
Khi số lượng sinh viên tốt nghiệp từ trường ĐH 
không đủ để cung ứng cho các công ty đặt hàng, 
nhiều doanh nghiệp đã chủ động đến tìm nguồn 
tuyển ngay trong ngày trao bằng tốt nghiệp cho 
sinh viên. Tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 
trong các ngày trao bằng tốt nghiệp thường rộn 
ràng không chỉ hình ảnh các Tân khoa nhận bằng 
mà bởi nhiều công ty đã sớm tranh thủ đăng ký với 
nhà trường nhằm tận dụng cơ hội mong tìm được 
nguồn nhân lực tốt cho mình.

Trong 02 ngày 14/5 và 16/5/2019, tại trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra Lễ tốt 
nghiệp đợt 1 năm 2019 cho sinh viên thuộc các 
Khoa/Bộ môn. Tham dự Lễ có PGS.TS. Huỳnh 
Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
Nhà trường; đại diện lãnh đạo các Phòng, 
Khoa/Bộ môn, phụ huynh và Sinh viên tốt nghiệp. 
Rất nhiều Doanh nghiệp đã có mặt để tuyển dụng 
các Tân khoa với số lượng lên hàng trăm vị trí như: 
Công ty TNHH Ever Win Việt Nam, Công ty Cổ 
phần Xây dựng Dịch vụ Bất Động sản Đức Tín, 
Công ty TNHH Rochdale Spears, Công ty Cổ phần 
Đầu tư Hợp Trí, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P 
Việt Nam, Công ty Cổ phần ĐT BĐS Gia Việt, 
Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối 

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

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: 02838966780 (P. Hành chính)
                   02838974560 (P. Công tác Sinh viên) 
                   02838963350 (P. Đào tạo) LƯU HÀNH NỘI BỘ

Nông nghiệp Đông Dương THADI, Công ty Cổ 
phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trường 
Thịnh,...

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nhanh 
chóng tìm được việc làm phù hợp, cung ứng 
nguồn lao động kịp thời cho doanh nghiệp, 
trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức xét và 
trao 4 đợt trong năm. Trong đợt này, có 799 tân 
Cử nhân, kĩ sư, bác sĩ thú y, bao gồm 748 sinh 
viên hệ đại học chính quy, 10 sinh viên hệ cao 
đẳng chính quy và 41 sinh viên hệ đại học vừa 
làm vừa học. Trường đã khen thưởng 03 sinh 
viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 123 sinh viên tốt  

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 116

NGAY TRONG NGÀY TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng trao bằng khen
cho các Tân khoa tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi

SINH VIÊN ĐƯỢC TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG
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nghiệp loại giỏi (đối với hệ đào tạo chính quy); 
khen thưởng 01 thủ khoa hệ vừa làm vừa học. Các 
Tân khoa thường có việc làm trước hoặc ngay sau 
khi ra trường, những trường hợp chưa có việc làm, 
Tân khoa được nhà trường làm cầu nối, giới thiệu 
việc làm ngay sau khi nhận bằng.

PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, 
Phó Hiệu trưởng nhà trường đã chúc mừng các tân 
cử nhân, tân kỹ sư, bác sĩ thú y của trường ĐH 
Nông Lâm TP.HCM. Thầy đánh giá cao những kết 
quả đạt được của sinh viên trong thời gian học tập, 
rèn luyện tại trường, cũng như hy vọng các em sẽ 
phát huy tốt những kiến thức, kỹ năng đã được nhà  
trường trang bị vào các lĩnh vực công tác của mình 
sau khi ra trường. 

TT. Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

Ngày 24/05/2019 Lễ kí kết MoU hợp tác giữa 
Khoa Nông học và các đơn vị trong lĩnh vực trồng 
trọt đã được tổ chức tại hội trường P221, tòa nhà 
Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
với sự tham dự của gần 50 cơ quan, Trung tâm, 
Viện nghiên cứu và các Công ty.

Phát biểu tại chương trình, TS. Võ Thái Dân - 
Trưởng khoa Nông học đã gửi lời cảm ơn đến các 
đơn vị đã hợp tác, hỗ trợ Khoa trong công tác đào 
tạo, hỗ trợ thực hành, thực tập đối với sinh viên và 
học viên cao học trong thời gian vừa qua. TS. Võ 
Thái Dân hy vọng với buổi kí kết ghi nhớ MoU sẽ 
mang lại sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, sâu sắc 
hơn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho thị trường lao động liên quan đến 
ngành nông học hiện nay cũng như ứng dụng vào 
thực tế những đề tài nghiên cứu khoa học của 
Khoa với các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực 
trồng trọt trong thời gian sắp tới. 

Đến tham dự Lễ ký kết, TS. Trần Đình Lý - Phó 
Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh sự nỗ lực 
và cố gắng của Khoa trong việc mang lại cơ hội 
tiếp cận với các đơn vị tuyển dụng cho sinh viên 
trong thời gian vừa qua. TS. Trần Đình Lý đánh

Tiếp theo trang 1

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt 
kí kết MoU

Khoa Nông học:

Các Doanh nghiệp tham gia phỏng vấn
tuyển dụng trực tiếp đối với sinh viên

TS. Trần Đình Lý 
Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ ký kết



giá cao sự đóng góp, hợp tác của các đơn vị trong 
lĩnh vực nông nghiệp với Khoa Nông học trong 
thời gian qua.

Các đơn vị tham dự Lễ ký kết bao gồm: Công 
ty VIDAN, công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc 
Phát, Viện Nghiên cứu mía đường, công ty Cổ 
phần Thuốc sát trùng Việt Nam VIPESCO, Công 
ty CP ITM TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm NC 

thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ 
cao TP.HCM, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp 
Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Nghiên cứu 
Dầu và Cây có dầu, Tập đoàn Lộc Trời, Viện Sinh 
học nhiệt đới, Công ty HSC Agritech, Trung tâm 
KDTV sau nhập khẩu II...

Khoa Nông học

Hội thao liên kết giữa các trường khu vực phía 
Nam là một sân chơi nhằm nâng cao thể chất, trau 
dồi sức khỏe và đẩy mạnh phong trào thể dục, thể 

thao tại các trường. Đồng thời, thông qua Hội 
thao các vận động viên có cơ hội giao lưu, học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, 
hợp tác giữa các đơn vị.

Trong hai ngày 11/05 và 12/5/2019, tại trường 
Đại học Đồng Tháp đã diễn ra Hội thao và giao 
lưu giữa 6 trường đại học khu vực phía Nam bao 
gồm: Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Đại học 
Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Đại học Văn Hiến, 
Đại học Cần Thơ và Đại học Đồng Tháp. Hội 
thao thu hút sự tham dự của đại diện lãnh đạo, 
chủ tịch công đoàn các trường cùng hơn 250 vận 
động viên tham gia. TS. Trần Đình Lý - Phó Hiệu 
trưởng, ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương -  
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HỘI THAO VÀ GIAO LƯU 

NĂM 2019

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC PHÍA NAM 
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cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 
trong giai đoạn hiện nay”. 

Hội thao được tổ chức mỗi năm một lần và các 
trường luân phiên đăng cai tổ chức. Năm 2020, 
Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí 
Minh sẽ là đơn vị tổ chức chương trình này. 

Công đoàn trường

Chủ tịch Công đoàn trường cùng 45 vận động viên 
của trường đã tham dự chương trình. Năm nay, 
Hội thao được tổ chức với 07 môn thi đấu, bao 
gồm: Bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng, quần vợt, 
cầu long, bóng bàn, bóng chuyền hơi (giành cho 
nữ).

Các vận động viên trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM với tinh thần thi đấu đoàn kết, nhiệt tình đã 
tham gia thi đấu hầu hết các môn và đã đạt: giải 3 
(bóng chuyền nam), giải nhất (cầu lông đôi nữ), giải 
nhì (cầu lông đôi nam nữ), giải 3 (cầu lông đôi nam).

Bên cạnh các môn thi đấu hội thao, Ban tổ chức 
đã kết hợp tổ chức thành công Hội thảo Khoa học 
"Văn hóa ứng xử trong trường học". Hội thảo nhận 
được nhiều tham luận có giá trị. Công đoàn trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM tham gia tham luận 
với đề tài: “Biện pháp nâng cao văn hoá ứng xử 

Sáng ngày 29/5/2019 tại phòng 407, nhà Thiên 
Lý, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM phối hợp với 
Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Lễ Bế giảng 
Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa/Phòng năm 
2019 cho cán bộ, viên chức trong trường. TS. Vũ

Duy Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng 
nhà giáo và cán bộ quản lý – đại diện Học viện 
quản lý giáo dục đã tham dự Lễ. Về phía Nhà 
trường có GS.TS. Nguyễn Hay  - Hiệu trưởng, 
PGS.TS. Lê Hữu Khương – Trưởng phòng Tổ 
chức Cán bộ và 64 cán bộ, viên chức là học viên 
lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa/Phòng. Đối 
tượng tham gia lớp học chủ yếu là các cán bộ, 
giảng viên thuộc diện quy hoạch lãnh đạo thuộc 
các đơn vị trong trường.

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Hay cảm 
ơn Ban Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã 
phối hợp mở lớp học ngay tại trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho học viên trong quá trình học tập. Đồng thời, 
GS.TS. Nguyễn Hay biểu dương tinh thần học tập

Tiếp theo trang  3

64 nhận CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ
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CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 
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nghiêm túc, cũng như  hy vọng cán bộ, viên chức 
sẽ vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế 
công việc phụ trách để xây dựng, thúc đẩy sự phát 
triển chung của trường.

Tại chương trình, TS. Vũ Duy Hiền đã công bố 
quyết định hoàn thành khóa học đối với các học 
viên. Theo đó, Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý 
Khoa/Phòng năm 2019 có 64 học viên được cấp 
chứng chỉ của Học viện Quản lý giáo dục; xếp loại 
giỏi có 03 học viên, xếp loại khá có 61 học viên; có 
08 học viên được Học viện tặng Giấy khen vì có 
thành tích cao trong học tập.

Giải thưởng tài năng Lương Văn Can do Báo 
Doanh Nhân Sài Gòn sáng lập từ năm 2011 và 
được tổ chức thường niên. Đây là cuộc thi nhằm 
tìm kiếm và vinh danh những sinh viên có tố chất 
của một doanh nhân chân chính, biết làm kinh tế 
và hiểu đạo đức kinh doanh.

Nhằm hưởng ứng cũng như khuyến khích sinh 
viên nhiệt tình tham gia chương trình giải thưởng 
Lương Văn Can năm nay, vào ngày 24/5/2019, 
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp với 
Báo Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Lễ Phát động 
Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2019. Tham 
dự chương trình có ông Trần Hoàng – Phó Tổng 
biên tập Báo Doanh Nhân Sài Gòn; các Doanh 
nhân diễn giả; TS. Trần Đình Lý - 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; Đồng chí 
Phan Đình Long - Phó Bí Thư Đoàn Thanh niên và 
khoảng 500 sinh viên. 

Phát biểu khai mạc tại Lễ phát động, TS. Trần 
Đình Lý đã động viên, khuyến khích sinh viên 
mạnh dạn tìm ý tưởng, lên kế hoạch, lập những dự 
án khởi nghiệp khả thi và nhiệt tình tham gia 
chương trình Giải thưởng Lương Văn Can 2019; 
“Thầy mong muốn sau Lễ phát động này, chương 
trình giải thưởng Lương Văn Can sẽ lan tỏa và sinh 
viên sẽ nhiệt tình hưởng ứng tham giải thưởng 
không chỉ vì giá trị vật chất mà vì giá trị tinh thần 

Giải thưởng tài năng LƯƠNG VĂN CAN 2019
LỄ PHÁT ĐỘNG: 

Giao lưu giữa DOANH NHÂN và SINH VIÊN
thu hút hàng trăm sinh viên tham dự

Phòng Tổ chức - Cán bộ



trong kinh doanh của cụ Lương Văn Can” - TS. 
Trần Đình Lý nhấn mạnh.

Năm 2019 với chủ đề dự thi là “Chuỗi giá trị 
Nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, 
thực phẩm”, cơ cấu giải thưởng Lương Văn Can 
bao gồm: 01 Giải Nhất 300.000.000 VND (gồm 
100 triệu tiền mặt và gói truyền thông khi đề án đi 
vào thực tiễn trị giá 200 triệu đồng trên Báo Doanh 
Nhân Sài Gòn); 01 Giải Nhì: 250.000.000 VND 
(gồm 50 triệu tiền mặt và gói truyền thông khi đề 
án đi vào thực tiễn trị giá 200 triệu đồng trên Báo 
Doanh Nhân Sài Gòn); 01 Giải Ba: 230.000.000 
VND (gồm 30 triệu tiền mặt và gói truyền thông 
khi đề án đi vào thực tiễn trị giá 200 triệu đồng trên 
Báo Doanh Nhân Sài Gòn).

Trải qua 8 mùa giải, chương trình giải thưởng 
Lương Văn Can luôn nhận sự tham gia dự thi của 
đông đảo sinh viên trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM. Đặc biệt vào năm 2013, sinh viên Trần 
Minh Hiếu có dự án “Gia công chăm sóc hoa lan” 
và sinh viên Lê Vinh Thắng với dự án "Mở trại 
nuôi rắn mối kết hợp với nuôi sâu superworm và 
dế" đã đạt giải.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, phần giao 
lưu giữa Doanh nhân và sinh viên với chủ đề 
“Khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm xã hội” 
cũng đã thu hút sự quan tâm của sinh viên tham dự 
bằng những câu hỏi giao lưu, tương tác với các 
diễn giả là các Doanh nhân thành đạt. Bằng kinh 
nghiệm khởi nghiệp và những thành công trên 
thương trường, các diễn giả đã nhiệt tình tư vấn 
các bước khởi nghiệp cho sinh viên. Một trong các 
diễn giả tại chương trình - Bà Mandy Nguyễn - 
Giám đốc phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp SVF 
cho biết khá bất ngờ về những câu hỏi rất thực tế 
đầy tinh thần và nhiệt huyết về vấn đề khởi nghiệp 
của sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM. 

Đoàn Thanh Niên

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 116
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 BỘ CÔNG AN tặng BẰNG KHEN 
cho TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Sáng ngày 7/5/2019, trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 
giai đoạn 2012-2018 và phát động năm 2019 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Tham dự hội nghị có Trung tá Nguyễn Duy 
Đông - Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào 
Toàn dân bảo vệ ANTQ - PV05, công an TP.HCM; 
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng 

phòng An ninh nội bộ PA03, công an TP.HCM; 
Thượng tá Lê Thị Liên Hồng, Phó trưởng công an 
quận Thủ Đức; Trung tá Nguyễn Hùng Luyến - 
Phó trưởng công an phường Linh Trung. Về phía 
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có PGS.TS. 
Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu 
trưởng; TS. Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch Hội đồng 
trường; TS. Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng, cùng 
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Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 116

Được tổ chức sáng ngày 9/5/2019 tại trường 
ĐH Nông lâm TPHCM, Hội thảo về ứng dụng

công nghệ số trong chế biến nông sản và cơ giới 
hóa nông nghiệp đã thu hút đông đảo các nhà khoa

HỘI THẢO KHOA HỌC
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

và CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP

"An toàn về an ninh trật tự"; triển khai thực hiện 
có hiệu quả công tác phát động phong trào thi đua 
bảo đảm an ninh trật tự trong khuôn viên trường; 
tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ, kỹ 
năng phòng chống thiên tai cho cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên và lực lượng bảo vệ.

Nhà trường hoàn thành xuất sắc toàn diện các 
chỉ tiêu thi đua về công tác đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, quản lý 
chất lượng đào tạo, quản trị vật tư - thiết bị, kế 
hoạch - tài chính và công tác an ninh sinh viên; 
thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện 
thuận lợi để viên chức, người lao động của trường 
tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương 
thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí 
trong trường; không để xảy ra khiếu nại tố cáo, 
khiếu kiện đông người, trộm cắp. Cán bộ, công 
nhân viên chấp hành nghiêm nội quy nhà trường, 
không vi phạm pháp luật. 

Ngoài ra, nhà trường thường xuyên phối hợp 
với Công an thành phố tổ chức báo cáo chuyên đề 
về tình hình thời sự, an ninh trật tự, phương thức, 
thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để giảng 
viên, cán bộ, nhân viên, người lao động, sinh viên 
nâng cao nhận thức, cảnh giác, phòng ngừa tội 
phạm và không để các đối tượng thù địch dụ dỗ, 
kích động, lôi kéo hoạt động chống đối Đảng, Nhà 
nước; duy trì hoạt động hiệu quả mô hình Câu lạc 
bộ “Hạt giống đỏ”, Đội công tác xã hội, Đoàn 
Thanh niên của nhà trường.

Phòng Xây dựng phong trào BV ANTQ CATP

đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ 
môn và cán bộ viên chức Nhà trường.

Tại Hội nghị, Trung tá Nguyễn Duy Đông - 
Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an 
ninh Tổ quốc CATP đã trao Bằng khen của Bộ 
Công an, Giấy khen của CATP cho tập thể giảng 
viên, cán bộ, công nhân viên, sinh viên trường Đại 
học Nông Lâm TP có thành tích xuất sắc trong 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai 
đoạn 2014 - 2018.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường 
đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch về công tác 
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 
09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về 
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  trong công tác 
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc trong tình hình mới” và Thông tư số 
23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an 
quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 
quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn 



học trong lĩnh vực nông sản, nông nghiệp. Hội 
thảo đã nhận được nhiều ý kiến từ các nhà khoa 
học, nhiều tham luận có giá trị.

 Các báo cáo trong Hội thảo đã thể hiện được 
phần nào bức tranh của thực trạng chế biến nông 
sản, cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam hiện nay; 
chỉ ra những hạn chế của nền nông nghiệp của 
nước ta; đồng thời chỉ rõ những tổn thất do việc 
chưa áp dụng hoặc áp dụng chưa hiệu quả các 
phương tiện cơ giới trong quá trình sản xuất, thu 
hoạch nông sản; những tiềm năng về ứng dụng 
công nghệ số trong bảo quản, chế biến và phân 
phối nông sản, thực phẩm.

Các báo cáo trong hội thảo đã thể hiện được 
phần nào bức tranh của thực trạng chế biến nông 
sản, cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam hiện nay; 
chỉ ra những hạn chế của nền nông nghiệp của 
nước ta; đồng thời chỉ rõ những tổn thất do việc 
chưa áp dụng hoặc áp dụng chưa hiệu quả các 
phương tiện cơ giới trong quá trình sản xuất, thu 
hoạch nông sản; những tiềm năng về ứng dụng 
công nghệ số trong bảo quản, chế biến và phân 
phối nông sản, thực phẩm.

Trong báo cáo tham luận “Cơ giới hóa nông 
nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát 
triển’’, PGS. TS. Nguyễn Huy Bích - Trưởng khoa 
Cơ khí Công nghệ thông tin: trong các công đoạn 
sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện nay hầu hết là 
thủ công. Nghĩa là mức độ cơ giới hóa rất thấp, điều 
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Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp.HCM
Điện thoại: 02838966780 - 02838974560
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

này làm giảm năng suất cũng như thất thoát trong quá 
trình sản xuất sản phẩm. Đặc biệt kể đến, trong thu 
hoạch lúa, tổn thất do khâu sấy tính riêng Đồng bằng 
Sông Cửu Long đã thất thoát khoảng 970.000 tấn. 
“Thắt cổ chai” tại khâu sấy không chỉ làm tổn thất tại 
khâu này mà còn cho toàn bộ chuỗi cung ứng lúa gạo 
vùng ĐBSCL”- TS. Bích cho biết tại Hội thảo.

Ông cho rằng “Nền nông nghiệp Việt Nam sẽ 
không thể hội nhập và có giá trị gia tăng nếu không 
tái cơ cấu trong đó có việc đẩy mạnh cơ giới hóa 
nông nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng và hết sức 
cần thiết”.

Về bảo quản, chế biến và phân phối nông sản, 
thực phẩm, nhóm tác giả của khoa Công nghệ Thực 
phẩm bao gồm PGS. TS. Phan Tại Huân, PGS. TS. 
Kha Chấn Tuyền, TS. Dương Thị Ngọc Diệp, TS. 
Vũ Thị Lâm An với tham luận “Tiềm năng ứng 
dụng công nghệ số trong bảo quản, chế biến và 
phân phối nông sản, thực phẩm” cho rằng, nước ta 
hiện nay nên nhanh chóng ứng dụng công nghệ số 
để nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, 
giảm thất thoát sau thu hoạch. Nhóm nghiên cứu 
cũng cho rằng “trong sản xuất chế biến cần từng 
bước gia tăng ứng dụng kỹ thuật số để nâng cao độ 
tinh chế và chất lượng sản phẩm; tăng cường ứng 
dụng công nghệ số để phối hợp giữa các nhà thu 
mua, chế biến và phân phối nông sản thực phẩm. 
Hướng tới người tiêu dùng thông minh có thể truy 
xuất được nguồn gốc sản phẩm mình đang sử dụng”. 

Phòng Công tác Sinh viên


