nghiệp,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG

TP.HCM, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM,
Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. HCM,
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại
học Bách Khoa ĐHQG TP. HCM…
Khoa Công nghệ thực phẩm

GẦN 1.000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP TRONG ĐỢT 1 NĂM 2017
Ngày 5/5 và ngày 9/5/2017, Nhà trường đã tổ
chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 cho
986 sinh viên thuộc các ngành, trong đó có 926
sinh viên đại học chính quy, 52 sinh viên cao đẳng
chính quy và 08 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 đối với 03

sinh viên đạt loại tốt nghiệp xuất sắc và tặng giấy
khen cho 190 sinh viên đạt tốt nghiệp loại Giỏi.
Đặc biệt, tân cử nhân Nguyễn Văn Hưng - thuộc
khoa Kinh tế trong niên khóa 2013-2017 đã nhận
được 02 bằng tốt nghiệp của 02 ngành (Kế toán
và Quản trị kinh doanh) với loại xếp nghiệp giỏi
và khá.
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cũng đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 21
sinh viên thuộc khóa 2 chương trình Thú y tiên tiến
- Khoa Chăn nuôi thú y, trong đó có 07 sinh viên
đạt tốt nghiệp loại Giỏi. Đối với sinh viên Chương
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trình Thú y tiên tiến khi tốt nghiệp, ngoài việc
được nhận bằng tốt nghiệp đại học, sinh viên
còn được nhận chứng chỉ do trường đại học
Queensland cấp và do chính giáo sư của trường
trao. Sinh viên sau khi tốt nghiệp luôn được các
công ty trong lĩnh vực đánh giá rất cao về
chuyên môn và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ
chuyên ngành.
Hằng năm, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp
cho sinh viên trong 04 đợt vào tháng 3, tháng 6,
tháng 9 và tháng 12. Theo khảo sát của Trung tâm
Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, có
khoảng 90% sinh viên có việc làm sau khi tốt
nghiệp, trong đó có nhiều sinh viên được doanh
nghiệp giữ lại làm việc ngay sau thời gian thực tập.
Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

KHÓA HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ:
“CHẨN ĐOÁN BỆNH PHÂN TỬ TRÊN THỰC VẬT”
Khóa học: “Chẩn đoán bệnh phân tử trên thực
vật” do Viện nghiên cứu BIOTEC, Thailand
phối hợp với Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh
học và Môi trường (RIBE) đã diễn ra thành công
tại Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi
trường, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí
Minh vừa qua.
Khóa học được giảng dạy bởi các giảng viên
của Viện nghiên cứu BIOTEC (Thailand),
Trường đại học Sardar Vallabhbhai Patel (Ấn
Độ) và Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và
Môi trường cho hơn 40 học viên là cán bộ giảng
dạy, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh của các
Viện nghiên cứu, Trường Đại học trong cả nước,
trong đó có một học viên người Kenya đang thực
hiện đề tài nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vi
sinh vật gây bệnh thuộc Viện nghiên cứu Công
nghệ Sinh học và Môi trường (RIBE). Trong
suốt khóa học, các học viên được cung cấp các

kiến thức liên quan về một số loại bệnh phân tử
trên thực vật, cách xử lý mẫu, ly trích DNA, các
phương pháp phát hiện nhanh nguyên nhân gây
bệnh như PCR, LAMP, qRT-PCR,… Đồng thời,
học viên không chỉ có điều kiện thực hành các
phương pháp này bằng các mẫu bệnh trên cây đu
đủ, cây ớt, cây họ bầu bí… đã được chuẩn bị sẵn,
mà còn có thể thực hành trên các mẫu bệnh mà
học viên mang đến từ địa phương.
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Qua khóa huấn luyện, các học viên được nhận
rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng quý
giá trong lĩnh vực chẩn đoán bệnh phân tử trên
thực vật do các chuyên gia từ Thailand và Ấn Độ
cung cấp. Từ đó, học viên có thể áp dụng và phát
triển các quy trình đã được học vào quá trình giảng
dạy, nghiên cứu thực tiễn tùy theo điều kiện tại đơn

vị công tác. Bên cạnh đó, khóa học cũng là một cơ
hội để các nhà khoa học trong nước có thể gặp gỡ,
trao đổi, chia sẻ chuyên môn với nhau và với các
chuyên gia quốc tế, nhằm phát triển mạng lưới
giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau.
Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và môi trường

HỘI THẢO “REVIEW AND PLANNING”
Vừa qua, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI)
phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
tổ chức Hội thảo sơ kết sau một năm thực hiện và
lập kế hoạch hoạt động cho giai đoạn tiếp theo của
Dự án Quản lý rơm rạ. Đây là dự án được tài trợ
bởi tổ chức BMZ (CHLB Đức) được triển khai
đồng thời cả 3 nước Campuchia, Philippines và
Việt Nam từ năm 2016 nhằm sử dụng nguồn rơm
rạ hiệu quả hơn, hạn chế việc đốt đồng gây ô
nhiễm môi trường... Tại Việt Nam, có nhiều đơn vị
cùng tham gia hoặc phối hợp thực hiện các dự án
này trong đó có trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
(do Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp
chủ trì thực hiện).

Hội thảo được tổ chức tại Khách sạn Chương
Dương, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.Tham dự
có gần 60 đại biểu đến từ nhiều đơn vị, cơ quan,
ban ngành trong lĩnh vực nông nghiệp trong và
ngoài nước. PGS. TS. Dương Duy Đồng - Phó

Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
thay mặt Ban Lãnh đạo Nhà trường đến tham dự
Hội thảo.

Tại Hội thảo, các báo cáo viên trình bày kết
quả đạt được đối với các nghiên cứu đã thực
hiện, các đại biểu tập trung bàn bạc và đề xuất
các hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của Dự án
đối với cả 3 nước Campuchia, Philippines và Việt
Nam. Phía IRRI sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp
và gửi các đề xuất cho nhà tài trợ của dự án, các
đề xuất được phê duyệt sẽ sớm được thông báo
và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong
chương trình, đại biểu được đưa đi tham quan
thực tế các máy móc thiết bị của các nghiên cứu
ứng dụng được thực hiện bởi các đơn vị tham gia
dự án như các máy trong dây chuyền ép viên rơm
(máy băm, máy nghiền, máy ép viên), máy sấy
rơm, máy ép kiện rơm,...
Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp
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SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG TỪ TẬP ĐOÀN LOTTE
Sáng ngày 27/4/2017, tập đoàn Lotte đã tổ chức
lễ trao học bổng Lotte năm 2017 cho 50 sinh viên
xuất sắc thuộc 8 trường đại học trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị các suất học
bổng lên đến 10.000 USD. Đây là những sinh viên
đã có những cố gắng, nỗ lực để đạt được những
thành tích học tập xuất sắc thuộc các trường đại
học lớn tại TP. HCM: Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tài
chính - Marketing, Đại học Ngoại ngữ - Tin học
TP.HCM, Đại học Công nghiệp Thực phẩm
TP.HCM, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học
Hoa Sen, Đại học Tôn Đức Thắng.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có 03 sinh
viên được nhận học bổng lần này, đó là: Nguyễn
Anh Nhựt (bộ môn Công nghệ hóa học), Trần Thị
Kim Nguyên (khoa Môi trường và tài nguyên) và
Nguyễn Thị Hồng Uyên (khoa Thủy sản).
Ngoài phần học bổng bằng tiền mặt là 200
USD, các sinh viên còn có cơ hội thực tập và làm
việc trong các công ty con của Tập đoàn LOTTE
như LOTTE Mart, Lotteria, LOTTE Cinema…
Qua 19 năm, LOTTE Foundation đã trao học bổng
cho hơn 1.500 sinh viên xuất sắc tại Việt Nam và
một số quốc gia Đông Nam Á, với với tổng giá trị
hơn 20 tỷ đồng.

Phòng Công tác Sinh viên
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HỘI THAO CÔNG ĐOÀN 5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÍA NAM
Trong hai ngày 06 và 07/5/2017, Trường Đại
học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã
tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ 20 của Công
đoàn 5 trường đại học gồm: Trường ĐH Nông
Lâm TP.HCM, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH
Đồng Tháp, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh và
Trường ĐHSP Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Hội thao có hơn 250 vận động viên tham gia thi
đấu nhiệt tình, hào hứng. Đây là hoạt động thể dục
thể thao truyền thống được tổ chức mỗi năm một
lần, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục
thể thao, nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, giảng
viên, đồng thời đây còn là dịp để các trường trong
khu vực gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh
nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như trong
công tác công đoàn, tạo tình đoàn kết giữa các đơn
vị, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá lành
mạnh trong môi trường giáo dục đại học.

Tham gia Hội thao, công đoàn trường Đại học
Nông Lâm TP.HCM đã đạt được nhiều thành tích
với: Huy chương vàng môn cầu lông đôi nam và
đôi nam nữ, huy chương bạc môn cầu lông đôi nữ,
huy chương đồng môn cầu lông đôi nam nữ, huy
chương bạc môn bóng chuyền, huy chương bạc
bóng bàn đôi nữ, huy chương vàng môn tennis đôi
nam, huy chương đồng môn tennis cho lãnh đạo.

Công đoàn trường

HƠN 1.200 ĐƠN VỊ MÁU
TỪ CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
Trong hai ngày 24-25/4/2017, tại trường ĐH
Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra chương trình hiến
máu nhân đạo. Tiếp nối sự thành công của ngày
hiến máu nhân đạo đợt 1 năm học 2016-2017,
ngày hội hiến máu nhân đạo lần này với chủ đề
“Một giọt máu đào – Gửi trao hi vọng” đã thu hút
hơn 1.200 cán bộ nhân viên và sinh viên trong
trường tham gia.
Hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên
được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM. Mỗi năm học, Phòng Công tác Sinh viên
và Hội sinh viên của trường phối hợp với Trung
tâm Hiến máu Nhân đạo TP.HCM tổ chức hai đợt

hiến máu nhân đạo. Sự tham gia của các thành viên
trong Đội Sinh viên tình nguyện Trường đóng vai
trò quan trọng trong việc hỗ trợ các quy trình hiến
máu, đặc biệt là hoạt động phổ biến kiến thức liên
quan đến vấn đề hiến máu, các bệnh về máu.
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Kết thúc ngày hội, số lượng đơn vị máu hiến
nhận không chỉ góp phần khắc phục tình trạng
thiếu máu trầm trọng của các ngân hàng máu hiện
nay mà còn thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn
cao cả cán bộ, nhân viên và sinh viên Trường Đại
học Nông Lâm TP.HCM.
Hội sinh viên

Tin vắn
Ngày 28/4/2017, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã tổ chức Hội nghị Liên kết giáo quốc
phòng và an ninh cho 19 trường đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí minh và 5 trung tâm liên kết đào tạo.
Hội nghị tập trung đánh giá kết quả giáo dục quốc phòng, an ninh năm học 2016 - 2017 và kế hoạch
giáo dục kế hoạch quốc phòng, an ninh năm 2017 - 2018. Theo đó, trong năm học 2016 - 2017, Trung
tâm phối hợp với các trường thực hiện nghiêm túc quy định về liên kết giáo dục quốc phòng, an ninh
cho sinh viên các trường theo quyết định của trên. Trong đó thực hiện việc tổ chức quản lý, giảng dạy,
đánh giá, cấp chứng chỉ cho sinh viên 19 trường đại học, cao đẳng chặt chẽ, chu đáo, an toàn và đạt chất
lượng cao.
Ngày 15-16/04/2017, trường đại học Nông Lâm Tp.HCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt
1, trong đó điểm đặc biệt nhất là kỳ thi năm nay là có sự tham gia của thí sinh cao tuổi nhất là Bác: Đặng
Thái Hòe sinh ngày 15/1/1955. Được biết thí sinh đã đến tuổi về hưu nhưng vẫn tham gia kỳ thi này với
mong muốn tiếp cận kiến thức mới và tạo động lực cho con cháu noi theo.
Ngày 26/4/2017, phòng Hành chính đã tổ chức tập huấn cập nhật trang Website các đơn vị. Tại buổi
tập huấn, bộ phận công nghệ thông tin đã cung cấp những nội dung về Website như: nhận diện tính chất,
nội dung của website, tổ chức giao diện người dùng theo đặc điểm website, vai trò của các menu thông
tin website; vấn đề xây dựng chủ điểm, biên tập tin website, tổ chức và quản trị nguồn tin website và một
số kỹ năng biên tập các thể loại văn bản, tiêu đề tin bài và hình thức thể hiện giao diện trên website. Qua
đó, giúp cán bộ phụ trách trang website của các đơn vị có thêm kiến thức và kỹ năng quản trị cũng như
cập nhật tin, bài cho các trang websitetheo đặc thù của từng đơn vị mình phụ trách.
Ban Biên tập

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

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

