
LƯU HÀNH NỘI BỘ

THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ M
IN

H

TR
ÖÔ

ØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LA
ÂM

NLU

1955

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 105

LỜI BAN BIÊN TẬP

Hướng đến kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 
03/2/2018), chào mừng Xuân Mậu Tuất - 2018 và những sự kiện nổi bật của Nhà trường; Bản 
tin Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phát hành số Xuân 2018.

Một năm đã trôi qua và tiếp bước một năm mới - 2018, Ban Biên tập xin gửi đến Thầy, Cô 
giảng viên, Cán bộ Viên chức, nhân viên, sinh viên của trường 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. 
Hồ Chí Minh luôn phát triển bền vững theo tầm nhìn chiến lược: “Sẽ trở thành trường đại học 
nghiên cứu với chất lượng quốc tế”; phát triển bền vững sau 63 năm xây dựng và phát triển 
Nhà trường.

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 Cán bộ Viên chức, Sinh viên thông cảm và thường xuyên đóng góp ý kiến cho Bản tin 
về nội dung và hình thức cho các số tiếp theo ngày một hoàn thiện hơn.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, sự tham gia 
cộng tác của các đơn vị; sự giúp đỡ của Đảng bộ và các đoàn thể, các tác giả, các cộng tác 
viên để Bản tin Xuân 2018 ra mắt theo đúng kế hoạch.

Xin trân trọng cảm ơn!

                  Thay mặt Ban Biên tập
                                                                                                Trưởng Ban

                    PGS.TS.NGƯT. Huỳnh Thanh Hùng

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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Thư chúc Tết
của HIỆU TRƯỞNG

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 105

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 2018 và đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 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 Đinh Dậu đang gần kết thúc - một năm Nhà trường chúng ta đã đạt nhiều kết quả trong 
công tác tuyển sinh, cũng như tổ chức được nhiều sự kiện lớn như: Hội nghị đại biểu Công đoàn 
Trường nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường lần thứ XVII 
nhiệm kỳ 2017 - 2019; Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2019; 
Công tác kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo được đoàn 
đánh giá ngoài AUN công  nhận đạt chuẩn, nhiều chương trình hội thảo quốc tế được tổ chức 
thành công, các chương trình đào tạo chất lượng cao đã được đẩy mạnh; công tác hỗ trợ sinh 
viên trong học tập và đời sống, tư vấn việc làm, giới thiệu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp 
luôn được quan tâm và nhận được nhiều ý kiến tích cực từ sinh viên… 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.

Với mục tiêu chiến lược: “Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng, phát 
triển thành một trường đại học có chất lượng về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công 
nghệ và hợp tác quốc tế, sánh vai với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”, 
tập thể Nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu đưa Trường phát triển hơn nữa trong năm mới và những 
năm tiếp theo.

Một mùa xuân mới đã đến, tôi xin chúc các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nông 
Lâm thành phố Hồ Chí Minh cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc và có 
nhiều 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. NGƯT. Nguyễn Hay
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1. Ngày 17/11/2017, trường ĐH Nông Lâm 
TP.HCM đã công bố quyết định kéo dài thời 
gian giữ chức hiệu trưởng Nhà trường. Theo đó, 
GS.TS. Nguyễn Hay đã được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy Khối Đại 
học, Cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy 
và thầy cô giáo, cán bộ viên chức Trường Đại 
học Nông Lâm TPHCM tin tưởng và tiếp tục 
giao trọng trách Hiệu trưởng Nhà trường. 

5. Ngày 21/12/2017, Đại hội Công đoàn 
trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM nhiệm kỳ 
2017-2022 đã diễn ra thành công. ThS. Hoàng 
Thị Hương được tín nhiệm tiếp tục tái cử chức 
danh Chủ tịch Công đoàn trường và ThS. Đặng 
Kiên Cường là Phó Chủ tịch. 

6. Ngày 26/5/2017 đã diễn ra Đại hội Đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Nông 
Lâm TP.HCM lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2017-2019. Theo đó, đồng chí Lê Văn SoNy 
được bầu là Bí thư Đoàn, 02 đồng chí Lê Quang 
Trí và đồng chí Phan Đình Long là Phó Bí thư.

7. Ngày 18/12/2017 Đại hội đại biểu Hội 
sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM lần thứ 
VI, nhiệm kỳ 2017-2019 đã tổ chức thành công 
tốt đẹp. Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Thị Cẩm 
Vân là Chủ tịch Hội sinh viên trường và 03 đồng 
chí Phó Chủ tịch là Huỳnh Văn Lạc, Tôn Thị 
Khánh Linh, Bùi Quang Huy.

8. Tổ chức thành công Ngày hội việc làm vào 
ngày 16/10/2017 với gần 50 Doanh nghiệp tham 
gia, tìm được gần 2.000 đầu việc cho sinh viên. 

2. Tổ chức thành công các Hội nghị, Hội 
thảo quốc tế như: Hội nghị “VBFOODNET 
2017: an toàn và chất lượng trong chuỗi cung 
ứng thực phẩm” (từ ngày 12/11 đến ngày 
14/11/2017), Hội nghị “Cơ khí nông nghiệp và 
Kỹ thuật hệ thống sinh học (từ ngày 19/12 đến 
ngày 21/12/2017),...

3. Từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2017, 
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức đón 
tiếp đoàn đánh giá ngoài cấp chương trình đào 
tạo và cấp trường. Theo đó, Nhà trường đã được 
đánh giá đạt chuẩn đối với kiểm định chất lượng 
cấp chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA 
và đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo 
dục theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

SỰ KIỆN TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2017 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM10

9. Ngày 18 tháng 05 năm 2017, Đoàn thanh 
niên đã tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên 
tiến ĐH Nông Lâm TP.HCM làm theo lời Bác. Tại 
Lễ Tuyên dương, Ban tổ chức đã trao 04 giải 
thưởng Nguyễn Thái Bình và kết nạp 04 Đảng 
viên là những đoàn viên ưu tú. Giải thưởng 
Nguyễn Thái Bình đã được trao tặng cho 4 cá 
nhân xuất sắc: Huỳnh Thị Thu Thủy - UVBTV 
Đoàn trường, Phó BĐH Tổ Tu dưỡng Rèn luyện 

4. Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức 
năm học 2017-2018 diễn ra vào ngày 
15/12/2017 đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân 
nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 03 đồng chí: TS. 
Nguyễn Văn Trai - khoa Thủy sản, ThS. Trần 
Thế Phong - Khoa Lâm nghiệp, ThS. Bùi Hữu 
Chất - Phòng Đào tạo.
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Ban biên tập

Sáng ngày 15/12/2017, Trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Cán bộ 
- Công chức - Viên chức năm học 2017 - 2018. 
Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Thành Đô - 
Ủy viên BTV - Trưởng ban chính sách pháp luật 
Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, bà 
Vũ Thị Ngọc - Trưởng Văn phòng đại diện phía 
Nam - Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Về phía 
Nhà trường có GS.TS. Nguyễn Hay - Hiệu 
trưởng Nhà trường, Phó Bí thư Đảng ủy, TS. Bùi 
Ngọc Hùng - Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng trường, PGS.TS. Phạm Văn Hiền - Phó 
Hiệu Trưởng, PGS.TS. Dương Duy Đồng - Phó 
Hiệu trưởng, ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương - Chủ 
tịch Công đoàn và hơn 200 đại biểu tham dự. 

Với tinh thần làm việc khẩn trương và 
nghiêm túc, Hội nghị đã nghe Báo cáo kết 
quả thực hiện nghị quyết năm học 
2016-2017, phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2017-2018; báo cáo công tác tài chính 
năm học 2016-2017; báo cáo bổ sung sửa 
đổi về Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 
2017-2018; báo cáo hoạt động công tác 
Thanh tra nhân dân năm học 2016-2017; 

Báo cáo về định hướng phát triển, cũng như 
báo cáo tổng hợp ý kiến và trả lời các ý kiến 
được tổng hợp từ Hội nghị cán bộ, công 
chức, viên chức tại các đơn vị. 

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 105

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC 
NĂM HỌC 2017-2018

10. Từ tháng 9/2017, Nhà trường đã đưa 
vào sử dụng phần mềm đăng ký thông tin làm 
giấy tờ sinh viên thông qua website http://sv.hc-
muaf.edu.vn/. Hệ thống đăng ký online đã giúp 
sinh viên chủ động đăng ký xác nhận các loại 
giấy tờ theo nhu cầu mà không phải liên hệ  trực 
tiếp tại phòng Công tác Sinh viên như trước đây. 

Hạt Giống Đỏ; Lê Thị Thúy Sang - Bí thư Đoàn 
khoa Công nghệ Thực phẩm; Nguyễn Vũ Đức 
Thịnh - Phó Bí thư Đoàn khoa Môi trường và Tài 
nguyên và Nguyễn Triệu Thế Hải - UVBCH Đoàn 
khoa Thủy sản. 04 Đoàn viên tiêu biểu được kết 
nạp Đảng viên, đó là: Nguyễn Huy Đức - UVBCH 
Đoàn khoa Lâm nghiệp, Huỳnh Hữu Huân - 
UVBCH Đoàn trường, Trần Hữu Phong - UVBTV 
Đoàn trường và Lư Như Ý - Nguyên Bí thư Đoàn 
khoa Công nghệ Thực phẩm.
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Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi 
nổi các vấn đề xoay quanh hoạt động của Nhà 
trường trong năm học vừa qua với những vấn đề 
liên quan như: về việc nâng cao chất lượng đào 
tạo và công tác nghiên cứu khoa học; về quy 
chế dân chủ; về chế độ lương thưởng cho cán 
bộ, giảng viên, về quy chế khuyến khích đối với 
các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh 
viên;… Hội nghị đã tập trung lắng nghe, phát 
biểu, đóng góp, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá 
những kết quả đã đạt được trong phong trào thi  

đua trên một số lĩnh vực trọng yếu của Nhà trường, 
cũng như một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra Nhân dân giai 
đoạn 2015 – 2017 đã kết thúc. Hội nghị đã tiến 
hành bỏ phiếu, bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân 
nhiệm kì mới 2017 – 2019 gồm 03 đồng chí 
gồm: TS. Nguyễn Văn Trai - Khoa Thủy sản, 
ThS. Trần Thế Phong, ThS. Bùi Hữu Chất - 
Phòng Đào tạo.

Ngày 21/12/2017 tại hội trường P100 - Giảng 
đường Phượng Vỹ đã diễn ra Đại hội đại biểu 
Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Liên 
đoàn Lao động TP.HCM, đại diện Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam; Về phía trường ĐH Nông 
Lâm TP.HCM có Ban Giám hiệu Nhà trường; 
các đồng chí Chủ tịch Công đoàn trường qua 
các nhiệm kỳ, đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện, 
Phòng, Ban trong trường. Đặc biệt, Đại hội có 
sự tham dự của 153 đại biểu thay mặt cho  

hơn 1.000 công đoàn viên của 33 Công đoàn 
bộ phận trực thuộc Trường.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe trình 
bày về: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban 
chấp hành (BCH) Công đoàn Trường nhiệm kỳ 
2012-2017, phương hướng, nhiệm vụ công 
đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và Báo cáo kiểm 
điểm hoạt động của BCH Công đoàn Trường 
Khóa XV nhiệm kỳ 2012-2017. 

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS. Nguyễn Hay - 
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường ghi 
nhận và biểu dương những thành tích mà Công

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM LẦN THỨ XVI, 

NHIỆM KỲ 2017-2022

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 105

Phòng Hành chính
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đoàn Trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa 
qua. Qua đó, Công đoàn Trường đã tổ chức 
thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn lần 
thứ XV với tinh thần năng động, đổi mới, góp 
phần đáng kể cùng chính quyền nâng cao năng 
lực, phẩm chất cho đội ngũ và thường xuyên 
quan tâm đến việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên, 
góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững 
mạnh. Đồng thời, GS.TS. Nguyễn Hay cũng 
định hướng một số hoạt động trong việc tổ chức 
các hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, 
cụ thể Công đoàn sẽ là một thành tố quan trọng 

góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ then chốt của Nhà trường, góp phần 
xây dựng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trở 
thành Trường Đại học nghiên cứu, đa ngành, 
chất lượng và hội nhập trong giai đoạn tiến đến 
tự chủ đại học.  

Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia vào Ban 
Chấp hành Công đoàn khoá XVI nhiệm kỳ 
2017-2022. Đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hương 
được tín nhiệm tiếp tục tái cử chức danh Chủ 
tịch Công đoàn, đồng chí Đặng Kiên Cường là 
Phó Chủ tịch.

Công Đoàn Trường



THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ M
IN

H

TR
ÖÔ

ØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LA
ÂM

NLU

1955
7

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 105

Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia 
cùng hơn 50 đại diện từ các học viện, trường đại 
học, viện nghiên cứu của Việt Nam tham dự. 

 GS.TS Nguyễn Hay, Hiệu trưởng trường Đại 
học Nông Lâm TPHCM đồng thời là Phó chủ 
tịch Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam chủ trì 
hội nghị.

Hơn 30 bài báo cáo tham luận và trình bày 
tại Hội nghị với nội dung tập trung chủ yếu vào 
chủ đề nghiên cứu phát triển ngành cơ điện 
nông nghiệp và những thành tựu trong nghiên 
cứu về cơ điện nông nghiệp.

 Đây là diễn đàn rộng lớn của đội ngũ những 
người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và 
giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí Nông nghiệp và 
Kỹ thuật hệ thống Sinh học nhằm chia sẻ các 
kết quả về nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Cơ 
khí nông nghiệp và Kỹ thuật hệ thống Sinh học 
trong các năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2015 
đến nay giữa Việt Nam và các nước; thảo luận 
các nhiệm vụ và nội dung NCKH-CN và đào tạo

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ: 
CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC 
(THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL & BIO-SYSTEM ENGINEERING  ICABE 2017) 

Từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2017 Hội nghị 
quốc tế “Cơ khí nông nghiệp và Kỹ thuật hệ 
thống sinh học” diễn ra thành công tốt đẹp tại 
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Hội nghị 
được phối hợp tổ chức bởi Hội Cơ Khí Nông 
nghiệp Việt Nam và Tổ chức phi lợi nhuận - Mạng 
lưới Kỹ thuật có sự hợp tác của Nông dân Quốc 
tế, Nhật Bản  (International Farmers Participation 
Technical Network – IFPaT, NPO, Japan).

Hội nghị đã hân hạnh đón tiếp ông Yoshi-
suke Kishida - chủ tịch Hội máy nông nghiệp 
Nhật Bản - Tổng biên tập tạp chí quốc tế về cơ 
khí nông nghiệp AMA (tạp chí trong danh mục 
SCI của ngành Cơ khí nông nghiệp); Ông Hai 
Sakurai - Giám đốc tổ chức IFPaT, NPO, Japan; 
ông Novizar Nazir - điều phối viên SAFE Net-
work (Mạng Lưới Nông Nghiệp Thực Phẩm và 
Năng Lượng Bền Vững Vùng Châu Á – Thái 
Bình Dương), hơn 20 khách quốc tế là giáo sư, 
nhà nghiên cứu, doanh nghiệp đến từ các nước 
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nghiệp của Việt Nam và các nước và góp phần 
thúc đẩy vai trò của KHCN về Cơ khí nông 
nghiệp vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn của đất nước.

đến năm 2020 và một số năm tiếp theo nhằm 
nâng cao chất lượng và hiệu quả KHCN- đào 
tạo về Cơ khí nông nghiệp và Kỹ thuật hệ thống 
Sinh học; Gắn chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ 
Trường đại học – Viện nghiên cứu – Doanh 

Lạc – sinh viên năm 3 - khoa Chăn nuôi thú y,  
đồng chí Tôn Thị Khánh Linh – sinh viên năm 3 
- Khoa Nông học, và đồng chí Bùi Quang Huy - 
sinh viên năm 3 - khoa Môi trường tài nguyên; 
05 đồng chí giữ chức vụ ủy viên Ban thư ký, và 
18 ủy viên Ban Chấp hành.

ĐẠI HỘI HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Đ/c Phạm Thị Cẩm Vân
Chủ tịch Hội Sinh viên 
nhiệm kỳ 2017-2019

Đ/c Tôn Thị Khánh Linh
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên 

nhiệm kỳ 2017-2019

Đ/c Bùi Quang Huy
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên 

nhiệm kỳ 2017-2019

Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội Sinh viên nhiệm kỳ 

2017-2019

Khoa Cơ khí Công nghệ

Ngày 18/12/2017, Hội Sinh viên Trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức thành công 
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Tới dự Đại hội có đại diện ủy viên Hội sinh 
viên Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Huỳnh 
Thanh Hùng - Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
Nhà trường, đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, 
Khoa, Trung tâm cùng 195 đại biểu chính thức 
đại diện cho sinh viên trong toàn Trường.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe đồng 
chí Nguyễn Thị Xuân Mành - Phó Chủ tịch Hội 
Sinh viên Trường trình bày báo cáo tổng kết 
những thành tựu mà Hội Sinh viên Nhà trường 
đã đạt được trong giai đoạn 2014-2016 cũng 
như những khó khăn, hạn chế còn tồn tại qua 
các nội dung công tác như: Công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, xây dựng lối sống đẹp trong 
hội viên, sinh viên; triển khai phong trào “Sinh 
viên 5 tốt” trong hội viên, sinh viên...

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Nông 
Lâm phát huy chuyên môn, nâng cao 5 tốt”, Đại 
hộiđã thảo luận xây dựng phương hướng hoạt 
động, công tác nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đại hội 
cũng đã bầu ra BCH Hội Sinh viên Trường khóa 
VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 27 đồng chí là 
những sinh viên ưu tú, tiêu biểu, trong đó: Đồng 
chí Phạm Thị Cẩm Vân - sinh viên năm 2 - khoa 
Công nghệ thực phẩm giữ chức vụ Chủ tịch Hội 
Sinh viên trường; có 03 đồng chí là Phó chủ tịch 
Hội sinh viên trường gồm: đồng chí Huỳnh Văn 
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LỄ KÝ KẾT MOU GIỮA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM 
VỚI TRƯỜNG ĐH CHEA SIM VÀ TRƯỜNG ĐH SVAY RIENG, CĂMPUCHIA

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS. TS. 
Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng Nhà trường đánh giá cao những đóng góp 
của Hội Sinh viên Trường trong thời gian qua, 

cũng như luôn đặt niềm tin vào Hội Sinh viên 
trường trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện 
thành công chiến lược phát triển Nhà trường.

Ngày 14.12.2017, tại trường Đại học Nông 
Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết MOU 
giữa Nhà trường với trường ĐH Chea Sim và 
trường ĐH Svay Rieng, Cămpuchia. 

Tham dự buổi ký kết có GS. TS. Nguyễn 
Hay - Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Ngọc Thuỳ - 
Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, PGS. TS. 
Nguyễn Huy Bích - Trưởng khoa Cơ Khí, PGS. 
TS. Nguyễn Tất Toàn - Trưởng khoa Chăn nuôi 
Thú y, TS. Võ Thái Dân - Trưởng khoa Nông 
học. Về phía đoàn công tác Cămpuchia có TS. 
Touch Visalsok - Thứ trưởng Bộ Giáo dục, 
Thanh niên và Thể thao Cămpuchia, TS. Tum 

Saravuth - Hiệu trưởng Đại học Svay Rieng 
(SRU), Seth Khan - Hiệu trưởng Đại học Chea 
Sim cùng đại diện các khoa của hai trường. 
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TS. Touch Visalsok chia sẻ rất vui và vinh dự 
là lần thứ hai được dẫn phái đoàn Cambodia đến 
thăm, làm việc, ký kết hợp tác với trường Đại học 
Nông Lâm.

Tại Lễ ký kết, Lãnh đạo các trường đã thống 
nhất về khả năng hợp tác với nhau thông qua 
các chương trình đào tạo ngắn hạn, trao đổi 
giảng viên, sinh viên, phối hợp tổ chức các hội 
thảo, hội nghị quốc tế về các chủ đề như phát 
triển nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu…

thành và phát triển của trường, các thế mạnh 
của trường, từ đó có thể hợp tác thông qua các 
chương trình đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh 
viên giữa hai trường.

Đây là lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại 
trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, đại diện 
trường Đại học Hải Dương Thượng Hải. đã bày tỏ 
niềm cảm kích trước sự đón tiếp của Nhà trường.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, 
hứa hẹn khả năng hợp tác phát triển giữa hai 
đơn vị trong thời gian sắp tới.

Vừa qua, trường Đại học Nông Lâm đã có 
buổi làm việc với đại diện trường đại học Hải 
Dương Thượng Hải, Trung Quốc. Tiếp đoàn có 
PGS. TS. Dương Duy Đồng - Phó 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, 
PGS. TS. Lê Quốc Tuấn - Trưởng khoa Tài 
nguyên và Môi trường.

Tại buổi làm việc, Đại học Hải Dương 
Thượng Hải đã giới thiệu sơ nét về lịch sự hình 

TIẾP ĐOÀN ĐẠI DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 
THƯỢNG HẢI - TRUNG QUỐC

Phòng Hợp tác quốc tế
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HỘI THI “TÔI LÀ BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI” 

Ngày 20/12/2017, Đoàn trường đã tổ chức 
Hội thi “Tôi là Bí thư chi đoàn giỏi”. Đây là hoạt 
động tôn vinh những đóng góp to lớn của các Bí 
thư chi đoàn trong công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên của Trường Đại học Nông Lâm TP. 
Hồ Chí Minh; cũng như tạo một sân chơi bổ ích, 
thú vị giúp cho Bí thư chi đoàn thể hiện tài năng, 
bản lĩnh, sự hiểu biết của mình.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn 
Sony - Bí thư đoàn trường và đồng chí Ngô 
Công Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng 
ban Tổ chức Đoàn trường.

Tại cuộc thi, các câu hỏi đều xoay quanh 
kiến thức về sự hình thành và phát triển của 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng như các kiến 
thức chung về xã hội. Trải qua 30 câu hỏi của 
chương trình, đồng chí Đặng Võ Phong - Bí thư 
chi đoàn DH17VT - khoa Công nghệ Thực 
phẩm đạt giải nhất, giải nhì thuộc về đồng chí 
Lê Thị Cẩm Bình - Bí thư chi đoàn DH16DY - 
khoa Chăn nuôi Thú y và đồng chí Nguyễn 
Thanh Nhã - Bí thư chi đoàn DH17TB - khoa 
Quản lý Đất đai và Bất động sản.
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Ngày 23/01/2018, Khoa Lâm Nghiệp - Trường 
đại học Nông Lâm Tp.HCM đã tổ chức “Hội thảo 
khoa học: “Phát triển Lâm nghiệp bền vững ”. 
Đến tham dự chương trình về phía lãnh đạo Nhà 
trường có sự hiện diện của PGS.TS.NGUT 
Huỳnh Thanh Hùng – Phó hiệu trưởng, Bí thư 
Đảng Ủy, PGS.TS Nguyễn Phú Hòa - Trưởng 
phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, TS. Trần 
Đình Lý – Trưởng phòng Đào tạo, PGS.TS Phạm 
Ngọc Nam – Trưởng khoa Lâm nghiệp; Về phía 
khách mời có PGS.TS Phạm Thế Dũng – 
Nguyên Viện trưởng Viện khoa học Lâm nghiệp 
Nam bộ, TS. Phạm Trọng Thịnh – Viện trưởng - 
Phân viện điều tra qui hoạch rừng, ThS. Huỳnh 
Văn Hạnh – Phó chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ 
Tp.HCM, Mr. Angelo Moras – Curvetta Compa-
ny, Mr. Chiyoshi Suzuki – Japan wood station,... 
cùng các Thầy Cô nguyên lãnh đạo khoa Lâm 
Nghiệp, Thầy Cô giảng viên Khoa Lâm Nghiệp - 
Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM. 

Mở đầu chương trình là bài phát biểu khai 
mạc cuả PGS.TS Phạm Ngọc Nam về tình 
hình phát triển và nghiên cứu Lâm nghiệp hiện 
nay, cơ hội và những thách thức cho ngành 
trong tương lai. Tiếp đó là bài phát biểu chỉ đạo 
của PGS.TS.NGUT Huỳnh Thanh Hùng kỳ 
vọng ngành Lâm nghiệp phát triển bền vững 
thông qua những nghiên cứu chuyển giao công 
nghệ của các Thầy Cô khoa Lâm nghiệp góp 
phần thúc đẩy ngành phát triển đạt hiệu quả 
cao, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước. Tiếp nối chương 
trình  là những đóng góp của các bài tham luận 
và các bài báo cáo khoa học góp phần chia sẻ 
những thông tin những kiến thức về nghiên cứu 
khoa học góp phần định hướng phát triển 
ngành trong tương lai. Hội thảo khoa học đã 
diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 12 
giờ cùng ngày.

HỘI THẢO KHOA HỌC: 
“PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG”

Khoa Lâm nghiệp
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Ngày 06/01/2018 Trường đại học Nông Lâm 
Tp.HCM tổ chức chương trình “Hội thảo: “Khởi 
nghiệp – Sách và hành động và Lễ trao giải 
thưởng cuộc thi : Ý tưởng nghiên cứu khoa học và 
Ý tưởng khởi sự kinh doanh”. Đến tham dự 
chương trình về phía khách mời có: Cô Lê Thị 
Thanh Lâm – Phó tổng giám đốc công ty 
SaiGonFood và Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh – Tổng 
giám đốc Công ty SaiGonBook, về phía Lãnh 
đạo Nhà trường có sự hiện diện của 
PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng – Phó hiệu 
trưởng, Bí thư Đảng Ủy, PGS.TS Nguyễn Phú 
Hòa - Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa 
học, TS. Trần Đình Lý – Trưởng phòng đào tạo, 
cùng các Thầy Cô trưởng phó các đơn vị, Thầy 
Cô giảng viên và các em sinh viên - Trường đại 
học Nông Lâm Tp.HCM. 

Mở đầu chương trình là cuộc trò chuyện cùng 
2 nhân vật khách mời Cô Lê Thị Thanh Lâm – 
Phó tổng giám đốc công ty SaiGonFood và Anh 
Nguyễn Tuấn Quỳnh – Tổng giám đốc Công ty 
SaiGonBook đã trao đổi chia sẻ những kinh 
nghiệm sống quí báu và đặc biệt là những chia 
sẻ thẳng thắn những bài học kinh nghiệm của 
chính bản thân khách mời, phương pháp và kinh 
nghiệm khởi nghiệp cho các bạn trẻ, cách viết hồ 
sơ xin việc và kinh nghiệm phỏng vấn thành 
công... Hai vị khách mời còn tài trợ các giải 
thưởng cho các bạn sinh viên đạt giải trong cuộc 
thi Ý tưởng sáng tạo nghiên cứu khoa học và ý 
tưởng khởi sự kinh doanh.

Bên cạnh đó chương trình còn giới thiệu 
những quyển sách hay mang lại nhiều bài học ý

nghĩa đến các em sinh viên, cơ học để các em 
tiếp xúc đến sách và đặt ra những mục tiêu, 
những kế hoạch cho chính bản thân cần thực 
hiện để khởi nghiệp thành công. Ngoài ra hai vị 
khách mời còn có những phần quà đặc biệt cho 
các bạn sinh viên có câu hỏi hay, những bạn 
sinh viên tham gia hội chợ sách... Chương trình 
đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 12 
giờ cùng ngày.

HỘI THẢO: “KHỞI NGHIỆP – SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG VÀ 
LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI: Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC VÀ Ý TƯỞNG KHỞI SỰ KINH DOANH”

Khoa Lâm nghiệp
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TỌA ĐÀM: “VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN 
- HỘI SINH VIÊN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP”

KHÓA HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ: 
“PHÁT HIỆN NHANH VI SINH TRONG THỰC PHẨM”

Sáng ngày 06/01/2018 Ban thanh vận Đảng 
ủy đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề "Vai trò 
của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trong thời 
kỳ hội nhập" tại phòng họp 205 nhà Thiên Lý. 

Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện Ban giám 
hiệu Nhà trường, các Thầy Cô là Bí thư Đoàn 
trường, Cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và Ban chấp 
hành Đoàn - Hội trường, Bí thư các Đoàn khoa/bộ 
môn. Chủ trì buổi Tọa đàm là PGS.TS Nguyễn 
Tất Toàn - Trưởng ban thanh vận Đảng ủy.

Tọa đàm đã cùng nhau trao đổi, thảo luận 
và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của công 
tác Đoàn - Hội trong thời kỳ hội nhập. Qua đó, 
Ban chấp hành Đoàn - Hội đương nhiệm đã 
tiếp thu rất nhiều ý kiến chỉ đạo cũng như động 
viên, khích lệ của Lãnh đạo Nhà trường. Đó sẽ 
là động lực to lớn để giúp cho công tác Đoàn - 
Hội của trường Đại học Nông Lâm TP. HCM 
ngày càng lớn mạnh và đem đến nhiều lợi ích 
cho sinh viên.

Từ ngày 27/12 đến ngày 29/ 12/2017, tại 
trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra khóa 
huấn luyện  “Phát hiện nhanh vi sinh trong thực 
phẩm” do Viện nghiên cứu BIOTEC - Thailand 
và trường Đại học Tuskegee, Mỹ phối hợp với 
Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học  - trường 
đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức. 

Khóa huấn luyện với hơn 27 học viên tham 
gia là cán bộ giảng dạy, nhà nghiên cứu, 
nghiên cứu sinh, nhân viên kỹ thuật đến từ các 
doanh nghiệp của các Viện nghiên cứu, 
Trường Đại học trong cả nước. Trong suốt khóa 
học, các học viên được cung cấp các kiến thức 
liên quan về một số loại vi sinh vật là nguyên 

Đoàn Thanh niên
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Vừa qua, được sự chấp thuận của Ban chủ 
nhiệm Bộ môn Công nghệ hóa học, câu lạc bộ 
tiếng Anh “Chemist English Club”ngành Công 
nghệ hóa học đã được thành lập và bắt đầu 
hoạt động. Câu lạc bộ là nơi sinh hoạt, học tập, 
rèn luyện khả năng ngoại ngữ, khả năng giao 
tiếp của sinh viên cũng như ôn tập cho các sinh

viên cũng như ôn tập cho các sinh viên chuẩn 
bị thi chuẩn đầu ra B1. Các chủ đề được trao 
đổi trong các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ 
như: Food, Travelling, Fashion, Women’s Day, 
Teachers’ Day…Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng 
tổ chức các buổi kiểm tra để sinh viên ôn tập lại 
kiến thức chuẩn bị thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ,

nhân chính gây nhiễm độc thực phẩm như 
Salmonella spp., Escherichia coli…, cũng như 
cách xử lý mẫu và ly trích DNA từ mẫu thực 
phẩm, các phương pháp phát hiện nhanh 
nguyên nhân nhiễm độc trên thực phẩm bằng 
kỹ thuật hiện đại như PCR, LAMP, real-
time-PCR,… Đồng thời, học viên còn có điều 
kiện thực hành các phương pháp này bằng các 
mẫu thực tế đã được chuẩn bị sẵn.

Qua khóa học, 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

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH 
NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC



Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 105

THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ M
IN

H

TR
ÖÔ

ØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LA
ÂM

NLU

1955
16

các bài khảo sát tiếng Anh theo chuẩn quốc tế 
cũng như giao lưu với các câu lạc bộ khác, tổ 
chức các chuyến tham quan ngoại khóa để bài 
học thêm sinh động. Hy vọng rằng câu lạc bộ 

tiếng Anh ngành Công nghệ hóa học sẽ tiếp tục 
được phát triển và nhận được nhiều sự hỗ trợ 
của các giảng viên và sinh viên trong và ngoài 
trường. 

Ngày 19/1/2017, tại trường ĐH Nông Lâm 
TP.HCM đã diễn ra chương trình Lễ trao học 
bổng Nguyễn Trường Tộ (do tổ chức Y tế - Văn 
hóa – Giáo dục VNHELP tài trợ) năm học 
2017-2018. Tham dự chương trình có bà Phạm 
Thị Phương Anh – đại diện tổ chức VNHELP, đại 
diện các trường đại học có sinh viên nhận học 
bổng, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng – Phó Hiệu 
Trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, đại diện 
các Phòng/ Ban, Khoa/Bộ môn trong trường.

Tại buổi Lễ có 259 sinh viên thuộc 07 trường 
Đại học trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh 
được nhận học bổng, bao gồm: ĐH Nông Lâm, 
ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách khoa, ĐH Y 
Dược, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH 
Sân khấu – Điện ảnh và Nhạc viện thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại lễ trao học bổng, PGS.TS 
Huỳnh Thanh Hùng- Phó hiệu trưởng Trường

ĐH Nông Lâm TPHCM đã gửi lời cảm ơn sâu 
sắc đến sự quan tâm, chia sẻ mà Quỹ 
VNHELP đã dành cho sinh viên Trường ĐH 
Nông Lâm TPHCM nói riêng, sinh viên các 
trường đại học khác nói chung. Thầy cũng tin 
tưởng với sự chọn lựa kỹ càng (qua nhiều vòng 
tuyển chọn) những sinh viên vinh dự đứng trên 
bục nhận giấy chứng nhận và học bổng hôm 
nay, sẽ không chỉ có ý thức, trách nhiệm sử 
dụng số tiền mà mình được trao tặng một cách  

BM.Công nghệ hóa học

259 SINH VIÊN THUỘC 07 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
NHẬN HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
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Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2018) và 
mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Công đoàn Trường 
đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức Ngày hội 
Trò chơi dân gian với chủ đề: “Mừng Đảng -  
Đón Tết - Vui Xuân”. Chương trình đã thu hút sự 
tham gia nhiệt tình của các công đoàn viên 
trong trường với các trò chơi như: Nhảy bao bố, 

Hành quân nấu cơm, Bịt mắt đập niêu. Đây là 
hoạt động tạo không khí xuân vui tươi, ôn lại 
những nét sinh hoạt dận gian truyền thống Việt 
Nam, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần 
đoàn kết; tăng cường mối quan hệ giao lưu gắn 
bó, học hỏi trao đổi những kinh nghiệm trong 
hoạt động phong trào của cán bộ viên chức, 
người lao động trong toàn Trường.

HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 
XUÂN MẬU TUẤT 2018

hợp lý, mà còn xây dựng được giá trị học vấn 
cho bản thân mình.

Em Lê Thị Thanh Nguyệt - sinh viên năm 
thứ 4 khoa Kinh Tế của trường Đại học Nông 
Lâm Tp.HCM đã phát biểu cảm ơn nhà tài trợ 
rằng: “Quỹ học bổng Nguyễn Trường Tộ đã 
đồng hành cùng chúng em trên giảng đường 
Đại học những năm vừa qua, cảm ơn tổ chức 
VNHelp đã luôn thấu hiểu và chắp cánh cho 

ước mơ của sinh viên chúng em thêm phần trọn 
vẹn và thuận lợi”.

Ra đời từ năm 1991 đến nay, Quỹ VNHELP 
đã có rất nhiều đóng góp trong các hoạt động 
hỗ trợ người nghèo tại Việt Nam. Hàng năm, 
Quỹ đã trao hàng trăm suất học bổng cho các 
sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, tạo dựng 
niềm tin và động lực cho nhiều thế hệ sinh viên 
yên tâm học tập, theo đuổi giấc mơ của mình.

Phòng Công tác Sinh viên
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Tối 31/12/2017, hòa chung không khí mừng 
Xuân Mậu Tuất 2018, Đoàn Thanh niên-Hội 
Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tổ 
chức Hội diễn văn nghệ mừng Đảng mừng 
Xuân với chủ đề: “Bước chuyển mình mùa 
xuân”. Chương trình thu hút hơn gần 1000 cán 
bộ, giảng viên và sinh viên tham dự. Các tiết 
mục văn nghệ đều được chuẩn bị rất công phu, 
tập luyện kỹ lưỡng, thể hiện sự chuẩn bị chu 
đáo của các Chi đoàn và sự quan tâm của Đoàn 
Thanh niên với các nội dung chủ yếu nhằm 
tuyên truyền về truyền thống cách mạng vẻ 
vang của Đảng, dân tộc; thể hiện tình cảm 
thiêng liêng, thành kính với Bác Hồ kính yêu và 
chào đón Xuân Mậu Tuất 2018. Đồng thời, đây 
cũng là sân chơi để sinh viên các lớp được giao 
lưu và thể hiện năng khiếu văn nghệ của mình, 
góp phần củng cố đội văn nghệ của trường. 

Đoàn Thanh niên

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

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


