1955

HP

H OÁ HOÀ CH

NH

TRÖ
ÔØN

NLU

M
LAÂ

TH

A ØN

ÏI HOÏC NO
ÑA
ÂN

G

G

ÍM

I

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 98

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM:
NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2016
Ngày 15/10/2016, Nhà trường đã tổ chức thành
công “Ngày hội việc làm 2016” với hơn 40 đơn vị
doanh nghiệp cùng khoảng 1.000 lượt sinh viên
trong trường và các trường lân cận giao lưu, tham
quan các gian hàng.
Tại Ngày hội, hơn 1.000 vị trí tuyển dụng dành
cho các ứng viên (năm 2015- 2016 trường có hơn
4.000 sinh viên mới tốt nghiệp). Sinh viên không
chỉ được trực tiếp phỏng vấn, nhận hồ sơ từ các
đơn vị tuyển dụng, mà còn được tư vấn, định
hướng và cung cấp thông tin về thị trường lao
động giai đoạn 2016 - 2020 từ các chuyên gia
thuộc nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được giao lưu với
các chuyên gia tuyển dụng, nhân lực về chủ đề “Tự
tin trên con đường hội nhập” với sự tham gia tư
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM

LƯU HÀNH NỘI BỘ

vấn của: Ông Lê Văn Hiển - Diễn giả, đạo diễn;
ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm dự
báo Nguồn nhân lực Tp. Hồ Chí Minh; TS. Trần
Đức Hạnh - Chủ tịch tập đoàn BMG, Tổng giám
đốc Công ty Marpharet. Chương trình giao lưu
nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức trên con
đường khởi nghiệp, lập thân và chọn lựa công việc
phù hợp với năng lực, sở thích và đam mê.

GS.TS. Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Nhà trường
cho rằng: Ngày hội việc làm là hoạt động hết sức
thiết thực nhằm tạo cầu nối nhân lực giữa Doanh
nghiệp - Nhà trường và Sinh viên. Đồng thời mở ra
cơ hội việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi
trên ghế giảng đường, cũng như các sinh viên sắp
tốt nghiệp. "Đào tạo gắn với việc làm là một đòi
hỏi chính đáng của sinh viên, xã hội. Nhà trường
hiểu nguyện vọng ấy nên trong nhiều năm trở lại
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

đây bên cạnh công tác nâng cao chất lượng đào tạo,
trường Đại học Nông Lâm TP. HCM còn không
ngừng đẩy mạnh việc gắn kết chặt chẽ với doanh
nghiệp nhằm xây dựng môi trường cọ xát, thực tập,
cơ hội việc làm cho sinh viên.
Chúng tôi tin tưởng, với phương châm đào tạo
gắn với nhu cầu thị trường lao động không chỉ
tránh lãng phí, mang đến cơ hội kết nối tốt hơn
giữa: "Nhà trường - Nhà tuyển dụng - Sinh viên",
Ngày hội việc làm cũng chính là nơi để các em thử

thách và thể hiện hiện trước nhà tuyển dụng" GS.TS. Nguyễn Hay chia sẻ.
Nhân dịp này, Tập đoàn Marphavet đã tài trợ 2
tỷ đồng nhằm hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật, hỗ trợ
thực tập, học bổng cho sinh viên của trường. Nhà
trường cũng đã phối hợp với các đơn vị Doanh
nghiệp trao 45 suất học bổng cho sinh viên vượt
khó, học giỏi, tham gia các hoạt động Đoàn Hội
với tổng trị giá 189 triệu đồng.
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016 – 2017
TẠI PHÂN HIỆU GIA LAI VÀ PHÂN HIỆU NINH THUẬN
Ngày 18/10/2016, Phân hiệu Đại học Nông
Lâm TP. HCM tại Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng
năm học 2016 - 2017 và trao bằng tốt nghiệp năm
2016. Tham dự buổi Lễ, có GS.TS. Nguyễn Hay Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP. HCM,
Giám đốc Phân hiệu Gia Lai, ông Kpă Thuyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
Tại Lễ khai giảng, Phân hiệu cũng đã trao
bằng tốt nghiệp cử nhân cho 81 sinh viên khóa
2012-2016, đồng thời, khen thưởng 33 sinh viên
có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động
Đoàn - Hội.
Tiếp đó, ngày 21/10/2016, Phân hiệu Đại học
Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận cũng đã tổ
chức Lễ khai giảng năm học mới. Tham dự, có
PGS.TS. Phạm Văn Hiền - Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Giám đốc
phân hiệu Ninh Thuận ông Lê Văn Bình - Phó
Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm học 2016 - 2017, Phân hiệu Gia Lai có
gần 200 tân sinh viên theo học các chuyên ngành
đào tạo như: Thú y, Nông học, Lâm nghiệp, Quản
lý đất đai, Tài nguyên Môi trường, Kế toán… Sau
10 năm đi vào hoạt động, đến nay, Phân hiệu đã
đào tạo được hơn 1.000 kỹ sư và cử nhân. Hiện tại,
Phân hiệu đang đào tạo Sau đại học với 3 chuyên
ngành: Kinh tế nông nghiệp, Quản lý đất đai,
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Tiếp theo trang 2

Năm học 2016-2017, Phân hiệu Ninh Thuận có
14 cán bộ, giảng viên cơ hữu, 963 sinh viên đại
học và 136 học viên cao học.
Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ninh Thuận đã ghi nhận những kết quả và cảm ơn
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM quan tâm
đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà.
Tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Văn Hiền đã trao
giấy khen cho sinh viên Nguyễn Hữu Thành - Thủ
khoa và sinh viên Huỳnh Anh Kiệt - Á khoa

trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2016 của Phân
hiệu Ninh Thuận.
Nhân dịp này, 27 suất học bổng (trị giá: 2 triệu
đồng/suất) đã được trao tặng cho sinh viên vượt
khó đạt thành tích cao trong học tập, trong đó:
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
nhánh Ninh Thuận (15 suất); Công ty Cổ phần
Phân bón Bình Điền (10 suất); Công ty Bảo
Minh Ninh Thuận (2 suất).
Phòng Công tác Sinh viên

BUỔI TIẾP ĐÓN TỔ CHỨC DEVNET - NHẬT BẢN
Sáng ngày 18/10/2016, Phòng Hợp tác Quốc tế
và khoa Nông học đã có buổi tiếp Đoàn đại diện của
tổ chức Devnet, Nhật Bản. Phái đoàn gồm có ông
Akegawa Fumiyasu đại diện của tổ chức Devnet
Nhật Bản, ông Hidemitsu Sekiguchi - Tham tán Trụ
sở chính của tổ chức Devnet khu vực châu Á và ông
Akihiro Yokota - chi cục trưởng đài NHK.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về sự
hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án đào tạo
nghề cho sinh viên sau khi tốt nghiệp của khoa

Nông học. Cụ thể, với những sinh viên có học lực
giỏi, kết quả rèn luyện tốt sẽ được tuyển chọn
sang nước Nhật học nghề ba năm, và được tổ
chức Devnet tài trợ trong vấn đề khởi nghiệp sau
khi trở về Việt Nam.
Devnet International là tổ chức phi lợi nhuận
nhằm phát triển kinh tế, công bằng xã hội, sinh
thái bền vững, khả năng phục hồi thảm họa tự
nhiên và hòa bình trên thế giới.
Phòng Hợp tác quốc tế

TIẾP ĐÓN PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA, ÚC
Ngày 25/10/2016, Trưởng phòng Hợp tác Quốc
tế - TS. Nguyễn Ngọc Thùy cùng với Chủ tịch Hội
đồng Trường - TS. Bùi Ngọc Hùng và Trưởng
khoa Công nghệ Thực phẩm - PGS. TS. Phan Tại
Huân tiếp đón đoàn đại diện Trường Đại học
Victoria, Úc gồm GS. Stephen Gray - Giám đốc
Viện Bền vững và Đổi mới và TS. Eddy Ostarcevic.
Mở đầu cuộc họp, hai bên đã giới thiệu tổng
quan về vấn đề hợp tác quốc tế cũng như hoạt động
nghiên cứu của 2 trường; đồng thời thảo luận về
hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo sau Đại học, trao
đổi cán bộ và sinh viên; chương trình giảng

dạy bằng tiếng Anh và chương trình hợp tác giảng
dạy Thạc sỹ ngành Quản lý nước.

Buổi họp đã thành công tốt đẹp và mở ra nhiều
cơ hội hợp tác mới giữa hai Trường.
Phòng Hợp tác quốc tế
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LỄ TRAO VĂN BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ
VÀ NHẬP HỌC CAO HỌC KHÓA 2016
Ngày 7/10/2016, Nhà trường đã tổ chức Lễ trao
văn bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và nhập học cao học khóa
2016. Tham dự Lễ, có ông Ly-Batallan - Tổng lãnh
sứ quán Pháp tại TP. HCM, đại diện các tập đoàn:
Olmix, Invivo, CP Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Hay
- Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Bùi Ngọc Hùng Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện Lãnh đạo các
Khoa/Bộ môn các Tân Tiến Sĩ, Thạc sỹ và Tân học
viên cao học.

Đợt này, Nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp
cho 1 Tiến sĩ, 144 Thạc sĩ (trong đó có 23 Thạc sĩ
được đào tạo theo chương trình liên kết DESS giữa
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM và Trường
Đại học François Rabelais - Cộng hòa Pháp). Đại

diện Nhà trường cũng đã đọc quyết định công
nhận trúng tuyển của 522 tân học viên Cao học
khóa 2016.

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Hay đã
bày tỏ mong muốn ngày càng đẩy mạnh và mở
rộng về đào tạo trình độ cao học của trường. Đồng
thời, Nhà trường luôn hướng tới nâng cao chất
lượng trong đào tạo theo hướng hội nhập với khu
vực và thế giới để đáp ứng nguồn nhân lực trình độ
cao của thị trường lao động hiện tại.
Phòng Đào tạo Sau đại học

HỘI THẢO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIỚI THIỆU
SẢN PHẨM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ NĂM 2016
Sáng 15/10/2016, tại Đại học Huế, Bộ Giáo dục
và Đào tạo tổ chức Hội thảo “Chuyển giao công
nghệ và giới thiệu sản phẩm khoa học và công
nghệ năm 2016”. Trong hội thảo lần này, trường
Đại học Nông Lâm TP. HCM tham dự 04 báo cáo
và đã được đánh giá cao:
- Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ, ký kết hợp tác với các địa
phương, các trường đại học và các công ty ngoài
trường, xây dựng vườn ươm doanh nghiệp từ năm

2010 đến nay và định hướng trong giai đoạn từ
2016 - 2020 (Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học).
- Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học
và công nghệ trong lĩnh vực cơ giới hóa nông
nghiệp thuận lợi, khó khăn, thách thức và giải
pháp của nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Nghị, Trần
Văn Tuấn, Võ Thị Ngọc Lợi (Trung tâm Năng
lượng và Máy nông nghiệp).
- Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ của Bộ môn Cây lương
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Tiếp theo trang 4

thực - Rau hoa quả, khoa Nông học trường Đại học
Nông Lâm Tp. HCM giai đoạn 2006 - 2016 và
định hướng đến năm 2020 của nhóm tác giả: Phạm
Thị Minh Tâm, Phạm Hữu Nguyên, Thái Nguyễn
Diễm Hương, Nguyễn Văn Phu, Nguyễn Phạm
Hồng Lan, Võ Thị Thu Oanh, Võ Thái Dân,
Nguyễn Thị Thuý Liễu (Khoa Nông học).

TS. Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tại Hội thảo về
Công nghệ san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng kỹ thuật laser

- Một số kinh nghiệm trong chuyển giao công
nghệ sản xuất giống cá nước ngọt của tác giả Ngô
Văn Ngọc (Khoa Thuỷ sản).
Hội thảo chuyển giao công nghệ và giới thiệu
các sản phẩm Khoa học công nghệ là hoạt động
thường niên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông
qua Hội thảo, đánh giá thành quả các hoạt động
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các đơn
vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006 2016), định hướng cho kế hoạch chuyển giao công
nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn
2016 - 2020. Đồng thời, tăng cường giao lưu hợp
tác, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ giữa các trường đại
học; thúc đẩy hợp tác, liên kết với doanh nghiệp
và các địa phương trong hoạt động Khoa học và
Công nghệ.
Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

THÔNG TIN HỌC BỔNG TÀI TRỢ
- Vừa qua, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đã tổ chức
chương trình chào đón Tân sinh viên 2016 và trao
học bổng “Tiếp sức đến trường” do Công ty Vietnamobile và dịch vụ âm nhạc Moov tài trợ. Tại
buổi Lễ đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2
triệu đồng cho 10 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn đạt thành tích tốt trong học tập, tích cực tham
gia các hoạt động Đoàn - Hội.

- Ngày 5/10/2016, Bộ Khoa học và Nghệ thuật
bang Hessen và Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới
CHLB Đức (WUS) đã tổ chức lễ trao học bổng
sinh viên xuất sắc năm học 2016 - 2017 cho sinh
viên 71 sinh viên thuộc 35 trường đại học và cao
đẳng khu vực TP. Hồ Chí Minh. Tại Lễ trao học
bổng, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM có 3
sinh viên vinh dự được nhận học bổng: Nguyễn
Thị Thu Sương - Khoa Thủy sản, Phạm Thị Hồng
Mai - Khoa Công nghệ Thực phẩm và Lương Thị
Kim Huyền - Khoa Nông học. Đây là những sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập tốt.
Mỗi suất học bổng trị giá 216 Euro (tương đương
5.350.000 đồng).
- Sáng ngày 16/10/2015, LOTTE Mart tổ chức
lễ trao học bổng cho 54 bạn sinh viên xuất sắc
thuộc 8 trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Trong
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số đó có 03 sinh viên trường Đại học Nông Lâm
TP. HCM. Giá trị một phần học bổng 200 USD/

phần (tương đương hơn 4 triệu đồng), tổng giá trị
học bổng đợt này lên đến hơn 10.000 USD.
- Ngày 20/10/2016, với chủ đề “Ươm hạt giống
niềm tin”, Báo tuổi trẻ đã phối hợp với các đơn vị
tài trợ tổ chức Lễ trao học bổng dành cho 201 Tân
sinh viên vượt khó 7 tỉnh thành Đông Nam bộ có
tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng, mỗi suất học bổng
trị giá 7 triệu đồng. Trường Đại học Nông Lâm TP.
HCM có 16 Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
được nhận học bổng lần này.
Phòng Công tác Sinh viên

ĐH NÔNG LÂM TP.HCM ĐẠT GIẢI 3 GIẢI BÓNG ĐÁ
SINH VIÊN TOÀN QUỐC – CÚP VIETTEL 2016
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đại diện cho khu vực 8 (Khu vực 8 bao gồm 12 đội bóng thuộc các
trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu) đã tham dự vòng chung kết giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc cúp Viettel đã diễn ra từ ngày
22/10 - 01/11/2016 tại ĐH Hải Phòng - TP Hải Phòng với sự tham dự của 16 đội bóng đại diện cho 8 khu
vực trên cả nước. Kết thúc hội thao, giải nhất thuộc về Đại học Hải Phòng, giải nhì là Đại học Dân lập Hải
Phòng, và hai đội đồng hạng ba là Đại học
Nông lâm TP. HCM và Đại học Hàng Hải
Việt Nam, Đại học Bách Khoa Hà Nội đạt
giải phong cách.
Đây là giải bóng đá sinh viên do Bộ Giáo
dục và Đào tạo, TW Đoàn TNCS HCM, TW
Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt
Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)
phối hợp cùng Tập đoàn viễn thông Quân đội
Viettel tổ chức.
Hội thể thao
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HỘI THẢO ĐỐI THOẠI TRẺ VỚI CHỦ ĐỀ

“KHƠI NGUỒN TRÍ TUỆ THÀNH CÔNG”
Vừa qua, tại Hội trường Phượng Vỹ P100, khoa Chăn nuôi Thú y và Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt
Nam đã phối hợp tổ chức buổi Hội thảo Đối thoại trẻ với chủ đề “Khơi nguồn trí tuệ thành công” với diễn
giả PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn.
Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của Bà Nguyễn Hương Lan - Phó Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thú Y
Xanh Việt Nam, PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn - Trưởng Khoa CNTY, PGS.TS. Lê Quang Thông - Phó
Trưởng khoa CNTY, đồng chí Nguyễn Phan Thành - Bí thư Đoàn trường, các đồng chí trong Ban Chấp
hành Đoàn khoa/ bộ môn và hơn 700 các bạn sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại chương trình, PGS. TS.
Nguyễn Tất Toàn cho biết: Khoa Chăn nuôi
Thú y cùng với Công ty Cổ phần Thú Y Xanh
Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo này với
mong muốn thông qua chương trình, sinh
viên sẽ được học hỏi nhiều điều, hoàn thiện
bản thân. Mục tiêu của khoa là sẽ đạt theo tiêu
chuẩn Thú Y của Đông Nam Á, hơn thế nữa
sẽ là chuẩn Thú Y của Thế giới.
Mở đầu chương trình, PGS.TS. Huỳnh
Văn Sơn đã cho sinh viên thực hiện trò chơi
"Xin mời" - thông qua đó sinh viên biết được
rằng hầu như mọi người đều mắc tính ì, con
người chỉ sử dụng có 30% nội lực, còn 70%
còn tiềm ẩn đâu đó do tính ì tâm lí mà con
người chưa tìm thấy. PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn đã lồng ghép các bài tập cho sinh viên thực hiện, để từ đó
sinh viên sẽ dần tự tin vào bản thân hơn. Tính ì đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như học
tập, làm cho sinh viên chán học, thích nghi kém, mất cơ hội thăng tiến sau khi đi làm... Theo PGS.TS.
Huỳnh Văn Sơn: "Cốt lõi thành công chính là sự sáng tạo của bản thân". Để vượt qua tính ì, các bạn sinh
viên phải chấp nhận hiện tại, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tích cực hóa bản thân, tập luyện tư duy theo
lối mới và quan trọng nhất là phải hành động thay vì suy nghĩ.
Đoàn Thanh Niên
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Tin vắn
Ngày 25/9/2016, chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh” do Đoàn trường phát động đã thu hút hơn 50
đội viên của Đội Công tác Xã hội tham gia. Khu vực lao động của các tình nguyện viên là trạm nhà
chờ xe buýt gần cổng Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” của sinh
viên tình nguyện viên đã truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người, đặc biệt là
những người dân sống tại khu vực này, nâng cao ý thức góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu.
Ngày 29/09/2016 tại Hội trường Cát Tường, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức
buổi tọa đàm với chủ đề “Bảo vệ động vật hoang dã” với hơn 200 sinh viên tham dự. Đây là chương
trình do Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) tổ chức, là một hoạt động thiết thực nhằm giúp cho
các bạn sinh viên có thêm kiến thức về các loài động vật hoang dã.
Ngày 30/9/2016, Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình
"Truyền thông tư vấn sức khỏe Sinh sản trong Sinh viên”. Chương trình thu hút hơn 200 sinh viên tham
gia. Đây là một hoạt động bổ ích và thường niên của Hội Sinh viên nhằm củng cố kiến thức về sức khoẻ
sinh sản cho sinh viên, đồng thời giải đáp những thắc mắc và lắng nghe tâm tư từ phía sinh viên.
Từ ngày 3-14/10/2016, Phòng Hợp tác Quốc tế phối hợp với Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh
học và Môi trường tổ chức khóa học quốc tế về Khoa học Thú thí nghiệm. Khóa huấn luyện đã cung
cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thiết kế thí nghiệm trên động vật, thiết lập quyền lợi cho
động vật, phân biệt động vật thí nghiệm không phải là động vật trong phòng thí nghiệm, chúng cũng
sống như những động vật bình thường mà chúng ta nên có sự đối xử công bằng và yêu thương. Khóa
học thu hút nhiều cán bộ, giảng viên từ khoa Thủy Sản, khoa Chăn nuôi Thú y, Viện Công nghệ Sinh
học và Môi trường trong trường, cũng như một số học viên đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại
học Quốc tế, Viện Pastuer Tp. HCM, Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Khoa học Huế.
Ngày 10/10/2016, Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đã tổ chức “Ngày hội những
người yêu công tác Hội”. Đây là một sân chơi bổ ích nhằm giúp cho hội viên, sinh viên trong trường, đặc
biệt là sinh viên năm nhất hiểu hơn về công tác Hội, cán bộ Hội. Chương trình với nhiều hoạt động ý
nghĩa đã thu hút hơn 600 lượt sinh viên tham gia. Ngày hội đã kết nạp thêm 200 hội viên mới.
Ngày 26/10/2016, Hội Sinh viên đã tổ chức chương trình “Diễn đàn công dân trẻ ASEAN”. Đây là
chương trình nhằm nâng cao nhận thức sinh viên về tầm quan trọng của vấn đề hội nhập, cung cấp kiến
thức văn hóa, lịch sử và đặc trưng của các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Đặc biệt, chương trình
giúp sinh viên hiểu được vai trò, vị thế quốc gia nói chung và trách nhiệm của sinh viên nói riêng trong
thời kì đất nước hội nhập.
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
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