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phổ thông. Do đó, em đã lựa chọn đại học Nông  
Lâm TP.HCM là điểm đến chuẩn bị cho cánh cửa 
tương lai sau này. Em biết mình sẽ phải nổ lực rất 
nhiều để đạt mục tiêu đề ra. Em cũng tin tưởng, 
với bề dày lịch sử 64 năm xây dựng và phát triển, 
cùng với đội ngũ giảng viên giỏi sẽ giúp em đạt 
được ước mơ của bản thân”.

Nhân dịp này, các đơn vị doanh nghiệp, cựu 
sinh viên của trường đã trao tặng các suất học 
bổng cho sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn, 
đạt thành tích tốt trong học tập. Tổng trị giá tài học 
bổng hơn 350 triệu đồng.

Lệ Hằng

Đây là khóa học bắt buộc, có ý nghĩa quan 
trọng nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn 
diện cho sinh viên. Qua đó, nâng cao nhận thức 
của sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và 
vận dụng các quy chế đào tạo, rèn luyện của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, cũng như các quy định của 
nhà trường.

Tân sinh viên khóa 2019 tham gia tuần sinh hoạt
Công dân - Sinh viên

Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

SỰ KIỆN
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Tại buổi Lễ, Nhà trường đã khen thưởng: 01 
Thủ khoa và 02 Á khoa kỳ tuyển sinh đại học 
2019, 04 đoàn viên tiêu biểu và 41 sinh viên đạt 
thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa 
học năm học 2018-2019 vừa qua. 

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng 
Nhà trường cho biết: Năm học 2019-2020 là năm 
học có nhiều mục tiêu phấn đấu cho công cuộc 
đổi mới của ngành giáo dục. Do đó, PGS.TS 
Huỳnh Thanh Hùng động viên sinh viên ra sức thi 
đua, phấn đấu học tập thật tốt để đóng góp vào 
công cuộc đổi mới của ngành, hướng đến xây 
dựng nhà trường mạnh về chất lượng, lan tỏa về 
tinh thần học tập, chào mừng kỉ niệm 65 năm 
thành lập trường vào năm 2020.

Đại diện cho Tân sinh viên khóa 2019, thủ 
khoa Trần Lê Ngọc Ngân (sinh viên ngành Công 
nghệ sinh học  - chương trình đào tạo chất lượng 
cao) chia sẻ: “Em đã nuôi ước mơ khởi nghiệp về 
ngành nông nghiệp chất lượng cao khi còn học 

Sáng ngày 10/9 trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 
2019-2020. 

Từ ngày 26 đến ngày 31/8/2019, Trường Đại 
học Nông Lâm Tp. HCM đã tổ chức “Tuần 
sinh hoạt công dân” cho Tân sinh viên khóa 45. 



Tại buổi sinh hoạt công dân đầu tiên, sinh viên 
được Ban Giám hiệu nhà trường giới thiệu chung 
về lịch sử, truyền thống và các ngành nghề đào 
tạo của trường. Ban Giám hiệu trường đã chúc 
mừng các tân sinh viên đã chính thức trở thành 
sinh viên của nhà trường, đồng thời mong các em 
nắm bắt được cơ hội, phấn đấu học tập tốt, có hoài 
bão trong nghiên cứu khoa học và tích cực rèn 
luyện phẩm chất đạo đức, xứng đáng với sự quan 
tâm của gia đình và nhà trường.

Trong những buổi học tiếp theo, sinh viên được 
phổ biến các nội dung về quy chế học vụ, quy chế 

sinh viên, kế hoạch đào tạo, quy định chuẩn đầu 
ra ngoại ngữ và tin học, công tác Đoàn, Hội,… Bên 
cạnh đó, Tân sinh viên còn được truyền đạt 
phương pháp học tập đại học; các kỹ năng, kiến 
thức về sức khỏe, tâm lý, luật giao thông đường 
bộ,…

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 
2019 – 2020 được nhà trường chuẩn bị chu đáo 
nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao. Tân sinh viên tập 
trung nghe giảng viên trình bày theo chuyên đề, 
có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá 
kết quả cuối đợt sinh hoạt. 

        Duy Khánh

Các ngành nghề để sinh viên tham gia phỏng 
vấn tuyển dụng là rất lớn, liên quan đến các lĩnh 
vực như: Chăn nuôi thú y, Thủy sản, Nông học, Cơ 
khí, Tiếng Anh, Kinh tế, Công nghệ thực phẩm, 
Quản lý đất đai và Bất động sản, Công nghệ 
thông tin,…

Ngày hội lần này có sự tham gia tuyển dụng 
(hơn 1.000 vị trí tuyển dụng) đến từ các công ty, 
doanh nghiệp uy tín trên nhiều lĩnh vực như: Công 
ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty 
TNHH Cargill Việt Nam, Công ty TNHH Sunjin 
Vina, công ty Ajinomoto Việt Nam, Ngân hàng HD  

Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong 
ngày Hội việc làm 2019
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Vào ngày 4/10 tới sẽ chính thức diễn ra chương trình Ngày hội việc làm 2019 tại Trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM. Đây là dịp lý tưởng giúp sinh viên, nhất là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, 
và những sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội tìm kiếm các công việc phù hợp. 



Bank, Công ty TNHH MTV công nghiệp Masan, 
Công ty TNHH Êsuhai, Công ty TNHH Interwood 
Việt Nam, Công ty CP Đầu tư TM & Xây dựng Hải 
Phong, Công ty TNHH Đức Thành, Công ty bất 
động sản Beeland, công ty TNHH Japfa Comfeed 
Việt Nam, Công ty TNHH Máy Chế biến Gỗ 
Thượng Nguyên, Công ty CP Thái Việt Swinelin, 
Công ty TNHH Khoa học Xanh, Công ty Cổ phần 
Tư vấn Đầu tư Sàn G7, Công ty TNHH MTV 
TM-SX trồng trọt Tân Tân, Chi nhánh Công ty 
TNHH De Heus tại Đồng Nai, Công ty TNHH 
Sutrix Solutions, Công ty Nhật Huy Khang, Công 
ty CP TMDV Tiêu Chuẩn, Công ty TNHH Puratos 
Grand-Palace Việt Nam, Công ty TNHH Chăn 
nuôi New Hope Bình Phước, Công ty TMA Solu-
tions, Công ty CP Địa Ốc Phát lợi,…

Song song với chương trình tuyển dụng trong 

Ngày hội sẽ có Hội thảo “Đổi mới hoạt động Mar-
keting trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ”. Hội 
thảo do trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cùng 
với hiệp hội Marketing Việt Nam và 6 trường  đại 
học hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực Nông 
nghiệp cùng phối hợp tổ chức. Tại Hội thảo, các 
nhà khoa học, doanh nhân sẽ thảo luận nội dung 
liên quan đến vấn đề marketing trong lĩnh vực 
nông nghiệp và dịch vụ như: Nguồn nhân lực, các 
kênh quảng bá sản phẩm, Nông nghiệp thông 
minh, Dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin 
trong nông nghiệp,… Qua đó, giúp các tập đoàn, 
doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ - nông nghiệp 
có sự kết nối, hợp tác chặt chẽ để cùng phát triển 
trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh 
chóng.

Lệ Hằng
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Vừa qua, khoa Công nghệ thực phẩm đã có 
chuyến công tác ở Phân hiệu trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM tại tỉnh Ninh Thuận, nơi đang 
đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm và 05 ngàn-
h/chuyên ngành khác. Đồng thời, đoàn công tác 
còn học tập và tham quan vùng nguyên liệu địa 
phương, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy 
của khoa. Chuyến công tác nhằm tạo điều kiện 
cho các cán bộ Khoa Công nghệ Thực phẩm, 
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có cơ hội học 
tập, cập nhật và trang bị kiến thức, nắm bắt nhu 
cầu của địa phương để phục vụ tốt công tác 
nghiên cứu khoa học và giảng dạy của mình. Đây 
cũng là dịp tạo sự đoàn kết, gắn bó, giao lưu và 
chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ viên chức 
của khoa với địa phương, đặc biệt là khu vực Phân 
hiệu Trường ĐHNL TP.HCM.

Năm 2019 cũng là năm thứ 11, khoa Công 
nghệ thực phẩm tuyển sinh chương trình tiên tiến 
ngành CNTP (đào tạo bằng tiếng Anh theo 
chương trình của UC Davis - Hoa Kỳ). Đây là một 

trong số 35 chuyên ngành Chương trình tiên tiến 
đang được Bộ GD-ĐT triển khai đào tạo tại 23 
trường ĐH trên cả nước). Và cũng là Chương trình 
tiên tiến ngành Công nghệ thực phẩm duy nhất 
trên cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc 
tế AUN-QA. Được sự hỗ trợ của Bộ GD&ĐT, hiện 
tại học phí Chương trình tiên tiến ngành Công 
nghệ Thực phẩm là 28 triệu/năm. Đặc biệt, theo 
học chương trình này, sinh viên còn được hỗ trợ 
tham gia Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế 
Đông Nam Á (AIMS), trong đó sinh viên thuộc 
chương trình được miễn 100% học phí tại các 
trường Đại học danh tiếng ở Malaysia, Thái Lan, 
Indonesia, Úc, Châu Âu. 

Phan Tại Huân

Tham quan vùng nguyên liệu phục vụ nghiên cứu,
giảng dạy của Khoa Công nghệ thực phẩm
Khoa Công nghệ thực phẩm tham quan vùng
nguyên liệu tại tỉnh Ninh Thuận nhằm phục 
vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy.



Ngày 13/09/2019, Trung tâm Ươm tạo Doanh 
nghiệp Công nghệ tổ chức lớp tập huấn cho sinh 
viên có dự án trong Cuộc thi "Khởi nghiệp Nông 
nghiệp" lần 2 năm 2019. Đợt tập huấn nhằm trang 
bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm chuẩn 
bị cho vòng chung kết của cuộc thi này. Buổi tập 
huấn có chủ đề “Mô hình CanVas” với sự hướng 
dẫn của ThS. Lê Thành Hưng - Giảng viên Khoa 
Kinh Tế. Chương trình diễn ra tốt đẹp, qua đó giúp 
sinh viên hiểu rõ hơn vấn đề trình bày ý tưởng khởi 
nghiệp của mình. Sau buổi tập huấn này, vào 
ngày 20/09/2019, TT Ươm tạo Doanh nghiệp công 
nghệ tổ chức tiếp buổi tập huấn về "Kỹ năng 
thuyết trình giới thiệu sản phẩm".

Hiện nay, nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện 
Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 
năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, trường đại 
học Nông Lâm TP.HCM đã và đang trang bị kiến 

thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh 
viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. 
Qua đó, nhà trường luôn tạo môi trường thuận lợi 
để hỗ trợ sinh viên hình thành và hiện thực hóa 
các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc 
làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Phan Nhật Luyện

Sáng ngày 15/8/2019, Hội chợ - Triển lãm 
Giống và Nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, 
lần VII năm 2019 đã được khai mạc tại Trung tâm 
Công nghệ Sinh học (Quận 12, TP.HCM). 

Các mặt hàng trưng bày tại Hội chợ - Triển lãm 
lần này gồm: sản phẩm nông sản, các giống cây 
trồng – vật nuôi mới, năng suất cao; mô hình các 
thiết bị sấy, trộn, phân loại nông sản; chất cải tạo 
đất; mô hình trồng rau thủy canh; các chế phẩm 
sinh học và sản phẩm đã qua chế biến…

Tập huấn chuẩn bị chung kết cuộc thi
“KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP” lần 2 năm 2019

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tham dự hội chợ
triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao
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Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ
tổ chức lớp tập huấn cho sinh viên có dự án 
trong Cuộc thi "Khởi nghiệp Nông nghiệp"

Hội chợ năm nay có sự tham gia của các hợp 
tác xã, công ty, trang trại hoạt động trong lĩnh 
vực nghiên cứu sản xuất, kinh doanh Giống và 
Nông nghiệp Công nghệ cao; Triển lãm giới 
thiệu các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi, 
các thành tựu nông nghiệp của thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh, thành với quy mô 400 gian 
hàng của 165 đơn vị tham gia, đại diện cho 17 
tỉnh, thành của cả nước.



Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ 
- Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tham 
dự Hội chợ - Triễn lãm Giống và Nông nghiệp 
Công nghệ cao năm 2019 với các sản phẩm như: 
Nấm Linh Chi, Vỏ vưởi sấy sẻo, mô hình thủy 
canh, các giống cây trồng, trà tam vị... đến từ các 

doanh nghiệp thuộc Trung tâm Ươm tạo Doanh 
nghiệp Công nghệ. Hội chợ - Triễn lãm lần này 
hứa hẹn sẽ là nơi để các doanh nghiệp của Trung 
tâm quảng bá sản phẩm, mô hình của mình đến 
nhiều người dân và các tỉnh thành trong cả nước.

Trong khuôn khổ hội chợ, có các hội thảo 
chuyên đề. Theo đó, ngày 16/8 diễn ra hội thảo 
giới thiệu các giống cây trồng phụ tráng, lai tạo và 
chuyển giao kỹ thuật gieo ươm cây giống tập 
trung; Giới thiệu và chuyển giao các giống vật 
nuôi, các thiết bị khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực 
chăn nuôi. Ngày 17/8 có hội thảo giới thiệu và 
chuyển giao giống thủy sản (cá, tôm càng xanh, 
lươn…) và các sản phẩm, thiết bị vật tư phục vụ 
trong lĩnh vực thủy sản.

Phan Nhật Luyện

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 TPHCM tổ chức xét và trao 4 đợt trong năm. 
Theo đó, trong 02 ngày 14/8 và 16/8/2019, tại 
trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Lễ 
tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cho sinh viên thuộc các 
Khoa/Bộ môn. Tham dự Lễ tốt nghiệp có Ban 
giám hiệu Nhà trường; đại diện lãnh đạo các 
Phòng, Khoa/ Bộ môn, phụ huynh và sinh viên tốt 

nghiệp. Trong đợt này, có 830 tân Cử nhân, kĩ sư, 
bác sĩ thú y, bao gồm 802 sinh viên hệ đại học 
chính quy, 10 sinh viên hệ cao đẳng chính quy và 
42 sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học. Trường 
đã khen thưởng 100 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 
(đối với hệ đào tạo chính quy. 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.

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
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* 830 Tân Cử nhân, 
Kĩ sư, Bác sĩ Thú y 
nhận bằng tốt nghiệp
 đợt 2 năm 2019



Vừa qua, chương trình đào tạo tiên tiến ngành 
Công nghệ Thực phẩm có 47 sinh viên tốt nghiệp, 
trong đó có 18 sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc. 
Đặc biệt sinh viên Lê Thị Phương Dung đã đạt loại 
tốt nghiệp xuất sắc với GPA 3.73 và nhận danh 
hiệu thủ khoa tốt nghiệp. Tại buổi Lễ, PGS.TS 
Nguyễn Tất Toàn – Phó hiệu trưởng Nhà trường 
đã chia sẻ về trọng tâm giảng dạy của trường là 
để giúp sinh viên có tư duy phản biện, khả năng 
giải quyết vấn đề, sáng tạo và phát triển cá nhân. 
Thành công của chương trình tiến trong các năm 
qua là một trong những lý do quan trọng tại sao 
sinh viên tốt nghiệp từ Chương trình tiên tiến 
ngành Công nghệ Thực phẩm được các nhà tuyển 
dụng trong và ngoài nước tại Việt Nam săn đón.

Phước Thủy 

GS. Dương Quang Trung - Đại học Belfast - 
Vương Quốc Anh thông tin: thực tế hiện nay, 
Chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến việc ứng 
dụng công nghệ số vào việc phát triển các ngành 
công nghiệp Việt Nam. Việc tổ chức những Hội 
thảo như vậy là dịp để các nhà khoa học Việt Nam 
có cơ hội nghiên cứu và áp dụng các thành quả 
nghiên cứu của mình vào thực tiễn phát triển đất 
nước trong thời đại 4.0.

Sáng ngày 19/8 tại trường đại học Nông Lâm 
TP.HCM đã diễn ra chương trình Hội nghị quốc tế 
EAI lần thứ 5 về mạng công nghiệp và hệ thống 
thông minh (5th EAI International Conference on 
Industrial Networks and Intelligent Systems).
Tại Hội nghị, gần 50 nhà khoa học từ các nước 
Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản… đã tham dự và trao đổi 
thông tin về công nghệ tiên tiến trong thời đại 
công nghệ 4.0, các giải pháp công nghệ kỹ thuật 
ứng dụng công nghệ cho thành phố thông minh 
(smart cities). Theo đó, Hội nghị tập trung vào các 
đề tài nghiên cứu như trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn 
vật, mạng công nghiệp và ứng dụng, ứng dụng và 
phương pháp tiếp cận tập trung vào người dùng 
cho mạng 5G…

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ MẠNG CÔNG NGHIỆP
VÀ HỆ THỐNG THÔNG MINH (INSICOM 2019)
TẠI TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
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* 47 Sinh viên khóa 2014 chương trình
tiên tiến Công nghệ Thực phẩm nhận 

bằng tốt nghiệp

Hội nghị quốc tế EAI lần thứ 5 về mạng công 
nghiệp và hệ thống thông minh tập trung vào 
các đề tài nghiên cứu như trí tuệ nhân tạo, kết 
nối vạn vật, mạng công nghiệp...



Phát biểu tại chương trình, GS. TS. Nguyễn 
Hay - Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM cho biết: Nhà trường quan tâm và không 
ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, 
nghiên cứu khoa họcvà ứng dụng thực tiễn, nhất 
là trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp 
và đã đạt nhiều thành tựu. Trường Đại học Nông 

Lâm TP.HCM cũng đã liên tiếp tổ chức các hội 
thảo về công nghệ số nhằm học hỏi, trao đổi, chia 
sẻ các ý tưởng, khuyến khích sinh viên tăng 
cường các kỹ năng khai thác công nghệ, trau dồi 
ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong 
thời đại công nghệ số. 

Lệ Hằng

HỘI NGHỊ CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2019
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Diễn ra từ ngày 4 - 6/9/2019, tại Trường Đại 
học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Hội nghị khoa 
học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc năm 2019 với 
chủ đề “Thách thức mới – Cơ hội mới”. Hội nghị 
Khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc năm 2019 
được tổ chức định kỳ hai năm một lần vào các 
năm lẻ. Hội nghị do Hội Chăn nuôi Việt Nam phối 
hợp với Hội thú y Việt Nam (đơn vị đồng bảo trợ) 
cùng trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 
(đơn vị tổ chức) thực hiện với mục đích cùng nhau 
giao lưu, học hỏi, chia sẻ thông tin cùng với các 
nhà nghiên cứu, quản lý, kinh doanh, và đào tạo 
trong lĩnh vực về Chăn Nuôi Thú Y khắp cả nước.

Hội nghị hội tụ nhiều thông tin khoa học bổ ích 
được bao gồm phiên toàn thể gồm 13 bài báo cáo 
tổng quan và hơn 120 bài báo cáo nghiên cứu 
khoa học theo các chuyên đề riêng biệt (tiểu ban).

Hội nghị đi sâu thảo luận và tìm ra các giải 
pháp về dịch bệnh, thương mại lẫn về biến đổi khí 

hậu liên quan đến ngành chăn nuôi. Hội nghị cũng 
đã có sự quan tâm lớn đến dịch bệnh được coi là 
thảm họa đối với ngành chăn nuôi heo hiện nay: 
dịch tả heo châu Phi, các biện pháp hạn chế bệnh 
dịch này tại Việt Nam và một số quốc gia châu Á 
khác, các phương pháp an toàn sinh học trong 
chăn nuôi.

Ngoài những thông tin khoa học mới và những 
thảo luận về thách thức và những cơ hội phát 
triển, hội nghị còn là nơi để người tham dự nâng 
cao kỹ năng nghề thông qua các khóa huấn luyện 
tiền hội nghị.

Diễn ra song song với các hoạt động của hội 
nghị, hội chợ triển lãm AVS đã tích cực giới thiệu 
thành tựu ngành Chăn nuôi - Thú y của Trường, 
Viện, Cơ quan, Công ty; Trưng bày sách, tạp chí 
và công trình khoa học; Thức ăn, thuốc thú y, quy 
trình công nghệ, dụng cụ, thiết bị, giống vật nuôi; 
Hội thảo chuyên đề, tuyển dụng việc làm và các 
vấn đề khác có liên quan.

Hội nghị được sự quan tâm của các chuyên 
gia, các nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực chăn 
nuôi như: Nguyễn Xuân Dương, cục trưởng cục 
chăn nuôi việt Nam, Philippe Greau (chuyên viên 
cao cấp tư vấn về heo - Pháp), Denis Grancher 
(giáo sư trường quốc gia thú y Lion - Pháp), 
Nguyễn Tất Toàn (Phó giáo sư, Phó Hiệu trưởng 
trường ĐH Nông Lâm TP.HCM), Đặng Ngọc 
Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty MSD Animal 
Health Việt Nam, Fernando Abel Osorio (Giáo sư 

Hội Chăn nuôi Việt Nam phối hợp với Hội thú y Việt Nam (đơn vị đồng bảo trợ) cùng trường 
Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (đơn vị tổ chức) phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học Chăn 
nuôi – Thú y toàn quốc năm 2019.



trường ĐH Nebraska-Hoa kỳ, Vanessa Louzier 
(Giáo sư trường Quốc gia Thú y Lion - Pháp), 
Dương Duy Đồng (Phó giáo sư, trường ĐH Nông 
Lâm TP.HCM), Termsitthi Paphavasit (Giám đốc 
kỹ thuật Công ty Boehringer),…

Nhiều báo cáo có giá trị được trình bày trong 
các phiên của Hội nghị bao gồm: Những thách 
thức của ngành chăn nuôi tại Việt Nam hiện nay 
(Nguyễn Xuân Dương);  Bài tổng quan: Tình hình 
Dịch tả heo châu Phi tại Việt Nam và hướng phát 
triển của ngành (Philippe GREAU); Thách thức về 
các bệnh trên heo tại Việt Nam (Nguyễn Tất 
Toàn); Đánh giá vaccine virus trên heo – Cách 
nhìn từ lịch sử đến công nghệ cao (Fernando Abel 
Osorio); Những tiến bộ trong nghiên cứu và ứng 
dụng dinh dưỡng chuyên sâu cho vật nuôi (Dương 

Duy Đồng); Cách tiếp cận thực chứng về vai trò 
của phụ gia thức ăn trong việc giảm sử dụng 
kháng sinh và kháng kháng sinh (Neil Gannon); 
Các Phương pháp Chẩn đoán bệnh mới giúp tầm 
soát sớm một số bệnh quan trọng trên heo  (Term-
sitthi Paphavasit); Bảo tồn động vật hoang dã tại 
Việt Nam (TUAN Bendixen); Thành lập Ủy ban 
Đạo đức đối với động vật (Philip Chamberlain); 
Thảo luận những cơ hội mới cho phát triển chăn 
nuôi.

Các nghiên cứu khoa học đã được trình bày 
trong các tiểu ban: Tiểu ban nghiên cứu về thú 
nhỏ, nghiên cứu về heo, nghiên cứu về gia cầm, 
nghiên cứu về đại gia súc, nghiên cứu về thú y 
công đồng. Và đặc biệt lần đầu tiên hội nghị còn 
có tiểu ban về chương trình đào tạo thú y trong 
thời kỳ mới.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Tất 
Toàn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm 
TP.HCM chia sẻ: trong thời gian vừa qua, ngành 
Chăn nuôi - Thú y gặp không ít khó khăn về dịch 
bệnh, thương mại, lẫn về vấn đề biến đổi khí hậu… 
từ đó đặt ra những thách thức mới cho ngành. Ông 
cũng bày tỏ, bên cạnh những khó khăn, các vấn 
đề mà ngành chăn nuôi nước ta đang gặp phải 
cũng chính là động lực, và cơ hội để ngành thay 
đổi và phát triển thích ứng với giai đoạn mới. 

Hoàng Lan

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland 
dành cho Việt Nam thuộc chương trình Chia sẻ 
Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Việt Nam 
(IDEAS) bắt đầu nhận hồ sơ cho niên khóa 2020 
- 2021. Sẽ có 30 học bổng toàn phần dành cho 
các ứng viên Việt Nam theo học thạc sĩ tại các 
Trường Đại học và Học viện Công nghệ của 
Ireland, cho các ngành học sau: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Khoa học thực phẩm, Kinh 
tế, Tài chính và Kế toán, Công nghệ sinh học,…

Học bổng bao gồm: học phí, vé máy bay hai 

* Học bổng của Chính phủ Ireland

THÔNG TIN HỌC BỔNG
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chiều, phí visa, bảo hiểm y tế, tiền ăn ở, trợ cấp ổn 
định cuộc sống, tiền sách vở. Học bổng chỉ dành 
cho cá nhân với thời gian học toàn thời gian kéo 
dài 12 tháng với các khóa học thạc sĩ.

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 11/11/2019.
Xem chi tiết về mẫu đơn, hướng dẫn thủ tục, 

tiếp nhận hồ sơ tại:
Website:www.dfa.ie/vietnam;
Facebook pages:www.facebook.com/edu-

cationinirelandvietnam



Nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa 
Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua trao đổi văn hóa 
và trao đổi giáo dục, Chương trình Fulbright tại 
Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt 
Nam đến Hoa Kỳ để giảng dạy/nghiên cứu. Ứng 
viên của chương trình này là công dân Việt Nam, 
bắt buộc phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ (hoặc 
tương đương trong một số ngành chuyên môn), có 
trình độ tiếng Anh thành thạo. Ứng viên phải là 
giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các 
bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên 
trong các khối  tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ 
chức phi chính phủ.   

Hồ sơ dự tuyển gồm: đơn dự tuyển trực tuyến, 
đề cương nghiên cứu, thư mục nghiên cứu, lý lịch 
khoa học, thư giới thiệu (yêu cầu đủ 3 thư giới 
thiệu bằng tiếng Anh), thư mời của trường tiếp 
nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích, không bắt buộc). 

Ngày 1/8, ThS. Đặng Kiên Cường - Trưởng 
phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung tâm 
Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp đã 
tham dự Lễ trao học bổng do công ty Mitsuba Việt 
Nam tài trợ. Đợt này, có 08 sinh viên năm 3 và 
năm 4 thuộc khoa Cơ khí - Công nghệ của  

trường được nhận học bổng. Đây là những sinh 
viên có học lực khá trở lên, điểm rèn luyện loại 
xuất sắc. Ngoài việc nhận học bổng, các em sinh 
viên còn có cơ hội thực hành, thực tập và làm việc 
tại công ty.

Chiều ngày 29/8, Ban Thường vụ Đoàn trường 
tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM năm học 2019 - 2020. Chủ đề 
hoạt động của các phong trào thanh niêntrong năm 
học này là “Tuổi trẻ Nông Lâm phát huy chuyên 
môn - Tình nguyện vì cộng đồng”. Tham dự Hội 
nghị có đồng chí Lê Văn Sony - Bí thư Đoàn trường, 
đồng chí Lê Quang Trí và đồng chí Phan Đình Long 
- Phó Bí thư Đoàn trường, đại diện các Đoàn 
khoa/bộ môn, CLB - Tổ - Đội nhóm trong trường.

Hội nghị đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2017 - 2019; chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp 
tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí  

Minh trường Đại học Nông Lâm TP.HCM lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đại diện các đơn vị 
cũng phát biểu đóng góp ý kiến để xây dựng 
chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên năm học 2019 - 2020 ở các mảng công tác 
giáo dục của Đoàn, các hoạt động phòng trào, 
chương trình hành động của thanh niên và công 
tác tổ chức xây dựng Đoàn nhằm hoàn thiện và 
đầy đủ hơn trong năm học mới. 

Công Hậu

* 08 sinh viên khoa Cơ khí - Công nghệ nhận học bổng 
do công ty Mitsuba Việt Nam tài trợ

* Chương trình Fulbright tại Việt Nam năm học 2020 - 2021

* Hội nghị triển khai chương trình công tác đoàn 
và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020

GÓC ĐOÀN HỘI
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Hạn nộp hồ sơ: Ngày 15-10-2019. 
Các thắc mắc liên quan, liện hệ  qua email: 

VNFulbright@state.gov hoặc 
điện thoại: (024) 3850 5000 (máy lẻ: 6225).



Đoàn - Hội Bộ môn Công nghệ Hóa học hỗ trợ Đoàn phường Linh 
Trung tổ chức Chương trình "Vui tết trung thu" tại Trụ sở Khu phố 5, 
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức.

Đoàn - Hội Bộ môn Công nghệ Sinh học tổ chức Chương trình 
"Đêm hội trăng rằm" tại Trường Tiểu học Hòa Nghĩa B, huyện Chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng các bạn 
vẫn nhiệt tình tổ chức các tiết mục văn nghệ và tặng quà cho các 
em thiếu nhi.

CLB Du lịch Sinh thái tổ chức chương trình Trung thu Ấm áp lần V 
tại trường mầm non Ánh Dương, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, 
Long An trong ngày 12/09. Năm nay, chương trình đã mang đến cho 
các em nhỏ các tiết mục văn nghệ, múa lân vui tươi cùng các hoạt 
động rước đèn, phá cỗ truyền thống và hơn 250 phần quà Trung 
Thu. 

Đội Nhiệt huyết Rừng xanh tổ chức chương trình "Vui hội Trăng rằm" 
năm 2019 tại Trường Tiểu học Phước Tuy, xã Phước Tuy, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An. Các em được các anh, chị tặng những cái lồng 
đèn xinh xắn tự tay anh, chị làm.

Ngoài ra, một số đơn vị như Đoàn - Hội khoa Công nghệ Thực phẩm, 
khoa Cơ khí - Công nghệ, khoa Thủy sản, CLB Yêu môi trường, Đội 
Công tác xã hội... cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thiếu 
nhi nhân ngày Tết trung thu năm nay.

Công Hậu 

* Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động 
cho trẻ em nhân Tết trung thu năm 2019
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Hòa cùng không khí đón Tết Trung thu trên cả nước, nhiều khoa/bộ môn và các CLB - Tổ - Đội 
nhóm trong trường đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng bánh trung thu và rước đèn cho thiếu nhi 
ở nhiều địa phương khác nhau.

Đoàn - Hội khoa Lâm nghiệp tổ chức Chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề "Ánh trăng yêu 
thương" tại Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Hoàng Mai ở phường 16, quận Gò Vấp.



Tối ngày 27/8 tại Trung tâm Giáo dục Quốc 
Phòng và An ninh - ĐHQG TP.HCM, Đoàn trường 
Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức đêm Gala 
Nụ cười chiến sĩ năm 2019. Chương trình có sự 
tham gia góp mặt của cán bộ, giảng viên Trung 

tâm Giáo dục Quốc Phòng và An ninh - ĐHQG 
TP.HCM, các đồng chí đại diện Ban Thường vụ 
Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường và 
đại diện các Đoàn khoa/bộ môn, các CLB - Tổ - 
Đội nhóm trong và ngoài trường.

Tại đêm Gala, các tiết mục văn nghệ được đầu 
chuẩn bị kĩ càng từ khâu nội dung đến trang trí 
sân khấu, dựng bối cảnh, đèn chiếu, âm thanh... 
tạo được không khí vui tươi, lắng đọng cảm xúc. 
Sinh viên khóa 44 đã thực sự có những ngày 
tháng học tập, trải nghiệm thú vị trong môi trường 
quân ngũ. 25 ngày xanh lá - đó không chỉ là 
những phút giây học tập, rèn luyện mà nó còn là 
những kỉ niệm mãi không thể phai của một thời 
tuổi trẻ.

Công Hậu 

* Chương trình nụ cười chiến sĩ 2019
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Bản tin Nông Lâm - số tháng 9/2019.
Ban biên tập: TS. Trần Đình Lý (Trưởng ban), ThS. Đặng Kiên Cường (Phó Trưởng ban), ThS. 
Hoàng Thị Lan, ThS. Trần Thị Lệ Hằng.

Nội dung: Phan Tại Huân, Duy Khánh, Lệ Hằng, Phan Nhật Luyện, Hoàng Lan, Phước Thủy, 
Công Hậu, Radio Nông Lâm.

Quý bạn đọc có thể gửi tin, bài hoặc các tác phẩm văn thơ cộng tác với Bản tin Nông Lâm theo địa 
chỉ email: bantinnonglam@hcmuaf.edu.vn. Trân trọng!


