
Sáng ngày 20/11/2018, tại Hội trường 
P100-giảng đường Phượng Vỹ, Trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tham dự Lễ có đại diện lãnh đạo chính quyền 
và ban ngành quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí 
Minh, đại diện lãnh đạo chính quyền và ban ngành 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đại diện các đơn vị 
Doanh nghiệp, thầy cô giáo nguyên là lãnh đạo 
Nhà trường qua các thời kỳ, cùng Ban giám hiệu 
và toàn thểcán bộ, viên chức, học viên, sinh viên 
trong trường.

Tại buổi Lễ, GS.TS.NGƯT. Nguyễn Hay - 
Hiệu trưởng Nhà trường đã có bài diễn văn ôn lại 
truyền thống, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam. 

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) LƯU HÀNH NỘI BỘ

Thầy cũng đã gửi lời chúc mừng đến tất cả 
các thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên của 
trường, những người đã đóng góp cho sự nghiệp 
trồng người của đất nước và góp phần xây dựng 
Nhà trường ngày càng phát triển. “Thế hệ các 
thầy cô giáo trước đây đã và mãi là tấm gương 
sáng, vượt qua mọi khó khăn, đưa Nhà trường 
từng bước phát triển vững chắc trong điều kiện 
đất nước còn nhiều thiếu thốn.Thế hệ các thầy cô 
giáo hiện nay đang kế tục xứng đáng truyền 
thống các thế hệ đi trước, đã và đang đưa Nhà 
trường từng bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp 
tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước” - GS.TS.NGƯT. Nguyễn Hay nói.

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
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Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 113

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM trong suốt 
63 năm qua đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, 
đã đào tạo và cung cấp cho đất nước hàng chục 
nghìn cán bộ khoa học kĩ thuật trình độ cao. Từ 
chỗ chỉ có vài trăm sinh viên với mấy chục cán bộ 
- giảng viên, đến nay quy mô sinh viên hàng năm 
đã đạt đến 22.000 và với gần 900 cán bộ viên chức. 
Nhà trường đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp bảo 
vệ và xây dựng đất nước, được xã hội đánh giá 
cao, được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng 
nhiều huân huy chương.

Tại buổi lễ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng cờ 
thi đua cho 2 tập thể và tặng bằng khen cho 07 
giảng viên trẻ đạt giải thưởng “Khoa học và công 
nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo 
dục đại học” năm 2018.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Trường cũng tặng hoa 
chúc mừng 6 Nhà giáo mới được bổ nhiệm chức 
danh Phó Giáo sư, đó là PGS Võ Tân Đại, PGS. 
Nguyễn Tri Quang Hưng, PGS. Trần Thị Lệ Minh, 
PGS. Nguyễn Quang Thiệu, PGS. Phạm Thị Minh 
Tâm và PGS. Kha Chấn Tuyền.

Phòng Hành chính

Ngày 29/11/2018,tại hội trường P100 - giảng 
đường Phượng Vỹ đã diễn ra chương trình “Giao 
lưu, đối thoại giữa Ban lãnh đạo Nhà trường với 
sinh viên”.Đây là hoạt động được Nhà trường tổ 
chức thường niên nhằm xây dựng một môi trường 
dạy và học dân chủ, quan tâm đến quyền lợi của 
người học đồng thời thiết lập kênh thông tin đa 
chiều giữa Nhà trường và sinh viên.

Tại chương trình, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng 
- Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu, chia sẻ 
và thể hiện sự quan tâm ân cần, sâu sắc tới toàn thể 
sinh viên. Thầy cam kết, Nhà trường sẽ tạo mọi 
điều kiện tốt nhất để sinh viên học tập, nghiên cứu 

và sinh hoạt tại Trường, đồng thời, yêu cầu mỗi 
sinh viên phải ý thức rõ trách nhiệm của mình nơi 
giảng đường đại học.

Tại buổi giao lưu, đối thoại, các sinh viên đã 
bày tỏ những suy nghĩ, nguyện vọng của mình 
trong thời gian học tập và rèn tại trường. Lãnh đạo 
Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc lắng 
nghe, thấu hiểu và giải đáp một cách đầy đủ, chi 
tiết các ý kiến, đề xuất của sinh viên như: Công tác 
tổ chức dạy và học, điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, nghiên cứu khoa học của sinh viên; những 
vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, học phí, 
học bổng của người học; trách nhiệm của các đơn 
vị chức năng trong giải quyết các thủ tục liên quan 
đến sinh viên; những vấn đề liên quan đến đời 
sống sinh viên như: Ký túc xã, căn tin, nhà gửi xe, 
các hoạt động ngoại khóa…

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với 
sinh viên đã diễn ra trong tinh thần dân chủ, cởi 
mở, thẳng thắn và xây dựng. Qua đó, Nhà trường 
nắm bắt được tâm tư của sinh viên, những vướng 
mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên

Tiếp theo trang 1

“GIAO LƯU ĐỐI THOẠI GIỮA BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ SINH VIÊN”
Chương trình:



trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện 
pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền 
hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh 
viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao 
chất lượng dạy và học.
Nhân dịp này, công ty CP Phân bón Dầu khí Cà 
Mau đã trao tặng 30 suất học bổng cho sinh viên 
thuộc khoa Kinh tế, khoa Nông học và Bộ môn 
Công nghệ sinh học, với tổng trị giá là 210 triệu 
đồng, mỗi suất trị giá 7 triệu đồng.

Hội Sinh viên

Trong hai ngày 03 và 04/11/2018 tại Hội trường 
Phượng Vỹ P100, trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM đã tổ chức Lễ trao văn bằng tốt nghiệp 
cho cho 06 Tân Tiến sĩ và 329 Tân Thạc sĩ năm 
2018. Tham dự Lễ có đại diện Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Miền Nam, Phân Viện Điều tra Quy hoạch 
Rừng Nam Bộ, UBND tỉnh Ninh Thuận, đại diện 
Trung tâm Nhiệt Đới Việt Nga, GS.TS.NGƯT. 
Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Bùi 
Ngọc Hùng – Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng 
Phòng Đào tạo Sau đại học, cán bộ, giảng viên các 
Khoa, Bộ môn.

Tại Lễ tốt nghiệp, đại diện Nhà trường đã 
trình bày báo cáo kết quả quá trình học tập và 
nghiên cứu và công bố quyết định công nhận học 
vị Tiến sĩ, Thạc sĩ. Đặc biệt trong đợt này,Nhà 
trường đã khen thưởng cho hai Tân Thạc sĩ có kết 
quả học tập và bảo vệ Luận văn Thạc sĩ xuất sắc 
thuộc chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp và 
Công nghệ Sinh học.

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Hay – 
Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ mong muốn ngày 
càng đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa tiềm lực của 
trường về đào tạo trình độ sau đại học. Thầy chia 
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Tiếp theo trang 2

TÂN TIẾN SĨ, THẠC SĨ
 NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2018335 
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giáo, các cán bộ quản lý đã quan tâm, tạo điều kiện 
tốt nhất cho các học viên, nghiên cứu sinh học tập, 
nghiên cứu. Với những kiến thức đã được trang bị, 
các Tân tiến sĩ, Thạc sĩ sẽ phấn đấu hết mình, đóng 
góp cho xã hội để luôn xứng đáng với học vị được 
trao.

Phòng Sau Đại học

sẻ, trong công cuộc nâng cao chất lượng đào tạo 
Sau đại học theo hướng hội nhập với khu vực và 
thế giới,Nhà trường mong rằng chính những tân 
khoa hôm nay sẽ là cầu nối nền tảng và quý báu 
cho những bước phát triển của trường.

Đại diện các Tân Tiến sỹ, Thạc sỹ, Phạm Thị 
Hồng Hải đã bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô 

Trong lần xét tốt nghiệp đợt 3/2018 có 1.289 
tân cử nhân, kỹ sư, bác sỹ thú y (từ khoá 2008 đến 
2016) được cấp bằng tốt nghiệp, đặc biệt, có 28 SV 
tốt nghiệp trong vòng 3 năm, 7 SV tốt nghiệp 2 
chương trình. Lễ tốt nghiệp được tổ chức trong ba 
ngày13, 16 và 22/11/2018 đã khép lại, đánh dấu 
bước trưởng thành của các tân cử nhân Đại học 
Nông Lâm TP.HCM. Sau đây là những chia sẻ thú 
vị từ các Tân khoa.
Nguyễn Triệu Thế Hải: Tham gia hoạt động 
Đoàn - Hội là cơ hội tốt giúp sinh viên rèn luyện kỹ 
năng “mềm”

Tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Thủy 
sản, ít ai ngờ Nguyễn Triệu Thế Hải vừa là “mọt 
sách”, vừa là cán bộ Đoàn - Hội giỏi. Hải quan 
niệm, là sinh viên phải vừa học thật giỏi nhưng 
cũng phải tích cực tham gia các hoạt động - nơi 
gắn với những kỷ niệm của cuộc đời sinh viên.Vì 
thế, ngoài thời gian dành cho việc học chính khoá 
trên lớp, em tích cực tham gia hầu hết các hoạt 
động Đoàn - Hội trong trường. Nói chung là khá 
bận rộn, nhưng em nghĩ công việc đó giúp mình 
được thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng 
cũng như cho em có thêm nhiều kỹ năng “mềm”, 

kinh nghiệm sống sau khi ra trường. Trên giảng 
đường thầy cô giúp chúng em có kiến thức chuyên 
ngành, hoạt động Đoàn - Hội chính là nơi em được 
trải nghiệm thực tế, được cống hiến sức trẻ, được 
sẻ chia cùng xã hội, cộng đồng. Tuy nhiên, mỗi cá 
nhân phải tự sắp xếp sao cho cảm thấy thuận lợi 
nhất cho bản thân để vừa không bị hỏng kiến thức, 
lại vừa tham gia tốt các hoạt động. Với bản thân 
Hải, chưa bao giờ em bỏ bất cứ tiết học nào của 
thầy cô trên giảng đường, và thường thì Hải cố 
gắng hoàn thành những bài học ngay trên lớp, thời 
gian còn lại, em tích cực tham gia các hoạt động 
Đoàn-Hội.

Tiếp theo trang  3

Chia sẻ của TÂN CỬ NHÂN
sau LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 năm 2018
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Sau khi tốt nghiệp, Hải nuôi ước mơ đi du học 
nước ngoài để có thể nâng cao trình độ chuyên 
môn, và với nhiệt huyết tuổi trẻ, Hải mong muốn 
được cống hiến nhiều hơn nữa, trở thành người 
con có ích cho gia đình và xã hội.
Lưu Thị Ngọc Anh: Học ngành Lâm nghiệp có 
nhiều cơ hội việc làm, lương cao
Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Lâm nghiệp, 
Ngọc Anh là 1 trong số ít nữ sinh viên theo học 
ngành Lâm nghiệp tại trường. Hiện tại, Ngọc Anh 
đã đi làm được 1 năm, em cho biết, ngành Lâm 
nghiệp là một ngành học rất dễ xin việc, đây là 
ngành đang rất thiếu nhân lực so với nhu cầu xã 
hội, tuy nhiên, có rất ít sinh viên theo học ngành 
này. Theo Ngọc Anh, tâm lý của các bạn trẻ khi 
không mấy mặn mà học ngành lâm nghiệp là vì sợ 
phải “lên rừng” làm việc. Tuy nhiên, trong thực tế, 
ngay khi sinh viên chưa ra trường đã có các công 
ty lớn đã đặt hàng với mức lương khởi điểm được 
đưa ra là từ 7-10 triệu đồng/tháng. Đây thực sự là 
ngành có rất nhiều cơ hội việc làm với mức lương 
ổn định và phát triển trong tương lai. 
Trần Uyên Ngọc: Lợi thế của việc học chương 
trình tiên tiến là rèn luyện khả năng ngoại ngữ, 
thuyết trình

Trần Uyên Ngọc tốt nghiệp loại xuất sắc ngành 
Thú y Tiên tiến, em chia sẻ: Tuy học phí cao gấp 
3-4 lần so với mức học phí bình thường nhưng khi 
học chương trình tiên tiến có lợi thế là rèn luyện 
khả năng ngoại ngữ - một trong những thế mạnh vì 
luôn được các doanh nghiệp “săn đón” sau khi tốt 
nghiệp, cũng như có nhiều cơ hội thăng tiến khi đi 
làm. Uyên Ngọc cho biết, vì 100% các môn học 
chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh và 
có tính tương tác, trao đổi cao nên trong hầu hết 
các môn học, sinh viên chương trình tiên tiến đều 

được yêu cầu làm các bài tập thảo luận hoặc thuyết 
trình theo nhóm để phân tích về một chủ đề cụ thể 
thuộc bài học. Sinh viên cũng được yêu cầu viết 
bài luận bằng tiếng Anh để thể hiện quan điểm, 
hiểu biết của mình về những vấn đề được đề cập 
trong bài. Vì thế, khả năng ngoại ngữ và thuyết 
trình trước đám đông sinh viên chương trình tiên 
tiến không chỉ được nâng cao qua mỗi môn học mà 
còn trở thành một điểm mạnh nổi bật so với sinh 
viên các chương trình bình thường.

Thành quả mà các em nhận được ở Trường đó 
chỉ là hành trang ban đầu để các em bước vào đời. 
Vì thế, sau khi tốt nghiệp, Nhà trường hi vọng các 
em bằng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, các em 
sẽ nỗ lực làm việc thật tốt, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức, không ngừng nâng cao trình độ và cống 
hiến cho xã hội những điều tốt đẹp nhất, không 
phụ lòng tin và kỳ vọng của Nhà trường và gia 
đình các em.

Phòng Công tác Sinh viên



Sáng ngày 01/12/2018, sinh viên lớp 
DH17SHC thuộc Bộ môn Công nghệ sinh học đã 
có chuyến tham quan tại Công ty Cổ phần Phát 
triển nông nghiệp công nghệ Cao Nấm Vàng (tại 
phường Long Trường, quận 9, TP. Hồ Chí Minh). 

Trong chuyến tham quan, sinh viên có cơ hội 
tìm hiểu về quá trình phát triển, quy trình sản xuất 
theo công nghệ hiện đại của công ty. Ngoài ra, đại 
diện công ty cũng đã giới thiệu về các loại nấm 
đang được sản xuất tại công ty như đông trùng hạ 
thảo, nấm mối đen, nấm trân châu, nấm chân dài, 

nấm đùi gà…; hướng dẫn tham quan phòng thí 
nghiệm và các khu sản xuất nấm tại công ty; giải 
đáp các thắc mắc và câu hỏi của sinh viên về nấm 
và các vấn đề liên quan. 

Chương trình tham quan thực tế của sinh viên 
Bộ môn Công nghệ sinh học rất hữu ích và thiết 
thực, qua đó, giúp các em củng cố những kiến thức 
lý thuyết đã học ở trường, cũng như đem lại cho 
sinh viên cái nhìn cận cảnh về, môi trường thực tế 
công việc trong tương lai.

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Từ ngày 7/11 đến ngày 30/11/2018, PGS.TS. 
Nguyễn Phú Hòa - Trưởng phòng Quản Lí Nghiên 
Cứu Khoa Học, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo 
Doanh nghiệp Công nghệ đã giảng chuyên đề 
"Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sinh viên” năm 
học 2018 -2019 tại hội trường Phượng Vĩ 100 - 
ĐH Nông Lâm TP.HCM. Tham gia lớp học là sinh 

sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 thuộc các 
Khoa/Bộ môn trong trường.

Tại các buổi học, PGS.TS Nguyễn Phú Hòa đã 
trao đổi, thúc đẩy tinh thần, ý chí khởi nghiệp, giúp 
sinh viên phát triển những ý tưởng, dự án ngay khi 
còn theo học tại trường. PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa 
cũng đã giải đáp những thắc mắc, cũng như phân 
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Sinh viên Bộ môn CÔNG NGHỆ SINH HỌC
tham quan CÔNG TY NẤM

 “THÚC ĐẨY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN” 
Giảng chuyên đề:

tuần sinh hoạt công dân 2018 - 2019



tích thuận lợi và khó khăn khi sinh viên bước vào 
môi trường khởi nghiệp. 

Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh 
viên, Nhà trường đã lồng ghép giảng dạy về 
chương trình khởi nghiệp, chú trọng trang bị 
ngoại ngữ, kỹ năng mềm cho sinh viênnhư: kỹ 
năng giao tiếp và thuyết trình; kỹ năng làm việc 
nhóm; kỹ năng làm hồ sơ xin việc và phỏng vấn. 
Ðặc biệt,Nhà trường còn có sự hợp tác với các 
doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để sinh viên 
thực tập dài hạn, tiếp xúc với các cơ hội nghề 
nghiệp cũng như tạo môi trường để sinh viên thực 
hiện ý tưởng kinh doanh của mình một cách bài 
bản, chuyên nghiệp.

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ

Tiếp theo trang  6
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HỘI THAO CÔNG ĐOÀN 
Hơn 400 Công đoàn viên tham gia

Theo đánh giá của ban tổ chức, các vận động 
viên tham dự hội thao đã thi đấu hết mình, cống 
hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, có chất 
lượng chuyên môn cao, thu hút sự quan tâm của 
đông đảo khán giả.

Công Đoàng Trường

Nhằm phát động phong trào rèn luyện thể thao 
trong cán bộ viên chức, góp phần nâng cao sức 
khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học và quản lý điều hành; tạo cơ 
hội giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị cũng như 
giữa các cá nhân, từ đó hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong 
công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống, 
Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
đã tổ chức Hội thao từ ngày 16/11 đến ngày 
30/11/2018. 

Hội thao đãthu hút khoảng 400 công đoàn viên 
thuộc 33 công đoàn bộ phận hưởng ứng tham gia 
với các môn: bóng chuyền, cầu lông, kéo co, cờ 
tướng. 

Sau hai tuần thi đấu sôi nổi, đoàn kết, Hội thao 
đã trao 06 giải nhất, 06 giải nhì, 09 giải ba, 03 giải 
khuyến khích các môn cho các cá nhân và tập thể 
trong trường.



Sáng ngày 26/11/2018, tại Nhà thi đấu Trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra Lễ Khai 
mạc Hội thao Sinh viên năm 2018. Tham dự Lễ 
khai mạc có ThS. Đặng Kiên Cường  - Trưởng 
phòng Công tác Sinhviên,  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; 

Sáng ngày 3/12/2018, trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM đã tiếp đón và làm việc với ông YUI 
SAITO - Giám đốc Tập đoàn Altech, ông 
IMAMURA - Tổng Giám đốc Tập đoàn ALPS 
GIKEN và ông Nguyễn Thanh Nhật - Trưởng 
phòng Việc làm Japan công ty Esuhai. Tham gia 
tiếp đoàn, về phía Nhà trường 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; TS. Võ Thái Dân - Trưởng khoa 
Nông học; PGS.TS. Lê Quang Thông - Phó Trưởng 
khoa Chăn nuôi thú y; PGS.TS. Trần Thị Lệ Minh 
- Phó trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Huỳnh Thanh 
Hùng đã giới thiệu sơ lược về các ngành nghề đào 
tạo của trường, cũng như mong muốn cơ hội hợp 
tác với với các đơn vị đối tác. Theo đó, các bên đã 
cùng nhau thảo luận và trao đổi về khả năng hợp 
tác trong lĩnh vực cơ khí, Nông nghiệp, công nghệ 
sinh học, chăn nuôi thú y…

Chuyến thăm và làm việc không chỉ đánh dấu 
bước đầu sự hợp tác tốt đẹp giữa Nhà trường với 
các doanh nghiệp, mà còn mở ra cơ hội cho sinh 
viên tiếp cận với chương trình đào tạo tiếng Nhật, 
cũng như những cơ hội việc làm tại Nhật Bản 
trong thời gian tới. 

TT. Hỗ trợ Sinh viên&Quan hệ doanh nghiệp
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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: 08.38966780 & 08.38974560
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

Buổi TIẾP ĐÓN và LÀM VIỆC
với CÔNG TY ESUHAI 

ThS. Nguyễn Trọng Thể - Trưởng phòng  Hành 
chính, Ủy viên Hội thể thao; đồng chí Lê Văn 
SoNy - Bí thư Đoàn Thanh niên, Ủy viên Hội thể 
thao và gần 500 sinh viên, vận động viên thuộc các 
đoàn Khoa/Bộ môn trong trường. Phát biểu khai 
mạc Hội thao, ThS. Đặng Kiên Cường đánh giá 
cao hoạt động hội thao sinh viên trong những năm 
qua. Đồng thời Thầy cũng bày tỏ mong muốn Hội 
thao sẽ trở thành hoạt động điểm nhấn cho việc 
thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao, 
nâng cao sức khỏe cũng như góp phần tăng cường 
giao lưu, trao đổi và phát huy tình đoàn kết giữa 
sinh viên trong trường.

Hội thao diễn ra từ ngày 26/11-21/12/2018, 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 và 
cờ tướng. 

Hội Thể thao

Khai mạc HỘI THAO SINH VIÊN năm 2018


