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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

BAÛN TIN SOÁ 112

KHAI MẠC KHÓA TẬP HUẤN

“NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ”
Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại Trường
ĐH Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra Lễkhai
mạc khóa tập huấn “Nông nghiệp đô thị”. Đây
là khóa đào tạo được thực hiện với sự hợp tác
giữa Nhà trường, Trung tâm SEAMEO
BIOTROP, Indonesia; SEAMEO SEN, Malaysia; và SEAMEO CELL, Việt Nam.
Tham dự Lễ, về phía Nhà trường có
GS.TS. Nguyễn Hay - Phó Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Ngọc Thùy - Trưởng
phòng Hợp tác quốc tế, TS. Võ Thái Dân Trưởng khoa Nông học;Cán bộ, giảng viên
trong trường. Về phía các đơn vị hợp tác có
Tiến sĩ Jesus Fernandez - Phó tổng giám đốc Trung tâm SEAMEO BIOTROP, Indonesia; Tiến sĩ Safani
Bari - giám đốc điều hành trung tâm SEAMEO SEN, Malaysia; Bà Vũ Lan Chi - giám đốc điều hành
trung tâm SEAMEO CELL, Việt Nam, và 30 học viên tham dự.
Mục tiêu của khóa học là nâng cao kiến thức, kĩ năng cho học viên những phương pháp và ứng dụng
công nghệ nông nghiệp đô thị vào thực tiễn phát triển cộng đồng. Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Irdika
Mansur - đại diện SEAMEO BIOTROP đã khẳng định: “Nông nghiệp đô thị đã là một xu hướng trên
toàn thế giới để giúp giải quyết các vấn đề phải đối mặt với các đô thị về kinh tế, sức khỏe và môi
trường. Chúng tôi tin rằng, nông nghiệp đô thị có thể giúp tạo ra một môi trường xanh hơn, thúc đẩy,
thúc đẩy an toàn và an ninh lương thực cho gia đình và cộng đồng”.

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

LƯU HÀNH NỘI BỘ

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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Khóa tập huấn diễn ra trong 4 ngày
(từ ngày 16/10 đến 19/10) với sự tham
gia của 30 học viên Việt Nam gồm các
giáo viên giáo dục đặc biệt, những
người đến từ các trung tâm cộng đồng
và dịch vụ, giảng viên trường ĐH Nông
Lâm TP.HCM. Trong thời gian diễn ra
khóa học, các học viên được tập huấn
các nội dung về: Sản xuất rau và trái
cây thủy canh; Ứng dụng IoT (Internet
of Things) trong sản xuất rau và trái
cây; Cây trồng chậu trong vườn; Phân
loại chất rắn dựa trên cơ sở trường
học/hộ gia đình; Phương pháp tiếp cận giáo dục đặc biệt để dạy kỹ năng sống về nông nghiệp,
cũng như vai trò của trường học và trung tâm giáo dục thường xuyên trong việc phát triển kỹ
năng sống cho cộng đồng và trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Kết thúc khóa học, học viên được đi thực địa tại Khu Công nghệ cao Nông nghiệp TP.HCM
để tìm hiểu mô hình Nông nghiệp đô thị, cũng như lập kế hoạch hành động cá nhân nhằm chia
sẻ rộng rãi đến cộng đồng và ứng dụng trong thực tiễn.
Phòng Hợp tác Quốc tế

CUỘC THI:

“KHỞI SỰ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN KHU VỰC PHÍA
NAM VÀ TÂY NGUYÊN”, 2018
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM NHẬN 12/18 GIẢI THƯỞNG
Ngày 10/10/2018, trường Đại học Nông Lâm
Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học
và Công Nghệ TP.HCM, Quỹ Khởi nghiệp doanh
nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF) tổ
chức Lễ trao giải thưởng cuộc thi “Khởi sự kinh
doanh Nông nghiệp khu vực miền Nam và Tây
Nguyên năm 2018”.
Tham dự Lễ cóđại diện Sở Khoa học Công nghệ
TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp
KHCN Việt Nam (SVF – Startup Vietnam Foundation), các trường Đại học trong khu vực TP.HCM,
các đơn vị doanh nghiệp. Về phía Nhà trường có,
PGS.TS.Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, TS. Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch Hội đồng
trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị và khoảng 500 sinh viên tham dự.

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 112
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Tại Lễ trao giải, sinh viên trường
ĐH Nông Lâm TP.HCM vinh dự
được nhân 12 giải trong tổng số 18
giải được trao trong cuộc thi, trong
đó có: 01 giải đặc biệt với đề tài
“Trồng và phân phối mầm lúa
mạch”của sinh viên Nguyễn Hữu
Tuấn, Lâm Thị Mỹ Ngọc; 01 giải
nhất; 01 giải nhì; 04 giải 3, và 05 giải
khuyến khích. Cuộc thi “Khởi sự
kinh doanh Nông nghiệp khu vực
miền Nam và Tây Nguyên năm
2018” là cuộc thi quy mô, thu hút
hơn 100 dự án khởi nghiệp trong
lĩnh vực nông nghiệp của sinh viên các trườngđại học. Mục đích cuộc thi nhằm khuyến khích tinh thần
sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo cùng với việc phát triển các dự
án khởi nghiệp của sinh viên, cuộc thi mong muốn tạo ra những doanh nghiệp trẻ và phát triển mạnh
mẽ cho xã hội, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên hình
thành và hiện thực hoá các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
(20/10/1930 - 20/10/2018)

Vào ngày 19/10/2018, BCH Công đoàn trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Chương trình
“Hướng dẫn làm Bánh su (Choux) kem và Trà sữa trân châu”do Cô Trần Minh Dạ Hạnh – Giảng viên
Khoa Kinh tế hướng dẫn.Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 88 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam (20/10/1930 - 20/10/2018). Tham dự chương trình có khoảng hơn 200 cán bộ, viên chức trong
trường.
Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 112
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Tại chương trình, Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn nguyên liệu và dụng cụ đầy đủ cho các đội tham gia Hội
thi. Người hướng dẫn cung cấp thông tin về nguyên liệu, công thức cho từng món ăn và hướng dẫn thực
hiện trực tiếp cho các đội tham gia. Các đội tham gia cùng thực hiện với người hướng dẫn ở tất cả các khâu
chế biến để tạo ra thành phẩm. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã tặng 10 phần quà cho 10 đội thuộc
các công đoàn bộ phận tham gia thực hiện và tạo sản phẩm đạt yêu cầu.
Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, là ra sân chơi bổ ích để nữ cán bộ viên chức thực hiện thiên chức
của người phụ nữ trong gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn văn hóa ẩm thực của
dân tộc. Ngoài ra, chương trình cũng là dịp giao lưu, học hỏi chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực
hiện và chế biến những món ăn ngon đơn giản, phổ biến, những kinh nghiệm nữ công gia chánh, góp phần
tôn vinh vẻ đẹp, vai trò và vị thế của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, tiếp tục giữ gìn bản sắc văn
hoá dân tộc và phát huy truyền thống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình nhà giáo no
ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Đây cũng là một tiêu chí của phong trào thi đua “Giỏi việc trường- đảm việc
nhà” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Công đoàn trường

BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC KHUYẾN NÔNG THÁI LAN
Ngày 25/09/2018, Trường Đại học Nông Lâm Tp.
HCM đã có buổi đón tiếp và làm việc đoàn cán bộ Cục
khuyến nông Thái Lan. Tham gia tiếp đoàn có GS. TS.
Nguyễn Hay - Hiệu trưởng Nhà trường, TS Bùi Ngọc
Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Nguyễn Ngọc
Thuỳ - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, PGS. TS.
Nguyễn Phú Hòa- Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa
học, PGS. TS. Dương Nguyên Khang - Giám đốc trung
tâm Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.
Tại buổi làm việc, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và
CụcKhuyến nông Thái Lan đã trao đổi về sự hợp tác
giữahai bên, cụ thể là cách thiết lập sự hợp tác hoạt
động và chuyển giao công nghệ từ Nhà trường cho
nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp Thái
Lan thông qua hoạt động khuyến nông.
Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên
cứu, chuyển giao công nghệ luôn được xem là một
trong những ưu tiên hàng đầu của trường. Qua đó, có
thể tìm kiếm và chuyển giao kiến thức khoa học công
nghệ trên cơ sở hai bên cùng có lợi, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế của Nhà trường.
Phòng Hợp tác quốc tế
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HỘI CHỢ:
TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG,
CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN NĂM 2018

Vừa qua, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã

nghiên cứu có kết quả theo các tiêu chí của Ban

tham dự hội chợ, triển lãm công nghệ nuôi

tổ chức: giới thiệu công nghệ bảo quản sau thu

trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản năm 2018

hoạch, máy móc, thiết bị phục vụ chế biến

do Ủy Ban Nhân dân TP. HCM phối hợp với Sở

nông, lâm, thủy sản.

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM

Hội chợ được tổ chức với quy mô 250 gian hàng

tổ chức. Hội chợ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ,

gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

triển lãm quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí

Trong thời gian diễn ra triển lãm, gian hàng trường

Minh. Mục tiêu của Trường tham gia đợt triển

Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh được đông

lãm lần này là nhằm giới thiệu các thành tựu

đảo khách hàng quan tâm, không những đến các

trong việc giảng dạy, các kết quả nghiên cứu

sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học mà còn

khoa học và chuyển giao của trường, giới thiệu

quan tâm đến những chuyên ngành đào tạo của

một số qui trình, công nghệ và công trình

trường hiện nay.
Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

KHÓA HUẤN LUYỆN

“QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN”
Trong khuôn khổ của dự án ASIFOOD, khóa

hiện các chương trình đào tạo chất lượng của

huấn luyện “Quản lý chất lượng thực phẩm cho

châu Âu về an toàn thực phẩm tại các trường

doanh nghiệp chế biến” đã được diễn ra tại

đại học ở các nước Đông Nam Á.

Khoa Công Nghệ Thực phẩm - trường đại học

Khóa học đã huấn luyện cho nhân viên trong

Nông Lâm TP. HCM. ASIFOOD là một dự án

các nhà máy, doanh nghiệp về kỹ năng, kiến

được tài trợ bởi Liên minh châu Âu trong khuôn

thức và thực tế về các quy định cơ bản về quản

khổ dự án Erasmus+ nhằm phát triển và thực

lý chất lượng trong các nhà máy chế biến thực

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 112
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phẩm như HACCP, GMP, SSOP. Mười học viên

huấn luyện ngắn hạn về các lĩnh vực liên quan

hoàn tất khóa học đã được cấp Giấy chứng

đến thực phẩm. Các khóa huấn luyện có thể tổ

nhận hoàn thành khóa học do Khoa Công Nghệ

chức riêng cho công ty yêu cầu, hoặc hợp tác

Thực phẩm - Trường Đại Học Nông Lâm

với các đối tác quốc tế để tổ chức như các khóa

TPHCM cấp.

huấn luyện về chế biến các sản phẩm thịt, sữa,

Ngoài khóa huấn luyện này, khoa Công nghệ
thực phẩm cũng thường xuyên tổ chức các khóa

thủy sản, rau quả, an toàn thực phẩm và vệ sinh
nhà máy.
Khoa Công nghệ thực phẩm

HỘI NGHỊ GIAO BAN DƯ LUẬN XÃ HỘI QUÝ II, QUÝ III NĂM 2018
Nhằm cung cấp kịp thời các thông tin thời sự

trường, Thường trực các cơ sở Đoàn, Thường

và giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên về

trực các CLB - Tổ - Đội nhóm, Bí thư Chi đoàn

tình hình chính trị - xã hội trong và ngoài nước,

cùng hơn 250 Cán bộ Đoàn, đoàn viên đến từ

Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. HCM đã tổ

13 khoa/bộ môn.

chức buổi “Hội nghị giao ban dư luận xã hội quý
II, quý III năm 2018”.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Ngô Công Hậu UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn trườngbáo
cáo tình hình kiện toàn nhân sự của các cơ sở
Đoàn; thông tin Hội nghị tổng kết công tác Đoàn
và phong trào thanh niên, công tác Hội và
phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018 và
Chương trình tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội
Nguyễn Thái Bình năm 2018. Chương trình dự
kiến được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Trung
tâm Thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh,
huyện Cần Giờ với 100 Cán bộ Đoàn - Hội tham
gia nhằm giúp sinh viên khám phá và trãi

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Sony

nghiệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

- Bí thư Đoàn trường, đồng chí Lê Quang

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh -

Trí-Phó Bí thư Đoàn trường,cùng các đồng chí

UVBTV, Trưởng Ban Học tập và Nghiên cứu

trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn

khoa học Đoàn trường thông báo tổ chức Cuộc

Bản tin nội bộ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Số 112
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thi Olympic Tin học NLU 2018 nhằm mục đích
tạo sân chơi cũng như môi trường cho các bạn
sinh viên trao đổi, thể hiện được kỹ năng, kiến
thức về các phần mềm Tin học: Word 2013,
Excel 2013 và Power point 2013; thông báo thời
gian Hội thu đề tài nghiên cứu khoa học Euréka
lần thứ XX với gần 30 đề tài đăng ký tham gia và
tổ chức hội đồng báo cáo cấp trường trước khi
nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi; ngoài ra còn
thông tin các chương trình Tri thức trẻ vì giáo
dục, Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo, Quỹ bảo trợ tài
năng trẻ TP. Hồ Chí Minh và tuyển chọn Nhà
giáo trẻ tiêu biểu cấp thành năm 2018.

trong Chương trình Văn nghệ Cụm II và
Chương trình Nụ cười chiến sĩ dành cho sinh

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Trí -

viên học tập tại Trung tâm Giáo dục quốc

Trưởng Ban Phong trào Đoàn trường triển khai

phòng và An ninh sinh viên; hội thao cấp trường

Chương trình Văn nghệ Cụm I, III và trao giấy

và chuỗi Chương trình NLU Day dành cho Tân

khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Sinh viên.
Đoàn Thanh niên

SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ:

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THÀNH CÔNG
ROBOT CẮT TỈA VIỀN CÂY CẢNH
Về nguyên lý hoạt động, Robot tự di chuyển
quanh bồn cây, hệ thống lưỡi dao cắt theo 3 mặt
viền cây, và cắt tỉa cây với chiều cao và tốc độ
tùy chọn. Nó có thể đi thẳng và ôm cua theo
bồn, 1 giờ có thể cắt được 1 đến 2 km cây, giúp
cho năng suất lao động tăng lên gấp 8 đên 10
lần.
ThS. Đào Duy Vinh cho biết, xuất phát từ việc
những người công nhân phải cắt tỉa cây cảnh
giữa đường phố rất nguy hiểm, nên giảng viên
bộ môn Cơ - Điện tử, khoa Cơ khí - Công nghệ
của trường cùng sinh viên đã nghiên cứu, thiết

Sau 14 tháng tìm tòi, nghiên cứu, nhóm sinh

kế, chế tạo ra Robot tự đi tỉa viền cây. Nhờ tính

viên (gồm 4 thành viên) ngành cơ - điện tử do

ứng dụng cao trong thực tế nên hiện tại, hiện đã

ThS. Đào Duy Vinh - giảng viên khoa Cơ khí -

có một số cá nhân, đơn vị doanh nghiệp liên hệ

Công nghệ hướng dẫn,đã chế tạo thành công

đặt mua sản phẩm này với giá khoảng 60 triệu

Robot cắt tỉa viền cây cảnh.

đồng.
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Hoạt động Nghiên cứu khoa học của sinh
viênlà một hoạt động thường niên có ý nghĩa, và
luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao
của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự
ủng hộ của các nhà khoa học, các giảng viên và
sự tham gia của đông đảo sinh viên trong toàn
Trường. Với các hoạt động nghiên cứu khoa
học, sinh viên sẽ có được sự chuẩn bị tốt để
bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp ở
doanh nghiệp.
Hiện tại, nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài đã
hoàn thành chương trình đào tạo và đang đợi
nhận bằng tốt nghiệp vào đợt tháng 12/2018.

Khoa Cơ khí - Công nghệ

Hơn 500 Sinh viên

tham dự chương trình “GIÁO DỤC TIỀN HÔN NHÂN”

Sáng ngày 26/10/2018, tại Hội trường

Tại chương trình, sinh viên được nghe

Phượng Vỹ, Ban quản lý Ký túc xá phối hợp với

chuyên gia tư vấn, trao đổi, chia sẻ những kiến

Phòng Công tác Sinh viên trường ĐH Nông

thức cơ bản, những kỹ năng cần thiết về giới,

Lâm TP.HCM đã tổ chức chương trình “Giáo dục

giới tính, sức khỏe sinh sản như thực trạng

tiền hồn nhân: những viên gạch đầu tiên để xây

mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không

tổ ấm”, do TS. Đỗ Văn Sự - Phó viện trưởng

an toàn, các cách phòng tránh thai; các bệnh

Viện đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế chia

lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS;

sẻ.

Tình bạn, tình yêu và tình dục; về chủ đề sống

Tham dự chương trình có ông Thái Hoàng

thử? có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân?

Nhạc - Phó trưởng phòng xây dựng nếp sống

Cùng với đó là phần hỏi đáp, trao đổi, thảo luận

văn hóa và giáo dục, sở văn hóa và thể thao

giữa sinh viên và các chuyên gia. Đây cũng là

TP.HCM; Bà Vương Thúy Hà - Phó trưởng

dịp để sinh viên có điều kiện giao lưu, chia sẻ

phòng Văn hóa thông tin - Truyền thông UBND

kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe sinh sản,

quận Thủ Đức, ThS. Đặng Kiên Cường - Trưởng

giúp các em biết cách xử lý các vấn đề trong

phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung tâm

các tình huống thực tế và hướng tới xây dựng

Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp;

mối quan hệ về tình bạn, tình yêu học đường

Thầy Hứa Văn Tân - Phó giám đốc Ký túc xã,

đúng đắn, lành mạnh, tự tin hơn trong cuộc

ThS. Đỗ Ngọc Côi - Phó giám đốc Trung tâm

sống, và chuẩn bị hành trang cần thiết cho

Dịch vụ sinh viên, cán bộ, giảng viên và hơn

tương lai.

500 sinh viên tham dự.
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CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ VỚI CHUYÊN GIA HỘI ĐỒNG GỖ CỨNG HOA KỲ
(AHEC) VÀ ROADSHOW GIỚI THIỆU GIẢI HOA MAI NĂM 2018
Ngày 19/10/2018 khoa Lâm Nghiệp - Trường
đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp cùng Hawa
Vietnam tổ chức “Chương trình gặp gỡ với
chuyên gia Hội đồng gỗ cứng Hoa Kỳ (AHEC) và
Roadshow giới thiệu giải Hoa Mai năm 2018”.
Tại chương trình, ông Micheal Buckley - đại
diện của Hội đồng Gỗ Cứng Hoa Kỳ (AHEC) đã
chia sẻ những thông tin liên quan đến tính chất gỗ
cứng Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, ông Bùi Hữu Thêm chánh văn phòng Hawa Vietnam đã giới thiệu các
thông tin về giải Hoa Mai 2018, chia sẽ những tiêu
chí cần thiết của sản phẩm thiết kế cần phải đạt
và những thông tin cần thiết khi dự thi.
Chương trình đã cung cấp cho sinh viên có
thêm những thông tin bổ ích, cũng như có cái
nhìn cận cảnh hơn về nguyên liệu gỗ ứng dụng
và thiết kế nội thất trong tương lai.

Khoa Lâm nghiệp

GẶP GỠ VÀ LÀM VIỆC GIỮA KHOA LÂM NGHIỆP VỚI GIÁO SƯ MẠNH HOÀNG
- ĐH VICTORIA, MELBOURNE, AUTRALIA
Ngày 26/10/2018 Khoa Lâm Nghiệp - Trường

cạnh đó, giáo sư có những chia sẻ về các công

đại học Nông Lâm Tp.HCM tổ chức buổi “Gặp gỡ

trình nghiên cứu của mình tại England, Autralia,

với Giáo sư Mạnh Hoàng đến từ Đại học Victoria,

America…hướng dẫn cách viết các bài báo quốc

Melbourne, Autralia để trao đổi, hợp tác trong lĩnh

tế và đặc biệt là sẽ hỗ trợ giảng viên và sinh viên

vực công nghệ gỗ - giấy”. Tham dự buổi làm việc

đại học Nông Lâm đến đại học Victoria học tập và

có PGS.TS Phạm Ngọc Nam – Trưởng Khoa,

nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm của giáo sư.

ThS. Hoàng Văn Hòa – Phó trưởng khoa, cùng

Thay mặt lãnh đạo khoa Lâm Nghiệp,

giảng viên và sinh viên khoa Lâm Nghiệp.

PGS.TS Phạm Ngọc Nam cảm ơn Giáo sư đã

Tại buổi làm việc, GS. Mạnh Hoàng đã có

chia sẽ thông tin quý báu, đồng thời khẳng định

những chia sẽ về công tác nghiên cứu khoa học

nhà trường rất quan tâm công tác viết báo khoa

gắn liền thực tế sản xuất gỗ, những phương

học đăng các tạp chí quốc tế. Đại diện khoa cũng

pháp tiếp cận thực tế từ giải quyết các sự cố và

đánh giá cao thế mạnh, chất lượng, uy tín trong

cải tiến công nghệ. Qua đó, Giáo sư khẳng định

nghiên cứu, giảng dạy, đặc biệt là nghiên cứu

mối liên hệ mật thiết giữa trường đại học và

ứng dụng của giáo sư Mạnh Hoàng và mong

doanh nghiệp, từ nghiên cứu đến chuyển giao

muốn Giáo sư sẽ có sự hợp tác và hỗ trợ giảng

công nghệ, công trình nghiên cứu và kết nối hợp

viên và sinh viên của khoa trong thời gian tới.

tác giữa các doanh nghiệp và nhà trường. Bên

Khoa Lâm nghiệp
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03 SINH VIÊN ĐH NÔNG LÂM TP.HCM NHẬN HỌC BỔNG
TẬP ĐOÀN LOTTE
Sáng 24/10/2018, tại khách sạn LOTTE

Công nghệ sinh học.Chia sẻ cảm xúc khi được

Legend Saigon, Tập đoàn LOTTE đã tổ chức Lễ

nhận học bổng, sinh viên Phạm Lưu Huyền

trao Học bổng LOTTE đợt 2 năm 2018 cho hơn

Trần cho biết: “Nhận được học bổng, em cảm

50 sinh viên xuất sắc thuộc các trường đại học

thấy rất vinh dự và tự hào. Học bổng đã hỗ trợ

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi suất

một phần tiền học phí, là động lực để em luôn

học bổng trị giá 350 USD. Ngoài phần học bổng

nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập”.

bằng tiền mặt, các sinh viên còn có cơ hội thực

Đây là lần thứ 21 Tập đoàn LOTTE trao học

tập và làm việc trong các công ty con của Tập

bổng cho các sinh viên xuất sắc tại Việt Nam.

đoàn LOTTE như LOTTE Mart, LOTTE Hotel &

Học bổng LOTTE không những được xem là

Resort, LOTTERIA, LOTTE Cinema…

một trong những biểu tượng cho tình hữu nghị

Có 03 sinh viên trường ĐH Nông Lâm cũng

tốt đẹp của Hàn Quốc và Việt Nam, mà còn thể

đã vinh dự được nhận học bổng lần này, bao

hiện mong muốn đóng góp cho các hoạt động

gồm: Đặng Văn Khoa - Khoa Ngoại ngữ Sư

cộng đồng và trách nhiệm xã hội của Tập đoàn

phạm, Phạm Lưu Huyền Trần - khoa Môi trường

LOTTE.

và tài nguyên, Nguyễn Trung Kha - Bộ môn

Phòng Công tác Sinh viên

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

