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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 97

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM:
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017
Sáng ngày 15/9/2016, Trường Đại học Nông
Lâm TP. HCM đã tổ chức Lễ khai giảng năm học
mới 2016 - 2017. Tham dự Lễ có đại biểu một số
Trường Đại học lân cận, các Đơn vị doanh nghiệp
trao học bổng, Ban Giám hiệu, các Phòng/Ban,
Khoa/Bộ môn, Viện trong Trường cùng đông đảo
học viên cao học, sinh viên.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hay - Phó
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã ôn lại quá trình hình
thành và phát triển của Nhà trường, cũng như bày tỏ
mong muốn và tin tưởng rằng các em Tân sinh viên
khóa 42 sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn
luyện, giữ gìn, phát huy truyền thống của trường.

Nhân dịp này, Nhà trường cũng đã khen thưởng
đối với những sinh viên có thành tích tốt trong học
tập, rèn luyện, trong đó có: 4 sinh viên thủ khoa
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM

LƯU HÀNH NỘI BỘ

các khối trong đợt tuyển sinh đại học năm 2016, 4
đoàn viên tiêu biểu, 2 sinh viên tự quản Ký túc xá
và 43 sinh viên tiêu biểu của năm học 2015 - 2016.

Em Lê Thị Thiên Lý - Thủ khoa Tuyển sinh Đại
học năm 2016 đã chia sẻ: “Trở thành sinh viên là
ước mơ của tất cả học sinh, nhưng là sinh viên đại
học thì là ước mơ không dễ có được, điều này thôi
thúc em nỗ lực học tập ngay từ nhỏ. Trong ngày
đầu chúng em nhập trường còn nhiều bỡ ngỡ đã
được các thầy cô giáo, cán bộ của trường và các
anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn, đón tiếp
nhiệt tình. Chính điều này càng khẳng định việc
chúng em chọn trường Đại học Nông Lâm TP.
HCM, với bề dày lịch sử hơn 60 năm làm nơi học
tập, rèn luyện trong những năm tháng sắp tới là
điều đúng đắn”. Với danh hiệu Thủ khoa, Thiên Lý
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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Tiếp theo trang 1

được miễn học phí trong năm học đầu tiên, đồng
thời nhận học bổng học Anh văn của Trung tâm
Anh ngữ Việt Mỹ VASS.

Cũng tại buổi Lễ, có 4 đơn vị đã trao tặng học
bổng đồng hành cùng sinh viên của trường với
tổng trị giá tài trợ gần 250 triệu đồng.
Phòng Hành chính

TÂN SINH VIÊN KHÓA 2016
THAM GIA “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN”
Từ ngày 9 - 22/9/2016, Nhà trường đã tổ chức
“Tuần sinh hoạt công dân” cho Tân sinh viên khóa
2016. Đây là hoạt động chính trị ý nghĩa nhằm
nâng cao nhận thức của sinh viên về chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, và vận dụng các quy chế đào tạo, rèn
luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của
Nhà trường.
Tân sinh viên tham gia học Tuần Sinh hoạt
Công dân với các nội dung về: chủ quyền biển, đảo
và chiến lược biển của Việt Nam, giới thiệu về lịch
sử, truyền thống trường, về tổ chức Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt
Nam trong Nhà trường, quy chế học vụ, hướng dẫn
sử dụng thư viện, luật giao thông đường bộ, giáo

dục giới tính, phòng chống HIV/AIDS, phương
pháp học tập đại học, định hướng các kỹ năng
mềm sinh viên cần rèn luyện. Bên cạnh đó, Ban
chủ nhiệm các Khoa/Bộ môn thông tin về: lịch
sử của khoa; cấu trúc, nội dung chương trình đào
tạo và chuẩn đầu ra; các nội dung, yêu cầu trong
đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu
của xã hội của từng chuyên ngành đào tạo của
khoa; giới thiệu và phổ biến công tác Cố vấn học
tập trong khoa.
Sau khi kết thúc Tuần sinh hoạt công dân, các
tân sinh viên đã được tham gia làm bài thu hoạch
cuối đợt. Đây cũng là một trong những căn cứ để
Nhà trường đánh giá kết quả rèn luyện của từng
sinh viên trong trường.
Phòng Công tác Sinh viên

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA XII (2016 – 2021)
VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2015
Ngày 21/9/2016, Đảng ủy Trường tổ chức Hội
nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng
khóa XII nhiệm kỳ (2016 - 2021) và tổng kết công
tác Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ
Chí Minh năm 2015.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Huỳnh Thanh
Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; GS.
Nguyễn Hay - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;

PGS.TS. Phạm Văn Hiền - Phó Hiệu trưởng; TS.
Bùi Ngọc Hùng - UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng trường; Quý thầy cô Đảng ủy viên, Bí thư
chi bộ, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, Viện, Phòng
ban, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể trong
trường; với sự tham gia của hơn 600 đảng viên,
cán bộ viên chức, người lao động và cán bộ
Đoàn - Hội.
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Tiếp theo trang 2

Tại Hội nghị, ông Lê Công Đồng - Giám đốc
Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nguyên
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã báo cáo
những điểm chính cơ bản trong Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng như: các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; 6 nhiệm vụ trọng tâm
trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; một số bài
học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của

nhiệm kỳ XI.
TS. Bùi Ngọc Hùng đã đại diện Ban Thường
vụ Đảng ủy Trường phát biểu kết quả phân tích
chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm
2015 và đọc Quyết định khen thưởng 12 chi bộ
đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch - vững mạnh”,
30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
2015.

Cuối chương trình, thay mặt Đảng ủy,
PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng gửi lời cảm ơn
ông Lê Công Đồng; đồng thời và không quên
nhắc nhở đảng viên, cán bộ viên chức, người lao
động, cán bộ Đoàn - Hội tích cực học tập, làm
việc bằng tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm,

sáng tạo góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo
của Nhà trường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm TP.
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ (2015 - 2020), góp phần
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp./.
Đoàn Thanh niên

HỘI NGHỊ KIỂM SOÁT LỤC BÌNH BẰNG BIỆN PHÁP
SINH HỌC – ỨNG DỤNG BIỆN PHÁP SINH HỌC KIỂM SOÁT
DỊCH HẠI TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày 06/9/2016, tại Giảng đường Cát Tường,
khoa Nông học đã tổ chức Hội nghị khoa học:
“Kiểm soát lục bình bằng biện pháp sinh học

– ứng dụng biện pháp sinh học kiểm soát dịch hại
trong biến đổi khí hậu”. Tham gia Hội nghị có hơn
50 nhà Khoa học và Quản lý nhà nước đến từ Sở
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Tiếp theo trang 3

Khoa học và công nghệ TP. HCM, đại diện các Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Long
An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Tây
Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu
và Tp. Hồ Chí Minh. Hội nghị cũng được đón tiếp
GS. TS. Nguyễn Thơ - Phó chủ tịch Hội BVTV
Việt Nam, TS. Hirotaka Tanaka - Đại học Kyushu
- Nhật Bản, PGS.TS. NGƯT. Huỳnh Thanh Hùng
- Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, PGS. TS.
Phạm Văn Hiền - Phó Hiệu trưởng và toàn thể
giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học của
Khoa Nông học.

TS. Võ Thái Dân - Trưởng khoa Nông học nêu
mục đích của Hội nghị nhằm giới thiệu việc sử
dụng biện pháp sinh học kiểm soát hiệu quả lục
bình tại thành phố Hồ Chí Minh, định hướng kiểm
soát hiệu quả lục bình tại các tỉnh Đồng bằng Sông
Cửu Long và Đông Nam bộ, giới thiệu ứng dụng
một số biện pháp sinh học thích nghi biến đổi khí
hậu hiện nay.
Tại Hội nghị, những nguyên nhân gây nên hiện
tượng biến đổi khí hậu, các tác động tiêu cực của
hiện tượng này và định hướng giải pháp thích ứng
với biến đổi khí hậu đã được trao đổi, thảo luận.
Trước đó, nhóm nghiên cứu của TS. Lê Khắc
Hoàng - bộ môn Bảo vệ Thực vật - khoa Nông học
trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã
nghiên cứu thành công đề tài về việc nhân nuôi và
kiểm tra phổ ký chủ của bọ Neochetina eichhorniae
(Coleoptera: Curculionidae) kiểm soát hiêu quả
lục bình. Cũng tại Hội nghị, đại diện Chi cục
BVTV Tây Ninh và Chi cục Thủy Lợi Long An đã
đề xuất mong muốn cộng tác nghiên cứu xây dựng
mô hình thử nghiệm kết quả nghiên cứu trên tại
tỉnh nhà.
Khoa Nông học

HỘI THẢO HỆ THỐNG ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
VÀ WEB VỀ KIỂM SOÁT ĐỒNG RUỘNG
Ngày 28/9/2016, tại Hội trường P100, khoa
Nông học đã tổ chức Hội thảo hệ thống ứng dụng
trên điện thoại và web về kiểm soát đồng ruộng.
Tham dự Hội nghị có Ban chủ nhiệm Khoa Nông
học, TS. Lê Khắc Hoàng, trưởng nhóm Nghiên
cứu dựa án JICA-CaSPS cùng cán bộ giảng viên
trong khoa và hơn 500 sinh viên.
TS. Võ Thái Dân - Trưởng khoa Nông học phát
biểu chào mừng Hội nghị, nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và

tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông
nghiệp bền vững hiện nay.
Tại Hội thảo, TS. Lê Khắc Hoàng đã giới
thiệu về dự án “Nâng cao năng lực sản xuất sắn
bằng kiểm soát dịch hại tại Campuchia, Thái
Lan và Việt Nam - JICA - CaSPS” và những vấn
đề cấp bách hiện nay trong kiểm soát dịch hại
trên sắn; nâng cao giá trị của nông sản trong
nước hướng đến xuất khẩu nông sản chất lượng
cao.
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Tiếp theo trang 4

Cũng tại hội nghị, Dr. Brandon - chuyên gia Dự án
JICA - CaSPS, đại diện Công ty Agribuddy đã giới
thiệu cách thực hiện, các yêu cầu để ứng dụng hệ
thống web và công nghệ giám sát đồng ruộng; Dr.
Nobby - Điều phối viên chính của dự án JICA CaSPS cũng đã trao đổi về sự hỗ trợ của dự án cho các
bạn sinh viên đam mê nghiên cứu về nông nghiệp. Dự
án cam kết hỗ trợ thiết lập mạng lưới kiểm soát đồng
ruộng bằng các ứng dụng trên điện thoại và web cho
sinh viên khoa Nông học của trường.
Khoa Nông học

HỘI THẢO CHẨN ĐOÁN VÀ CÔNG NGHỆ VẮC-XIN
PHÒNG BỆNH DO VIRUS TRÊN HEO
Ngày 31/8 - 01/9/2016, Bộ môn Công nghệ Sinh học đã phối hợp với trường Đại học NebraskaLincoln-Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Chẩn đoán và công nghệ vắc-xin phòng bệnh do virus trên heo” tại
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.
Tham dự Hội nghị, có cán bộ kỹ thuật đến từ các Chi Cục Thú y, Trung tâm nghiên cứu, Phân viện,
trường Đại học và hơn 40 học viên đến từ các đơn vị: Công ty Greenfeed, Công ty Viphavet, Công ty Việt
Thắng, Công ty Virbac.
Hội thảo đã chuyển tải các thông tin liên
quan như: tình hình dịch bệnh do virus gây ra
trên heo; tiến bộ về khoa học - công nghệ
trong nghiên cứu và sản xuất vacxin; ứng
dụng khoa học - công nghệ trong công tác
chẩn đoán bệnh trên heo trên thế giới và thực
tiễn ở Việt Nam.
Sau mỗi chủ đề được trình bày, các học
viên có cơ hội thảo luận, trao đổi với các
giảng viên về các vấn đề thực tế mà các trại
chăn nuôi heo đang gặp phải, cũng như
hướng giải quyết thích hợp cho từng tình huống cụ thể tùy thuộc vào tình hình dịch tễ, điều kiện vật chất,
nguồn nhân lực của trang trại.
Đây là Hội thảo được tổ chức với sự hợp tác của các chuyên gia quốc tế, mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác
và chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia trong và ngoài nước với các cán bộ kỹ thuật đang công tác trong
lĩnh vực thú y thuộc ngành chăn nuôi heo.
BM. Công nghệ Sinh học
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BUỔI TIẾP ĐÓN ĐOÀN ĐẠI HỌC KOBE
Chiều ngày 12/9/2016, phòng Hợp
tác Quốc tế cùng với đại diện Ban chủ
nhiệm khoa Công nghệ Thực phẩm,
khoa Nông học và Viện Công nghệ
sinh học đã tiếp đón phái Đoàn từ
Trường Đại học Kobe - Nhật Bản.
Thành phần Đoàn gồm GS.TS. Yukio
Tosa, GS. Ro Osawa cùng với đại diện
của một số Công ty Nhật Bản đang
hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp
và Môi trường.
Chuyến viếng thăm lần này nhằm
mở ra cơ hội hợp tác giữa Trường Đại
học Nông Lâm Tp. HCM và các đơn vị đầu tư kinh doanh ở Nhật Bản trong lĩnh vực an toàn và công nghệ
chế biến thực phẩm tại Việt Nam.
Phòng Hợp tác Quốc tế

BUỔI HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN AWD
(ALTERNATE WETTING AND DRYING)
Sáng này 26/9/2016, GS.TS. Nguyễn Hay - Hiệu trường Nhà trường và đại diện lãnh đạo, giảng viên một
số đơn vị trong trường đã có buổi họp với Bà Jenny Lovell-Trường Đại California tại Santa Cruz nhằm khởi
động thực hiên dự án AWD cũng như thảo luận về hướng hợp tác về Nông nghiệp trong thời gian tới của
hai Trường.
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Tiếp theo trang 6

Mở đầu cuộc họp, GS.TS. Nguyễn Hay đã giới thiệu chung về Trường cũng như những tiềm năng hợp
tác của Trường. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) và
nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR). Song song với dự án AWD, Trường Đại học Nông
Lâm Tp.HCM cũng mong muốn có những hợp tác mới giữa hai bên.
Phòng Hợp tác Quốc tế

LỄ KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC
– CÚP VIETTEL – KHU VỰC 8
Sáng 28/9/2016, tại Trường Đại học Nông Lâm
TPHCM, Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp
TPHCM phối hợp với các cơ quan, các trường tổ
chức khai mạc Giải bóng đá sinh viên toàn quốc
Cúp Viettel-khu vực 8 năm 2016.
Tham dự buổi lễ có ông Hà Hữu Phúc - Vụ
trưởng - Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ GD&ĐT
tại TPHCM, đại diện Bộ Quốc phòng, các trường
ĐH, CĐ, TCCN.
12 đội với gần 180 vận động viên đến từ các
trường ĐH, CĐ,TCCN trên địa bàn TP.HCM,
Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà
Rịa - Vũng Tàu sẽ cùng nhau tranh tài. Giải sẽ diễn
ra từ ngày 28/9 đến ngày 9/10/2016, 3 đội cuối
cùng có kết quả cao nhất sẽ giành vé tham dự vòng
chung kết toàn quốc.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hà Hữu Phúc
nhận định: Nhiều năm nay sân chơi này đã mang
đến một hơi thở mới, tinh thần rèn luyện thể thao
rất lớn cho các bạn sinh viên. Do đó, trên tinh thần rèn luyện thể thao, giao lưu và hướng đến sự thân ái,
các đội bóng đá hãy thực hiện tốt điều lệ quy định của giải, thi đấu nhiệt tình, trung thực vì tinh thần thể
thao, xây dựng tình thân giữa sinh viên với sinh viên và các trường.
Ngay sau Lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên giữa trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và Đại học Tài
chính-Marketing đã diễn ra. Kết quả trường Đại học Tài chính Marketing đã dành thắng lợi với tỉ số 1-0.
Hội Thể thao
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Tin vắn
Ngày 14/9/2016, Trường Vietnam Marcom đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác đào tạo chương trình
Kotler Business Program cùng với Kotler Impact. Đây là chương trình đào tạo về Quản Trị - Kinh
Doanh - Tiếp Thị Cao Cấp do Giáo sư Philip Kotler sáng lập. Kotler Business Program sẽ mở ra cơ hội
học tập mới dành cho sinh viên và các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam. Tại Lễ ký kết, có 04 suất học
bổng được trao cho sinh viên trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM (2 suất) và Đại Học Nông Lâm TP.
HCM (2 suất). Đây là những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động cộng đồng,
nhằm giúp các em có cơ hội học hỏi với các giáo sư và chuyên gia nổi tiếng trên thế giới.
Vào ngày 15/10/ 2016, trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm 2016”
- Chương trình giao lưu với chủ đề “Tự tin trên con đường hội nhập và Trao học bổng cho sinh viên
từ Doanh nghiệp". Đây là dịp để sinh viên trong và ngoài trường có cơ hội tiếp cận doanh nghiệp và
tìm kiếm cơ hội việc làm. Thông qua ngày hội, Nhà trường đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ hợp tác
lâu dài với các doanh nghiệp trong việc đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt
nghiệp ra trường. Ngày hội sẽ diễn ra với các hoạt động chính như: doanh nghiệp giới thiệu và phỏng
vấn tuyển dụng, trao học bổng, chương trình “Ẩm thực - Trò chơi”… Thông tin chi tiết, xem tại:
http://nls.hcmuaf.edu.vn/
Sáng 17/9/2016, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến
năm 2025 của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các Sở GD & ĐT, các
trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước. Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc
dân giai đoạn 2008 - 2020” (gọi tắt là Đề án 2020) đã có 7 năm triển khai trên toàn quốc và đã đạt được
một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, từ nay đến năm 2020 sẽ còn rất nhiều việc
phải làm để Đề án thực sự phát huy hiệu quả, tạo ra sự thay đổi có tính bước ngoặt trong dạy và học
ngoại ngữ. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đặt ra những yêu cầu và mốc thời gian cụ thể để triển khai
Đề án. Theo Bộ trưởng, cần phải có lộ trình, bước đi cụ thể để từng bước tạo ra được xu thế toàn xã hội
học ngoại ngữ như một nhu cầu tự thân.
Ngày 8/9/2016, Nhà trường đã ra quyết định về việc kỷ luật đối với 16 sinh viên vi phạm quy chế thi
trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016. Trong đó, có 04 sinh viên khoa Môi trường và Tài nguyên, 03 sinh
viên khoa Cơ khí, 03 sinh viên khoa Kinh tế, 02 sinh viên khoa Lâm nghiệp, 01 sinh viên khoa Chăn
nuôi thú y, 01 sinh viên bộ môn Công nghệ hóa, 01 sinh viên khoa Nông học và 01 sinh viên khoa Thủy
sản. Hình thức kỷ luật đối với những sinh viên này là hạ điểm rèn luyện xuống bậc trung bình trong học
kỳ 2 năm học nói trên.
Ban Biên tập

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

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

