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LỜI NÓI ĐẦU 

hấm thoắt đã 55 năm (1955 - 2010) kể từ ngày Khoa Nông học, trường Đại học 
Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập. 55 năm qua là một khoảng 
thời gian không dài song đã để lại cho các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên 

những trang sử rất tự hào và đáng ghi nhận. 55 năm qua, Khoa Nông học đã từng bước trưởng 
thành và trở thành một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho chiến lược phát 
triển nông nghiệp của đất nước. Trong 55 năm qua, Khoa Nông học đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, 
hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ để phục vụ kịp thời cho sự phát triển nông nghiệp của đất nước. Nhiều 
cựu sinh viên của Khoa hiện đang đóng vai trò chủ lực trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, 
cơ quan nghiên cứu khoa học và cả các cơ quan quản lý nhà nước trên khắp mọi miền đất nước, 
đặc biệt ở các tỉnh miền Nam và Nam Trung bộ. Trong những năm tới đây, Khoa Nông học sẽ 
tiếp tục nỗ lực và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đáp ứng 
những yêu cầu và kỳ vọng của xã hội, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện 
đại hóa đất nước. 

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa, tập Kỷ yếu này được thực hiện nhằm đánh dấu 
một chặng đường phát triển của Khoa, nhìn lại những thành tựu đã đạt được, và cùng suy nghĩ 
về những hướng đi mới. Đây cũng là nơi thể hiện những tình cảm yêu mến chân thành và lòng tự 
hào của tập thể thầy trò, anh chị em từng chia sẻ khó khăn và gắn bó với sự phát triển của Khoa.  

Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn Kỷ yếu này vẫn còn nhiều thiếu sót hoặc chưa 
hoàn chỉnh, rất mong người đọc vui lòng đón nhận và góp ý cho Ban biên tập. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô, các anh chị cựu sinh viên, sinh viên, các 
tổ chức, cá nhân đã gửi bài viết, hình ảnh hoặc đã động viên, khuyến khích và đóng góp tài lực 
cho việc thực hiện tập Kỷ yếu này.  

BAN BIÊN TẬP 
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

KHOA NÔNG HỌC 

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại: (+84-8)-38 961 710 - Fax: (+84-8)-38 960 713 

Website: www.fa.hcmuaf.edu.vn 

Email: knh@hcmuaf.edu.vn 

1. Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 

Khoa Nông học thuộc Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh được thành 
lập từ năm 1955. Tiền thân của Khoa Nông học là Ban Canh nông thuộc trường Cao đẳng Nông 
Lâm Súc tại B’lao (nay là trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, tại thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng). 

Đến năm 1968, Khoa Canh nông trực thuộc Trung tâm quốc gia Nông nghiệp được 
chuyển về Sài Gòn; sau đó trực thuộc Học Viện Quốc Gia Nông nghiệp vào năm 1972. Khoa 
Canh Nông với nhiệm vụ đào tạo các kỹ sư thuộc ngành Canh nông, Kinh tế, Cơ khí, Chế biến.  

Đến năm 1975, Khoa Canh Nông được đổi tên thành Khoa Trồng trọt trực thuộc trường 
Đại học Nông nghiệp 4, chuyển về quận Thủ Đức; và đến năm 1990 đổi tên thành Khoa Nông 
học trực thuộc trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay.  

1.1. Nhiệm vụ 

Khoa Nông học hiện nay đảm nhận công tác đào tạo và quản lý sinh viên ngành Nông 
học và Bảo vệ thực vật. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận văn bằng kỹ sư Nông học. 

Khoa còn có nhiệm vụ đào tạo sau đại học (bậc cao học và tiến sĩ) hai ngành là Khoa học 
Cây trồng và Bảo vệ Thực vật. 

Các công tác khác bao gồm nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật phục vụ sản xuất 
và hợp tác quốc tế. 

1.2. Tổ chức Khoa 

Khoa có chín đơn vị trực thuộc, gồm văn phòng Khoa, trại thực nghiệm và bảy bộ môn: bộ 
môn Sinh lý Sinh hóa; bộ môn Di truyền Giống; bộ môn Bảo vệ thực vật; bộ môn Nông hóa Thổ 
nhưỡng; bộ môn Thủy nông; bộ môn Cây công nghiệp và bộ môn Cây lương thực - Rau hoa quả.  

Tư vấn cho Khoa có Hội đồng khoa học Khoa, Hội đồng xét tốt nghiệp Khoa. 

Các tổ chức chính trị xã hội của khoa có: Chi bộ khoa, Công đoàn khoa, Đoàn khoa và 
Hội sinh viên Khoa.  
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2. Những nét chính của sự hình thành và phát triển Khoa 

Sự hình thành và phát triển Khoa đi cùng với sự phát triển của xã hội, trong đó nhu cầu 
đào tạo đã được đáp ứng với tập thể cán bộ giảng dạy và các ngành học, cùng với sự hợp tác với 
các nước trên thế giới.  

- Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, việc bồi dưỡng cán bộ đầu đàn với chuyên môn sâu là yêu 
cầu quan trọng. Công việc này được thực hiện hàng năm bằng cách gửi cán bộ đi đào tạo trong 
và ngoài nước ở các bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ, sau Tiến sĩ và các khóa huấn luyện ngắn hạn. Cho đến 
nay, đa số cán bộ giảng dạy của Khoa đã được đào tạo ở nhiều nước như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, 
Đức, Hà Lan, Nga, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước 
khác; đảm bảo chất lượng phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và phát triển những ngành mới. 

- Trong quá trình học tập, các sinh viên có kết quả xuất sắc được tham gia khóa huấn luyện ngắn 
hạn tại Pháp (năm 2003), Israel (2006), Nhật Bản (2007).  

- Khoa Nông học đã mở lớp Bảo vệ thực vật năm 1986 và sau đó phát triển thành chuyên ngành 
Bảo vệ thực vật vào năm 2006. Đây là hướng phát triển tích cực cho nhu cầu sản xuất và bảo vệ 
môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng nông sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.  

Hiện nay hai ngành Nông học và Bảo vệ thực vật đang được phát triển mạnh đáp ứng nhu cầu xã 
hội và cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong cả nước. Các kỹ sư Nông học và Bảo vệ 
thực vật do Khoa đào tạo đã trở thành cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, chuyên gia quốc tế, 
cán bộ khuyến nông, cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo ở nhiều cơ quan trong cả nước từ Trung 
ương đến địa phương.  

- Việc mở rộng hợp tác với các nước đã giúp Khoa xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp 
với nhu cầu phát triển của xã hội và phát triển ngành đào tạo. Từ năm 2004 - 2006 được sự tài 
trợ của Ngân hàng thế giới (World Bank), Khoa đã cải tiến chương trình học ngành Nông học và 
xây dựng nhà lưới cùng với hệ thống tưới tự động cho Trại thực nghiệm 12 ha, là nơi phục vụ 
giảng dạy và thực tập cho sinh viên.  

Từ năm 2005 đến nay, Khoa đã phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội dưới sự hỗ 
trợ của Chính phủ Việt Nam - Hà Lan. Khoa đã có phòng Multimedia thực tập vi tính và các 
trang thiết bị cho phòng thực tập, biên soạn đề cương giảng dạy môn học. Hiện nay, dự án này 
đang xúc tiến hình thành phát triển ngành Công nghệ Sản xuất và Kinh doanh rau hoa quả cho 
Khoa Nông học. 

3. Lộ trình phát triển Khoa Nông học  

Sự phát triển của xã hội đã giúp Khoa nâng cao năng lực đào tạo các chuyên ngành mới, 
đồng thời các ngành trong Khoa cũng đã phát triển thành các ngành hay Khoa riêng. Khoa Nông 
học càng ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng trong giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học, phục vụ sản xuất.  
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Đào tạo cán bộ giảng dạy để có Ban giảng huấn, cán bộ đầu đàn chuyên ngành là công 
tác trọng tâm của Khoa. Hiện nay các môn học mới đã được phát triển giảng dạy cho các ngành 
đại học và sau đại học đáp ứng được kỹ năng và kiến thức so với các nước trên thế giới. Các 
giảng viên mới được tuyển dụng hàng năm, được gửi đi đào tạo trong nước và ngoài nước để 
nâng cao chất lượng giảng dạy và truyền thông kiến thức mới. 

Công tác nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất đã được tiến hành với các dự án trong 
nước và tổ chức quốc tế như FAO, CIP, CIAT, IRRI, Darwin Initiative, ICRISAT và các đại học 
khác. Thông qua các hợp tác này, cán bộ giảng dạy đã nâng cao trình độ hợp tác quốc tế và ứng 
dụng trong sản xuất.  

Phát triển ngành học trong Khoa là nhu cầu của xã hội để phục vụ cho nhu cầu phát triển 
và xây dựng đất nước, nâng cao chuyên môn cho giảng viên và phát triển bộ môn tham gia giảng 
dạy nhiều môn học mới trong đó nhiều môn đã được giảng dạy ở các trường đại học trên thế giới.  

Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các dự án đào tạo và nghiên cứu khoa học 
để có nguồn kinh phí xây dựng và phát triển các bộ môn, các chuyên ngành.  

Phát triển các chương trình đào tạo và ngành học ngang tầm quốc tế là nhiệm vụ quan 
trọng để Khoa duy trì và nâng cao nhiệm vụ đào tạo các ngành từ đại học đến sau đại học. 

Xã hội ngày càng phát triển, Khoa Nông học ngày càng phát triển, nhiều ngành học đã và 
đang được mở ra, nhiều cán bộ được đào tạo chuyên sâu, nhiều sinh viên tốt nghiệp với kiến 
thức và kỹ năng tốt giúp Khoa vững mạnh để phục vụ nhu cầu xã hội và xây dựng đất nước.  

PGS.TS. Lê Quang Hưng 
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LÃNH ĐẠO KHOA NÔNG HỌC QUA CÁC THỜI KỲ 

1955 – 1968: GS. Bùi Huy Thục  Trưởng khoa 

1969 – 1972: TS. Nguyễn Đăng Long Trưởng khoa 

1972 – 1973: TS. Châu Văn Khê  Trưởng khoa 

1973 – 1975: TS. Nguyễn Bích Liễu Trưởng khoa 

1975 – 1979:  KS. Nguyễn Tâm Đài  Trưởng khoa 

   PGS. TS. Lê Văn Thượng Phó khoa 

   KS. Trần Thạnh   Phó khoa 

1980 – 1982: PGS. Trịnh Xuân Vũ  Trưởng khoa 

   PGS. TS. Lê Văn Thượng Phó khoa 

   KS. Trần Thạnh  Phó khoa 

1982 – 1989: PGS. TS. Lê Minh Triết Trưởng khoa 

   PGS. TS. Lê Văn Thượng Phó khoa 

  KS. Trần Thạnh  Phó khoa 

1989 – 1993: PGS. TS. Lê Văn Thượng Trưởng khoa 

   KS. Bùi Văn Kịp  Phó khoa 

  KS. Trần Thạnh  Phó khoa 

1994 – 1996: PGS. TS. NGUT. Bùi Cách Tuyến Trưởng khoa 

   ThS. Trần Công Thiện Phó khoa 

  ThS. Đinh Ngọc Loan  Phó khoa 

1996 – 1998: ThS. Trần Công Thiện  Trưởng khoa 

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng Phó khoa 

  ThS. Đinh Ngọc Loan  Phó khoa 

1998 – 2002: PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng Trưởng khoa 

  PGS. TS. Lê Quang Hưng Phó khoa 

  TS. Trần Thị Dung  Phó khoa 

2002 – 2007:  PGS. TS. Lê Quang Hưng Trưởng khoa 

  TS. Trần Tấn Việt  Phó khoa 

  ThS. Lê Hữu Trung   Phó khoa 
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          TS. Nguyễn Đăng Long  PGS. Trịnh Xuân Vũ          PGS.TS. Lê Văn Thượng 

   

          PGS.TS. Lê Minh Triết      KS. Trần Thạnh         PGS.TS. Bùi Cách Tuyến 

   

                ThS. Đinh Ngọc Loan     TS. Trần Thị Dung   ThS. Lê Hữu Trung 

2007 đến nay: TS. Trần Tấn Việt   Trưởng khoa (đến tháng 5/2010) 

   TS. Võ Thái Dân   Phó khoa 

      Quyền Trưởng khoa (từ tháng 6/2010) 

   ThS. Lê Hữu Trung  Phó khoa (đến năm 2008) 

   TS. Từ Thị Mỹ Thuận   Phó khoa (từ năm 2009) 
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        PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng     PGS.TS. Lê Quang Hưng       TS. Trần Tấn Việt 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐƯƠNG NHIỆM 
  

TS. Võ Thái Dân, Quyền Trưởng khoa 

ĐT: 08.7220726 – 08.8961710 

DĐ: 0919 074 386 

Email: vthaidan@yahoo.com 

 

TS. Từ Thị Mỹ Thuận, Phó Trưởng khoa 

DĐ: 0908 966 463 

Email: tumythuan@hcmuaf.edu.vn 
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VÀI NÉT VỀ CHI BỘ KHOA NÔNG HỌC 
DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ 

1976 - 1980:   Đ/c Nguyễn Tâm Đài, Bí thư 

1980 – 1986:   Đ/c Vũ Thị Chỉnh, Bí thư 

1987 – 1998:   Đ/c Lê Minh Triết, Bí thư 

1998 – 2002:   Đ/c Huỳnh Thanh Hùng, Bí thư 

    Đ/c Lê Hữu Trung, Phó Bí thư 

2002 – 2005:   Đ/c Lê Quang Hưng, Bí thư 

    Đ/c Lê Hữu Trung, Phó Bí thư 

2005 – 2009:   Đ/c Lê Hữu Trung, Bí thư 

Đ/c Lê Quang Hưng, Phó Bí thư 

2009 đến nay:   Đ/c Từ Thị Mỹ Thuận, Bí thư 

    Đ/c Lê Quang Hưng, Phó Bí thư 

  

Lễ kết nạp Đảng viên cho ThS. Võ Thị Thu Oanh 

Liên tục từ năm 2000 đến 2009, Chi bộ Khoa Nông học được công nhận là Chi bộ trong 
sạch vững mạnh và tất cả đảng viên thuộc Chi bộ đều được xếp loại Đảng viên đủ tư cách, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ được nhận Giấy khen của Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ, THCN 
(Quyết định số 34/QĐ-TV ngày 04/5/2005 về Chi bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong 
sạch vững mạnh 3 năm liền 2002 – 2004). Trong đó, có 3 đảng viên được công nhận là đảng viên 
tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Đảng ủy Khối ĐH, CĐ và THCN tặng Giấy khen. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ   

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN KHOA NÔNG HỌC 

  

       

 

  

 

 

 

Công đoàn Khoa liên tục được bầu chọn là Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất 
sắc của Trường. Nhiệm kỳ 2005 - 2007, Công đoàn khoa được công nhận là Công đoàn 
vững mạnh xuất sắc và được nhận Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam 
(Quyết định số 421/QĐKT ngày 23/10/2007). Năm 2008, nhận Bằng khen của Liên đoàn 
lao động thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 183/QĐ-KT-LĐLĐ ký ngày 15/9/2008). 

Tổ chức hoạt động: Học tập và làm theo Tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Giao lưu bóng đá với các đơn vị bạn 

Tổ chức tập huấn kỹ thuật Tổ chức nghỉ hè cho Cán bộ viên chức 

Tham gia Hội diễn văn nghệ cán bộ viên chức 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN 
CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀ HỘI SINH VIÊN KHOA 
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Đoàn TN CS HCM Khoa Nông học đã được nhận: 

+ 06 bằng khen của Trung Ương đoàn, đã 2 lần là đơn vị lá cờ đầu trong mọi hoạt động 
của trường (nhiệm kỳ 1997 – 2000 và 2001 – 2004);   

+ 03 Bằng khen của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh; 

+ 08 Giấy khen của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bến Tre, tỉnh 
Bình Phước, tỉnh Gia Lai về thành tích xuất sắc trong các chiến dịch tình nguyện mùa hè 
xanh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tại các địa phương trong nước. Đơn vị 
lá cờ đầu toàn trường trong 10 năm phong trào tình nguyện (1994 - 2003). 
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