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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 108

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM:

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

NĂM 2018

Sáng ngày 7/4/2018, trường Đại học Nông
Lâm TP. HCM đã tổ chức chương trình Tư vấn
tuyển sinh trực tuyến năm 2018. Ban tư vấn bao
gồm PGS.TS.NGƯT. Huỳnh Thanh Hùng - 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, cùng lãnh đạo các Khoa/Bộ môn của
trường ĐH Nông Lâm TP. HCM. Chương trình
được phát trực tiếp trên kênh Youtube Nong
Lam University và kênh fanpage của Nhà

trường đã thu hút nhiều sự quan tâm của học
sinh và phụ huynh.
Tại chương trình, thông qua sự tương tác trực
tiếp với Ban tư vấn bằng hệ thống tin nhắn hoặc
gọi điện, phụ huynh và học sinh đã được cung
cấp các thông tin về kỳ thi THPT 2018, giải đáp
những thắc mắc xoay quanh việc chọn ngành,
chọn nghề phù hợp; cũng như những nội dung
liên quan đến các nhóm ngành đào tạo tại
trường ĐH Nông Lâm TP. HCM về chỉ tiêu tuyển
sinh, ngành nghề đào tạo, chương trình học,
thời gian học, việc làm sau tốt nghiệp…

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

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 028.38966780 (P. Hành chính)
028.38974560 (P. Công tác Sinh viên)
028.38963350 (P. Đào tạo)
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Cũng nằm trong chương trình tư vấn Tuyển
sinh và Hướng nghiệp năm 2018 của Nhà
trường, sáng ngày 14/4/2018 Tổ truyền thông Tư vấn và hỗ trợ công tác tuyển sinh đã thực
hiện chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến
tại Phân hiệu Gia Lai. Điểm mới là nếu trước

đây 2 phân hiệu của Trường tại Gia Lai và
Ninh Thuận chỉ tuyển sinh khu vực miền
Trung và Tây Nguyên thì nay sẽ tuyển sinh
trong cả nước.
Tổ Truyền thông - Tư vấn và Hỗ trợ công tác tuyển sinh

CÁC GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC WAGENINGEN (HÀ LAN)
TẶNG HỌC BỔNG SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Sáng ngày 12/4/2018, Khoa Công nghệ thực
phẩm đã tổ chức Lễ trao học bổng cho 06 sinh
viên của Khoa, bao gồm: Đồng Thị Huyền
Quyên, Ngô Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thùy
Danh, Nguyễn Võ Diệu Hiền, Phạm Thị Ngọc
Dung, Phạm Văn Khánh. Học bổng được tài trợ
từ các giáo sư tại đại học Wageningen - Hà Lan.
Năm nay, TS. Mai Ngọc Khương (Đại học
Quốc tế) đã tiếp tục đại diện các giáo sư trường
đại học Wageningen trao 06 suất học bổng cho
sinh viên khóa 2015 - ngành Công nghệ Thực
phẩm của trường Đại học Nông Lâm TP.
HCM. Đây là học bổng thường niên dành cho
sinh viên năm nhất có kết quả học tập khá trở
lên, hoàn cảnh gia đình khó khăn; có ý chí

phấn đấu để vươn lên trong suốt quá trình học
tập; trị giá học bổng là 500 Euro/1 suất/1 năm
học; học bổng được duy trì trong 03 năm học
tiếp theo nếu sinh viên luôn có kết quả học
tập tốt hơn.

Khoa Công nghệ thực phẩm

SINH VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
ÐẠT GIẢI THƯỞNG TẠI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc
lần thứ 10 được tổ chức tại trường Đại học Bách
Khoa Hà Nội từ ngày 13/4 - 17/4/2018. Đồng
hành cùng sinh viên các trường đại học trong cả
nước, sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.
HCM đã hưởng ứng và tích cực tham gia Hội thi.
Đội tuyển của Nhà trường tham gia tại Bảng B
(khối các trường kỹ thuật) với 05 sinh viên thuộc
Bộ môn Công nghệ Hóa học đều đạt giải 3 tại
Hội thi, bao gồm: Huỳnh Quí - lớp DH16HH, Lê

Hoàng Huy - lớp DH16HH, Nguyễn Phúc Hậu lớp DH16HH, Trần Thị Bích Duy - lớp DH16HH,
Lê Thị Thanh Hiền - lớp DH16HH với sự hướng
dẫn của ThS. Lê Thị Thanh Thủy và thầy Đào
Ngọc Duy.
Đây là kết quả rất đáng khích lệ đối với
những nỗ lực cố gắng của sinh viên và các
giảng viên thuộc bộ môn Công nghệ Hóa học.
Kết quả này là một trong những minh chứng
góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của
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lĩnh vực Hóa học nói riêng và niềm đam mê học
tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và
sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
nói chung.
Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc là cuộc
thi do Hội Hóa học Việt Nam tổ chức định kỳ hai
năm một lần. Đây là cuộc thi mang ý nghĩa rất
lớn, là cơ hội để sinh viên có cơ hội giao lưu, học
hỏi lẫn nhau. Cuộc thi còn là sân chơi đầy bổ
ích cho sinh viên được rèn luyện, trau dồi những
kiến thức chuyên môn và thỏa sức thể hiện
niềm đam mê nghiên cứu môn Hóa học.
Bộ môn Công nghệ Hóa học

SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ ĐẠT GIẢI NHÌ
CUỘC THI "LÁI XE SINH THÁI - TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HONDA 2018"
Vào ngày 15/4/2018, Công ty Honda Việt
Nam đã tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi “Lái
xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu Honda 2018”
tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, với sự
tham gia của 250 đội tham dự đến từ các trường
đại học, cao đẳng trong cả nước.
Tại cuộc thi, sinh viên Bộ môn Công nghệ ô
tô - khoa Cơ khí Công nghệ - trường Đại học
Nông Lâm TP. HCM có 02 đội tham gia dự thi ở
hạng mục “xe tự chế - nhóm sinh viên” và đã xuất
sắc đạt giải nhì với thành tích 582,856 km trên
một lít xăng. Các thành viên của đội tuyển bao
gồm: Nguyễn Hoài Bảo - DH14OT, Nguyễn Phúc
Hưng - DH14OT, Phạm Ngọc Hưng - DH14OT,

Mai Xuân Sanh - DH14OT, Phạm Quốc Bảo DH15OT, Nguyễn Hữu Lộc - DH15OT, Mai
Hoàng Tuấn - DH15OT, Lê Thành An - lớp
DH16OT, Bùi Duy Phương - lớp DH16OT.
Sau khi tìm hiểu và nắm bắt được những yêu
cầu cơ bản của cuộc thi, trong khoảng thời gian
01 năm, đội tuyển đã bắt tay ngay vào xây dựng
ý tưởng, thiết kế chế tạo, chạy thử và hiệu chỉnh
dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Trịnh
Nguyên - giảng viên Bộ môn Công nghệ kỹ
thuật Ô tô - Khoa Cơ khí Công nghệ. Để nâng
cao tối đa hiệu suất tiêu hao nhiên liệu, các sinh
viên đã đưa ra ý tưởng thiết kế về mặt hình dáng
xe, đồng thời điều chỉnh động cơ và cách vận
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hành xe để nâng cao hiệu suất…
Năm 2018 là năm thứ tư Bộ môn Công nghệ
Ô tô – Khoa Cơ khí Công nghệ, trường ĐH Nông
Lâm TP. HCM tham gia cuộc thi “Lái xe sinh thái
– Tiết kiệm nhiên liệu Honda”. Trước đó, năm
2016 đạt giải 3 với thành tích 509.559 km trên
một lít xăng, và năm 2017 đạt giải 4 với thành
tích 412.800 km trên một lít xăng. Tham gia
cuộc thi đã giúp sinh viên bộ môn Công nghệ kỹ
thuật ô tô nói riêng và sinh viên Nhà trường nói
chung được cọ sát với nghề nghiệp, phát huy
tính sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa
học, đồng thời thể hiện tính ứng dụng cao trong
công tác đào tạo của nhà trường.
Cuộc thi Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên
liệu Honda được Honda Việt Nam tổ chức lần
đầu tiên vào năm 2010. Sau 8 năm tổ chức,

cuộc thi đã thu hút sự quan tâm tích cực và đạt
được những thành công ấn tượng với số lượng
các đội tham gia ngày càng tăng và thành tích
được nâng cao qua từng năm.

Khoa Cơ khí Công nghệ

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CỦA NHÓM THỰC TẬP SINH HỌC
VIỆN KỸ THUẬT AMIENS-PHÁP TẠI BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Ngày 11/04/2018, GS. Michele Boitel và GS.
Jean Claude Laberche, Học viện kỹ thuật
Amiens - Pháp đã đến trao đổi về chủ đề thực
tập của nhóm thực tập sinh thuộc Học viện kỹ
thuật Amiens và trình bày seminar cho lớp cao
học khóa 2017 thuộc chuyên ngành Công nghệ
sinh học. Tham gia buổi trao đổi có TS. Trần Thị
Lệ Minh, TS. Nguyễn Vũ Phong, TS. Huỳnh
Văn Biết, TS. Nguyễn Bảo Quốc và ThS. Tôn
Bảo Linh - Bộ môn Công nghệ Sinh học.
Tại chương trình, đại diện Bộ môn Công
nghệ Sinh học đã giới thiệu đôi nét về trường
Đại học Nông Lâm TP. HCM cũng như các định
hướng nghiên cứu hiện tại của Bộ môn.
Trong suốt thời gian thực tập tại trường Đại
học Nông Lâm TP. HCM, nhóm thực tập sinh của
Học viện kỹ thuật Amiens đã làm việc tại các
phòng thí nghiệm về sinh học phân tử, bệnh học

người,… dưới sự hướng dẫn của các giảng viên và
sự hỗ trợ nhiệt tình từ các sinh viên Việt Nam.
Mối quan hệ hợp tác nghiên cứu, trao đổi học
thuật giữa Bộ môn Công nghệ Sinh học và Học
viện kỹ thuật Amiens - Pháp đã được hình thành
từ năm 2007 và duy trì suốt nhiều năm qua.
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Bộ môn Công nghệ Sinh học

GẦN 1.200 SINH VIÊN VÀ CÁN BỘ VIÊN CHỨC
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017-2018
Từ sáng sớm ngày 9/4/2018, hàng trăm sinh
viên trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đã có
mặt và xếp hàng trật tự để làm thủ tục hiến máu
tình nguyện. Chương trình kéo dài 2 ngày
(9/4-10/4/2018) với gần 1.200 sinh viên và cán
bộ viên chức và tham gia.
Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên
do phòng Công tác sinh viên, Đoàn trường, Hội
sinh viên Trường phối hợp với Trung tâm Hiến

máu nhân đạo TP. HCM tổ chức ngay tại khuôn
viên Trường. Qua hai ngày “hiến máu tình
nguyện”, số lượng máu hiến tặng được dùng để
cứu giúp người bệnh, đặc biệt là các bệnh nhân
có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là dịp để cán
bộ viên chức và sinh viên trường Đại học Nông
Lâm TP. HCM chia sẻ lòng nhân ái, nâng cao ý
thức sống vì tập thể và cộng đồng.

Phòng Công tác Sinh viên

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 108

NLU

1955

HP

HO Á H OÀ C H

NH

TH

A ØN

IÏ HOÏC NO
ÑA
ÂN

Â
LAM

TRÖ
ÔØN

G

G

6

ÍM

I

ĐOÀN THANH NIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
“GIAO BAN DƯ LUẬN XÃ HỘI QUÝ I, NĂM 2018”
Nhằm cung cấp kịp thời các thông tin thời sự
và giải đáp thắc mắc của sinh viên về tình hình
chính trị - xã hội trong và ngoài nước, Đoàn trường
Đại học Nông Lâm TP. HCM đã tổ chức buổi “Hội
nghị giao ban dư luận xã hội quý I năm 2018” vào
ngày 13/04/2018 tại Hội trường Cát Tường.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Trí
- Phó Bí thư Đoàn trường, đồng chí Phan Đình
Long - Phó Bí thư Đoàn trường, cùng các đồng
chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn
trường, BCH Hội Sinh viên trường, Thường trực
các cơ sở Đoàn, Bí thư Chi đoàn cùng với sự
hiện diện của hơn 200 Cán bộ Đoàn, đoàn viên
đến từ 13 khoa/bộ môn.
Tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Long đã
giới thiệu hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và
“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ
nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến
với các Cán bộ Đoàn, đoàn viên đến từ 13 Đoàn
khoa/bộ môn; Đồng chí Lê Quang Trí báo cáo
tình hình triển khai công tác tổ chức văn nghệ,
hội thao trong sinh viên. Ngoài ra, đồng chí Lê
Quang Trí còn thông tin về thời gian tuyển
quân, ra quân chiến dịch và địa bàn của Chiến
dịch Tình nguyện trong thời gian tháng 6 đến
tháng 8/2018; Đồng chí Ngô Công Hậu triển
khai Công tác phân tích chất lượng đoàn viên,
chi đoàn và bình chọn đoàn viên ưu tú năm học
2017 - 2018; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh
thông báo triển khai cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo
Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lần X, năm 2018
với chủ đề “Vì thành phố có chất lượng sống tốt,
văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, đồng chí Hạnh
cũng giới thiệu cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp
sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I”, năm
2018 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức
và Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học
- Euréka lần thứ XX, năm 2018.

Cũng trong Hội nghị, Văn phòng Đoàn
trường đã trình chiếu video thông tin về các sự
kiện nổi bật trong và ngoài nước, các hoạt động
nổi bật của Nhà trường trong Quý I, năm 2018.
Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban
Thư ký Hội Sinh viên trường cũng lắng nghe
những ý kiến chia sẻ từ các bạn Cán bộ Đoàn,
đoàn viên và tìm ra giải pháp khắc phục những
vấn đề còn bất cập.
Hội nghị đã cung cấp những thông tin bổ ích
và thiết thực cho sinh viên, góp phần nâng cao
ý thức của sinh viên trước tình hình diễn biến
phức tạp về chính trị - xã hội trong và ngoài
nước, hình thành lối sống lành mạnh, thái độ
tích cực.
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HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2018
Ngày 20/4/2018, Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổ
chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo
năm 2018 với Ban Tuyên giáo Công đoàn
Trường, Ban Tuyên giáo Đoàn trường và Văn
phòng Đảng ủy tại phòng 205, Nhà Điều Hành.
TS. Trần Đình Lý - Đảng ủy viên, Trưởng ban
Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo chủ
trì Hội nghị.
Trong khuôn khổ của Hội nghị, TS. Trần
Đình Lý thông tin các kế hoạch sắp tới của Ban
Tuyên giáo Đảng ủy như đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, truyền thông trong các hoạt động
giáo dục, đẩy mạnh triển khai công tác tuyên
giáo trên website Trường, Đoàn Thanh niên và
triển khai các nội dung thông báo số
01/TB-BTG-ĐU về triển khai công tác tuyên
giáo năm 2018.
Cũng trong chương trình, ThS. Nguyễn
Trọng Thể, Trưởng phòng Hành chính, Phó
trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn trường - báo
cáo công tác tuyên giáo của Công đoàn trường
như chương trình 8/3, giải bóng đá nam, giao
lưu bóng đá nữ, giao lưu 5 trường Đại học với 6
bộ môn thi đấu, triển khai thi đua học tập và làm
theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh,... Đồng chí Lê Hoài Ninh báo cáo công
tác tuyên giáo của Đoàn Thanh niên có nhiều
thuận lợi như được quan tâm của cấp Thành,
Nhà trường, đội ngũ Cán bộ Đoàn làm công tác
tuyên giáo nhiệt huyết, năng động…; nhưng

cũng còn nhiều hạn chế bởi lực lượng mỏng,
chủ yếu là sinh viên nên nắm bắt nội dung còn
chưa sâu sắc; thời gian học tập gây khó khăn
bởi việc tập hợp sinh viên; tư tưởng một bộ phận
sinh viên có nhiều chuyển biến phức tạp…
Để phát huy công tác tuyên giáo trong Nhà
trường thời gian sắp tới, có nhiều ý tưởng, ý kiến
được đề xuất, cụ thể: duy trì họp giao ban công
tác tuyên giáo hàng quý hoặc 6 tháng/lần; đầu
tư, quan tâm đến hệ thống website, hệ thống
fanpage trên các mạng xã hội; thành lập đội
ngũ làm phóng sự chung cho Nhà trường,
hướng tới xây dựng bản tin theo hình thức
phóng sự, trang bị thêm màn hình nơi công
cộng, đầu tư màn hình led; nâng cao chất
lượng, kỹ năng, chuyên môn cho cán bộ làm
công tác tuyên giáo; xây dựng quy định và quy
chế để quản lý hoạt động sử dụng, treo băng
rôn, poster, biểu ngữ trong khu vực Nhà trường…

Đoàn Thanh niên

HỘI THẢO:

“CƠ HỘI VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI NHẬT BẢN VÀ FUJINET”
Ngày 14/4/2018, tại Hội trường Cát Tường,
Đoàn khoa Công nghệ thông tin đã phối hợp với
công ty Fujinet System Jsc tổ chức Hội thảo “Cơ
hội việc làm công nghệ thông tin tại Nhật Bản và
Fujinet”. Tham dự chương trình có ông Phan

Nguyễn Mạnh - Giám đốc tuyển dụng công ty
Fujinet System Jsc, ThS. Lê Phi Hùng – Phó
trưởng khoa Công nghệ thông tin, Thầy Võ Tấn
Toàn - Bí Thư Đoàn Khoa Công nghệ thông tin và
gần 200 sinh viên trong Khoa.
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Tại Hội thảo, sinh viên đã được chia sẻ về
các vị trí tuyển dụng tại công ty Fujinet System
Jsc, kinh nghiệm khi đi làm, khi phỏng vấn, khi
viết đơn xin việc cũng như được giới thiệu về cơ
hội làm việc tại Nhật Bản. Nhiều sinh viên đã
đặt các câu hỏi, những suy nghĩ về công việc
trong tương lai và đều nhận được những câu trả
lời thỏa đáng từ phía đại diện của công ty.
Những thông điệp mà đại diện công ty truyền tải
sẽ giúp sinh viên có định hướng cụ thể và rõ
ràng hơn cho con đường phía trước của mình,
chủ động học tập và trau dồi các kỹ năng nghề
nghiệp để có thể thích ứng với các yêu cầu của
các nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Nhân dịp này, công ty Fujinet System Jsc đã
trao 7 suất học bổng với trị giá 1 triệu đồng/suất
cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, cũng
như hoạt động tốt trong công tác Đoàn - Hội.

Khoa Công nghệ Thông tin

NGÀY HỘI ÐỌC SÁCH: “MỞ TRANG SÁCH, MỞ RA THẾ GIỚI”
Nhằm mục đích tuyên truyền, hưởng ứng
Ngày Sách Việt Nam 21/4 hàng năm, vào ngày
18/4/2018 Thư viện trường ĐH Nông Lâm TP.
HCM phối hợp với phòng Công tác Sinh viên đã
tổ chức thành công chương trình “Ngày Sách
Việt Nam lần thứ 5 và Hội nghị Bạn đọc năm
2018”. Tham dự chương trình có ThS. Hoàng
Anh - diễn giả, giảng viên khoa Tâm lý học trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM,
PGS.TS. Lê Hữu Khương - Trưởng phòng Tổ
chức Cán bộ, 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, TS.
Nguyễn Bảo Quốc - Giám đốc Thư viện.
Tại Chương trình, diễn giả Hoàng Anh đã
trao đổi về chủ đề "Xây dựng văn hóa đọc và kỹ
năng đọc cho sinh viên". Qua đó là sự khẳng
định những giá trị giá trị, tầm quan trọng của
việc đọc sách đối với việc giáo dục và hình
thành nhân cách con người, cũng như khuyến
khích, hình thành thói quen đọc sách, tạo nền

tảng quan trọng cho việc tự học, học tập của
sinh viên.
Cũng tại Ngày hội, Ban tổ chức đã trưng bày
các gian sách được thiết kế đẹp mắt, phong
phú, đa dạng về thể loại, trong đó có nhiều loại
sách liên quan đến các chuyên ngành đào tạo
của Nhà trường.
Ngày hội đọc sách tại trường ĐH Nông Lâm
TP.HCM đã lan tỏa đi thông điệp “Mở trang
sách, mở ra thế giới”, tạo môi trường thân thiện,
lành mạnh để sinh viên có điều kiện giao lưu
học tập, nhận thức được vai trò của việc đọc
sách, từ đó thúc đẩy phát triển phong trào đọc
sách trong Nhà trường và lấy ý kiến bạn đọc để
Thư viện của trường ngày một nâng cao chất
lượng phục vụ.
Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã Tuyên
dương những sinh viên là bạn đọc thường xuyên
trong năm 2017 với những phần quà tặng thiết
thực nhằm khuyến khích, động viên các em tiếp
tục tìm tòi nghiên cứu trong thời gian học tập tại
trường cũng như trong tương lai.
Thư viện

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

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

