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LỜI NÓI ĐẦU 

Thấm 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.  

2.1. 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. 

2.2. 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 
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2002 – 2007:  PGS. TS. Lê Quang Hưng Trưởng khoa 
  TS. Trần Tấn Việt  Phó khoa 

  ThS. Lê Hữu Trung   Phó khoa 

   

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

   TS. Từ Thị Mỹ Thuận   Phó khoa (từ năm 2009) 

 

   

  

 

 

 

 

 

        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 họat 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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HOẠT ĐỘNG – NHÂN SỰ CÁC BỘ MÔN 
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BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT 
Địa chỉ liên hệ: Phòng 104, Nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm, 

 Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

1. NHÂN SỰ TỪ NĂM 1976 ĐẾN NAY 

* Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ 

1976 – 1994: TS. Nguyễn Đăng Long   

1995 – 2007: PGS. TS. NGƯT. Bùi Cách Tuyến    

2007 – 2010: TS. Trần Tấn Việt  

                                     

TS.Nguyễn Đăng Long PGS.TS. Bùi Cách Tuyến   TS. Trần Tấn Việt    TS.Võ Thị Thu Oanh  

* Nhân sự Bộ môn hiện nay 

- TS. Võ Thị Thu Oanh – Trưởng bộ môn    

DĐ: 0903681504  Email: vtthuoanh@hcmuaf.edu.vn 

- PGS.TS. Nguyễn Thị Chắt DĐ: 0989598490 Email: nguyenthichat@yahoo.com 

- TS. Từ Thị Mỹ Thuận DĐ: 0908966463 Email: tumythuan@hcmuaf.edu.vn 

- TS. Trần Thị Thiên An DĐ: 0918766194 Email: tranthithienan57@yahoo.com 

- ThS. Lê Cao Lượng  DĐ: 0903302033 Email: lcluong@yahoo.com 

- ThS. Trịnh Thị Phương Vy     Email: ttphuongvy@hcmuaf.edu.vn 

- KS. Nguyễn Hữu Trúc DĐ: 0937987279 Email: nhtruc@hcmuaf.edu.vn 

- KS. Phạm Thị Minh Kiều    Email: kieupham1982@yahoo.com 

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao về Bảo vệ Thực vật, tiếp cận 
khoa học công nghệ hiện đại, phục vụ cho công tác giảng dạy đại học, sau đại học và nghiên cứu 
khoa học. 

Đảm nhiệm giảng dạy các môn học có liên quan đến Bảo vệ thực vật như Bệnh cây đại 
cương, Bệnh cây chuyên khoa, Côn trùng đại cương, Côn trùng chuyên khoa, Sử dụng thuốc Bảo 
vệ thực vật, Khoa học cỏ dại, Dịch hại kho, Côn trùng có ích, Dịch bệnh côn trùng, Dịch học 
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Bệnh cây, Kiểm dịch thực vật, 
Công nghệ sinh học trong BVTV, 
Môi trường Nông nghiệp cho các 
chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, 
Nông học, Công Nghệ Sinh Học, 
Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp, 
Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nông 
Nghiệp, Cảnh Quan và Kỹ Thuật 
Hoa Viên. 

Làm công tác nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về 
bảo vệ thực vật, chuyển giao tiến 

bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, thực hiện các dự án khoa học trong và ngoài nước phục 
vụ sản xuất cây trồng. 

3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Các hoạt động nghiên cứu khoa học tập trung chủ yếu vào nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu 
ứng dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng IPM trên các loại cây trồng: rau, màu, 
lúa, cây ăn quả, cây hoa, kiểng, thuốc lá, tiêu, cà phê… phục vụ sản xuất cây trồng với các vấn 
đề trọng tâm như: 

- Thực hiện các nghiên cứu về côn trùng nông nghiệp, ứng dụng biện pháp sinh thái, nhân nuôi 
và bảo tồn thiên địch của sâu hại (ăn mồi, ký sinh, nấm gây bệnh côn trùng) để quản lý sâu hại 
ngoài đồng, sâu hại sau thu hoạch.  

- Sử dụng côn trùng để xử lý chất thải hữu cơ, nghiên cứu các dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, về 
mức độ nhiễm khuẩn trên nông sản. 

- Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh hại cây trồng bằng các giải pháp sinh học (nấm, vi khuẩn, 
tuyến trùng đối kháng) theo hướng thân thiện với môi trường. 

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến phòng trị sâu hại trên cây có dầu ngắn ngày (cây lạc, 
đậu tương và cây mè). 

4. HỢP TÁC NGHIÊN CỨU 

Tham gia phối hợp nghiên cứu với nhiều cơ quan và các viện nghiên cứu: các chi cục 
BVTV, khuyến nông, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, 
Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Viện KHKT Nông Nghiệp Miền Nam, Viện cây ăn 
quả miền Nam, Viện lúa Đồng Bằng sông Cửu Long về xây dựng qui trình trồng rau an toàn, qui 
trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn trái, cây dứa Cayeen, qui trình phòng trừ sâu bệnh hại 
trên cây hoa, kiểng, cây tiêu và cà phê.  

Các dự án, chương trình hợp tác quốc tế: dự án Bọ dừa (FAO), dự án IPM trên rau (Na Uy). 
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5. CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT  

Bộ môn Bảo vệ thực vật đã chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật về quy trình sản xuất rau 
an toàn cho tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, phòng trừ sâu bệnh hại trên ăn quả, cây hoa, kiểng, cây 
dứa Cayeen vùng ngoại thành TP. HCM, tập huấn phòng trừ sâu, bệnh hại cây tiêu, cao su, cà 
phê tại tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai, Daklak, Komtum, Quảng Trị, Quảng Nam. 
Tập huấn ngắn hạn để nâng cao trình độ, kiến thức về bảo vệ thực vật cho các cán bộ khuyến 
nông địa phương, cán bộ trạm bảo vệ thực vật và Công ty Hạt giống CP Việt Nam. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nhân nuôi và thả cấy dặm thiên địch ruồi đục lá Liriomyza sativae 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lọ thủy tinh 
thu ong ký  

  
Nghiên cứu ong ký sinh trên sâu tơ trong phòng thí nghiệm  

  
Nghiên cứu sử dụng ruồi ăn mồi Leucopis 
formosana Hennig trừ rầy mềm hại ớt 

 
Nghiên cứu sử dụng bẫy màu vàng để 

dẫn dụ bọ trĩ hại mai 
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Sử dụng nấm xanh Metarhizium trừ sâu xanh da láng trên cây hành lá 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng nấm trắng Beauveria trừ rầy nâu hại lúa 

 

 

 

 

 

Thí nghiệm phòng trừ rệp sáp hại trên dứa Cayeen 

   

   

 a ba b
 

 
Thí nghiệm xác định ngưỡng gây hại 
của rưồi đục lá Liriomyza sativae trên 
cây cà chua 

Nghiên cứu đa dạng côn trùng trên 
rau 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT 

 

 

 

 

 

 

Mô hình phòng trừ bệnh hại rau và ớt bằng các chế phẩm sinh học và kích kháng 

 

 

 

 

 

 

Mô hình phòng trừ bệnh hại trên dưa leo và dứa bằng các chế phẩm sinh học và  kích kháng 

 

 

 

 

 

 

Mô hình phòng trừ bệnh hại trên rau ăn lá và hoa trên nền đất sinh học DASI và vi khuẩn đối 
kháng 

 

 

 

 

 

 

Mô hình phòng trừ bệnh hại trên bắp và tiêu bằng chế phẩm Trichoderma và đất sinh học DASI 
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Giáo sư và Sinh viên trường Đại học Khoa học Sự sống Norway sang thăm và làm việc trong dự 
án IPM trên rau  

BỘ MÔN CÂY CÔNG NGHIỆP 
Địa chỉ liên hệ: Phòng 240, Nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm, 

 Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

1. GIỚI THIỆU 

  Bộ môn Cây công nghiệp được thành lập năm 1977, tách ra từ Ban Cây trồng, trường Đại 
học Nông nghiệp 4, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.  

1.1. Mục tiêu 

Phát triển nhân sự đáp ứng được nhu cầu đào tạo của xã hội, hình thành các chuyên gia 
đầu ngành về các cây công nghiệp, có uy tín và công trình quốc tế và trong nước, phục vụ giảng 
dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học.  

1.2. Nhiệm vụ 

- Đào tạo cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao về cây công nghiệp từ trong và ngoài 
nước, tiếp cận khoa học công nghệ mới nhất, chuyển giao kỹ thuật và truyền thông kiến thức. 

- Đào tạo và giảng dạy các khóa đại học, sau đại học. 

- Chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, thực hiện các dự án khoa học trong và ngoài nước.  

1.3. Nhân sự của bộ môn 

Năm 1977 - 1985:  KS. Nguyễn Tâm Đài, Trưởng bộ môn 

    KS. Phạm Kiến Nghiệp, Phó bộ môn 

Năm 1986 – 1990:  KS. Phạm Kiến Nghiệp, Trưởng bộ môn 

    KS. Phan Gia Tân, Phó bộ môn 

Năm 1990 – 2007:  KS. Phan Gia Tân, Trưởng bộ môn  

    PGS. TS. Lê Quang Hưng, Phó bộ môn 
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Năm 2007 đến nay:  PGS. TS. Lê Quang Hưng, Trưởng bộ môn  

* Các giảng viên 

- KS. Phan Gia Tân  

- TS. Võ Thái Dân 

- ThS. Lê Hữu Trung 

- ThS. Trần Văn Lợt  

- ThS. Nguyễn Đức Xuân Chương (đang học tiến sĩ tại Anh) 

- ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu  

 

2. CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ ĐÀO TẠO 

2.1. Giảng dạy đại học và sau đại học 

* Bậc Đại học 

Bộ môn giảng dạy về các Cây công nghiệp chuyên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật 
với cả hai hệ chính qui và hệ vừa học vừa làm.  

Các môn giảng chính gồm có: Cây công nghiệp dài ngày (trà, cà phê, ca cao, cao su, dừa, 
điều, hồ tiêu); Cây công nghiệp ngắn ngày (mía, đậu nành, đậu phụng, thuốc lá, bông vải, đay, 
mè); Cây dược liệu; Sinh lý tồn trữ hạt giống; Nông học đại cương; Công nghệ hạt giống 

* Sau đại học 

TTừừ  ttrrááii  qquuaa::  TThhSS..  TTrrầầnn  VVăănn  LLợợtt,,  PPGGSS..  TTSS..  LLêê  QQuuaanngg  HHưưnngg,,  TThhSS..  NNgguuyyễễnn  TThhịị  TThhúúyy  LLiiễễuu,,  TThhSS..  LLêê  HHữữuu  TTrruunngg  
vvàà  TTSS..  VVõõ  TThhááii  DDâânn  
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  Các môn giảng chính gồm có: Khoa học công nghệ hạt giống; Quản lý cây trồng tổng 
hợp; Sản xuất cây trồng; Chuyên đề cây trồng; Thống kê sinh học  

2.2. Số lượng sinh viên 

Số lượng sinh viên được đào tạo huấn luyện ở Bộ môn trung bình 600 sinh viên/năm 
(gồm sinh viên chính qui và hệ vừa học vừa làm). 

- Số lượng sinh viên được hướng dẫn đề tài tốt nghiệp ở Bộ môn trung bình 60 sinh viên/năm. 
Ngoài ra Bộ môn còn tham gia hướng dẫn sau Đại học, trung bình 6 học viên/năm. 

- Các bài giảng về cây trồng đã có đầy đủ cho các môn học, phát triển bài giảng và ứng dụng 
phân tích thống kê sinh học, thí nghiệm cây trồng để sử dụng cho nghiên cứu và học tập.  
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2.3. Các sách kỹ thuật đã xuất bản từ năm 1977 đến 2010: 08 giáo trình và tài liệu phục vụ 
giảng dạy  

3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

- Hướng nghiên cứu chính đi vào các biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp để đạt năng suất 
chất lượng cao trên cơ sở hạ giá thành đầu tư cho một số cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu 
cao gần 2 tỷ đô la hàng năm như cà phê, cao su và các cây xuất khẩu khác như điều, tiêu, trà, ca 
cao, đậu phụng, đậu xanh, mía.  

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên sâu vào tác động kỹ thuật đến sinh trưởng, năng 
suất cây trồng, chất lượng hình thái, cảm quan sản phẩm, công nghệ hạt giống như cường lực, 
tuổi sống, miên trạng, mô hình hoá sức sống, đánh giá chất lượng hạt, bảo tồn giống, đa dạng 
sinh học. Các nghiên cứu về cây bản địa (canh tác, sử dụng và bảo tồn).   

HỢP TÁC VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT 

* Các dự án trong nước 

 - Chương trình KX- 08 ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai về mía và đậu nành, thuốc lá.  

 - Chương trình sản xuất mía đường năm 2000.  

 - Chương trình phát triển nông thôn xã miền núi Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.  

 - Chương trình phát triển nông thôn xã miền núi Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

 - Chương trình áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong ngành cao su. 

 - Các dự án hợp tác quốc tế gồm có các chương trình: chương trình SAREC, chương trình cây 
có củ hợp tác với CIP, CIAT, Dự án kết hợp cây trồng và vật nuôi ở các tỉnh Long An, Bình 
Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh (2002-2004) với FAO, dự án bảo tồn giống cây (Darwin 
Initiative) từ 2001-2003 và trao đổi học thuật đến nay. 

* Đề tài cấp Bộ 

- Nâng cao chất lượng cà phê sạch ở miền Đông Nam bộ phục vụ xuất khẩu (2003 - 2005). 

- Đánh giá đa dạng di truyền các giống chè trồng tại Lâm Đồng dựa và đặc điểm hình thái, các 
chỉ thị RAPD, ISSR và SSR (2008 - 2010).  

* Đề tài cấp tỉnh 

- Ứng dụng Ethrel tạo chín nhanh cà phê huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (1997).  

- Ứng dụng gibberellin tăng năng suất cà phê tỉnh Bình Phước (1999 - 2001). 

- Ứng dụng xây dựng mô hình thâm canh một số giống mía tốt mới trồng ở địa bàn tỉnh Đồng 
Nai 2002 –2004. 

- Ứng dụng gibberellin tăng năng suất điều tỉnh Bình Phước (2003 - 2005).  

- Qui hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn Thành phố Biên Hòa đến năm 2020.  
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- Về chuyển giao kỹ thuật nông 
nghiệp: bộ môn đã tham gia 
chuyển giao kỹ thuật và khuyến 
nông cho cây công nghiệp như cà 
phê, điều, mía, trà, công nghệ hạt 
giống.  

 Đã chuyển giao một số giống 
mía tốt mới cùng biện pháp kỹ 
thuật thâm canh tăng năng suất 
mía cho nhiều nông trường hoặc 
các cơ sở sản xuất mía ở miền 
Nam Việt Nam như tỉnh Khánh 
Hòa, công ty mía đường La Ngà. 

 Đã chuyển giao kỹ thuật sản xuất đạt năng suất và phẩm chất cao cà phê xuất khẩu ở Lâm 
Đồng, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 Đã chuyển giao kỹ thuật sản xuất điều đạt năng suất cao ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: 
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

 Đã chuyển giao ứng dụng chất sinh trưởng tăng đậu trái cà phê tại tỉnh Bình Phước (1999 - 
2001) 

 Đã chuyển giao ứng dụng chất sinh trưởng tăng đậu trái điều tại tỉnh Bình Phước (2003 - 2006).  

 Qui hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn Thành phố Biên Hòa đến năm 2020. 

 Tham gia đánh giá hậu kỳ dự án phát triển cà phê chè Việt Nam (2009).  

 Đã chuyển giao thông tin kiến thức qua “Nhịp cầu nhà nông” với các đài truyền hình Bình 
Phước về cây cà phê và cao su, Đồng Nai về cây cà phê, tham gia trực tuyến đài phát thanh TP 
HCM về cây cà phê, cây điều, cây tiêu (từ 2007 đến nay).  

5. KHẢ NĂNG HỢP TÁC VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT 

Với địa bàn miền Đông Nam bộ và phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất trong cả nước, hoạt 
động giảng dạy và nghiên cứu của bộ môn tập trung vào các cây trồng quan trọng đóng góp tỉ 
trọng lớn trong ngành xuất khẩu và chế biến là cà phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu, ca cao, dừa và 
các cây khác như mía, đậu phụng, đậu nành, thuốc lá, bông, đay, cây dược liệu và công nghệ hạt 
giống.  

  Tham gia vào các lĩnh vực này hiện nay đã có các giảng viên đã được đào tạo chuyên sâu 
ở nước ngoài và trong nước, có đủ năng lực thực hiện các dự án quốc tế và trong nước, chuyển 
giao công nghệ trên các địa bàn sản xuất.  
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BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC – RAU HOA QUẢ 
 Địa chỉ liên hệ: Phòng 222, Nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm, 

 Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

1. GIỚI THIỆU  

Bộ môn Cây lương thực rau hoa 
quả (bmcltrhq@gmail.com) được thành 
lập năm 1994 trên cơ sở sát nhập hai 
Bộ môn Cây Lương thực và Rau hoa 
quả, khoa Nông học, trường Đại học 
Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.  

* Chức năng, nhiệm vụ 

Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ 
thuật các lãnh vực sau: 

- Cây lương thực bao gồm cây lúa, cây 
bắp, khoai mì, khoai lang (nghiên cứu về kỹ thuật, giống, hệ thống canh tác, sự cộng sinh giữa 
nấm và rễ bắp). 

- Cây rau: nghiên cứu về các giống rau nhiệt đới và cận nhiệt đới; kỹ thuật sản xuất rau an toàn. 
Điều tra, khảo sát các loài rau dại. 

- Hoa và cây kiểng: nghiên cứu về giống, kỹ thuật trồng, tạo tỉa các loại hoa và cây kiểng nhiệt 
đới, nhân giống bằng nuôi cấy mô. 

- Cây ăn quả nhiệt đới: giống và nhân giống, thiết kế vườn, tạo tỉa, các biện pháp canh tác, xử lý 
ra hoa cho các cây ăn quả nhiệt đới chính như cam quýt chanh bưởi, xòai, sầu riêng, nhãn, chuối, 
dứa, mãng cầu, mít, thanh long, nho, ổi, mận.  

2. NHÂN SỰ  

2.1 Cựu thành viên bộ môn 

                     

KS. Trần Thạnh   KS. Trần Thị Kiếm   PGS.TS. Lê Minh Triết  
         Trưởng bộ môn (1994 - 2002) 

 

H.1. Từ trái qua: TS. Kim, ThS. Thảo, TS. Tâm ThS. 
Hương, ThS. Nguyên, PGS.TS. Triết và TS. Dân 
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ThS. Trần Ngọc Tống   ThS. Nguyễn Văn Định   TS. Trần Thị Dung 

             

ThS. Cao Xuân Tài   PGS.TS. Nguyễn Văn Kế  
     Trưởng bộ môn (2002 - 2010) (ngvanke@hcm.fpt.vn) 

2.2 Thành viên bộ môn hiện nay 

- TS. Phạm Thị Minh Tâm, Trưởng bộ môn, Giảng viên  

+ Kỹ sư Nông học tại ĐH Nông Lâm Tp. HCM, 1989 

+ Thạc sỹ Khoa học Cây trồng tại ĐHNL Tp. HCM, 2002 

+ Tiến sỹ chuyên ngành Nông nghiệp/Kinh doanh Nông nghiệp tại ĐH 
Curtin, Úc , 2010. 

+ Giảng dạy và nghiên cứu về: Cây rau; Cây hoa và cây kiểng 

Email: pmtam2009@yahoo.com 

  

- TS. Hòang Kim, Giảng viên chính 

+ Kỹ sư Nông học tại ĐH Nông Nghiệp IV, TP. HCM, 1981 

+ Tiến sỹ Nông học tại viện Khoa học Nông Nghiệp VN, 1991  

+ Giảng dạy và Nghiên cứu về Cây Lương thực 

Email: hoangkim_vietnam@yahoo.com 

Weblog: http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim  

 

- ThS. Trần Thị Dạ Thảo, Giảng viên chính 

+ Kỹ sư Nông học tại ĐH Nông Lâm Tp. HCM, 1987 

+ Thạc sỹ Khoa học Cây trồng tại ĐHNL Tp. HCM, 2002 

+ Đang chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sỹ tại ĐHNL Tp. HCM. 

Giảng dạy và nghiên cứu về cây màu, chuyên gia về cây ngô 
(bắp); Nấm cộng sinh (mycorrhiza). 
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 Email: dathao@hcmuaf.edu.vn  

- ThS. Phạm Hữu Nguyên, Giảng viên 

+ Kỹ sư Nông học tại ĐH Nông Lâm Tp. HCM, 2000 

+ Thạc sỹ Khoa học Cây trồng tại ĐHNL Tp. HCM, 2007 

Giảng dạy và nghiên cứu về Cây rau; Thực tập giáo trình 

Email: huunguyenp@gmail.com  

  

- ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương, Giảng viên  

+ Kỹ sư Nông học tại ĐH Nông Lâm Tp. HCM, 2005 

+ Thạc sỹ Khoa học Cây trồng tại ĐHNL Tp. HCM, 2010 

Giảng dạy và nghiên cứu về Cây ăn quả nhiệt đới 

Email: diemhuong_tn@hcmuaf.edu.vn 

  

- KS. Lê Phú Quỳnh Như, Phân hiệu Gia Lai, Trợ giảng 

+ Kỹ sư Nông học tại ĐH Nông Lâm Huế, 2009 

Giảng dạy và nghiên cứu về Cây Rau.  

Email: lpquynhnhu@gmail.com  
 

  

3. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

3.1. ĐÀO TẠO 

* Bậc Đại học 

Mỗi năm bộ môn phụ trách giảng 7 - 9 lớp học bao 
gồm các lớp Nông học, Bảo vệ Thực vật và Sư phạm Kỹ 
thuật với bốn môn: Cây Lương thực (lúa, bắp, khoai mì, 
khoai lang); Rau; Hoa và cây kiểng và Cây ăn quả nhiệt đới. 

Hướng dẫn 40 - 50 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp 
mỗi năm.  

 

H.2. Giảng dạy trên lớp 

H.3. Hướng dẫn sinh viên đi thực tập giáo trình 

* Bậc cao học 

Mỗi năm phụ trách giảng 2 môn Cây ăn quả Nhiệt 
đới và Cây Lương Thực. Hướng dẫn 3 - 4 học viên làm 
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luận văn thạc sỹ mỗi năm. 

  

  

3.2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Để phát triển hoạt động nghiên cứu, mỗi thành 
viên của bộ môn đều thực hiện các đề tài với sự cộng tác 
giúp đỡ của các Quỹ nghiên cứu, các công ty, và sự cấp 
kinh phí từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các 
sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh thành, các công ty 
và của trường. 

H.6. Báo cáo kết quả nghiên cứu 

Các công trình nghiên cứu đã và đang thực hiện 

- Nhân giống cây ăn qủa đặc sản của miền Đông Nam bộ (Bộ 
GDĐT). 1998.  

- Canh tác thanh long (Hylocereus undatus) ở Long An và 
Bình Thuận (CIRAD-FLHOR, Pháp), 1993 - 1995.  

- Các loài thực vật làm rau và làm thuốc (AA Foundation  

và Toyota Foundation – Nhật), 1999 - 2004. 

- Giống cây họ cam  

quýt sạch bệnh của Việt  

Nam và nhập nội từ Thái Lan (Bộ GDĐT). 

- Giống mít cho miền Đông Nam bộ (Bộ GDĐT), 2007- 2008. 

H.7. Chuyển giao công nghệ 

H.4. Thăm và trao đổi kinh nghiệm 
tại nông trường sông Hậu 

H.5. Thăm và trao đổi kinh nghiệm 
với cơ sở trồng thanh long 
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- Giống ngô lai và một số biện pháp kỹ thuật canh tác ngô ở vùng Đông Nam Bộ (Viện nghiên 
cứu ngô quốc gia). 

- Một số biện pháp kỹ thuật canh tác ngô ở 6 xã  

vùng sâu khu vực Đông Nam Bộ (Bộ GDĐT).  

- Sự cộng sinh của nấm Mycorrhiza trên cây ngô (Bộ  

GDĐT).  

- Phân bón cho ngô ở vùng Đông Nam Bộ (Viện nghiên 

cứu ngô quốc gia),  

- Chuyển giao kỹ thuật 
sản xuất rau an toàn cho các tỉnh (Đồng Nai: 1997 - 1999); (Bà 
Rịa Vũng Tàu: 2003 – 2004; 2010 - 2012); (Bến Tre: 2009 - 
2010). 

- Một số biện pháp chủ yếu để nâng cao khả năng sản xuất và 
tiêu thụ rau an toàn ở thành phố Hồ Chí Minh (Bộ GDĐT),  

2000 - 2001.  

- Quy hoạch và tổ chức thực hiện vùng lúa năng suất cao ở TPHCM, Cửu Long, Tiền Giang, Tây 
Ninh, Sông Bé, 1983 – 1992. 

- Nghiên cứu phát triển một số giống lúa mới cho vùng cao ở Lâm Đồng, 1993 – 1995. 

- Đánh giá hệ thống canh tác vùng ngập lũ ĐBSCL, 1999 – 2000. 

- Xây dựng mô hình thâm canh lúa cho xã Sùng Nhơn, Đức Linh, Bình Thuận, 2000 – 2001. 

- Đưa TBKT về giống lúa mới cho huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, 1996 – 2005. 

 4. XUẤT BẢN: đã xuất bản 9 sách và tài liệu, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy 

 5. HỢP TÁC QUỐC TẾ 

- UNDP: Dự án thơm Việt Nam, VIE 86-04. 
1989-1990, Hợp tác với Công Ty xuất khẩu 
thơm, TP. HCM, Việt Nam. 

- CIRAD_FLHOR, Pháp: Các giống thơm và 
thanh long ở Việt Nam, 1993-1995. 

- AA- Hiệp Hội Phát Triển và Giáo dục Nông 
Nghiệp, Nhật: Sự đa dạng rau bản địa ở miền 
nam Việt Nam, 2001-2003. 

H.8. Học hỏi và trao đổi kinh nghiệm 
 

H.9. Tiếp cận với các thiết 
bị hiện đại 

H.10. Tiếp chuyên gia Israel 
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- Đại học Meiji, Nhật, 1995-2007: Hàng năm tổ chức các chuyến tham quan học tập về môi 
trường, nông thôn và giáo dục ở Việt Nam cho 15 – 20 sinh viên trường Đại học Meiji, Nhật. 

- Arboretum of Okinawa, 2005. Tổ chức các khóa huấn luyện về cây ăn quả nhiệt đới.  

 - CIAT,CIP,IRRI,CIMMYT,ICRISAT 

- HortCRSP và UC Davis (Mỹ), 2010-2013:Sản 
xuất rau an toàn ở Campuchia và Việt Nam: phát 
triển mạng lưới HARE để tăng thu nhập, cải thiện 
sức khỏe cho nông dân, và cải thiện môi trường. 

6. CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NÔNG 
NGHIỆP 

- Giới thiệu các giống tuyển lựa có năng suất cao, 
phẩm chất tốt cho nông dân: lúa gạo, bắp, sắn, các 
giống rau hoa và quả (như ổi không hột, mận, mít…). 

 

- Tập huấn các biện pháp kỹ thuật cho các nhân viên khuyến nông và 
nông dân (qua sự hợp tác với Trung 

 Tâm Khuyến Nông Quốc Gia và các tỉnh thành).  

- Chuyển giao các kỹ thuật mới về nhân giống,  

canh tác, xử lý ra hoa…cây ăn quả, rau, cây lương thực cho nông 
dân (qua các đề tài). Hợp tác với các công ty, đài truyền hình, đài 
phát thanh để phổ biến giống mới và kỹ thuật canh tác mới cho nông 
dân. 

H.11. Dẫn đoàn Mỹ thăm và làm việc với 
TT nghiên cứu và phát triển cây thanh 

long tỉnh Bình Thuận 

H.13. Giống sắn mới năng suất cao 

H.12. Thu thập mẫu rau bản địa 
trong chương trình hợp tác với Nhật 

H.14. Giống đậu đũa 
năng suất cao 
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- Hợp tác với các công ty, các nông dân sản xuất giỏi để nhân các giống mới cho nông dân. 

7. ĐỊNH HƯỚNG 

 - Nâng cao năng lực chuyên môn về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển gia kỹ thuật và 
hợp tác quốc tế; cập nhật giáo trình và tài liệu học tập cho sinh viên; cải thiện phương pháp giảng 
dạy để thỏa mãn nhu cầu xã hội. 

- Chủ trì và tham gia 2 – 3 đề tài, dự án hợp tác với 
các tổ chức trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ đối với cây lương thực, 
rau, hoa, quả.  

- Tổ chức các lớp huấn luyện ngắn hạn (từ 1 ngày đến 
1 tuần) về kỹ thuật sản xuất rau, quả, hoa và cây 
lương thực. 

- Cải tiến và phát triển ngành tiếp thị và công nghệ  rau, hoa, quả. 

- Đào tạo các giảng viên trẻ bằng các hình thức du học nước ngoài và trong nước. 

  

BỘ MÔN DI TRUYỀN – CHỌN GIỐNG 
Địa chỉ liên hệ: Phòng 108, Nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm, 

 Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Bộ môn Di truyền - Chọn giống cùng với một số Bộ môn khác được tách ra từ Ban Nông 
nghiệp cũ của trường để thành lập các Bộ môn thuộc Khoa Nông học từ năm 1976. Thầy Trần 
Như Nguyện – Giảng viên trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội là người đầu tiên được điều 
động vào cùng với đội ngũ cán bộ sở tại xây dựng nền tảng cho các môn học đầu tiên của Bộ 
môn.  

Trãi qua 35 năm tuổi, với nhiệt tình và tâm huyết với nghề nghiệp, với trách nhiệm được 
giao các giảng viên Bộ môn qua nhiều thế hệ đã đóng góp phần mình vào việc xây dựng Bộ môn 
và chung sức với các Bô môn khác trong khoa Nông học thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào 
tạo cán bộ Đại học và trên Đại học. 

* Các Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ 

- Thầy Trần Như Nguyện (1976 - 1978) 

- Thầy Huỳnh Văn Quang (1978 - 1985) 

- Cô Trần Thị Nữ Thanh (1985 - 1995) 

- Cô Từ Bích Thủy (1995- 2004) 

- Thầy Phan Thanh Kiếm (2005 đến nay).  

H.16. Ngày hoàn thành khóa học tiến sỹ 
ở Úc 
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1. Chức năng, nhiệm vụ 

- Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn ngày càng cao được đào 
tạo trong và ngoài nước phục vụ cho công tác giảng dạy đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa 
học liên quan đến chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng. 

- Tham gia giảng dạy các môn: Di truyền đại cương, Chọn giống cây trồng và Công nghệ hạt 
giống cho hệ Đại học và các môn Chọn giống cây trồng và Công nghệ hạt giống cho học viên 
Cao học.  

- Biên soạn giáo trình và tài liệu liên quan đến các môn phụ trách. 

- Hướng dẫn sinh viên, học viên Cao học, Nghiên cứu sinh nghiên cứu khoa học và thực tập tốt 
nghiệp. 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp chọn tạo giống; Chọn tạo giống cây trồng (giống 
thuần chủng, giống tổng hợp, giống ưu thế lai và giống đột biến). 

- Hợp tác với các trường và các Viện nghiên cứu nông nghiệp để xây xựng và ngày càng hoàn 
chỉnh nội dung, chương trình đào tạo các môn học được giao hiện đại ngang tầm với các nước 
trong khu vực cho cả bậc đại học và sau đại học. 

2. Nhân sự 

Hiện nay đội ngũ giảng viên cơ hữu của Bộ môn gồm 5 người:  

- PGS. TS. Phan Thanh Kiếm, Trưởng bộ môn, Giảng viên chính 

- Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp II, Hà Bắc năm 1975, ngành Trồng 
trọt, hệ chính quy.  

- Tiến sỹ Khoa học Nông nghiệp, chuyên ngành: Chọn giống và nhân 
giống cây trồng tại Liên Xô. 

- Môn giảng dạy: Chọn giống cây trồng; Công nghệ hạt giống; Di truyền 
số lượng. 

 - Tel: 08.5533826 E-mail: ptkiem@hotmail.com 

- ThS. Nguyễn Châu Niên, Giảng viên 

- Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Tp. HCM năm 2000, ngành Nông học, 
hệ chính quy. 

 - Thạc sỹ Nông nghiệp, chuyên ngành Nông học tại Nhật Bản, hiện 
đang NCS tại Cộng hòa Liên bang Đức.  

- Môn giảng dạy: Chọn giống cây trồng; Công nghệ hạt giống. 

- Tel:08.8961710 E-mail: ncnien@yahoo.com 
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- ThS. Nguyễn Phương, Giảng viên 

- Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Tp. HCM năm 2000, ngành Nông học, 
hệ chính quy. 

- Thạc sỹ Nông nghiệp, chuyên ngành Nông học tại Thái Lan, hiện đang 
NCS tại Cộng hòa Liên bang Đức.  

- Môn giảng dạy: Di truyền đại cương. 

- Tel: 08.8961710 E-mail: phuongdtg@yahoo.com  

 

- ThS. Hồ Tấn Quốc, Giảng viên 

- Tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Tp. HCM năm 2001, ngành Nông học, 
hệ chính quy. 

- Thạc sỹ Nông nghiệp, chuyên ngành Nông học tại ĐHNL Tp. HCM 

- Môn giảng dạy: Di truyền đại cương. 

- Tel: 08.8961710 E-mail: hotanquoc2002@yahoo.com  

- CN. Bùi Thùy Linh, Giảng viên  

- Tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên Tp. HCM năm 2004, ngành 
Công nghệ sinh học, hệ chính quy. 

- Từ 2008, học Cao học và NCS tại Hoa Kỳ.  

- Tel: 08.8961710 E-mail: thuylinh2811@yahoo.com 
 

3. Các hoạt động đào tạo  

- Hàng năm giảng dạy 8 - 10 lớp, hướng dẫn 25 - 30 sinh viên thực tập đề tài tốt nghiệp, nghiên 
cứu khoa học, 4 - 6 học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

- Đào tạo kỹ thuật viên nuôi cấy mô. 

- Xuất bản 6 giáo trình, sách chuyên khảo và các tài liệu giảng dạy.  

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Các công tác nghiên cứu 

- Tham gia điều tra thu thập giống một số cây trồng, so sánh và khảo nghiệm các giống triển 
vọng. Chọn tạo giống mới bằng phương pháp lai hữu tính, gây đột biến thực nghiệm. 

- Hợp tác với một số Viện và Trung tâm nghiên cứu trong nước để thực hiện một số chương trình 
nghiên cứu về chọn tạo và phục tráng giống một số cây trồng, khảo nghiệm các giống mới.  

- Nuôi cấy mô các loại giống cây: nhóm cây hoa kiểng, cây công nghiệp và cây ăn quả 

- Chuyển giao các giống cây nuôi cấy mô và rau quả. 
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4.2. Một số hoạt động NCKH của Bộ môn từ 2005 đến 2010 

- Chủ trì và thực hiện 2 đề tài NCKH Bộ giáo dục & Đào tạo. 

- Cùng với Bộ môn Cây công nghiệp tham gia đề tài Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn cho 
tỉnh Bến Tre. 

- Phối hợp với Viện nghiên cứu bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố, Trung tâm Thực 
nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Miền nam, Viện Nghiên cứu 
Dầu và cây có dầu, Công ty Cổ phần giống cây trồng Miền Nam, Trung tâm Khảo Kiêm nghiệm 
giống cây trồng Trung ương (Bộ phận Phía Nam) khảo nghiệm các giống bông, đánh giá đa dạng 
di truyền tập đoàn giống bông, nghiên cứu một số giống đậu nành, đậu xanh, khoai lang, các 
giống lạc, các giống bắp, tập đoàn giống Jatropha tại các địa phương theo kế hoạch khảo nghiệm 
của các đơn vị. 

- Lai tạo và đưa khảo nghiệm 3 giống bông lai mới: NLCo-1, NLCo-2 và NLCo-3.  

5. Định hướng phát triển 

5.1. Về đào tạo 

- Đào tạo cán bộ: Với đội ngũ giảng viên hiện có, đến 2013, 80% có trình độ Tiến sỹ, 20% là 
Thạc sỹ và đến 2015 100% có có trình độ Tiến sỹ và thành thạo tiếng Anh. Tiếp tục tuyển dụng 
cán bộ trẻ để đào tạo, thay thế cán bộ nghỉ hưu.  

- Mở rộng một số môn học mới: Di truyền số lượng trong chọn giống cây trồng; Công nghệ sinh 
học trong chọn tạo giống cây trồng;  

- Đào tạo Cao học chuyên ngành Chọn giống và Công nghệ hạt giống. 

5.1. Về nghiên cứu khoa học 

 Triển khai mạnh mẽ các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ chọn giống và chọn tạo 
giống các cây trồng ngắn ngày tại Đại học Nông Lâm Tp. HCM và hợp tác với các Viện nghiên 
cứu nông nghiệp và các địa phương trong lĩnh vực này.  

6. Khả năng hợp tác 

- Có khả năng hợp tác với các Viện nghiên cứu nông nghiệp về lĩnh vực nghiên cứu di truyền số 
lượng phục vụ chọn giống. 

- Tham gia với các Viện nghiên cứu nông nghiệp về thu thập và đánh giá quỹ gen, chọn giống 
cây trồng (giống thuần chủng, giống tổng hợp, giống ưu thế lai và giống đột biến) và khảo 
nghiệm giống cây trồng. 

- Tham gia mở lớp đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực chọn giống, công nghệ hạt giống, nhân giống 
cây trồng bằng nuôi cây mô (vi nhân giống). 
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Một số hình ảnh hoạt động 

 

Sinh viên tham gia thi công thí nghiệm đồng ruộng 

Thực hành theo dõi thí nghiệm 

Lai giống Giống bông lai NLCo-3 
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Báo cáo luận văn Cao học Thực tập trong phòng thí nghiệm 

 

Hợp tác nghiên cứu và đào tạo với Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu  

(Ảnh: Thăm tập đoàn giống Jatropha tại Tây Ninh)  

 

BỘ MÔN SINH LÝ – SINH HÓA 
Địa chỉ liên hệ: Phòng 110, Khu Phượng Vỹ, 

Trường Đại học Nông Lâm, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 
 

1. Mục tiêu, nhiệm vụ 

Chức năng chính là thực hiện công việc đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao kỹ 
thuật. Nhiệm vụ chính là giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp các khóa các hệ đại học, sau đại học. 

  Phụ trách giảng dạy các môn: Sinh lý thực vật cơ bản, Sinh học phân tử, Sinh hóa thực 
vật đại cương, Vi sinh vật và Sản xuất nấm.  
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2. Tổ chức nhân sự - môn học giảng dạy và hướng nghiên cứu chính 

Bộ môn thành lập từ năm 1975, có các thầy cô: thầy Trịnh Xuân Vũ (Trưởng Bộ môn từ 
1975 - 1998), cô Đinh Ngọc Loan, cô Chung Thanh Tú, cô Vũ Thị Mỹ Liên, thầy Hoàng Quý 
Châu, thầy Phạm Hồng Đức Phước (Trưởng Bộ môn từ 1999 - 2007), thầy Bùi Minh Trí. 

Nhân sự bộ môn hiện nay gồm có: 

- ThS. Nguyễn Ngọc Trì (Trưởng bộ môn) (nguyen_ngoctri@yahoo.com) 

Môn học giảng dạy: Sinh lý thực vật 

Hướng nghiên cứu: dinh dưỡng khoáng cây trồng, thủy canh (dâu tây, rau, hoa), mô hình 
trồng rau sạch, điều khiển ra hoa, đậu trái cây ăn trái, kích kháng cây trồng chống chịu bệnh, và 
nhân giống vô tính (cấy mô, giâm cành, chiết, ghép) 

- ThS. Nguyễn Ngọc Châu (nguyenchau156@yahoo.com) 

Môn học giảng dạy: Sinh hóa thực vật đại cương. 

Hướng nghiên cứu: enzyme, thành phần sinh hóa rau quả 

- ThS. Phạm Thị Ngọc (pngoc67@yahoo.com) 

Môn học giảng dạy: Vi sinh nông nghiệp, Sản xuất nấm. 

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật trồng các loại nấm, nhân giống vô tính,  

- ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt (mynguyetx2001@yahoo.com) 

Môn học giảng dạy: Sinh lý thực vật 

Hướng nghiên cứu: cây cacao, 
nhân giống mô tính, mô hình lý thuyết 
năng suất cây trồng. 

 * GIẢNG VIÊN CỘNG TÁC 

 - TS. Võ Thái Dân: Phụ trách môn Sinh 
học phân tử 

 - TS. Trịnh Xuân Vũ, TS. Phạm Hồng 
Đức Phước, TS. Bùi Minh Trí: Phụ trách 
môn Sinh lý thực vật cho đào tạo Sau đại 
học  

3. Kết quả về nghiên cứu khoa học 

 - Thiết lập mô hình sản xuất thủy canh cho cây rau (xà lách, ớt, cà chua), hoa (cẩm chướng, lily, 
cúc), cây ăn trái (dâu tây). 

 - Nghiên cứu chế phẩm kích kháng để phòng trừ các bệnh như đạo ôn (lúa), thán thư, phấn trắng 
(rau, hoa, cây ăn trái). 
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 - Ứng dụng các chế phẩm vi sinh có ích trong trồng trọt. 

-Đề tài đã thực hiện: Phân tích giá trị thực phẩm của măng tre điền trúc (Dendrocalamus 
latiforus Munro), khảo sát các chế độ phân bón và chọn giống phù hợp với điều kiện sinh thái 
vùng Đông Nam bộ (Đề tài cấp bộ). 

- AWI (Kết hợp trồng trọt, chăn nuôi trên diện rộng ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và 
TP HCM), FAO, 2002-2004; Dự án phát triển ca cao tại Việt Nam (Dự Án quốc tế). 

  

Mô hình thủy canh cây cải kiểu mao dẫn trên giá 
thể xơ dừa  

Mô hình thủy canh cây dâu tây kiểu mao dẫn 
trên giá thể xơ dừa 

 

 

Mô hình thủy canh cây ớt kiểu nhỏ giọt trồng trong bịch trên giá thể xơ dừa + cẩm chướng trồng 
trên luống xơ dừa 

 

 

 

 

 



 43

 

 

 

Cành hoa cẩm chướng trồng thủy canh Mô hình thủy canh cây ớt kiểu nhỏ giọt trong 
chậu trên giá thể xơ dừa + bên ngoài là cẩm 
chướng trồng thủy canh trên luống với giá thể 
xơ dừa 
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Hướng dẫn quy trình khắc phục hiện tượng vàng lá thối rễ trên cây cam sành cho nông dân ở 
Cái Bè, Tiền Giang 

 

 
Hướng dẫn kỹ thuật trồng xoài cho nông dân Ấp Phú Ngọc Xã La Ngà Huyện Định Quán Đồng Nai 
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Hướng dẫn kỹ thuật trồng xoài cho nông dân Xã Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp 

 

4. Định hướng phát triển 

4.1 Nhân sự 

Tuyển thêm nhân sự và bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ở nước ngoài để phát triển bộ môn. 

4.2 Các đề tài và hướng nghiên cứu 

- Hướng nghiên cứu vi sinh và nấm: Nghiên cứu nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu, 
chế biến các sản phẩm từ nấm. 

Đề tài chuẩn bị triển khai: Nghiên cứu sản xuất nấm bào ngư trắng (Pleurotus florida) từ các phế 
phẩm nông lâm nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long (Đề tài cấp bộ) 

 - Hướng nghiên cứu sinh lý thực vật: Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật và phân bón lá 
để tăng đậu trái và nuôi trái trên cây ăn trái. Sử dụng chế phẩm kích kháng giúp cây chống bệnh 
thán thư (ớt, nho, xoài), bệnh đạo ôn trên lúa; Triển khai diện rộng các mô hình sản xuất thủy 
canh cho cây rau và hoa; Triển khai các mô hình khắc phục hiện tượng vàng lá thối rễ trên cây có 
múi. 

5. Khả năng hợp tác 

- Hợp tác với các cơ sở sản xuất rau hoa sạch bằng phương pháp thủy canh. 

- Tư vấn, chuyển giao các kỹ thuật điều khiển ra hoa, đậu trái, nuôi trái, bảo quản sau thu hoạch 
cho cây ăn trái; Khắc phục hiện tượng vàng lá trên cây có múi. 

- Tư vấn, chuyển giao kỹ thuật và quy trình sản xuất meo giống, sản xuất các loại nấm ăn. 
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BỘ MÔN THỦY NÔNG 
Địa chỉ liên hệ: Phòng 311, Nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm, 

 Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

1. Giới thiệu 

Bộ môn Thủy nông là một trong những bộ môn được thành lập ngay từ khi thành lập 
khoa Nông học với nhiều tên gọi khác nhau như là: bộ môn Canh - Khí - Thủy, bộ môn Thủy 
nông rồi sau đó là Đất - Nước phân bón và cây trồng và chính thức trở lại tên gọi bộ môn Thủy 
nông vào năm 2002. 

2. Nhân sự 

2.1. Cựu thành viên bộ môn 

- TS. Tô Phúc Tường  

- Huỳnh Trung Phu  

- Nguyễn Thị Tiến  

- Nguyễn Văn Tài 

- Trần Ngọc Lâm  

- Huỳnh Thị Thùy Trang  

 2.2. Thành viên hiện nay 

- Trần Văn Mỹ, BSc, Thủy lợi, Q. Trưởng Bộ môn 

- Ngô Đằng Phong, PhD. 

- Nguyễn Đình Phú, MSc., đang theo học tiến sĩ ở Mỹ (2010) 

- Nguyễn Duy Năng, MSc., đang theo học tiến sĩ tại Úc (2008) 

3. Chức năng và những hoạt động hiện nay của bộ môn 

3.1. Chức năng giảng dạy – đào tạo 

Hiện nay của bộ môn là phụ trách giảng dạy và thực hành các môn học (hệ Đại học) 
trong khoa Nông học và các khoa bạn như sau: 

- Khoa Nông học: Thủy nông; Khí tượng Nông nghiệp; Phương pháp thí nghiệm I (điều tra) và II 
(thiết kế thí nghiệm) 

- Khoa Quản lý đất đai và Bất động sản: uy hoạch và quản lý tài nguyên nước. 

3.2. Các đề cương bài giảng/giáo trình hiện nay 

- Thủy nông 
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- Phương pháp nghiên cứu 1 và 2 

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC 

- Khí tượng nông nghiệp 

3.3. Những hoạt động hiện nay 

- Giảng dạy các môn học đã nêu trên đây 

- Phân tích Đất – nước – phân bón – cây trồng  

- Tư vấn và thiết các hệ thống tưới - tiêu trên đồng ruộng 

- Hợp tác nghiên cứu các vấn đề về tài nguyên nước 

4. Các công trình nghiên cứu đã thực hiện 

- Chương trình đất có vấn đề ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) (SAREC), 1989 - 1991. 

- Quản lý đất phèn bằng biện pháp thủy lợi (SIDA), 1989 - 1993. 

- Lúa sạ khô (dry seeding) tại Long An (IRRI), 1998. 

- Dự án chiến lược phát triển và quản lý nước bền vững vùng duyên hải Cần Giờ, thành phố Hồ 
Chí Minh, 1993 - 1995. 

- Quản lý nước trong mô hình lúa – tôm vùng nước lợ ĐBSCL (ACIAR), 1999 - 2000. 

- Quản lý nước cho hệ thống Quản lộ-Phụng Hiệp, tỉnh Bạc Liêu, bán đảo Cà Mau (chương trình 
xoá đói giảm nghèo (IRRI, DFID), 2001. 

- Cân bằng nước và hiệu quả sử dụng nước kênh Đông ở Củ Chi (ACIAR - Củ Chi), 2001. 

- Dự án nghiên cứu tồn lưu kim loại nặng (ACIAR), 2001. 

- Dự án Wetland, tỉnh Bến Tre. 

Một số hình ảnh hoạt động của Bộ môn Thủy Nông: 

Xây dựng trại thực nghiệm Khoa Nông Học: 
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Chuẩn bị các thiết bị tưới trước khi lắp đặt cho trại thực nghiệm Đại học Nông lâm 

 
Theo dõi thi công khu tưới ngoài đồng _ Trại thực nghiệm Khoa Nông học 
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Theo dõi thi công nhà lưới –Trại thực nghiệm Khoa Nông học 

 
Máng đo nước tiêu tự động T43-1, hệ thống kênh Đông Củ Chi. 
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Máng đo lưu lượng tưới với quan trắc tự động mực nước_Hệ thống kênh Đông Củ Chi 

 

 
Thí nghiệm theo dõi diễn biến phèn di chuyển từ ruộng ra kênh tại Phước Long_ Bạc Liêu 
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Khảo sát hoạt động của hệ thống cống điều khiễn mặn _Bán đảo Cà Mau 

 
Khảo sát phẩu diện đất phèn với chuyên gia IRRI và Đại học Melbourne 
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Thí nghiệm sinh trưởng lúa chịu mặn tại nhà lưới - Bộ môn Thủy Nông 

 
 

 
Phân tích các chỉ tiêu hóa trong phòng thí nghiệm Hóa Bộ môn Thủy Nông 

 



 53

 
Bộ pF đo lực giữ nước và độ ẩm trong đất – phòng thí nghiệm vật lý đất bộ môn Thủy Nông. 

 

 
Dàn máy hấp thu nguyên tử điều khiển bằng máy tính. 
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BỘ MÔN NÔNG HÓA - THỔ NHƯỠNG 
Địa chỉ liên hệ: Phòng 229, Nhà Phượng Vỹ, Đại học Nông Lâm, 

 Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

1. Giới thiệu  

Chức năng, nhiệm vụ 

- Giảng dạy các môn: Khoa học đất, Độ phì nhiêu đất đai và phân bón, Bảo tồn đất và nước, Sử 
dụng đất, GAP và nông nghiệp hữu cơ, Đồng cỏ và cây thức ăn gia súc, Quản lý đất và nước 
trong sản xuất cây trồng cho bậc Đại học, môn dinh dưỡng cây trồng cho bậc thạc sỹ.  

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến đất, môi trường đất, đánh giá đất phục 
vụ cho quy hoạch nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nghiên cứu về xói mòn đất, hóa 
học đất, hiệu quả sử dụng các loại phân bón; phân tích đất, nước, phân bón và cây trồng; nghiên 
cứu xây dựng quy trình sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ; nghiên cứu sản xuất các giá thề hữu cơ 
trồng và gieo ươm cây con; thiết lập các quy trình sản xuất các loại phân bón, chế phẩm phục vụ 
cho sản xuất nông nghiệp. 

- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất: Từ các kết quả nghiên cứu có hiệu quả đã 
chuyển giao cho các địa phương. 

* Trưởng bộ môn qua các thời kỳ 

- PGS. TS. Lê Văn Thượng  

- CN. Phạm Lệ Hòa 

- ThS. Lê Văn Dũ 

- PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng 

Cơ cấu tổ chức 

1. PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng, Trưởng bộ môn, Giảng viên chính 

- Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM  

- Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Nông hóa tại Cộng Hòa Liên Bang Nga 

DĐ: 0903948714 

Email:hunght@hcmuaf.edu.vn 

 

2. ThS. Lê Văn Dũ, Giảng viên 

- Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM 

- Thạc sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành khoa học đất tại Philippine 

 DĐ: 0913727281 
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3. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Giảng viên 

- Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM  

- Thạc sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành trồng trọt tại trường Đại học Nông Lâm 
Tp. HCM  

DĐ:0946300811 

 

4. ThS. Trần Văn Thịnh, Giảng viên 

- Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM  

- Thạc sĩ Nông nghiệp tại Úc 

 DĐ: 0918482609 

 

 

5. ThS. Lê Trọng Hiếu 

Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM  

Thạc sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Trồng trọt tại trường Đại học Nông Lâm 
Tp. HCM 

DĐ: 0989361762  

 

 

 

6. KS. Nguyễn Thanh Bình 

Kỹ sư Nông học tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM  

Đang học cao học tại Nhật 

 

 

2. Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

2.1. Hoạt động đào tạo 

Bậc đại học 

Giảng dạy đại học trong khoa và các khoa khác trong trường: Kinh tế, Sư phạm kỹ thuật 
nông nghiệp, Quản lí  đất đai, Môi trường và Tài nguyên, Công nghệ hóa học.  

Hàng năm giảng dạy 8 - 10 lớp, hướng dẫn 25 - 30 sinh viên thực tập đề tài tốt nghiệp, 
nghiên cứu khoa học.  
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Bậc sau đại học 

Hàng năm giảng dạy 2 – 4 lớp , hướng dẫn 5 - 10 học viên viên thực tập đề tài tốt nghiệp 
và đề tài nghiên cứu sinh 

2.2. Nghiên cứu khoa học 

 Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng và hiệu quả các loại phân bón trên các loại cây trồng 
phổ biến. 

 Nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao quy trình sản xuất rau an toàn tỉnh Đồng Nai và 
các tỉnh miền Đông Nam bộ. 

 Nghiên cứu các biện pháp chống xói mòn đất. 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ (phân chuồng) đến chất lượng rau và môi trường 
đất. 

 Nghiên cứu ứng dụng đánh giá đất (FAO) phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
và quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 

 Nghiên cứu quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Nghiên cứu các giá thể gieo ươm cây con và trồng một số loại cây hoa, kiểng. 

 Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm bón lá cho cây trồng từ các phụ phẩm nông nghiệp. 

3. Sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản 

Bài giảng khoa học đất, ThS Lê Văn Dũ, 1998 (Tài liệu lưu hành nội bộ) 

 Bài giảng Độ phì đất đai và phân bón, ThS Lê Văn Dũ, 1998 (Tài liệu lưu hành nội bộ) 

 Giáo trình Cây Thuốc Lá, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, 2002 , NXB Đại học Quốc Gia 
TP. Hồ Chí Minh. 

 Bài giảng Nông học Đại cương, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng, ThS. Trần Công Thiện, 
1997 (Tài liệu lưu hành nội bộ). 

 Bài giảng Đất và phân bón, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, 2007 (Tài liệu lưu hành nội bộ) 

 Bài giảng Đất và suy thoái đất, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng, năm 2006 (Tài liệu lưu 
hành nội bộ). 

 Bài giảng GAP và canh tác hữu cơ, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, 2009 (Tài liệu lưu hành 
nội bộ). 

4. Chiến lược phát triển của bộ môn 

 Về nhân sự: tiếp tục bồi dưỡng và đào tạo để nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên 
của bộ môn. 

 Nâng cao năng lực thực hành, phân tích của phòng thí nghiệm để phục vụ cho công tác 
nghiên cứu và giảng dạy của Bộ môn cũng như của Khoa. 
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 Tập trung nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đất phân để phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp.  

 Xây dựng và phát triển ngành học Hóa nông trong thời gian tới. 

                               
                             Trồng cỏ Vetiver chống xói mòn trên kênh Đông 

 

 
 
                       Nghiên cứu sản xuất giá thể trồng cây cau và cây vạn thọ 
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KHOA NÔNG HỌC – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI 
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PHÁT TRIỂN KHOA NÔNG HỌC BỀN VỮNG 
 PGS.TS. Lê Quang Hưng 

Từ khi thành lập, Khoa Nông học đã đào tạo và đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp 
của nước ta, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ, với thế mạnh sản xuất các cây công nghiệp có 
giá trị xuất khẩu cao: cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, và các cây khác: mía, bông vải, chè, đậu 
phụng, đậu nành, thuốc lá, cây ăn quả, cây lương thực, rau, hoa kiểng và cây dược liệu. Hệ thống 
các nhà máy chế biến hiện đại đã được hình thành trong vùng nhiều nhất là chế biến cà phê, cao 
su, mía, chè, thuốc lá. Các ưu thế này đã tạo cơ sở đào tạo cán bộ giảng dạy chuyên ngành sâu về 
các lĩnh vực kỹ thuật cây trồng, bảo vệ thực vật, khoa học đất, nước, sinh lý cây trồng, di truyền 
chọn giống. Khoa phát triển mạnh là nhờ vào ban giảng viên và chương trình đào tạo cùng với 
cơ sở vật chất. Phát triển các yếu tố này cần được thực hiện thường xuyên và liên tục để duy trì 
năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Khoa.  

Một trong những thành tựu đã đạt được là đa số cán bộ giảng dạy của Khoa có trình độ 
chuyên môn sâu, được đào tạo qua hệ thống trong nước và du học nước ngoài như Hoa Kỳ, Anh, 
Úc, Pháp, Thụy Điển, Phi, Thái Lan, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Các 
giảng viên đã nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các khoá sinh viên, thông qua bài giảng được 
sử dụng trong các trường đại học nước ngoài, cũng như cách tiếp cận nghiên cứu khoa học. Qua 
sự quan hệ hợp tác với các trường, cơ quan nước ngoài, nhiều chương trình nghiên cứu và dự án 
đã được thực hiện đã giúp cho sự phát triển nghiên cứu và gắn liền với sản xuất của nông thôn có 
hiệu quả kinh tế. Qua những nghiên cứu hợp tác cho thấy, các phương tiện nghiên cứu hiện đại 
của các nước cần được tiếp cận để có thể áp dụng vào cây trồng đa dạng như ở Việt Nam đến 
20.000 loài, trong khi các nước xứ lạnh có khoảng 1.000 loài (Anh). Kết quả của thành tựu đào 
tạo trên là ngày nay đã có nhiều cán bộ giảng dạy và sinh viên của Khoa là chuyên gia quốc tế, 
giảng viên cho các khóa học quốc tế, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo các 
ngành từ trung ương đến địa phương.  

Xã hội phát triển với những thành tựu công nghệ và tiếp cận với nhu cầu đào tạo xã hội 
và thị trường, nhiều ngành trong khoa được mở rộng và các hoạt động của bộ môn ngày càng 
rộng và sâu hơn. Từ 1 ngành Nông học, đến nay đã có thêm ngành Bảo vệ thực vật, và đang xây 
dựng ngành Công nghệ kinh doanh rau hoa quả. Định hướng cho mở ngành đáp ứng cho nhu cầu 
xã hội cần được căn cứ vào sự phát triển chung để có thể thu nhận sinh viên vào các ngành thích 
hợp. Sự gắn kết của thành viên trong bộ môn, với Khoa là động lực thúc đẩy cho sự phát triển 
bền vững. Địa bàn đào tạo cũng được mở rộng để phát triển cho các vùng và phục vụ sản xuất 
nông nghiệp.  

Chương trình đào tạo đã được cải tiến trong các hội thảo của trường và qua các tổ chức 
quốc tế từ các nước như Philippines, Úc, Hà Lan. Trong đó có sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới 
(World Bank) từ năm 2004 - 2006 đã cải tiến chương trình đào tạo ngành Nông học và xây dựng 
Trại thực nghiệm 12 ha phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và thực tập của sinh viên. Chương 
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trình đào tạo theo nhu cầu xã hội được chính phủ Việt Nam - Hà Lan tài trợ và thực hiện từ năm 
2005 đến nay, đã phát triển 2 ngành Nông học và Bảo vệ thực vật, và đang triển khai xây dựng 
ngành Công nghệ kinh doanh rau hoa quả, hợp tác đào tạo Thạc sĩ Việt Nam - Hà Lan và trang bị 
phòng vi tính, phòng thí nghiệm. Thông qua chương trình này, giảng viên đã được huấn luyện kỹ 
năng và kiến thức, xây dựng đề cương môn học và bài giảng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu 
đào tạo xã hội. Chương trình này giúp cho sinh viên tiếp cận thực tế qua thực tập cơ sở ngay từ 
năm đầu để tiếp cận với ngành nghề trong thực tiễn. Các chương trình đào tạo của các nước được 
cập nhật thường là khoảng 2 - 3 năm vì các thành tựu khoa học và kỹ thuật ngày càng phát triển, 
do đó các giảng viên của Khoa cũng được gửi đi đào tạo hàng năm để tiếp cận và sử dụng các kết 
quả đó.  

  Đối tác với các hoạt động chuyên môn và phát triển đào tạo trong nước và ngoài nước là 
động lực phát triển của Khoa Nông học. Trãi qua nhiều thế hệ và nhiều năm qua, Ban Chủ nhiệm 
Khoa, tập thể cán bộ giảng dạy Khoa Nông học đã đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của 
Khoa. Xã hội càng phát triển, Khoa Nông học càng phải phát triển để có thể đáp ứng được yêu 
cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ hiệu quả cho sản xuất. Những thành tựu trên sẽ càng 
ngày càng phát triển cho những đỉnh cao mới.  

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VỚI ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

ThS. Nguyễn Văn Đức Tiến 

Chi cục trưởng Chi Cục BVTV Tp. HCM 

 

Trong xu thế đô thị hóa, chủ trương công nghiệp hóa vẫn là kim chỉ nam trong phát triển 
nền nông nghiệp mang tính độc canh như nước ta hiện nay. Tuy nhiên, đi đôi với việc ra sức đẩy 
mạnh công nghiệp hóa bằng cơ giới, bằng công nghệ sinh học… thì việc đẩy mạnh chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng là hết sức quan trọng. Bởi lẽ chỉ sau khi được quy hoạch một cách cụ thể về sản 
xuất nông nghiệp trên cơ sở phát triển các loại cây trồng giá trị cao phù hợp với từng địa hình, 
thổ nhưỡng thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho định hướng phát triển theo quy hoạch chuyển đổi 
mới được bền vững. 

Trước đây để phục vụ cho vấn đề an ninh lương thực, chúng ta đã dồn công sức, tài lực 
để quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất lúa. Hiện nay, có những đồng lúa năng suất 
cao vẫn còn giá trị và phát huy hiệu quả tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, 
đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, cũng đã có một số vùng lúa không còn phát huy hiệu quả do 
những điều kiện phục vụ sản xuất đã thay đổi do đô thị hóa, do nhu cầu chuyển đổi cây trồng có 
giá trị cao hơn như rau, hoa lan, cây kiểng… Như vậy, phải chăng cần phải quy hoạch một cách 
nghiêm túc các vùng sản xuất nông nghiệp mang tính đô thị để định hướng phát triển trong 20 - 
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30 năm theo chủ trương chuyển đổi cây trồng và xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp vùng ven. 

Đi cùng với xu thế tái quy hoạch sản xuất nông nghiệp đô thị thì việc đào tạo nhân lực 
cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần phải được đặc biệt lưu ý để chuẩn bị và thực hiện 
ngay từ ngày hôm nay. Không ai hết, đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của các trường đại học, 
trung học nông nghiệp trong hệ thống giáo dục đào tạo nhân lực kỹ thuật cao. 

Như vậy ngoài việc đào tạo theo chương trình hiện nay đã được cải thiện theo hướng hiện 
đại (hoà nhập với thế giới), theo nội dung chương trình của từng cấp học mang tính cơ bản, thì 
hệ thống giáo dục cần xây dựng riêng một chương trình đào tạo nhân lực kỹ thuật phù hợp với 
quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao theo từng giai đoạn ở nước ta. Nói như thế bởi vì nông 
nghiệp công nghệ cao là một phạm trù rất rộng lớn. Cần phải được cụ thể hóa trong từng điều 
kiện của mỗi quốc gia để xây dựng chiến lược “cao” cho phù hợp trình độ lực lượng sản xuất 
hiện tại. Nhớ bài hát “Hát về cây lúa hôm nay” cách đây 30 năm mà sinh viên các trường đại học 
nông nghiệp thường trình diễn trong các hội diễn giao lưu văn nghệ, trong lời bài hát có một mơ 
ước “… rồi bao cô gái sẽ ngồi máy cấy …”. Như vậy với thời điểm thập niên 80 thì việc ứng 
dụng máy cấy so với Việt Nam ta là “cao” hay “thấp” mà đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa 
có được. 

Nếu tất cả đều còn ở chủ trương thì ngay bây giờ cần thiết phải tập trung cụ thể hóa từng 
chương trình để chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi vào cuộc sống và sản xuất nông 
nghiệp. Những chương trình cụ thể mà các Viện, Trường, cơ quan lãnh đạo nông nghiệp cần tập 
trung, theo tôi là: 

- Quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp đô thị, vùng ven, các thành phố lớn và khu đô thị của các 
tỉnh theo hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị cao. 

- Nhà nước cần có chủ trương và chính sách kích cầu, đẩy mạnh xây dựng chương trình mục tiêu 
phát triển với nhiều khu nông nghiệp công nghệ cao đồng bộ mà hiện nay một vài tỉnh đang đầu 
tư phát triển. Đây sẽ là những trường học cụ thể hoá công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp 
cho thầy, trò và nông dân đã và đang phục vụ ngành nông nghiệp. 

- Có chương trình và chính sách đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao cho các 
trường phục vụ chương trình phát triển nông nghiệp phù hợp với năng lực trình độ sản xuất hiện 
nay.  

Kể từ khi nước ta đổi mới (thập niên 80), nền nông nghiệp có phát triển về sản lượng cây 
trồng, vật nuôi nhưng để đi đến công nghiệp hóa theo tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt) với giá trị sản lượng cao thì ngay bây giờ đã là quá chậm để đầu tư một cách cụ 
thể có trọng điểm vừa phục vụ cho sản xuất vào các sản phẩm chủ lực mà vừa là phát triển các 
khu nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, chậm còn hơn không vì ta đã từng chậm hơn các 
nước trong khu vực từ 20-30 năm rồi. Nếu với chủ trương đúng đắn của nhà nước cùng với sự 
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toàn tâm của ngành nông nghiệp và Bộ Giáo dục Đào tạo thì sự phát triển nông nghiệp và đào 
tạo nhân lực đồng bộ theo hướng công nghệ cao sẽ thành công trong thời gian ngắn nhất. 

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ VIỆN 

NGHIÊN CỨU 
ThS. Đỗ Kim Thành 

       Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam 

 

Hàng năm, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thường gửi một số sinh 
viên năm cuối đến Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam để thực tập tốt nghiệp. Hầu hết các sinh 
viên thực tập tốt nghiệp về cây cao su là thuộc Khoa Nông học của trường. Các sinh viên về thực 
tập bao gồm hệ chính quy và hệ tại chức. Phần lớn sinh viên thuộc hệ tại chức là các cán bộ đang 
công tác tại các đơn vị làm cao su, do nhu cầu nâng cao trình độ nên đăng ký học tại trường và 
thực tập đề tài cao su do một cán bộ giảng dạy của trường và một cán bộ nghiên cứu của Viện 
đồng hướng dẫn. Kết quả của sự hợp tác đào tạo, nhiều năm qua trường ĐH Nông Lâm và Khoa 
Nông học đã cung cấp cho ngành cao su nhiều cán bộ kỹ thuật và trong số họ, đã có nhiều người 
trở thành các chuyên gia giỏi trong công tác quản lý kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất hoặc là các 
chuyên gia đầu ngành của Viện Nghiên cứu cao su. Đến nay ngành cao su đã xây dựng một hệ 
thống bao gồm các cán bộ kỹ thuật xuyên suốt từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các 
công ty cao su, các nông trường cao su, đội, tổ. Với sự quan tâm của Tập đoàn và sự trợ giúp của 
Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, các cán bộ kỹ thuật đã phát huy có hiệu quả trong chỉ đạo 
sản xuất, do đó năng suất, sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh không ngừng nâng cao.  

Sự hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Viện 
Nghiên cứu Cao su Việt Nam trong thời gian qua tập trung vào ba vấn đề chính:  

- Trường (chủ yếu là Khoa Nông học) đã gửi các sinh viên năm cuối và các học viên Cao học 
đến thực hiện đề tài tốt nghiệp tại Viện. Địa điểm thực hiện đề tài có thể tại Trạm thực nghiệm, 
bộ môn nghiên cứu thuộc Viện hoặc tại cơ sở sản xuất là các công ty, nông trường cao su; 

- Thông qua Trường, Viện đã gửi đào tạo cán bộ nghiên cứu có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ các lĩnh 
vực về cây cao su;  

- Thông qua Viện, Trường đã cập nhật các thông tin về kết quả nghiên cứu và tài liệu liên quan 
đến cây cao su phục vụ cho công tác giảng dạy và tổ chức thực tập giáo trình cho sinh viên tại 
các cơ sở nghiên cứu và thực nghiệm của Viện. 

Để tăng cường hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường và Viện, cần có 
một số cải tiến như sau: 
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1. Quan tâm hơn nữa các môn học có liên quan đến ngành cao su 

Hiện nay, theo định hướng của nhà nước phát triển cao su đến 2020 đạt diện tích 1 triệu 
ha trên các vùng trồng cao su ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam và Bắc Trung bộ và 
vùng miền núi phía Bắc.  

Thành phần làm cao su ngày càng đa dạng hơn bao gồm các đại điền là các công ty cao 
su nhà nước, công ty cổ phần, công ty tư nhân. Diện tích cao su tiểu điền ngày càng chiếm tỷ 
trọng cao trong cơ cấu diện tích cao su của cả nước (hiện nay cao su tiểu điền và tư nhân ước 
khoảng 40% diện tích cao su của cả nước). Vì vậy, nhu cầu cán bộ kỹ thuật trong 10 năm tới là 
rất lớn. Để đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, nhà trường nên phát triển các môn học mang tính 
chuyên ngành về cây cao su cho các sinh viên có nguyện vọng làm việc trong ngành này. Những 
sinh viên này sẽ có điều kiện học tập và trang bị kỹ các kiến thức về cây cao su từ trong nhà 
trường để sau khi tốt nghiệp họ có thể làm việc được ngay trong sản xuất. 

Trong quá trình học, nếu nhà trường có yêu cầu, Viện và các cơ sở sản xuất sẽ tạo điều 
kiện để sinh viên được tham quan, thực tập giáo trình, tiếp cận với thực tiễn sản xuất, qua đó họ 
có thể nắm bắt được các tồn tại cần giải quyết, từ đó tự đề xuất nội dung nghiên cứu cần giải 
quyết trong thời gian thực tập tốt nghiệp. 

2. Tạo điều kiện để cán bộ nghiên cứu của Viện tham gia giảng dạy tại trường 

Các cán bộ đầu đàn của Viện Nghiên cứu cao su có nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới 
về cây cao su; vì vậy Trường có thể mời những người này để giảng dạy hoặc báo cáo chuyên đề 
về cây cao su. Hiện nay, Viện là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc 
tế (IRRDB). Hàng năm, Hiệp hội tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế là nơi ngành 
cao su VN công bố các kết quả nghiên cứu của mình và trao đổi thông tin giữa các cán bộ nghiên 
cứu quốc tế nên nắm bắt và cập nhật nhiều thông tin mới trong lĩnh vực cao su. Thực hiện công 
tác này giúp nhà trường không phải gia tăng biên chế cán bộ giảng dạy mà vẫn đảm bảo nội dung 
giảng dạy phong phú và thiết thực. Các giảng viên từ Viện nghiên cứu qua quá trình giảng dạy có 
thể phát hiện, tìm kiếm những người có khả năng và nguyện vọng để bổ sung đội ngũ cán bộ 
nghiên cứu của Viện. 

3. Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học 

Các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện thường là các đề tài ứng dụng, yêu cầu phải có 
kết quả cụ thể, đề tài giải quyết các yêu cầu thực tế sản xuất, tỷ trọng nghiên cứu cơ bản, nghiên 
cứu cơ sở còn thấp. Trường Đại học có thể đăng ký đề tài mang tính “học thuật”, “hàn lâm” giải 
quyết những vấn đề cơ bản, là “vườn ươm mầm sáng tạo” trong lực lượng sinh viên. Vì vậy, đề 
nghị Trường và Viện cùng phối hợp xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà 
nước trong từng giai đoạn 3 - 5 năm để tạo điều kiện và môi trường sáng tạo cho sinh viên. Tăng 
cường hợp tác nghiên cứu khoa học giữa nhà trường và Viện sẽ tạo điều kiện tốt cho cả hai bên 
và quan trọng nhất là thông qua hợp tác nghiên cứu khoa học sẽ tạo điều kiện nâng cao trình độ 
cán bộ nghiên cứu, giảng dạy; nâng cao cơ sở vật chất (trang thiết bị, phòng thí nghiệm). 
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4. Sử dụng và nâng cao trình độ sinh viên mới tốt nghiệp 

Viện Nghiên cứu là cơ sở sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí (theo 
Nghị định 115/TTg của Thủ tướng Chính phủ) cho nên số lượng biên chế cán bộ nghiên cứu 
cũng có giới hạn. Tuy nhiên, Viện có thể tuyển dụng tạm thời các sinh viên đã hoàn thành thực 
tập tốt nghiệp tại Viện đang chờ tìm việc làm để các sinh viên này tiếp tục tham gia nghiên cứu 
tại các Bộ môn thuộc Viện. Qua đó, sinh viên vừa tiếp tục học hỏi, cũng cố kiến thức vừa có thu 
nhập nhất định.  

Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Trường Đại học và Viện nghiên cứu tạo 
điều kiện thuận lợi đôi bên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu cũng như 
đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất. 

Một số suy nghĩ về Khoa Nông Học 
GS. Nguyễn Thơ 

 Cựu giảng viên Khoa NH 

 

  Sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, năm 1976, tôi cùng với một số các 
thầy cô từ trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội vào tăng cường cho trường Đại học Nông Lâm 
Tp. HCM, hồi đó gọi là trường Đại học Nông nghiệp IV. Tôi phụ trách phòng Khoa học, nhưng 
vẫn sinh hoạt với bộ môn Bảo vệ Thực vật, khoa Nông học. Tôi còn nhớ mãi đã được cộng tác 
với các thầy cô ở trường Đại học Nông lâm cũ: Châu Tâm Luân, Nguyễn Bích Liễu, Tô Phúc 
Tường, Nguyễn Đăng Long, Nguyễn Bá Khương… Họ là những nhà giáo đáng kính và có tâm 
huyết với trường. Sau đó tôi được tiếp tục cộng tác với anh Long, trưởng Bộ môn Bảo vệ thực 
vật. Chúng tôi cùng đi với nhau đến một số tỉnh; qua sự giúp đỡ của anh Long, tôi đã làm quen 
nhiều về tình hình Bảo vệ thực vật ở các tỉnh phía Nam. Anh Khương là một chuyên gia về tuyến 
trùng, rất khiêm tốn, anh còn có nghề câu cá lóc rất giỏi. Sau này anh Khương đi Mỹ, nhưng tôi 
còn nhớ mãi gia đình anh Khương và chị Sâm, người láng giềng tốt ở bên cạnh nhà tôi ở khu 
chăn nuôi Quang Trung của trường. Đó là một thế hệ thầy cô giáo nòng cốt đã đào tạo nên lớp cử 
nhân về sau này đã rất thành đạt trong nhiều cương vị công tác. Đối với tôi, anh chị em trí thức ở 
phía Nam, là lớp người tiền thân của khoa Nông Học, rất đáng kính làm tôi nhớ mãi.  

  Sau một số năm xa trường, nay ở tuổi về hưu tôi được trường mời lại tham gia giảng dạy, 
hướng dẫn nghiên cứu sinh, ngồi các hội đồng chấm thi, một lần nữa tôi lại được cộng tác với 
các thầy cô trong khoa với tình cảm như những ngày trước đây.  

  Khoa Nông học đã đào tạo ra nhiều người có trình độ, một số anh chị em tốt nghiệp từ 
trường đã trở thành những nhà khoa học có trình độ, có người từng giữ các cương vị quan trọng 
trong các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, Nhà trường là cơ quan đào tạo, như “người đưa đò” trên 
dòng sông chảy mãi! Đời sống khoa học và kinh tế của đất nước đang thay đổi hằng ngày, khoa 
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Nông học phải làm gì để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo ra những lớp 
người làm khoa học và quản lý có trình độ cao, kịp với yêu cầu phát triễn của đất nước, và xứng 
đáng với các nước trong khu vực.  

Về việc nâng cao chất lượng đào tạo trong thời điểm như hiện nay thật là vấn đề rất khó 
khăn, tuy nhiên đó là việc bức bách cần phải làm đối một trường trọng điểm ở phía Nam như 
trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM. Riêng suy nghĩ cá nhân, tôi xin trao đổi một số ý kiến như 
sau: 

- Nhà trường và mỗi giáo viên cần phải xem trọng công tác nghiên cứu khoa học. Nhờ nghiên 
cứu khoa học, giáo trình của chúng ta luôn được nâng cao, có cái mới, bài giảng có sức sống. Đó 
chính là chất lượng đào tạo. Theo kinh nghiệm của trường Đại học Nông nghiệp I trước đây, đã 
lấy khẩu hiệu “Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường Đại học”, trường nên xem đây là 
một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Để tổ chức tốt công tác 
nghiên cứu khoa học, ngoài việc tìm đề tài nghiên cứu của mỗi giáo viên, khoa và nhà trường 
cần có chương trình và hợp tác nghiên cứu khoa học có định hướng phục vụ cho nâng cao chất 
lượng đào tạo trong từng thời kỳ của nhà trường. 

- Chất lượng đào tạo của trường nông nghiệp chỉ có thể được nâng cao, nếu hoạt động của nhà 
trường luôn gắn liền với “đời sống nông nghiệp” của đất nước. Những cuộc chống dịch, sản 
xuất nông sản an toàn, công tác khuyến nông, tiếp cận với nông dân qua nhiều hình thức… nên 
luôn có mặt của thầy trò trường Đại học Nông Lâm. 

- Trường cần có trại thực nghiệm tốt để thực hiện các thí nghiệm, xây dựng các mô hình nông 
nghiệp để giúp cho thầy và trò được thực hành nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp tại trường. 

- Cuối cùng, đất nước ta hiện nay đang rất cởi mỡ, giao lưu rộng, nhiều cơ sở đào tạo, bạn bè 
trên thế giới đang muốn giúp, trao đổi kinh nghiệm với chúng ta để nâng cao chất lượng đào tạo. 
Đó là một điều kiện rất thuận lợi nếu chúng ta biết tận dụng.  

Trên đây là một số ý kiến tản mạn trao đổi với các bạn để tham khảo. Với tư cách là một gíáo 
viên lâu năm, tôi sẽ luôn gắn bó với trường, góp phần xây dựng Khoa Nông học ngày một vững 
mạnh.  

CÔNG ĐOÀN KHOA NÔNG HỌC VÀ 5 ĐIỀU TÂM HUYẾT 
Phạm Thị Ngọc 

BCH Công đoàn Khoa NH 

Cùng với sự hình thành và phát triển của Khoa Nông học, Công đoàn Khoa đã không 
ngừng nỗ lực về mọi mặt để phối hợp với chính quyền và vận động cán bộ giảng viên thực hiện 
nghiêm túc quy chế của Bộ trong công tác chuyên môn giảng dạy; cùng Khoa thực hiện tốt các 
phong trào “ dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” và hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận 
động “ nói không với tiêu cực và chống bệnh thành tích trong giáo dục”. Qua đó, đã xây dựng tốt 
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mối quan hệ trong nội bộ tổ chức công đoàn, giữa các công đoàn viên, giữa công đoàn khoa với 
công đoàn trường và với các trưởng đơn vị, bộ môn. Đồng thời dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, tập 
thể Khoa đã luôn đoàn kết nhất trí, tích cực hoạt động và không ngừng tìm kiếm các giải pháp 
nhằm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đạt thành tích thi đua cấp cao... Tuy nhiên, trong 
những năm sắp đến, việc cải cách hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng 
những yêu cầu của nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập, đã đặt ra cho chúng ta những thách 
thức lớn mà có lẽ mọi người trong tập thể không khỏi suy ngẫm: 

- Điều đầu tiên đáng qua tâm là làm thế nào để vận động mọi người áp dụng ISO: 9001 – 2008 
trong quản lý chất lượng và cải tiến đào tạo đạt hiệu quả cao hơn? 
- Làm thế nào để các truyền thống của Khoa có sự kế thừa và tiếp nối, để các Thầy Cô hưu trí có 
thể về sinh hoạt học thuật với tập thể Khoa ? 
- Vấn đề cũng khá bức xúc là làm thế nào để tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu khoa 
học có thể thu hút mọi người trong Khoa ? 
- Thiết thực hơn cả là làm thế nào để các hoạt động tương trợ trong Khoa càng trở nên kịp thời 
và có ý nghĩa hơn? 
- Cũng qua đó chúng ta hãy làm thế nào để hoạt động tinh thần trong cán bộ viên chức khoa ngày 
càng phong phú đa dạng hơn ? Mọi người tham gia các sinh hoạt chính trị, xã hội đông đủ hơn ? 

  Có thể nói trong những năm gần đây, Khoa Nông học đã có nhiều nỗ lực để nâng cao 
chất lượng giảng dạy và phát triển toàn diện; phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt và công đoàn 
khoa quyết định hiệu quả và chất lượng các hoạt động của tập thể khoa. Chính vì vậy, sự tham 
gia và ủng hộ nhiệt tình của toàn thể cán bộ viên chức và công đoàn viên của Khoa sẽ là yếu tố 
quyết định sự thành công của mọi phong trào trong Khoa và Trường.  

XÂY DỰNG VÀ RÈN LUYỆN LÝ TƯỞNG CHO 
THANH NIÊN KHOA NÔNG HỌC 

 Lê Trọng Hiếu 

Bí thư Đoàn TNCSHCM Khoa NH 

Thanh niên Việt Nam kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, là 
lực lượng lao động hùng hậu, có sức khỏe, có trình độ, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp 
cận và làm chủ khoa học hiện đại. Vai trò của thanh niên đã được Đảng và Nhà nước khẳng định 
trong Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng: “Sự nghiệp đổi mới có thành công, xứng 
đáng trên cộng đồng thế giới là tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, một trong những nhân tố 
quyết định sự thành bại của cách mạng”. Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh thế giới 
biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển của kinh 
tế tri thức đoàn viên thanh niên khoa Nông học đang đứng trước những thời cơ và thách thức.  
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Đoàn viên thanh niên khoa Nông học, nói riêng và thanh niên, nói chung, được tạo nhiều 
cơ hội để phát huy tài năng, cống hiến và trưởng thành qua những hoạt động thiết thực như tiếp 
sức mùa thi, đón tân sinh viên, hiến máu nhân đạo, chủ nhật xanh, mùa hè xanh và chương trình 
vì đàn em thân yêu được tổ chức thường xuyên cho các bạn trẻ tham gia.  

Về phía Đảng và nhà nước cũng có nhiều chính sách phát triển giáo dục, chính sách 
khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế nhiều thành phần tạo điều kiện cho thanh niên vươn lên 
xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng. Giúp thanh niên thể hiện tài năng, cống hiến trí tuệ cho 
đất nước, tiếp cận và hòa nhập với nền tri thức quốc tế, tinh hoa văn hóa nhân loại để trở thành 
người lao động có chuyên môn xứng đáng vào hàng ngũ của giai cấp công nhân. 

Trong thực tế, đoàn viên sinh viên của khoa Nông học cũng đã trưởng thành rất nhiều từ 
các hoạt động phong trào; Đoàn khoa Nông học cũng tự hào vì rèn luyện được cho xã hội những 
thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, vừa giỏi chuyên môn vừa có lý tưởng cống hiến. 

Bên cạnh đó, còn có một bộ phận sinh viên có lối sống buông thả, mất phương hướng, lạc 
lõng theo chủ nghĩa thực dụng, đua đòi vật chất dẫn đến tha hóa làm khiếm khuyết nhân cách là 
mặt trái của quá trình hội nhập phát triển kinh tế đất nước. Một bộ phận đoàn viên khác lại quay 
lưng lại với các hoạt động của thanh niên luôn yêu cầu đòi hỏi Đoàn phải tạo điều kiện vật chất, 
thời gian và cơ chế, mới rèn luyện và cống hiến, không biết rằng trong lúc ấy có những bạn tham 
gia hoạt động tiếp sức mùa thi đã phải dậy từ lúc 3 - 4 giờ sáng để kịp ra bến tàu, xe để đón 
những thí sinh đầu tiên và đến 9 – 10 giờ tối mới về đến phòng trọ của mình, sau khi đã tìm được 
chỗ trọ cho những thí sinh cuối cùng trong ngày; hay có những bạn khác, trong chiến dịch tình 
nguyện, đã đi đến những vùng đồng bào dân tộc ít người, nơi không điện, không chợ, chỉ có 
muôn vàn vất vả, khó khăn… nhưng niềm vui tiếng cười là không tắt trên môi. Trong quá trình 
rèn luyện đó, nhiều sinh viên Nông học đã được vinh dự đứng vào hàng ngủ của Đảng để được 
tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho nhân dân, cho tổ quốc.  

Thanh niên Nông học ơi! Hãy phấn đấu rèn luyện để xây dựng cho cuộc sống trong 
tương lai và hãy vì “Cái quý nhất của con người là cuộc sống đời người chỉ sống có một lần. 
Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã hoài sống phí, cho khỏi hỗ thẹn vì 
dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể nói rằng, tất cả đời ta, 
tất cả sức ta, đã hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
con người.” (Nicolai Ostrovky). 
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CẢM NGHĨ VỀ 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG  
       PGS. TS. LÊ MINH TRIẾT 

Nguyên Trưởng khoa Nông học 

 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và khoa Nông học nhộn nhịp chuẩn bị kỷ niệm 55 
năm thành lập trường (19/11/1955 – 19/11/2010). Thời gian trôi qua quá nhanh! 55 năm là hơn 
nửa đời người. Trong quãng thời gian đó, trường Đại học Nông Lâm và khoa Nông học đã trải 
qua biết bao sự thay đổi với biết bao kỷ niệm khó có thể quên được đối với những cán bộ công 
nhân viên của trường từ khi trường mới thành lập với tên cũ đầu tiên là trường Đại học Quốc gia 
Nông nghiệp Sài Gòn và những cái tên mới từ sau ngày giải phóng miền Nam (30/04/1975) là 
trường Đại học Nông nghiệp 4, rồi là trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Hiện nay số cán bộ 
giảng dạy cũ trước giải phóng cũng như số cán bộ tiếp quản sau ngày giải phóng miền Nam còn 
lại ở trường rất ít. Đa số đã về hưu, chuyển sang công tác khác hoặc định cư ở nước ngoài, hoặc 
đã mất. Tuy nhiên, dù ở đâu và dù ít khi gặp lại nhau, song tôi tin rằng trong lòng họ vẫn nhớ 
đến trường, vẫn theo dõi những bước trưởng thành của trường và khoa Nông học! Riêng tôi là 
một trong số cán bộ của Ban quân quản Sài Gòn Gia Định được đến tiếp quản đầu tiên trường 
Đại học Quốc gia Nông nghiệp Sài Gòn và khoa Canh nông ngay trong ngày 30/04/1975 lịch sử. 
Trong quãng thời gian đó cho đến nay, đối với tôi có biết bao kỷ niệm không thể nào quên được 
đối với trường và khoa Nông học của chúng ta. Nhớ ngày nào khi tiếp quản trường, tuổi đời của 
tôi lúc đó mới chỉ có 35 tuổi mà đến nay đã hơn 70 tuổi! Tôi nhớ đến những con người đã gắn bó 
với tôi để phục vụ cho sự nghiệp “trồng người” với biết bao gian truân, vất vả nhưng rất đỗi vinh 
quang vì đã tham gia đào tạo biết bao nguồn lực tri thức cho nông nghiệp nước nhà. 

Nói đến ngày thành lập trường, đầu tiên là chọn ngày nào, năm nào để làm kỷ niệm ngày 
thành lập trường? Lúc bấy giờ có 2 luồng suy nghĩ và ý kiến khác nhau trong giáo chức của 
trường và khoa. Một số có ý chọn ngày đầu tiên trường Đại học Quốc gia Nông Nghiệp Sài Gòn 
được thành lập vốn có tiền thân từ trường Cao đẳng Nông Lâm Súc, đóng ở cao nguyên Bảo Lộc, 
Lâm Đồng. Một số cán bộ giảng dạy, công nhân viên khác lại muốn chọn năm thành lập trường 
là từ năm 1975, năm đánh dấu sự đổi mới của chế độ sau ngày giải phóng miền Nam và lúc bấy 
giờ trường của chúng ta còn nằm trong sự quản lý của Bộ Nông nghiệp. Cuối cùng để thể hiện sự 
hòa hợp dân tộc, đoàn kết thống nhất giữa giáo chức, nhà trường đã chọn ngày thành lập trường 
Đại học Nông Lâm Tp. HCM là ngày 19/11/1955 là năm đầu tiên hòa bình được lập lại trên cả 
hai miền Nam Bắc sau cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc chống thực dân Pháp xâm lược đã 
thắng lợi. 

Nếu có ai đó hỏi tôi nhớ gì nhất về trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM? Có lẽ tôi có 
những nỗi nhớ sâu sắc nhất về trường từ sau ngày giải phóng miền Nam 1975 đến nay vì có thể 
nói phần lớn cuộc đời tôi đã công tác gắn bó với mái trường này và hiện nay tuy đã về hưu 
nhưng vẫn còn tham gia công tác đào tạo ở trường, khoa Nông học. Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên 
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tham gia tiếp quản trường sau ngày 30/04/1975, lúc đó giáo chức của trường cũ đến trình diện 
với cán bộ quân quản. Tôi đã được dịp tiếp xúc với lãnh đạo của trường cũ như thầy Ký, Châu 
Tâm Luân, Lưu Trọng Hiếu và các tiến sĩ trong khoa Canh Nông lúc bấy giờ như cô Nguyễn 
Bích Liễu, thầy Nguyễn Đăng Long, thầy Tô Phúc Tường cùng các kỹ sư như Phan Gia Tân, 
Huỳnh Thị Lệ Nguyên, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Kế, cô Thảo (thư kí văn phòng khoa)… 
Việc đầu tiên là phải nắm lại danh sách cán bộ công nhân viên trong trường, trong khoa và quá 
trình công tác của họ thông qua việc kê khai lý lịch. Sau đó, chúng tôi tổ chức cho giáo chức cũ 
học tập chính trị để họ nắm được đường lối cách mạng, các chủ trương chính sách của Nhà nước, 
của Đảng sau ngày giải phóng. Lúc đó, tổ quân quản của chúng tôi lực lượng rất mỏng từ Ban 
Nông nghiệp Trung ương Cục miền Nam được điều động về tiếp quản đầu tiên ở trường gồm có 
các đồng chí: Khang, Be, Điệp, Phu, Lộc, Triết, Quang (Thú y) và Quang (y sĩ), Sơn, Hiền…  

Sang tháng 6/1975 trở đi được tăng cường một số cán bộ từ vùng giải phóng Lộc Ninh 
như: thầy Khối, thầy Điện, thầy Khâu và đặc biệt là được tăng cường số cán bộ từ miền Bắc chủ 
yếu là từ trường Đại học Nông nghiệp 1 như: cô Kiếm, cô Hương, cô Sáu, thầy Đài, thầy Thạnh, 
rồi sau đó là thầy Trịnh XuânVũ, cô Chỉnh, cô Lệ… Từ đó, đội ngũ quản lý từ cấp trường, cấp 
khoa, bộ môn được khá đầy đủ hơn để chuẩn bị cho việc hướng dẫn số sinh viên cuối khóa còn 
tồn đọng sau ngày giải phóng và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Có thể nói, ngày đó, số 
cán bộ trong khoa ta có nguồn gốc từ nhiều nguồn đào tạo khác nhau (có người là giáo chức tại 
chỗ, có người được đào tạo từ khối tư bản, có người từ khối XHCN hoặc từ vùng giải phóng) 
nhưng đã đoàn kết, chung sức, chung lòng đem hết trí tuệ, nhiệt tình của tuổi thanh xuân cống 
hiến cho sự nghiệp đào tạo của nhà trường, tất cả vì sinh viên mà phục vụ. 

Cuộc sống của cán bộ công nhân viên lúc bấy giờ vô cùng khó khăn: ăn không đủ no, 
phải ăn độn khoai mì, bắp; phương tiện học hành, đi lại vô cùng thiếu thốn, nhưng khí thế khắc 
phục khó khăn, vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ hết sức mạnh mẽ và đầy ắp tình người, tình 
thân ái giữa thầy và trò! Tôi cũng còn nhớ những ngày tập trung tham gia công tác đổi tiền, cải 
tạo công thương nghiệp ở thành phố và những năm tháng bị bao vây, cấm vận, sản xuất nông 
nghiệp bị đình trệ, lương thực bị thiếu thốn trầm trọng phải ngăn sông cấm chợ. Trước tình hình 
đó, chúng tôi được phân công lãnh đạo sinh viên tham gia công tác vận động sản xuất lương thực 
thực phẩm ở những vùng đất hoang hóa mặn phèn như ở nông trường Tam Tân, Thái Mỹ (Củ 
Chi), Nhị Xuân (Hóc Môn), Nhà Bè, Thạnh Mỹ Lợi (Thủ Đức) và ở cả những vùng đất cao miền 
Đông Nam Bộ. Thầy trò chúng tôi cùng tham gia trong các chương trình của Bộ Nông Nghiệp và 
Bộ Giáo dục - Đào tạo, như điều tra giống lúa toàn tỉnh Cửu Long, tăng vụ lúa ở huyện Nhà Bè 
Tp. HCM, chỉ đạo vùng lúa cao sản ở Thủ Đức, Sông Bé, Đồng Nai, Tam Bình (Cửu Long)…  

Có năm, tiền nghiên cứu không có, chúng tôi phải đi liên hệ với các địa phương để tìm 
nguồn kinh phí. Trước những khó khăn về kinh tế và đời sống, tình trạng chảy máu chất xám, 
vượt biên ra nước ngoài đã xuất hiện ngoài xã hội và cũng bắt đầu ngay cả ở nhà trường. Tôi 
cũng còn nhớ những năm tháng căng thẳng đó, chúng ta cũng đã cố gắng mở rộng cơ sở sản xuất, 
thực hành ở các địa phương như xây dựng trại lúa Cát Lái (Thủ Đức) và phát triển trồng cao su ở 
Tân Uyên (Sông Bé) có sự tham gia của những cán bộ nòng cốt như thầy Hội, thầy Phu, thầy Kịp. 
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Tất cả thời kì sôi nổi đó đã qua và dấu vết của các trại đó giờ không còn nữa nhưng chắc chắn đã 
để lại trong mỗi cán bộ công nhân viên và sinh viên của khoa ta những kỷ niệm khó quên được 
của thời kì khủng hoảng đó. 

Nhìn lại những chặng đường đã qua so với hiện nay, mỗi chúng ta đều thấy trường ta, 
khoa ta đã có những bước tiến vượt bậc trong xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên 
cứu khoa học. Các giảng đường mới, thư viện, phòng thực tập được đầu tư nhiều hơn, hiện đại 
hơn và các ngành học cũng được mở rộng hơn để góp phần tạo nguồn lực đa dạng cho xã hội. 
Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ đặc biệt được đẩy mạnh. Chúng ta đã kịp thời 
chọn lọc một số cán bộ trẻ có năng lực gửi đi đào tạo ở nước ngoài như thầy Hùng, thầy Tuyến, 
thầy Thiện, thầy Dũ, thầy Việt, thầy Đôn, thầy Dân. Họ đã trở thành những cán bộ cốt cán đang 
đảm nhiệm các chức vụ quan trọng ở trường hoặc ở ngoài xã hội. Số cán bộ chưa có điều kiện đi 
học nước ngoài, ở lại trong khoa cũng đã và đang có nhiều nổ lực phấn đấu vươn lên trong 
chuyên môn để đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong nước như cô Thuận, cô An và cô Oanh, cô Thảo 
cũng đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ. 

Kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, tôi cũng có suy nghĩ: ở 
thời kì sau chiến tranh khôi phục kinh tế, có những khó khăn tưởng như không vượt qua được 
nhưng rồi với sự đổi mới tư duy về chính trị và kinh tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta 
đã được hồi sinh và phát triển. Nền kinh tế thị trường hiện nay cũng đặt ra những thử thách mới 
cho đất nước ta nói chung và trường ta, khoa ta, nói riêng. Nền kinh tế thị trường cũng đã làm 
cho khoa ta bị chảy máu chất xám, một số cán bộ được đào tạo cũng đã ra đi khỏi khoa, trong khi 
đó một số lớn cán bộ cũ đã nghỉ hưu. Tình trạng hụt hẫng cán bộ, mỏng về lực lượng ở các bộ 
môn đã và đang xuất hiện phải được củng cố kịp thời để khoa ngày càng vững mạnh, phát triển. 
Điều này đòi hỏi lớp cán bộ trẻ và trung niên ở khoa phải nổ lực cao hơn nữa mới đáp ứng được 
yêu cầu đào tạo nguồn lực cho xã hội đang trên đà phát triển. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, thầy cô 
hiện nay cũng phải là tấm gương về đạo đức, lối sống và rèn luyện chuyên môn cao cho sinh 
viên noi theo, để xứng đáng với lớp người đi trước và của phụ huynh sinh viên đang gửi gắm con 
em mình vào mái trường mà chúng ta đào tạo. 

Đối với sinh viên, chúng tôi nghĩ rằng các em giờ đây có điều kiện học tập, rèn luyện kỹ 
năng nghề nghiệp tốt hơn thời chúng tôi đi học. Các em hãy tận dụng thời gian, cơ hội ở trường 
để tập trung học tập thật tốt để mai sau góp phần xây dựng ngành nông nghiệp nước ta tiến 
nhanh hơn nữa. Việc học tập là một con đường dài cần phải học nữa, học mãi, học ở trường, ở 
thầy cô, ở bạn bè và thực tế ngoài xã hội, có như thế chúng ta mới trưởng thành được. 

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập trường không khỏi làm tôi bồi hồi xúc động, nhớ lại 
những người lãnh đạo của trường và các đồng nghiệp quen biết của tôi đã mất như đồng chí Năm 
Quỳnh (nguyên Bí thư Đảng ủy đầu tiên của trường sau ngày miền Nam giải phóng 30/04/1975), 
các thầy: Nguyễn Phan (nguyên Hiệu trưởng), cô Bạch Trà (nguyên Hiệu phó), thầy Lưu Trọng 
Hiếu (nguyên Trưởng phòng Hợp tác quốc tế), thầy Nguyễn Yên Khâu (Hiệu phó), thầy Nguyễn 
Quang Lộc (nguyên Trưởng khoa Cơ khí); cùng các thầy cô trong khoa Nông học của chúng ta 
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như thầy Nguyễn Tâm Đài (nguyên Chủ nhiệm khoa đầu tiên), cô Khương (bộ môn Dâu tơ tằm) 
và cô Sâm, thầy Nguyễn Văn Biền (cùng bộ môn Cây lương thực – Rau – Hoa - Quả của tôi). 
Lớp người đó đã có nhiều đóng góp công sức xây dựng trường, khoa và bộ môn. Hàng cây sao 
ngày nào mới trồng, giờ đây đã đứng thẳng tắp, cao vút, uy nghi, trầm mặc chứng kiến lớp người 
trước đã ra đi, rồi lớp người sau thay thế đưa trường tiến về phía trước và cuộc đời con người 
vẫn diễn tiến đúng quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”! Riêng về cá nhân, từ khi tiếp quản trường đến 
nay, tôi vẫn còn khỏe để có thể tiếp tục tham gia công tác đào tạo của trường, của khoa. Khi nhìn 
lên, dẫu mình không bằng ai đó, nhưng khi nhìn xuống vẫn thấy mình còn may mắn có cuộc 
sống ổn định, được bạn bè đồng nghiệp, sinh viên cũ và mới gắn bó thân thiết! Đó là niềm hạnh 
phúc làm tôi vui với tuổi già lúc về hưu trí.  

Cuối cùng, nhân dịp 55 năm thành lập trường, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ công nhân 
viên trong khoa và trường có nhiều thành công mới trong sự nghiệp đào tạo và cuộc sống gia 
đình hạnh phúc! 

Đôi điều . . . 
Trịnh Xuân Vũ 

 Nguyên Trưởng Khoa Nông học 

Nông học thường là một Khoa lớn trong tất cả các Trường Nông nghiệp và có bề dày 
kinh nghiệm trong sự nghiệp đào tạo. Tôi nghĩ, để phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành - tiếp 
tục gánh vác sự nghiệp trọng đại và to lớn này thì ít nhất chúng ta phải có đầy đủ sức khỏe. Tôi 
thấy trong 3 yếu tố cấu thành con người là: đạo đức, trí tuệ và sức khỏe, thì sức khỏe là cơ sở 
vật chất của 2 yếu tố kia; Không có sức khỏe thì 2 yếu tố kia, dù có là thiên phú đi chăng nữa, 
cũng không thể bền vững được. Sức khỏe là thứ đứng đầu tất cả các thứ của cải.  

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường, tôi xin kính chúc tất cả quý thầy - cô, 
cán bộ viên chức cùng các em sinh viên Khoa Nông học: “Luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ, 
thành đạt và gia đình thật hạnh phúc “  

VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI THẦY, PGS. TS. TÔ PHÚC TƯỜNG 

TS. Ngô Đằng Phong  

Email: phongnd@yahoo.com 

 Nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp nghiên cứu giảng dạy của tôi trong gần 29 năm qua, trải qua 
nhiều khúc quanh thăng trầm, tôi đã tiếp xúc, va chạm với rất nhiều thành phần ở các môi trường 
khác nhau, nhưng trong ký ức tôi, người đã để lại ấn tượng tốt đẹp nhất và mang lại cho tôi nhiều 
điều hay lẽ phải trong cuộc sống nhất, đó là PGS. TS. Tô Phúc Tường, một trong những vị giáo 
sư nổi tiếng và được biết đến nhiều qua các thời kỳ của trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí 
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Minh. Nhân ngày 20/11, tôi muốn chia sẻ với bạn đọc tất cả những gì thầy đã đóng góp và để lại 
cho trường, đất nước qua nhiều thế hệ với tất cả sự hãnh diện và trân trọng.  

 Thầy Tô Phúc Tường sinh năm 1946, tại Phú Thọ, Vĩnh Phú, xuất thân từ một gia đình 
lao động. Do chiến tranh, gia đình thầy di cư vào miền Nam lập nghiệp và định cư tại Gò Vấp, 
Tp. Hồ Chí Minh đến nay. Trước giải phóng (1975), thầy được học bổng đi du học tại Đại học 
Canterbury, New Zealand và tốt nghiệp hạng nhất của ngành công thôn năm 1968, sau đó thầy 
tiếp tục được học bổng Tiến sĩ tại trường này, chuyên ngành kỹ thuật nước và đất. Tốt nghiệp 
năm 1973 với tấm bằng Tiến sĩ danh dự, thầy trở về nước và làm trưởng khoa Kỹ thuật Nông 
Nghiệp, Viện Nông Nghiệp Quốc Gia, Sài Gòn với nhiệm vụ giảng dạy và phát triển ngành học 
bảo tồn đất, nước và thủy văn. Từ 1976 đến 1991, thầy là giảng viên, và trưởng bộ môn Thủy 
nông, Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Từ năm 1991, thầy được mời làm 
chuyên gia quốc tế cho Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) tại Philippines trong lãnh vực Thủy 
Nông và Cải tạo đất. Chức vụ cao nhất mà thầy đã giữ khi làm ở IRRI là Trưởng Khoa Đất nước 
và Cây trồng từ 2002 đến 2007, Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nghiên cứu của IRRI trong 2 năm 
2007 - 2008. 

 Trong thời gian làm việc ở IRRI, thầy có điều kiện nhiều hơn để phát huy tài năng và 
đóng góp cho thế giới và Việt Nam, đặc biệt cho đồng bằng sông Cửu Long với rất nhiều dự án 
quốc tế dành cho Việt Nam mà thầy đã tham gia với tư cách chủ nhiệm dự án và nghiên cứu viên 
(khoảng trên dưới 17 dự án quốc tế lớn và có tầm cở về mặt khoa học).  

 Bên cạnh các dự án nhỏ được IRRI tài trợ cho một số khoa của trường Đại học Nông 
Lâm, có một vài dự án lớn điển hình đã thành công, như là dự án “Đất có vấn đề”, do Tổ chức 
SAREC (Swedish Agency for Research Corporation) tài trợ từ 1988 đến 1991; dự án “Quản lý 
tài nguyên đất và nước bền vững cho nông dân tại các môi trường nước nằm giữa vùng nước 
ngọt và vùng nước mặn tại Việt Nam và Bangladesh” được tài trợ bởi tổ chức thế giới CGIAR - 
CPWF, từ 2004 đến 2009, với tổng kinh phí cho dự án lên đến 1,4 triệu Mỹ kim. Các kết quả dự 
án này và các dự án kế thừa sau đó đã nâng thêm uy tín và vị trí hiện tại của trường Đại học 
Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, nói chung và của Bộ môn Thủy Nông, nói riêng, đối với các 
cơ quan nghiên cứu và trường Đại học trong và ngoài nước về lãnh vực hợp tác nghiên cứu quản 
lý nước và cải tạo đất. 

 Để giải quyết tình trạng khan hiếm nước do thay đổi khí hậu và trái đất nóng dần lên, một 
trong những nghiên cứu mang tính ứng dụng cao của thầy là giải pháp tiết kiệm nước cho lúa 
nước và đảm bảo năng suất, gọi tắt là “thay đổi điều kiện ướt khô luân phiên” (Alternate wetting 
and drying - AWD). Giải pháp này có thể tiết kiệm nước 15 - 20% so với biện pháp quản lý nước 
cổ truyền. AWD đã được áp dụng thành công rộng rãi ở Bangladesh trong vụ mùa khô 2008 - 
2009; tại Việt Nam, khoảng 15.000 nông dân tại ĐBSCL, nhất là An Giang, nơi rất cần tiết kiệm 
nước do bơm tưới đang áp dụng AWD; tại Philippines, AWD đã được hơn 40.000 nông dân thực 
hiện, dưới sự hướng dẫn về kỹ thuật của Bộ Nông Nghiệp Philippines. 
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 Về hoạt động chuyên môn, thầy đã từng trong Ban tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc 
tế lớn, trong đó là Trưởng ban tổ chức cho ít nhất 5 Hội thảo về lúa, môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên. Khi bài báo này chuẩn bị “lên khuôn” thì thầy đang giúp cho Bộ Nông Nghiệp Việt 
Nam chủ trì một hội thảo quốc tế về lúa lần thứ 3 với chủ đề “ Lúa cho thế hệ tương lai” từ ngày 
8 - 12 tháng 11, 2010 tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 1.000 nhà khoa học và quản lý trong 
nhiều lĩnh vực có liên quan đến lúa. Chi tiết của hội nghị này có thể tham khảo ở trang web 
http://www.ricecongress.com/?p=congress&sp=committee#pages. 

 Trong lãnh vực học thuật, thầy có một đóng góp đáng kính nể cho khoa học thế giới 
trong ngành quản lý và bảo tồn đất và nước, đất lúa nước và đất phèn với hơn 12 đầu sách viết và 
biên soạn, 56 tạp chí quốc tế, trên 100 bài báo và chương sách ở các hội nghị. Ngoài ra, có 
khoảng 13 tài liệu bằng tiếng Việt đã được xuất bản. Thầy cũng đang là thành viên trong Ban 
biên tập của các tạp chí quốc tế lớn có hệ số tác động (impact factor) cao như là Irrigation 
Science Journal, Journal of Paddy and Water Environment và là phản biện cho nhiều tạp chí 
quốc tế có uy tín khác như Agricultural Water Management, Soil and Tillage Journal, 
Agricultural Systems, Hydrological Processes, Field Crops Research, Transactions of the 
ASABE, Goederma.  

Trong suốt thời gian làm việc, thầy cũng hướng dẫn rất nhiều sinh viên trong nước và 
quốc tế từ cấp bậc đại học đến tiến sĩ (trên 50 người). Học trò của thầy, nhiều người thành đạt và 
đang giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, điển 
hình như TS Lê Quang Minh (tốt nghiệp PhD, Wageningen), cựu Hiệu Trưởng Đại học Cần Thơ, 
hiện nay là Phó Giám Đốc Đại học Quốc Gia Tp. HCM; Husein Suganda (Tốt nghiệp MSc, the 
University of Philippines Losbanos_UPLB) hiện đang làm Viện trưởng Viện đất và khí tượng 
Bogor, Indonesia; Sharifullah A Kalam (PhD tại UPLB) hiện đang làm Giám đốc Viện Nghiên 
cứu Hàn lâm cho vùng nông thôn tại Bangladesh. 

Nói riêng về Đại học Nông 
Lâm, trong thời kỳ còn rất khó 
khăn của đất nước trước 1995, lúc 
đó học bổng đi du học còn rất hạn 
chế và dự án đào tạo 322 của Bộ 
Giáo Dục chưa ra đời, thầy đã phối 
hợp cùng với cố PGS. TS. Lưu 
Trọng Hiếu, lúc đó là Trưởng 
Phòng Hợp tác quốc tế, đã tạo 
bước ngoặc lớn cho việc nâng cao 
chất lượng của đội ngũ giảng viên 
trường, đặc biệt ngành Nông học 
qua việc giới thiệu trực tiếp và gián 
tiếp các học bổng IRRI, SEARCA, và ADB. 
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Thầy Tường (đứng thứ 4 từ trái sang) và các chuyên gia Nhật thăm và làm việc tại Trung tâm Giống Nông nghiệp 
tỉnh Bạc Liêu. 

Thay cho lời kết luận, xin trích dẫn lời nhận xét gần đây nhất của Giám Đốc hiện thời của Viện 
nghiên cứu lúa quốc tế, TS. R. Zeigler, trong buổi lễ vinh danh về sự đóng góp của các nhà khoa 
học lớn của IRRI cho thế giới 2009, trong đó có thầy Tô Phúc Tường: 

“Những thành tích và đóng góp cho xã hội và khoa học, cộng với tính cách nhiệt tình, hòa đồng 
và không vụ lợi trong công việc đã dẫn TS Tô Phúc Tường tới vị trí ngày nay như là một lãnh 
đạo thế giới trong việc quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên. Điều này được minh chứng qua 
sự uyên thâm của TS trong lãnh vực nghiên cứu ở phạm vi toàn cầu (như là chương trình ‘Đánh 
giá toàn diện cho nước cho nông nghiệp và chương trình thách thức về nước và thực phẩm’) và 
các áp dụng trên diện rộng các kỹ thuật phát triển bởi TS và các cộng sự.” 

Không riêng gì IRRI, Đại học Nông Lâm, Khoa Nông Học, Bộ Môn Thủy Nông và cá 
nhân tôi rất hãnh diện đã có một người thầy như vậy và qua bài viết này tôi muốn chia sẻ sự trân 
trọng biết ơn đối với thầy nhân ngày quốc tế nhà giáo 20 tháng 11. 

NGƯỜI THẦY 
Kính tặng thầy Nguyễn Văn Kế 

"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa 

Từng ngày, giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy 

Để em đến bên bờ ước mơ. 

............................. 
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi 

Tóc xanh bây giờ đã phai. 

Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy. 

Dõi theo bước em trong cuộc đời 

.........................." 

 Không hiểu sao mỗi lần nghe bài hát này, con lại nhớ đến thầy, người thầy đáng kính của 
con! Vậy là năm nay thầy đã nghỉ hưu nên có lẽ từ nay và sau này con sẽ ít có cơ hội được gặp 
thầy. Không có thầy ở bên dạy dỗ, bảo ban, chắc là con sẽ buồn nhiều!  

 Con vẫn nhớ như in lần con bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học, lần đầu đứng báo cáo 
trước hội đồng khoa học, con đã căng thẳng, lo sợ rất nhiều dù bài của con được thầy sửa rất kỹ. 
Đêm trước ngày báo cáo diễn ra, con mất ngủ. Mấy đứa bạn con, đứa nào cũng lo lắng. Tụi con 
luôn thiếu tự tin. Nhưng thầy biết không? Ngay khi con đứng lên báo cáo, nhìn thầy, thấy nụ 
cười của thầy, con đã thấy vững tin trở lại. Chính nụ cười ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho con! Và 
con đã báo cáo thành công chính nhờ nụ cười “đúng lúc” của thầy.... 
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Giờ đây, con đang tiếp nối sự nghiệp của thầy. Mỗi khi ngồi hội đồng bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp của sinh viên, nhìn sự căng thẳng của các em, con lại nhớ đến con và nụ cười động viên 
của thầy ngày nào. Và học theo gương thầy, con đã mỉm cười với các em... Một việc làm thật 
nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn!  

 Nhớ lần đầu tiên con giảng thử trước Hội đồng khoa học của Khoa để làm hồ sơ hết tập 
sự, thấy con lo lắng, thầy cũng lại là người động viên, khuyến khích con: “giảng thử không phải 
là kỳ thi, con hãy yên tâm và cố lên. Thầy tin là con sẽ làm tốt”. Rồi lần đầu đứng trên bục giảng, 
cũng chính nhờ thầy động viên con. Con thật tệ khi luôn ỷ lại vào thầy. Lúc nào con cũng nghĩ 
có thầy ở bên nên đã không cố gắng thật nhiều. Như vào ngày đầu tiên con giảng, con lại “than 
thở” với thầy, khiến thầy phải “đội gió, đội mưa” để đến gặp con và “lên dây cót” tinh thần cho 
con. Con cũng không thể nào quên được niềm hạnh phúc vỡ òa trong mắt thầy ngày con bảo vệ 
thành công luận văn thạc sĩ. Lúc ấy con mới thật sự cảm nhận được sự bao la trong tình cảm thầy 
dành cho con. 

 Bây giờ con đã và đang tiếp theo sự nghiệp của thầy. Đứng trên bục giảng, con mới hiểu 
hết những buồn vui, trăn trở của người lái đò đưa rước khách. Mỗi trang giáo án, mỗi bài giảng 
là cả một tâm huyết dành cho thế hệ tương lai. Sự thành công của thế hệ do mình đào tạo là hạnh 
phúc, là niềm vui của những bậc làm thầy.  

 Con đã đi qua được một chặng đường dài dưới sự dìu dắt, dạy bảo của thầy. Những gì 
con học được ở thầy không chỉ đơn giản là những kiến thức từ sách vở. Con học được ở thầy sự 
cẩn thận, lòng nhiệt tình, sự cần mẫn, tìm tòi và sáng tạo. Con học được ở thầy đức tính “Việc 
hôm nay chớ để ngày mai” (nhưng con vẫn chưa “hành” được). Con học được ở thầy tình yêu 
đối với sinh viên, sự quan tâm, lo lắng dù không thể hiện bằng lời. Con học được ở thầy sự tỉ 
mẫn và cẩn thận trong tất cả mọi việc, dù lớn hay nhỏ đều phải cố gắng và có sự đầu tư, không 
làm qua loa, đại khái. Con học được ở thầy từ những điều rất nhỏ. Con vẫn rất tâm đắc câu thầy 
thường nói: “Điều tốt nhất luôn xuất hiện sau cùng” để vững tin vào một ngày mai tươi sáng. 

 Nhưng, con vẫn không biết được một mai, khi không có thầy ở bên dạy dỗ, nhắc nhở, con 
sẽ như thế nào? Không biết con có làm được những điều đối với sinh viên như thầy đã dạy con 
không? Con – học trò của thầy, dù hôm nay chưa hẳn là người thành đạt nhưng những gì con có 

được hôm nay, ngoài ba mẹ con ra thì 
công của thầy không hề nhỏ.  

“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu 
đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn 
năm làm sao em đếm hết công ơn 
người thầy”.  

 

Tác giả bài viết và thầy Nguyễn Văn 
Kế (thứ 3 và thứ 4, từ trái sang) 
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Thầy như người cha thứ hai, người đã dạy dỗ và cho con biết rất nhiều điều. Nhân ngày 20/11 – 
ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là sinh nhật của thầy, con xin thay mặt cho tất cả những học trò 
của thầy kính dâng lên thầy lòng biết ơn sâu sắc nhất và kính chúc thầy luôn khỏe mạnh để là 
chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con cũng như lớp lớp sinh viên sau này! 

 Học trò của thầy 

 T. N. D. H 

NHỚ (*)  

PGS.TS. Lê Văn Thượng 

Nguyên Trưởng Khoa Nông học 

Sau khi đất nước thống nhất, tôi được cấp trên cử về tham gia quản l í khoa Trồng trọt 
(nay là khoa Nông học) lúc bấy giờ còn ở số 45 Cường Để (nay là đường Đinh Tiên Hoàng, quận 
1). Tại khoa vẫn còn TS. Nguyễn Bích Liễu làm việc với tư cách là Trưởng khoa để cùng làm 
việc. Lúc bấy giờ ở khoa vẫn còn các thầy như TS. Tô Phúc Tường, TS. Nguyễn Đăng Long, TS. 
Châu Tâm Luân và các anh Nguyễn Bá Khương, Phan Gia Tân vẫn tiếp tục giảng dạy. Sau đó, 
một số anh chị như anh Luân, anh Khương và chị Liễu vì hoàn cảnh đã định cư ở nước ngoài, 
còn các anh khác vẫn ở lại tiếp tục làm việc và sau đó đã về hưu như anh Tường, anh Long, anh 
Tân. Do chiến tranh nên lúc bấy giờ trang thiết bị để lại không còn nhiều nhưng thầy trò khoa 
Trồng trọt vẫn tận dụng để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và giảng dạy. Hòa bình rồi, 
có điều kiện để nâng cao công tác giảng dạy, chúng tôi đã đưa sinh viên đi thực tế đến các nông 
trường cao su, nông trường khóm và các trạm, trại nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu học hỏi 
thực tế của sinh viên. Anh Tân đưa sinh viên đến các nông trường cao su, tôi và anh Tường đưa 
sinh viên đi nông trường khóm và trại thực tập của trường ở Thủ Đức. 

Ban Chủ Nhiệm Khoa được bổ sung thêm anh Nguyễn Tâm Đài để tăng cường trong việc 
lãnh đạo khoa. Năm 1977, trường chuyển về cơ sở ở Thủ Đức và chỉ tiêu tuyển sinh cũng đã tăng 
lên cùng với đội ngũ giáo viên được tăng cường từ các nguồn ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Sau đó, 
Ban Chủ Nhiệm Khoa được bổ sung thêm anh Trịnh Xuân Vũ về làm Trưởng Khoa. Thầy Lê 
Minh Triết và thầy Trần Thạnh cũng được cử về để tăng cường sự lãnh đạo và giảng dạy cho 
khoa. 

Về Thủ Đức một thời gian, thầy Đài vì hoàn cảnh đã chuyển công tác ra Đại học Huế, sau 
đó bị bệnh tim và mất. Sự ra đi của thầy đã để lại cho chúng tôi một niềm tiếc nuối vì đó là một 
thầy giáo đã rất tận tụy với khoa và với sự nghiệp đào tạo cán bộ. Sau đó, thầy Vũ lên tham gia 
cấp quản lý  trường, tôi làm Trưởng khoa giai đoạn 1989 - 1993. 

  Trong quá trình hoạt động ở khoa thì các thầy chủ chốt đã tham gia và chủ trì rất nhiều đề 
tài như: 

- Đất phèn và chương trình khóm (mã số 0211-01-CTQG). 
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- Xây dựng nhà ở cho sinh viên để ăn ở, học tập, nghiên cứu và làm thí nghiệm ở nông trường Lê 
Minh Xuân theo phương châm gắn nhà trường với thực tế. 

- Chương trình lúa ở Cát Lái do thầy Triết chủ trì. 

- Giúp Thủ Đức qui hoạch nông nghiệp: xây dựng bản đồ sáu xã ở Thủ Đức. 

- Xây dựng cơ cấu cây trồng trên đất đen ở Định Quán (chương trình KX-08). Chương trình này 
đã qui tụ được các thầy cô chủ chốt trong khoa tham gia. 

- Xây dựng cơ cấu cây trồng trên đất Củ Chi (2 lúa – 1 màu) ở xã Tân Thông Hội. 

- Qui hoạch vùng dâu ven hồ Trị An, Mã Đà. 

- Chương trình hợp tác quốc tế với Thụy Sỹ về phát triển nông thôn: xây dựng 5 bản người dân 
tộc với mô hình ruộng-vườn-trường-trạm. 

Nói chung trong những năm 80 - 90, khoa Trồng trọt đã không ngừng phát triển. Bộ cho 
phép gửi nhiều giáo viên đi đào tạo ở nước ngoài để phát triển đội ngũ khoa như ngày nay. 

  Từ 1975 đến nay, khoa Trồng trọt đã có những bước tiến dài, một thế hệ giáo viên mới đã 
trưởng thành và góp phần quan trọng đưa khoa Trồng trọt đẩy mạnh việc đào tạo và nghiên cứu 
trong xu thế hội nhập. Một thế hệ trẻ với kiến thức vững vàng và hết lòng yêu nghề đã góp phần 
rất lớn trong quá trình xây dựng và phát triển khoa hiện nay.  

Xin chúc mừng và đặt nhiều hy vọng ở lớp người kế tục. 

           

(*) Tựa do BBT đặt 

NÉT YÊU THƯƠNG 
Trần Thị Kiều Oanh  

Cựu sinh viên lớp NH31B 

Đó là từ tôi muốn dùng để gọi nét chữ của thầy. Chúng tôi là những sinh viên Nông học 
khóa 31, may mắn được học môn Cây công nghiệp ngắn ngày do thầy Phan Gia Tân giảng dạy. 
Ở bối cảnh công nghệ thông tin phát triển ngày một nhanh, khi người ta đã quen viết lách, xử lý 
mọi thứ trên máy vi tính để cho nhanh chóng, tiện lợi, thì cái từ “chữ viết” dường như trở nên 
“cổ lỗ”. Thế mà thầy vẫn miệt mài, tự tay viết từng trang giáo án. Những cuốn giáo trình của 
chúng tôi dày đến cả trăm trang giấy mà trang nào cũng tràn nét chữ của thầy, những nét mềm 
mại, cần mẫn… Thời gian đó, máy chiếu projector đã rất phổ biến nhưng thầy vẫn trung thành 
với chiếc máy overhead cũ kỹ và những tấm film chiếu lên cũng vẫn là nét chữ đều đặn quen 
thuộc của thầy. Thầy quá lạc hậu hay chưa cập nhập kỹ năng thao tác trên máy tính? Không, chỉ 
bởi thầy sợ tốc độ máy tính quá nhanh, không đủ thời gian cho thầy truyền tải hết những tình 
cảm, tâm huyết đối với sinh viên, những học trò mà thầy yêu như con. Như người ta thấy vui khi 
làm điều gì đó cho người mình yêu thương, việc chắt lọc kỹ càng những kiến thức quý giá rồi 
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chăm chút biểu đạt qua trang viết sao cho gần gũi và dễ tiếp thu cho lớp lớp sinh viên dường như 
đã trở thành niềm hạnh phúc lớn lao của người thầy đã gắn bó cả cuộc đời với sự nghiệp trồng 
người. Những nét bút chậm rãi giúp thầy kéo dài và cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc vô bờ ấy! 

Khi lên lớp, viên phấn trắng lại thay thế cho cây bút trên tay thầy. Dù cho thứ bụi màu 
trắng đang cuộn lên mù mịt kia vẫn hăm he tiếp tay cho tuổi tác đe dọa sức khỏe của thầy từng 
ngày. Khi đang giảng bài mà cần xóa bảng để viết tiếp, thầy chẳng bao giờ dùng đến khăn lau 
bảng mà dùng luôn bàn tay của mình, đâu phải vì thầy “ở dơ”, bởi thầy sợ đi lấy khăn sẽ hao tốn 
thời gian, bởi thầy lo bài giảng của mình không liền mạch, sẽ làm trò mất tập trung. Hai cánh tay, 
quần áo thầy ngày nào cũng lấm lem đầy bụi phấn, nhưng thầy nào nhìn thấy, bởi mắt thầy mãi 
bận hướng về đám học trò nhỏ, bởi tâm trí thầy còn bận thăm dò xem những ánh mắt còn ngơ 
ngác kia đã theo kịp lời thầy giảng? Có lẽ thầy không biết được, nhiều khi mấy đứa trò nhỏ 
chúng tôi vẫn còn mãi chơi, mắt vẫn hướng lên bảng mà hồn trí thì mơ màng đâu đâu bên ngoài 
cửa sổ. Nhưng chính bởi thầy không biết – hay vờ như không biết, vẫn nhiệt thành, tận tụy mà 
làm cho chúng tôi phải nhìn lại mình, cố gắng giữ cho tâm trí mình gắn với bài giảng, cố gắng 
học tập nghiêm túc hơn để được xứng đáng gọi thầy là thầy. 

Không phải là những dòng chữ đánh máy khô khốc, cầm trên tay trang chữ mềm mại, dù 
không được ngay hàng thẳng lối nhưng rất rõ ràng, chúng tôi dễ dàng mường tượng được hình 
ảnh thầy cặm cụi, nắn nót từng con chữ. Không ai bảo ai nhưng mỗi người tự nhắc nhở mình cố 
gắng hơn một chút, học không chỉ vì kiến thức, không chỉ để trả bài thi, mà còn vì để phần nào 
không phụ công sức và tấm lòng của thầy.  

Tôi đã ra trường, môi trường làm việc không giống như ở trường học, những đứa học trò 
luôn được chở che. Khi phải tự thân vận động, phải đối diện với những ganh đua, tôi càng cảm 
thấy quý trọng hơn quãng thời gian mình được bảo bọc trong vòng tay của thầy cô, bạn bè, lại 
thấy ấm lòng khi nhớ về người thầy với những nét yêu thương…! 

BẤT CHỢT NHỚ !!! 
Nguyễn Thị Đào 

Cựu sinh viên lớp DH05NHGL 
 Không phượng nở, không ve kêu nhưng sao lòng bỗng nhiên nhớ về thời sinh viên quá 
đỗi! Ai đã từng cắp sách đến trường, từng miệt mài trên giảng đường đại học chắc hẳn sẽ có 
nhiều và rất nhiều kỷ niệm khó quên trong suốt cuộc đời mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Khi 
ngồi viết những dòng này từng hình ảnh về ngôi trường thân yêu, thầy cô, bạn bè lần lượt hiện ra 
làm tôi thèm lắm cái cảm giác được một lần nữa được ngồi trên giảng đường dù chỉ trong phút 
chốc! 

 Kỷ niệm của tôi về mái trường Đại học Nông Lâm thân yêu không phải là giảng đường 
Phượng Vỹ uy nghiêm kiến trúc Pháp và đỏ rực phượng nở khi mùa hè đến, cũng không phải 
giảng đường Hướng Dương nghiêng mình đón bình minh mỗi sáng sớm mà là … 
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 Là những buổi sớm mai khi thành phố sương mù còn say trong giấc ngủ, đám sinh viên 
bọn tôi đã phải chia tay chiếc chăn bông ấm áp mà khoác lên mình những chiếc áo to xù đầy màu 
sắc tập trung đầy đủ ở lớp học rồi đồng thanh hét lên khi nghe lớp trưởng thông báo nghỉ học vì 
thời tiết quá xấu máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Pleiku? Không phải vì tiếc cái buổi 
sáng đã cất công dậy sớm đấu tranh với cái lạnh của mùa đông để đi học mà cả bọn hét lên vì cái 
sung sướng rất đỗi sinh viên là được nghỉ học! Để bây giờ mới thấm thía được nỗi khổ của các 
thầy cô phải vượt thêm một chặng đường xa xôi cách trở về cả không gian, thời gian và những 
cách biệt về khí hậu để truyền đạt kiến thức cho những sinh viên ở Phân hiệu còn nhiều thiệt thòi 
như bọn tôi. 

 Là những chuyến “Nam tiến” vào trường chính để tiếp tục những học phần thực hành mà 
ở Phân hiệu không đủ cơ sở vật chất để giảng dạy. Những chuyến xe chòng chành bỏ lại sau lưng 
bạt ngàn dã quỳ vàng rực và cái se se lạnh của mùa đông để đưa chúng tôi đến trường Đại học 
Nông Lâm TP.HCM. Có con đường đến trường nào đặc biệt và đẹp hơn thế !!! 

 Là chuyến thực tập giáo trình đầy háo hức, bỡ ngỡ khám phá những những kiến thức đã 
học ngoài thực tế. Khẽ chạm tay vào những bông hoa còn ướt đẫm sương đêm của Đà Lạt, hay 
hòa mình vào bạt ngàn cao su, cà phê hay những đồi chè mênh mông bát ngát để biết ngành học 
mình đã chọn vô cùng phong phú, hấp dẫn và đầy màu sắc. Nếu được quay lại, tôi sẽ ước sao 
trong khóa học của mình không chỉ có một mà 2, 3, 5, 6…n lần thực tập giáo trình! 

Và còn nhiều kỷ niệm nữa nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi về thời sinh viên, về mái 
trường Đại học Nông Lâm yêu dấu là những câu góp ý của thầy tôi khi tôi hoàn thành luận văn 
tốt nghiệp, những góp ý nghiêm khắc đôi lúc làm tôi bật khóc. Tôi cũng không hiểu tại sao mình 
lại nhớ những lúc làm sai bị thầy mắng đến vậy, nhớ đến tận bây giờ. Có lẽ nhờ vậy mà khi bước 
chân vào một môi trường làm việc mới với nhiều thử thách mới tôi đã không tránh khỏi những 
sai sót mới nhưng chẳng bao giờ tôi lặp lại những sai sót khi ấy.  

 Giờ đây khi mỗi cô cậu sinh viên rụt rè, bé nhỏ ngày xưa đã có thể tự tin khẳng định 
mình trong cuộc sống sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày tháng trau dồi kiến thức trên 
giảng đường đại học. Chẳng lời cảm ơn nào có thể đền đáp được hết công ơn trời biển của những 
cô thầy thân yêu đã tận tụy dìu dắt chúng ta, nên dù có là ai, đang ở đâu và đang làm gì thì chúng 
ta hãy tự hào trả lời khi có ai hỏi đến, rằng: “TÔI LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG 
LÂM TP. HCM.” 

   

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM THÂN YÊU 
 Phan Thi Minh Châu 

        Cựu SV lớp DH05NHGL 
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  Tôi sẽ bắt đầu từ đâu để nói lên hết xúc cảm của tôi với ngôi trường đã thật sự đưa tôi 
vào đời. 

Tốt nghiệp cấp 3 tôi hồ hởi bước chân vào giảng đường Đại học, tôi bắt đầu cuộc sống 
mới với nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm, tất cả đều mới toanh từ lớp học, bạn bè, thầy cô giáo. Rồi thời gian 
cũng trôi nhanh, ngày ra trường cũng đến. Cảm xúc thật là lạ, vừa muốn ra ngoài bay nhảy, vừa 
muốn quay trở lại tiếp tục gắn bó với ngôi trường thân yêu, với cuộc sống sinh viên đầy sôi động 
và tôi bỗng cảm thấy mình đã trưởng thành, tôi đã thật sự trở thành người lớn. 

Giờ đây khi bước vào cuộc sống mới tôi không còn cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm vì suốt bốn 
năm Đại học tôi đã được truyền dạy nhiều điều bổ ích, những kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống, 
cách đối nhân xử thế, tất cả được gọi là hành trang để bước tiếp chặng đường gian nan trong 
cuộc sống.  

 Có điều khác với những sinh viên cùng trường khác đó là lớp học của tôi là Khóa đầu 
tiên của Phân hiệu Gia Lai, vì thế chúng tôi có nhiều điều đặc biệt hơn, thầy cô giáo phải đi một 
quãng đường xa hơn, vất vả để có mang đến cho chúng tôi những hành trang vào đời, vì thế với 
chúng tôi thầy cô trở nên thân thiết hơn, không chỉ đơn thuần là thầy cô giáo mà còn như những 
người bạn. Trong lòng tôi luôn thầm cảm ơn những Quý thầy cô giáo và nhà trường đã giúp tôi 
thực hiện được mong muốn đầu tiên trong nghề nghiệp của mình. 

 Đến với Đại học Nông Lâm, tôi đã có những kỷ niệm đẹp mà có lẽ trong suốt cuộc đời 
tôi không thể quên đó là những ngày hè tình nguyện đầy ý nghĩa, tôi đã cùng các thầy cô, các 
anh chị, các bạn đi tới những vùng xa để giúp đỡ cuộc sống của bà con ở đó, tôi đã được rèn 
luyện tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, và làm được nhiều điều có ích. Đặc biệt là tôi đã có được 
những người bạn thật tuyệt vời đó chính là những sinh viên của Đại học Nông Lâm. Và, tôi được 
học tại Trường được học tại Trường là một cái duyên, là niềm vui, là niềm vinh dự và là một 
điều may mắn. 

Tôi yêu Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh!  

Hy vọng rằng Trường sẽ ngày càng phát triển và đào tạo ra những tài năng cho quê 
hương đất nước. 

       Pleiku, ngày 4 tháng 10 năm 2010 

 

HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI 
Trần Thị Kiều Oanh  

Cựu sinh viên lớp NH31B 

Tôi trở về trường cũ, bước chậm rãi trên con đường dẫn vào giảng đường, hàng cây xà cừ 
vẫn miệt mài rợp bóng. Mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên, những khu giảng đường mang tên 
của các loài hoa, Phượng vỹ, Hướng dương, Cẩm tú…, những cây phượng già chỉ còn ít lộc non, 
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trơ cái thân cũ kỹ sù sì mà vẫn nhẫn nại đơm hoa rực đỏ cả góc sân trường mỗi khi hè về, hàng 
cây huyền diệp hình như cao hơn một chút, lá vẫn xanh mướt mát… Những kỷ niệm ngọt ngào, 
rộn rã thời sinh viên ùa về. 

  Nhớ những buổi trời mưa, cả bọn rủ nhau trốn học, dầm mưa bắt ốc đinh dưới hồ sen 
phía sau giảng đường. Dù cho những con ốc đóng kín rong rêu, không ăn được nhưng vẫn cứ 
thích bắt, thích được lội nước, ném ốc vào nhau để rồi la, rồi cười, rồi ướt đầm đìa và để bây 
giờ… nhớ. 

Có cây trứng cá ở góc sân trường đã bao nhiêu lần tơi tả bởi bọn sinh viên nghịch ngợm 
tranh nhau hái, cả tôi cũng thường xuyên tham gia vào trò giành giật đẫm… mồ hôi đó trong khi 
cây trứng cá ở sân nhà mình trái rụng đầy mà chẳng thèm để ý.  

Có những buổi chiều tan học, cả bọn la cà khắp “khu ăn uống” của ký túc xá, vừa ngon, 
rẻ, lại còn được tự nhiên nói cười, vì xung quanh toàn “sinh viên với nhau cả!” 

Có những lần quậy tưng bừng trước giờ học nhưng khi thầy giáo vừa bước vào thì cả lớp 
đã im phăng phắc, những gương mặt mồ hôi nhễ nhại bỗng trở nên ngoan ngoãn, hiền lành. Nhớ 
những giờ học căng thẳng với người thầy khó tính để đến cuối giờ lại được cười đến vỡ bụng vì 
những câu chuyện tiếu lâm của thầy. Nhớ hôm mất điện, giữa trưa nắng như đổ lửa, người thầy 
giáo già vẫn tận tụy giảng bài lớn tiếng để những người ngồi phía dưới có thể nghe thấy, mồ hôi 
chảy thành dòng trên gương mặt thầy khắc khổ. 

Nhớ những mùa thi tới mới bắt đầu cắm đầu vào học, cứ chiều về là mỗi đứa một bàn, 
một cặp sách lang thang dưới mấy cột đèn trong sân trường để xí chỗ ngồi học. Đứa nào cũng 
thất thểu, phờ phạc vì thiếu ngủ, gặp nhau không dám chào vì sợ chào rồi sẽ bắt chuyện, mà 
những câu chuyện phiếm của sinh viên thì không bao giờ ngớt.  

Rồi nhớ biết bao những nắm xôi đậu của mẹ. Từ hồi còn học phổ thông, cứ mỗi lần tôi đi 
thi là mẹ lại dậy sớm nấu cho một nồi xôi đậu, bảo để con ăn và thi “đậu”. Lúc đó tôi đã thầm 
nghĩ “mẹ mình thật mê tín” nhưng lần nào cũng vui vẻ ăn hết vì xôi mẹ nấu rất ngon, vì để mẹ 
thấy yên lòng và để mình cũng thấy yên lòng. Rồi đến những kỳ thi ở giảng đường đại học, mẹ 
không còn ở bên cạnh để nấu xôi cho, tôi vẫn giữ thói quen, tự mua một nắm xôi đậu cho mình. 
Dù xôi bán ở hàng không ngon bằng xôi mẹ nấu nhưng con vẫn muốn ăn để tin rằng mẹ vẫn ở 
bên. Sau này nghĩ lại, tôi muốn cảm ơn mẹ thật nhiều. Mẹ tôi sinh ra trong cảnh nghèo khó, học 
hành chỉ đủ để biết đọc biết viết, mẹ đâu thể làm gì để giúp cho chuyện học hành của tôi ngoài 
những lời động viên. Không phải mẹ mê tín đâu, mẹ chỉ muốn làm điều gì đó cho tôi. Và cũng 
nhờ những nắm xôi của mẹ mà tôi bước vào đời vững vàng hơn. 

 Từ khi ra trường rồi đi làm, tôi không còn có được những giây phút cười nói thoải mái vô 
tư như ngày nào nữa. Những căng thẳng trong công việc, áp lực của cuộc sống tất bật đã cuốn tôi 
đi, lúc nào cũng phải căng mình ra để chạy đua với thời gian. Tôi chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng 
của ông chủ tập đoàn máy tính Bill Gate: “Khi ngồi trên ghế nhà trường, nếu bạn cảm thấy mọi 
khó khăn đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên thì bạn đừng nên đi làm sau 
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khi tốt nghiệp”. Khi đã đi làm, sẽ không còn có thầy cô ở bên để chỉ cho bạn đúng sai, để giúp 
bạn biết phải làm điều đó như thế nào. Cả gia đình cũng sẽ không còn ở bên bạn từng giây từng 
phút. Mọi người sẽ không ai quan tâm đến quá trình bạn làm, họ chỉ quan tâm đến hiệu quả bạn 
đạt được. 

 Tôi ước được trở về với quãng thời gian ấm êm thời học trò, được ở trong vòng tay ấm áp 
của gia đình, của thầy cô, của bè bạn. Tôi ước được nghe lại những lời trách phạt vì mấy trò 
nghịch ngợm, vì những bài báo cáo sơ sài hay vì những phép toán cẩu thả. Bởi tôi biết chính 
những lời trách mắng đó sẽ làm mình trưởng thành thêm từng ngày. Tôi ước đã học hành chăm 
chỉ hơn để xứng đáng với những gì mình được nhận và để bước vào đời không quá nhiều bỡ 
ngỡ… 

          

TRƯỜNG TÔI 

 Thanh Hiền 

 Sinh viên lớp DH08BV 

 

Trường tôi Phượng Vĩ hoa hè 

Rạng Đông nhà lớn bạn bè có nhau. 

Trái tim hồ đẹp khát khao 

Tường Vy phía trước, sau nhà Hướng Dương. 

Cẩm Tú hướng thẳng một phương 

Bình minh vừa hé thẳng đường nắng đi. 

Con đường Tình Ái ước chi 

Bên cạnh thung lũng lắp đầy cỏ hoa. 

Từ kí túc xá bước ra 

Đi về bên phải là nhà cấp cao. 

Tên nghe lãng mạn biết bao 

Gọi là Thiên Lý hoa màu tuổi thơ. 

Những ai hay mộng hay mơ 

Xin mời đến với vườn yêu mỗi chiều. 

Đa Môn sân bóng thật nhiều 

Chuyền đi bạn nhé dáng kiều thướt tha. 

Cầu lông yêu thích của ta 
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Vung tay đón lấy hoa bay vuốt trời. 

Nông Lâm ghi dấu một thời 

Vòng tay ấm áp của đời sinh viên. 

  

KHOA MÀ TÔI ĐANG HỌC (*) 

Nguyễn Thị Phương Thanh 

        Sinh viên Lớp DH07NHGL 

 

Đã rất nhiều người bạn của tôi khuyên nên đăng ký nguyện vọng 2 vào trường khác, bởi 
với điểm thi đại học của tôi sẽ có nhiều trường đại học nhận, thế nhưng tôi vẫn nộp hồ sơ vào 
Đại học Nông Lâm Tp HCM phân hiệu tại Gia Lai, bỏ qua tất cả mọi lời can ngăn của bạn bè. 
Khi nhập học không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn bè cùng học với tôi đều mang một tâm trạng 
bất ổn với ý nghĩ đã bị tiêm nhiễm từ trước rằng học tại phân hiệu sẽ không có được sự quan tâm 
nhiều từ các thầy cô giảng dạy, học cho có, học không bằng các bạn trong trường chính. Tôi 
bước vào năm đầu đại học với suy nghĩ đây là lối thoát duy nhất của bản thân để không hổ thẹn 
với bạn bè, cảm giác thành công ở nguyện vọng 2 làm tôi thấy mình thật kém cỏi, tôi đi học, 
nhưng không hề thích thú, chào đón, với một ý nghĩ duy nhất phải ôn lại kiến thức cấp 3 năm sau 
thi lại vào trường mình mong muốn. Thế nhưng thật may mắn tôi đã gặp được môi trường học 
tập thú vị, không phải là sự nhàm chán vốn thấy, mà là một phương pháp học tập hoàn toàn mới, 
được học được tiếp cận với thực tế, học những điều liên quan đến thực tế, về cây xanh, về nông 
nghiệp, về những gì quen thuộc xung quanh cuộc sống, và không biết từ lúc nào, tôi đã thực sự 
bị cuốn hút vào ngành học.  

Ấn tượng của tôi đối với các thầy cô trong trường chính đã không ngại đường xa lên Tây 
Nguyên mang theo ánh sáng tri thức dạy cho chúng tôi, mong chúng tôi sau này trở khi đã trở 
thành những kĩ sư sẽ mang khoa học kĩ thuật về với những cánh đồng, sẽ phát triển được nền 
nông nghiệp của tỉnh. Tôi cảm nhận được sự tận tụy trong cách giảng dạy, trong cách hướng dẫn 
chúng tôi tìm tài liệu, cách báo cáo trình bày một bài thuyết trình, hay đưa ra cho chúng tôi 
những bài tập nhóm về tìm hiểu thực tế, giúp chúng tôi nắm bắt bài học nhanh hơn, tạo môi 
trường học tập phù hợp với chúng tôi, và chúng tôi không cảm thấy rằng bị phân biệt gì với các 
bạn học trong trường chính, đó là một niềm vui lớn đối với chúng tôi. Tôi đã từng khuyên các 
em học hãy đăng kí thi vào đại học Nông Lâm Tp HCM tại Gia Lai: “nếu bạn thực sự thích thú 
với ngành học mà bạn lựa chọn bạn sẽ thành công trong môi trường học tập thú vị, với những 
người thầy, người cô rất tận tình và rất hòa đồng, đặc biệt là các thầy cô của khoa Nông học, 
Khoa mà tôi đang học”. 

Tôi cảm thấy mình may mắn và càng gắn bó với trường với lớp. Tôi thầm cảm ơn cái sự 
“thành công bị trì hoãn trước đây” bởi vì nhờ nó mà tôi đã tìm được một ngành nghề phù hợp 
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thực sự với bản thân. Bây giờ khi đã là sinh viên năm tư chuẩn bị ra trường, nếu có ai hỏi tôi 
rằng: “Bạn có thực sự yêu ngành học của mình không?” tôi sễ rất tự tin mà trả lời “ Có tất nhiên 
tôi rất yêu ngành học này, yêu ngôi trường mà tôi đang học, trường Đại học Nông Lâm Tp 
HCM”.  

(*)Tựa do BBT đặt 

Những tháng ngày với trường Cao đẳng Nông Lâm Súc  
Sài Gòn 

 T.S Trần Văn Đạt , cựu sinh viên khóa 5 NLS 

 Nguyên chánh chuyên gia FAO (Rome) 
 

 

LTG: Chúng tôi cảm ơn GS Thái Công Tụng, quý anh Phạm Thanh Khâm, anh Phạm Xuân 
Bách, anh Huỳnh Văn Hoàn, anh Tô Quốc Khôi, anh Nguyễn Xuân Đào, anh Nguyễn Đức Thành 
và anh Nguyễn Tấn Hoàng đã cung cấp một số thông tin quý báu cho bài viết ký ức này. Vì thời 
gian qua lâu, trí nhớ hao mòn, nên chắc chắn có nhiều thiếu sót và sai lạc, rất mong quý đồng 
nghiệp bổ túc. 

 

 

 
Hình 1: Khóa 5, trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, 45 Cường Để, Quận 1, Sài Gòn, 1965 

Hàng 1 (ngồi): Từ trái sang phải, chị TT Lệ Chi, VA Hào, HĐ Gia, NT Hoàng, ĐH Hùng, NV Nhơn, NTuấn, NXĐào, NV 
Nhiều, NQ Sanh, -, HT Hạt, NB Khương, HV Lâm, NN Châu, NX Sơn, NV Thới, NN Chấn,-. 

Hàng 2: N.Đ. Thành, NP Lương, GS Châu Tâm Luân, GS Nguyễn Văn Tân, GS Lê Văn Ký, GS Tôn Thất Ngữ, GS Vũ 
Ngọc Tân (Giám Đốc Trường Cao Đẳng), GS Oanh, GS Du, TV Đạt (cà vạt), -, -, TT Đàng, HN Lịch, P.T Nhã. 
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Hàng 3: HT Lễ, -, LV Hữu, Võ H. Nghĩa, -, NT Hưng, VH Để, PH Trinh, chị TT Đời, chị NN Bích, Chị NT Cúc, chị TT 
Tuyết Hạnh, CC Xu, NT Chánh, LQ Thông, NV Sáng, TQ Khôi, NĐ Tường. 

Thời gian đi nhanh quá! Chúng tôi dường như mới... ra trường, bây giờ đã bắt đầu nghỉ 
hưu trí. Nhìn lại quảng đường đi qua với nhiều kỷ niệm tuổi học trò, thành niên, chợt nhận ra 
cuộc đời lão hóa đến nhanh xồng xộc. Mới hôm nào chúng tôi phải trải qua cuộc thi tuyển khó 
khăn để được chọn vào học với tỉ số 100 trên khoảng hơn 3.000 thí sinh tham dự. Sau 4 năm trên 
ghế nhà trường, thu nhận một số kiến thức nghề nghiệp căn bản, chúng tôi cảm thấy lòng phơi 
phới cùng gia đình, bạn bè đến hội trường của Công ty Xổ số Kiến thiết Quốc Gia trên đại lộ 
Thống Nhứt, đối diện Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sài Gòn (NLS) để dự lễ tốt nghiệp và 
nhận bằng cấp mãn khóa cùng với 84 bạn đồng môn khác. Lúc đó, trong bộ áo mũ mãn khóa, 
chúng tôi xây dựng nhiều giấc mơ lớn trong lòng cho những ngày tháng sắp tới... Bây giờ, đã có 
lắm kẻ gác kiếm an hưởng tuổi điền viên, một số ít còn vài năm làm việc và ít người ra đi không 
còn nữa. Nhìn lại chặng đường đã qua, vài kỷ niệm về mái trường NLS thân yêu của mình lại 
xuất hiện. 

Về lịch sử nông nghiệp, nền giáo dục nông lâm chỉ bắt đầu xuất hiện trong thời Pháp 
thuộc. Bên cạnh các phòng, viện, cục nghiên cứu và sản xuất, người Pháp đã thiết lập các trường 
nông lâm để đào tạo chuyên viên phục vụ nhà nước cai trị và các ngành khảo cứu để tăng gia sản 
xuất trong nước (Phạm Cao Dương, 1967):  

- Trường Thú Y Hà Nội được thành lập năm 1906 và được xem như một ban của Trường Y Khoa 
Bắc Kỳ. Đến năm 1910 được đổi thành trường riêng biệt và năm 1917 được cải tổ thành Trường 
Thú Y Đông Dương.  

- Trường Cao Đẳng Nông Lâm Hà Nội được thành lập năm 1918, với thời gian học 2 năm rưỡi 
và một khóa thực hành 9 tháng tại các sở nông lâm hay các đồn điền tư nhân. 

- Trường Canh Nông Thực Hành Tuyên Quang được thành lập năm 1918 nhằm đào tạo các nhà 
trồng trọt bản xứ hoặc phụ giúp các chuyên viên châu Âu.  

- Trường Nông Lâm Thực Hành Bến Cát được thành lập từ 1917 có mục tiêu như trường Tuyên 
Quang, nhưng ít người theo học vì khó tìm việc làm. Năm 1926 trường được đổi thành Trại 
Nông Nghiệp dành đào tạo những giám thị canh tác ở đồn điền. 

Sau Hiệp Định Genève 1954, do Nghị Định 112 BCN/NĐ ngày 19-11-1955, Trường 
Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao (Bảo Lộc) được thành lập tại tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc Nha 
Học Vụ Kỹ Thuật và Thực Hành Canh Nông, Bộ Canh Nông, Miền Nam Việt Nam. Trường có 
hai cấp: (i) cấp Cao Đẳng 3 năm, nhưng kể từ 1963 và Khóa 5 về sau khóa học trở nên 4 năm; 
nhằm đào tạo cấp bậc Kỹ Sư dành cho học sinh có Tú Tài II (hoàn tất trung học cấp III), và (ii) 
cấp Trung Đẳng đào tạo Kiểm Sự dành cho học sinh có Trung Học Đệ Nhứt Cấp (Cấp II bây 
giờ) hoặc tương đương. Cấp Trung Đẳng khởi sự từ năm 1955 và cấp Cao Đẳng từ 1959.  

 Từ ngày vào học Trường Cao Đẳng này, tôi đã nêu một câu hỏi cho chính mình, bạn 
đồng môn và vài Giáo Sư; nhưng chưa có lời giải đáp thuyết phục. Tại sao Trường Quốc Gia 
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Nông Lâm Mục không được thành lập tại đồng bằng sông Cửu Long, nơi được gọi là nôi nông 
nghiệp lớn nhứt nước mà đặt tại một vùng cao nguyên - tỉnh Lâm Đồng, nơi không có nhiều 
ruộng nương, sông rạch, chỉ có đồi núi, thung lũng với các vườn trà, vườn dâu, cam quít, rừng 
xanh mịt mù và dân cư thưa thớt? Dù lý do gì, Cấp Cao Đẳng Nông Lâm Mục chỉ ở Blao một 
năm rồi di dời về Sài Gòn vì lý do chiến tranh leo thang. Lúc bấy giờ, đường lộ Sài Gòn - Blao 
có nhiều khó khăn an ninh cho sự di chuyển của các Giáo Sư, nhất là G.S. Pháp.  

Đến Khóa 5 chúng tôi cũng còn nhiều GS Pháp dạy học, như Ông Pouriquet dạy về Thảo 
mộc bệnh học, Ông de Polinaire dạy về cây cao su, GS Lamy dạy Cơ thể học (Anatomy), GS 
Maurand dạy Thủy Lâm, GS Perpezat, GS Roth... Do đó, từ năm 1961 Cấp Cao Đẳng được di 
chuyển từ Blao về ở tạm tại Nha Học Vụ Kỹ Thuật và Thực Hành Canh Nông; nhưng các lớp 
học được dạy ở nhiều địa điểm: Đại Học Khoa Học, Trường Dược Khoa, Viện Pasteur, Thảo 
Cầm Viên, Viện Khảo Cứu Nông Nghiệp, Viện Vi Trùng và Bệnh Lý Gia Súc, v.v. (Liên lạc với 
anh Phạm Thanh Khâm và Phạm Xuân Bách, 7-2010).  

Trong hơn nửa thế kỷ qua, Trường đã thay đổi tên 7 lần và trải qua những giai đoạn 
trưởng thành lớn mạnh như sau (Trường Đại Học Nông Lâm Thủ Đức, 2005): 

- Nghị Định 112-BCN/NĐ ngày 19-11-1955, Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao được 
thành lập. 

- Nghi Định 1184/GD/TC ngày 24-8-1963, cấp Cao Đẳng được đổi tên: Trường Cao Đẳng 
Nông Lâm Súc Sài Gòn; cấp Trung Đẳng được cải biến thành Trường Trung Học Nông Lâm 
Súc Bảo Lộc. 

- Sắc Lệnh 158/SL/VHGD/TN ngày 9-11-1968, trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc đổi tên Trung 
Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp thuộc Bộ Văn Hóa, Giáo Dục và Thanh Niên, gồm trường Cao 
Đẳng Nông Nghiệp, Cao Đẳng Thú Y và Cao Đẳng Thủy Lâm. 

- Sắc Lệnh 174/SL/GD ngày 29-11-1972, Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp đổi tên Học Viện 
Quốc Gia Nông Nghiệp với 3 ngành nêu trên. 

- Sắc lệnh 010/SL/VH/GDTN ngày 11-1-1974, Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp, Học Viện 
Quốc Gia Kỹ Thuật và Ban Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật được sáp nhập vào Viện Đại Học 
Bách Khoa Thủ Đức. Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp đổi tên trường Đại Học Nông Nghiệp, 
gồm 5 ngành: Nông Khoa, Lâm Khoa, Súc Khoa, Ngư Nghiệp và Kỹ Thuật Nông Nghiệp. 

- Sau năm 1975, Đại Học Nông Nghiệp đổi tên Đại Học Nông Nghiệp IV, rồi Đại Học Nông 
Lâm Thành Phố HCM thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Trường hiện nay có đến 17 Khoa - Bộ 
Môn và 14 trung tâm, với khoảng 20.000 sinh viên, trong đó có độ 6.000 sinh viên nông nghiệp 
(2007). 

Khóa 5 của Trường Cao Đẳng NLS lúc ban đầu gồm có 50 sinh viên ban Nông Khoa, 30 
ban Súc Khoa và 20 ban Lâm Khoa (Hình 1); họ đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 
Miền Đông và Miền Trung Việt Nam. Khóa học khai giảng từ đầu mùa thu 1963 đến giữa hè 
1967 tại Sài Gòn, với cơ sở trường lớp chưa được hoàn toàn ổn định. Đến khi mãn khóa, do thời 
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cuộc chiến tranh, một ít sinh viên rời Trường sớm hoặc ở lại lớp nên chỉ có 85 người ra trường. 
Hiện nay, Khóa 5 có 19 người nghỉ hưu ở trong nước; 57 người sống ở nước ngoài, chủ yếu Hoa 
kỳ, Canada, Úc Châu và Âu Châu; và 9 người ra đi vĩnh viễn.  

Năm học đầu tiên đã tạo nhiều ấn tượng trong trí nhớ chúng tôi. Vào ngày khai giảng, 
chúng tôi đến trường với tinh thần rất phấn khởi để bắt đầu năm học đầu tiên của khóa 5, niên 
học 1963-1964; nhưng rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy mái trường chỉ là một ngôi biệt thự lớn có 2 
tầng lầu và một dãy nhà trệt bên cạnh nằm trên đường Mạc Đỉnh Chi, Quận 1. Đó là Nha Học Vụ 
Kỹ Thuật và Thực Hành Canh Nông mà Bác Sĩ Đặng Quan Điện (mất 2008) làm Giám Đốc Nha 
kiêm nhiệm Giám Đốc Trường Cao Đẳng.  

Sau năm học thứ nhứt của Khóa 5, Trường được chuyển đến Thành Cộng Hòa cũ rộng 
hai hecta, số 45 đại lộ Cường Để (nay là đường Đinh Tiên Hoàng) ở trung tâm Sài Gòn, nơi đây 
có trường ốc 3 tầng lầu khang trang hơn, với văn phòng hành chánh, các lớp học rộng rãi, và có 
một khoảng không gian sân trường rộng lớn (Hình 1). Trường còn có Cư Xá dành cho sinh viên 
ở các tỉnh xa, Hợp Tác Xã Sinh Viên, và Quán Cơm Trưa Xã Hội Sinh Viên rộng rãi. Trong khu 
Thành Cộng Hòa, còn có sự hiện diện của Đại Học Nha Dược Khoa và Đại Học Văn Khoa, nằm 
đối diện với Trường Cao Đẳng NLS Sài Gòn. Nay Trường NLS xưa không còn nữa, mà phân 
nửa trở thành Trường Quản lý Cán bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 trong một building 
8 tầng, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và phân nửa kia thuộc đài Truyền Hình 
TP (HTV). 

Khóa 5 chúng tôi có bốn điểm nổi bật là (i) Cấp Cao Đẳng Nông Lâm Mục tách ra khỏi 
Trường Blao và đổi tên Trường Cao Đẳng NLS Sài Gòn (24-8-1963) (ii) Chương trình học bắt 
đầu dạy bằng tiếng Việt, mặc dù còn ít môn học bằng tiếng Pháp vì thiếu giáo sư, (ìii) có học 
trình 4 năm đầu tiên (chỉ số lương 470), thay vì học 3 năm (chỉ số lương 430), và (iv) học 
nguyên năm đầu tiên tại Đại Học Khoa Học, Ban SPCN (Sciences, physiques, chemiques et 
naturelles) có lẽ để tránh học nhiều nơi như các khóa trước trong khi chờ đợi cơ sở trường mới.  

Năm học thứ nhứt, phần lớn thời gian chúng tôi theo học lớp SPCN tại trường Đại Học 
Khoa Học nay là Đại Học Khoa Học Tự Nhiên (đường Nguyễn Văn Cừ); ngoài ra, còn học thêm 
lớp Anh ngữ và vài môn học nông nghiệp đại cương tại Nha Học Vụ NLS. Đây là một ưu thế của 
khóa học 4 năm đầu tiên của Trường Cao Đẳng NLS Sài Gòn, vì lớp học SPCN đã cho sinh viên 
chúng tôi một số căn bản khoa học vững chắc, hỗ trợ rất nhiều cho các môn học chuyên ngành 
sau này và sau khi ra trường. Trong thời gian theo học SPCN, tôi được sinh viên đồng môn bầu 
chọn làm Trưởng lớp niên khóa 1963-64 và anh Dương Văn Đầy làm Phó. Lớp học này có độ 
400 sinh viên, gồm có 100 sinh viên NLS, và một số Giáo Sư dạy học nổi tiếng như Phạm Hoàng 
Hộ (Thảo mộc học - Botany) (Hình 2), Bà Mai Trần Ngọc Tiếng (Sinh lý thực vật), Chung Ngọc 
Tú (Vật lý), Chu Phạm Ngọc Sơn (Hóa học), Phạm Ngọc Thạch (Địa chất)… Chúng tôi được 
cấp học bổng toàn phần 1.500 $VN/tháng và bán phần 750$VN/tháng. 
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Hình 2: GS Phạm Hoàng Hộ (đội nón trắng, giữa) và sinh viên SPCN trong chuyến du hành 
quan sát, 1963-64 

 

 

Hình 3: GS Thái Công Tụng và anh Hùng, Trưởng Ty Canh Nông Long Xuyên 

Vào mùa hè niên học đó (1964), chúng tôi đi tập sự tại trường Trung Học Nông Lâm 
Súc Bảo Lộc trong một tháng. Đây là thời gian tập sự xa nhà lâu nhứt và lý thú hơn hết; nên 
chúng tôi còn lưu giữ nhiều kỷ niêm khó quên trong đời sống sinh viên. Một hôm đi thực tập về 
ngành Thủy Lâm, chúng tôi được anh Đào Văn Tự (Khóa 1), Giảng Nghiệm Viên hướng dẫn với 
một chiếc la bàn trực chỉ đi tham quan cánh rừng phía sau Trường Blao. Thế mà nhóm chúng tôi 
đi quanh quẩn trong khu rừng này cả ngày và nếm được mùi vị rừng lá ẩm thấp, bị vắt rừng gây 
sợ hải. Con vắt (Heamadipsa), thuộc bộ Đỉa (Hirudinae) có 3 loài: vắt xanh, vắt đen và vắt vàng. 
Con vắt rừng là nổi lo sợ ám ánh lớn nhứt trong ngày vượt rừng đó. Trong khi chúng tôi đi từng 
bước, mắt luôn hướng về phía trước và nhìn xuống đất, chúng rơi xuống bám sát vào vai, cổ 
hoặc chân, tay mình từ lúc nào không hay biết. Đến khi nhận biết được, con vắt đen đã hút máu 
bụng no tròn rồi! Khi gỡ con vắt ra máu vẫn còn chảy rỉ từ lớp da thịt, chúng tôi phải dùng nước 
miếng thoa lên một lúc mới hết. Tội nghiệp cho các chị trong nhóm la hét không ngừng khi bị 
vắt bám vào đâu đó... Chúng tôi phải thay phiên nhau chặt phá bụi rậm để tìm lối đi khá lâu, 
nhưng cuối cùng cũng về đến ký túc xá vào xế chiều với thân xác mệt mỏi và đói khát, trễ muộn 
hơn các nhóm khác.  
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Một hôm khác, chúng tôi đi tập sự tại một trại nuôi bò của Trường, chủ yếu để tìm hiểu 
cách chăn nuôi, chuồng trại, thức ăn gia súc, cách vắt sữa bò, phòng ngừa bệnh tật và thụ tinh 
nhân tạo. Không hiểu do việc chích ngừa hôm ấy hay một lý do nào khác, người ta cho chúng tôi 
biết có một con bò chết vào đêm hôm đó và sinh viên chúng tôi có được một bữa ăn rất thịnh 
soạn tại ký túc xá trường! Trong những ngày tập sự ở Blao, chúng tôi không được phép đi lên Đà 
Lạt rong chơi trong hai ngày cuối tuần và không được đi ra khỏi phạm vi nhà trường sau 8 giờ 
đêm. Thế mà chúng tôi cũng “nhảy dù” đón xe đò đi dạo phố Đà Lạt, và đi ăn chè mỗi đêm bên 
bờ hồ Blao để hóng gió mát. Tôi cũng nghe tin vài bạn Nông Khoa đi “chôm” cam quít trong 
vườn trái cây sưu tập, mặc dù được giám sát nghiêm nhặt. Vài bạn Súc Khoa cũng đem thỏ vào 
làm thịt và ăn uống tại nhà bếp cư xá…Một số sinh viên khác thường đến viếng nhà Giảng viên 
Nông Cơ (Hình 4) để tán dóc vì... nơi đó có một người đẹp tên Hạnh (?) từ Mỹ Tho đến nghỉ hè! 
Nhứt quỉ nhì ma thứ ba học trò! 

 

 Hình 4: Toán tập sự nông cơ và Giảng viên (áo quần xanh đậm) ở Blao, 1964 

Vào năm học thứ hai, Nhà Trường cho phép các sinh viên Khóa 5 được đổi ngành học 
của mình do yêu cầu của một số sinh viên. Lớp tôi có vài anh xin đổi từ ban Nông Khoa qua 
Lâm Khoa vì có tương lai vật chất tốt hơn sau khi ra trường. Cũng có anh chị từ ban Súc Khoa 
chuyển qua Nông Khoa…  

Qua năm thứ 2 và 3, chúng tôi đi thực tập hè trong tỉnh Mỹ Tho và Cần Thơ, theo thứ tự. 
Đây cũng là thời gian vui vẻ và thoải mái của chúng tôi sau một năm học dài. Chuyến đi thực tập 
tại Tỉnh Cần Thơ còn để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt. Ông Trưởng Ty Nông Nghiệp Nguyễn 
Quang Thạnh và Bác Hai Thục (Nguyễn Thuần Thục, Thân phụ của chị Nguyễn Thị Kim Thu) 
đã tiếp đón nhóm sinh viên rất nồng hậu. Chúng tôi được hướng dẫn viếng thăm vườn cây ở bên 
cồn, vườn ương, các cơ sở nông nghiệp địa phương, tiếp xúc chính quyền, nông dân trong tỉnh… 
và chiêu đãi rất thân mật tại nhà Ông Trưởng Ty và nhà Bác Hai Thục. Tôi còn nhớ cả hai người 
này còn bảo riêng tôi (Trưởng nhóm) hai Ông rất hài lòng với phép lịch sự và siêng năng học hỏi 
của sinh viên Sài Gòn. Tôi chỉ biết cảm ơn lời khen và không nghĩ gì xa hơn là đời sống sinh 
viên hiện tại của mình. 
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Ngoài ra, trong các niên học chúng tôi được phân chia ra từng nhóm khoảng 10 người để 
tham gia "Đoàn công tác nông thôn" do nhà trường tổ chức với tài trợ của IVS (International 
Voluntary Service), ở các tỉnh lân cận Sài Gòn, như ấp Thân Cửu Nghĩa, Mỹ Tho và xã Linh 
Xuân Thôn thuộc quận Thủ Đức. Chúng tôi đến làng ấp làm việc và sống chung với nông dân 
trong một hoặc hai ngày cuối tuần. Trong một chuyến công tác vào ngày cuối tuần ở ấp Thân 
Cữu Nghĩa, Ông Ba Hội, một nông dân tiên tiến của Mỹ Tho, hướng dẫn một số sinh viên đến 
làm việc trong ấp theo lời yêu cầu của nông dân; nhưng khi đi đến giữa đường bị mấy ông du 
kích xuất hiện thình lình với súng AK trong tay, chận lại xét hỏi rồi cho đi...; làm toán công tác 
sợ hải không ít. Sau đó, đoàn công tác chúng tôi chuyển đến địa điểm khác ở ấp Linh Xuân Thôn, 
Thủ Đức. Những chuyến công tác này đã giúp sinh viên sống gần gũi với nông dân, hiểu rõ hơn 
đời sống của họ cũng như những sinh hoạt, phong tục thôn ấp, lề lối trồng trọt và thương mại 
nông sản. Tôi được nhà trường chỉ định làm Trưởng Nhóm công tác nông thôn và 2 lần tập sự ở 
Mỹ Tho và Cần Thơ.  

Năm thứ 3 (1965-66), tôi được bầu làm Chủ Tịch Hội sinh viên trường Cao Đẳng NLS 
Sài Gòn; ngoài ra, còn có quý anh Nguyễn Xuân Sơn (Ngoại Vụ), anh Nguyễn Xuân Hiền (Nội 
Vụ), anh Nguyễn Ngọc Cư (Khóa 6: Tổng Thư Ký), anh Võ Hữu Để (Ban Báo Chí), anh Phan 
Hữu Trinh, chị Võ Thị Phương Lan (Khóa 7: Thủ Quỷ)... phụ giúp trong Ban Chấp Hành. Một 
việc làm mà tôi còn nhớ đến nay: vào năm 1965, với khuyến khích và hỗ trợ tinh thần của 
Trường, Ban Đại Diện sinh viên (có thêm anh Nguyễn Ngọc Cư và Nguyễn Xuân Sơn) đã xin 
gặp Bác Sĩ Trần Ngọc Ninh, Tổng Trưởng Giáo Dục thời bấy giờ để yêu cầu chuyển đổi khóa 
học từ 3 năm lên 4 năm như các trường Cao Đẳng khác ở Sài Gòn và đổi tên trường Cao 
Đẳng NLS thành Học Viện Nông Nghiệp; nhưng chỉ có khóa học 4 năm được chấp thuận ngay, 
còn tên trường phải chờ đến năm 1972. Tôi còn nhớ BS Trần Ngọc Ninh bảo với chúng tôi rằng: 
“Nghề uốn tóc cũng có Viện uốn tóc!” Ngoài ra, còn có những cuộc hội thảo, đi biểu tình, bãi 
khóa... trong thời kỳ hỗn loạn ở Đà Nẵng dưới thời Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ. Những hoạt 
động sinh viên này giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm sống, làm việc xã hội, tinh thần đoàn 
thể; nhưng cũng làm mất rất nhiều thời giờ học tập quý báu của mình!  

Vào năm học cuối cùng hay năm thứ tư, chúng tôi chọn ngành chuyên môn. Riêng tôi 
chọn ngành nông học và làm thí nghiệm trên cây lúa cho Luận Trình ra trường của mình, vì nghĩ 
rằng lúa gạo là loại lương thực chính của dân tộc Việt Nam. Trong khi làm thí nghiệm cho Luận 
Trình, tôi được G.S. Tôn Thất Trình hướng dẫn đề tài "Ảnh hưởng Quang Kỳ Tính (Quang Cảm) 
trên một số giống lúa cải thiện" (Hình 5). Trong thí nghiệm này có nhiều giống lúa địa phương 
tuyển chọn và IR8. Cuộc thí nghiệm được thực hiện tại vườn thí nghiệm của Trường trong hai 
mùa lúa của niên học 1966-67, với sự trợ giúp lao động của một số bạn đồng môn, như chị Hàng 
Ngọc Ẩn, anh Nguyễn Văn Huỳnh, chị Lê Thị Châu, chị Nguyễn Thị Đẩu, anh Nguyễn Phú Hữu 
(Khóa 6), Trần Cảnh Thu, Phan Hữu Trinh, Nguyễn Bá Khương. Hồ Văn Lâm (Khóa 5)... Trong 
thí nghiệm, thời gian ánh sáng (quang kỳ bây giờ gọi quang cảm) dành cho mỗi thử nghiệm 
trên các giống lúa trong các phòng tối rất quan trọng; cho nên, một gian nhà khá rộng với mái 
lưới được bao phủ chung quanh bằng vải đen có nhiều ngăn và gắn đèn điện, được thiết lập phía 
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sau trường. Chúng tôi phải khuân các chậu lúa ra vào phòng tối gần đó (tầng hầm) trong các thời 
điểm khác nhau trong ngày, nên tốn rất nhiều sức lao động và thời gian vào mỗi buổi sáng sớm 
và chiều tối. Do đó, công tác thí nghiệm này cần rất nhiều sự giúp đỡ suốt năm của nhiều bạn 
đồng môn. Cảm ơn các Bạn thật nhiều! 

  

Hình 5: Thí nghiệm lúa, Sài Gòn, 1966: Giống lúa Giàu Dumont trổ bông sớm hơn trong quang 
kỳ 11,30 giờ so với quang kỳ 12 giờ chưa trổ bông. 

Ngoài ra, chúng tôi gồm các anh Phan Hữu Trinh, Trần Cảnh Thu, tôi (Khóa 5), cùng các 
chị Nguyễn Thị Đẩu, chị Hàng Ngọc Ẩn và chị Lê Thị Châu (Khóa 6) góp vốn lập trại nuôi gà 
vịt tại nhà chị Đẩu ở khu phố Hàng Xanh. Cuối cùng, trại gà không có lời gì nhiều, nhưng chúng 
tôi có một thêm ít kinh nghiệm chăn nuôi gia súc và có tình đoàn kết sinh viên NLS. 

Vào những tháng học cuối cùng của năm thứ tư, chúng tôi và vài sinh viên Khóa 6 (Chi 
Ẩn, anh Huỳnh…) còn hợp tác với Ông Ba Hội, xã Thân Cửu Nghĩa, Mỹ Tho thực hiện trồng 
một công lúa IR8 dọc theo quốc lộ 4 (1A) để trình diễn một giống lúa cao năng mới, gồm các 
hoạt động từ sửa soạn hạt giống, làm đất ruộng cho đến khi thu hoạch. Kể từ đó và sau ngày ra 
trường, cuộc đời và nghề nghiệp của tôi luôn gắn liền với loại hòa thảo này cho đến ngày nay. 
Trong suốt thời gian làm việc trong nước và ngoại quốc, tôi luôn hướng về lãnh vực khảo cứu, 
sản xuất và hậu thu hoạch của cây lúa, một loại thực phẩm căn bản của người Việt Nam, châu Á 
và của hơn 3 tỉ người hay hơn phân nửa dân số thế giới, với lòng đam mê của mình. Nhờ tầm 
quan trọng đó, khi làm việc với Cơ quan Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) ở thành phố Rome, 
nước Ý, nghề nghiệp tôi tương đối gặp được nhiều thuận lợi, phát huy tốt trên diễn đàn nông 
nghiệp và lương thực thế giới. Đặc biệt hơn hết kể từ 1998, tôi tham gia vào “Nhóm làm việc” 
(working group) thảo lập kế hoạch và tổ chức Năm Lúa Gạo Quốc Tế -2004 do Hội Đồng 
Khoáng Đại Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 16-12-2002 tại New York, Hoa Kỳ, với mục đích 
nêu cao tầm quan trọng của loài thảo mộc này đối với vấn đề an ninh lương thực thế giới và đời 
sống nghèo khó của nông dân trồng lúa ở các nước đang phát triển. Đây là trường hợp duy nhất 
cho một loại cây lương thực được vinh danh trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Tôi được Cơ Quan 
FAO trao tặng Huy chương về công tác này.  
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Bốn năm học tại trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc đã giúp chúng tôi tiếp thu một số kiến 
thức lý thuyết và thực hành căn bản cho nghề nghiệp tương lai, đặc biệt từ lớp học SPCN tại Đại 
Học Khoa Học (năm thứ nhất), những chuyến du sát ngoài đồng ruộng, thực tập và công tác 
nông thôn; nhưng chúng tôi cảm thấy dường như còn thiếu chút gì đó để mình có thể đạt đến 
trình độ chuyên môn chính chắn hơn, nắm được kỹ thuật khoa học mới mẻ hơn, và có thể vào 
đời với nghề nghiệp vững vàng và hiệu quả. May mắn thay những chuyến công du ngoại quốc 
trong khi làm việc với Bộ Canh Nông đã giúp tôi nhìn thấy được vòm trời bên ngoài có thế giới 
tiến bộ hiện đại, nên cần có thêm một số kiến thức bổ túc cho các thiếu sót của mình. Trong giai 
đoạn đầu nghề nghiệp, khóa huấn luyện sản xuất lúa 6 tháng tại IRRI ở Los Banos, 
Philippines năm 1970 đã đáp ứng phần nào nhu cầu đó (Chị Trần Thị Cẩm Tuyến, anh Nguyễn 
Văn Nhơn và chị Trần Thị Lệ Chi cũng tham gia khóa huấn luyện này trước đó). Giữa năm 1974, 
tôi được cấp học bổng USAID đi du học tại Mỹ cho chương trình hậu Đại Học.  

Trong các Giáo Sư đáng kính của Trường Cao Đẳng NLS bấy giờ, có lẽ Anh Tiến Sĩ 
Nguyễn Võ Mỹ là một vị Thầy và cũng là một người bạn hiếm thấy, dễ thương, còn để lại trong 
lòng sinh viên Khóa 5 chúng tôi một hình ảnh và tinh thần cao đẹp. Anh Mỹ sinh năm 1932 
(Nhâm Thân) tốt nghiệp Kỹ Sư Nông Học ở Toulouse năm 1959 và Tiến Sĩ Khoa Học Đất Đai ở 
Paris, Pháp, trở về nước khoảng năm 1964, dạy môn Hóa Học Đất Đai từ 1965-1968 tại Trường 
Cao Đẳng NLS Sài Gòn. Anh là con thứ của Ông Đốc Phủ Sứ Nguyễn Võ Bá rất nổi tiếng ở tỉnh 
Mỹ Tho và có người anh Nguyễn Võ Điểu, Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín, 
Sài Gòn bấy giờ. Anh cư ngụ trên đường Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sỹ), Phú Nhuận (liên 
lạc với GS Thái Công Tụng và anh Huỳnh Văn Hoàn, 7-2010). Anh rất tận tụy với nghề nghiệp, 
đôi khi bỏ tiền túi và công sức để hoàn thành phòng thí nghiệm Hóa Học Đất Đai đạt chuẩn và 
có tầm vóc lớn của Trường Cao Đẳng bấy giờ. Do nhà trường thiếu phương tiện và nhân sự, Anh 
Mỹ đã làm việc trong Lab cả ngày lẫn đêm, ngoài giờ dạy học. Nếu khách viếng thăm Lab chưa 
biết Anh, có thể tưởng lầm Anh là một công nhân lao động của Trường. Anh phải làm hộ các thí 
nghiệm cho sinh viên vắng mặt để họ có thể tiếp tục làm việc đồng bộ với các sinh viên khác khi 
trở lại Lab, mà gương mặt Anh vẫn luôn vui vẻ với lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa khi tiếp xúc sinh viên. 
Tôi còn chứng kiến anh Mỹ dọn dẹp, quét lau phòng Lab vào một buổi tối... Dường như phòng 
Lab Hóa Học Đất Đai này là nhà của Anh và việc làm trong Lab và dạy học là cuộc sống và hơi 
thở của Anh vậy.  

Nhưng sự bất hạnh lại đến với vị Thầy cao quý này. Anh Mỹ đã nhập ngũ và được biệt 
phái làm việc ở Cục Quân Nhu Sài Gòn. Vào Tết Mậu Thân 1968, anh bị trọng thương ở đầu và 
nằm tại bệnh viện Bình Dân, được Bác Sỹ Phạm Biểu Tâm mổ. Anh Huỳnh Văn Hòan (Khóa 5) 
có vào thăm và tặng anh báo Paris Match và Constellation mà anh rất yêu thích. Anh nằm tại 
bệnh viện trong một tháng có hai lần hôn mê, rồi ra đi vĩnh viễn, để lại niềm thương nhớ và nuối 
tiếc cho rất nhiều sinh viên NLS dạo ấy! 

Rồi ngày ra trường của Khoá 5 cũng đến vào đầu hè 1967! Chúng tôi vừa học xong năm 
thứ Tư, chưa kịp trình Luận Án để ra Trường, đã được Bộ Canh Nông tuyển làm việc ngay vì có 
nhu cầu, qua thơ giới thiệu của Trường Cao Đẳng NLS. Tôi làm việc ở Sở Nông Sản, sau đó Sở 
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Lúa Gạo thuộc Nha Canh Nông. Trong thời gian đó, tôi được Trường Đại Học Cần Thơ mời làm 
giảng nghiệm viên, nhưng vẫn muốn tiếp tục làm việc với Bộ Canh Nông ở Sài Gòn. 

 Những ngày tháng làm sinh viên NLS thật đẹp! 

Hè 2010 

Tài liệu tham khảo: 
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Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 255 tr. 

Trường Đại Học Nông Lâm Thủ Đức. 2005. Nửa Thế kỷ Xây dựng và Phát triển. Kỷ yếu 
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CÓ MỘT ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHƯ THẾ 
Phụng Kiều 

Sinh viên lớp DH07BVB 

“Thôi, K đừng đăng ký thi Nông Lâm, T đã từng đi lên đó rồi, toàn là rừng với rừng, sợ 
lắm …”. 

Đó là lời cảnh báo của người bạn cùng lớp vào khoảng thời gian chúng tôi viết hồ sơ thi 
đại học. Nó nhất quyết bảo tôi rằng trên đấy nào là nguy hiểm rình rập, nào là ven đường vào 
trường là cả một rừng cây heo hút, hoang sơ gây sợ hãi cho những con người có lá gan to bằng 
gan con thỏ như tôi… 

Thế mà cuối cùng tôi cũng đã học tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM này hơn 3 năm 
rồi còn gì. Bao nhiêu vui, buồn, hạnh phúc, khó khăn … thời đại học đều đi cùng Nông Lâm. Cái 
tên Nông Lâm trở nên rất đỗi thân thương và quen thuộc đến nỗi bây giờ khi đi tới đâu, làm gì 
hay trông thấy bất cứ điều gì liên quan đến NLU (Nong Lam University) đều khiến tôi không 
khỏi bồi hồi… 

Tôi thích cái màu xanh ngút mắt của cây cối Nông Lâm, màu xanh làm mát dịu cái nóng 
gay gắt của những ngày hè hay làm đậm thêm cái lạnh se sắt của những ngày mưa. Từng rừng 
cây rậm rạp, từng trảng cỏ dài miên man ven 
lối đi chính vào các khu giảng đường, hàng 
phượng sum suê xanh lá đứng trầm ngâm 
trước tòa nhà Phượng Vĩ… hằng ngày vẫn 
vẫy chào với tôi khi đi học. Tôi thích cả âm 
thanh rền rĩ của bầy ve sầu trú ngụ trên các 
tán cây mỗi khi hè đến. Nó làm không khí 
trường sống động, vui vẻ hẳn lên trong khi 
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sinh viên đều đã lần lượt về quê nghỉ ngơi để lại sự vắng lặng buồn bã trong không gian. 

Một điều đặc biệt của trường mà tôi chắc chắn không thể bắt gặp ở nơi khác đó là tên các 
khu giảng đường học tập được đặt theo tên của các loài hoa. Với tôi, điều này tạo nên sự uyển 
chuyển mượt mà cần thiết đối với một trường mà đa số các ngành đào tạo đều thiên về kỹ thuật 
khô khan, cứng nhắc. Quên sao được giảng đường Phượng Vĩ sừng sững dáng chữ U vững chãi 
đứng đó trước bao mùa mưa nắng, quên sao được hai tòa nhà Hướng Dương và Tường Vi luôn 
ngập tràn ánh nắng ban mai mỗi sớm, quên sao được nhà Rạng Đông lúc nào cũng lồng lộng gió 
mát dù ở tầng trệt hay ở tầng năm, rồi cả Thiên Lý, Cẩm Tú, những cái tên nghe thôi cũng đủ mê 
hoặc lòng người.  

Và thật tự hào làm sao khi được học ở một ngôi trường có khuôn viên rộng hơn 100ha… 
Nghe qua bạn có thể bảo tôi đang nói quá lên nhưng thực sự là Nông Lâm là một trong những 
trường có diện tích khuôn viên lớn nhất nước. Ngoài những khu giảng đường chính thì phần 
khuôn viên phụ với các trại thực nghiệm chuyên ngành, các trung tâm, viện nghiên cứu, các 
vườn sưu tập giống cây trồng cũng góp phần không nhỏ vào diện tích “khủng” của trường. Mặc 
dù diện tích lớn là vậy nhưng tỉ lệ đất được sử dụng không đáng kể mấy! Trường vẫn giữ được 
nét “hoang dã” riêng đúng như cái tên của nó: Nông Lâm. Từng rừng cây, từng trảng cỏ, từng 
dãy hoa dại, từng mô đất cao như đồi, và cả những địa điểm trũng như thung lũng… tất cả tạo 
nên một bức tranh thiên nhiên đầy đủ cảnh vật: cỏ, cây, hoa, lá, thung lũng, núi đồi… làm tôi 
nhớ mãi. 

Tôi không rõ những trường khác như thế 
nào nhưng ở Nông Lâm và đặc biệt ở khoa 
Nông học, tôi có được cái cảm giác thân thương 
và gần gũi của tình thầy trò. Chẳng cần gì nhiều 
nhặng, chẳng cần gì to tát và cũng chẳng cần 
phải đến dịp đặc biệt trang trọng, đơn giản cái 
tình đấy xuất phát từ những quan tâm rất nhỏ 
trong cuộc sống bận rộn hằng ngày. Với trò, đó 
là lời động viên của thầy Trưởng khoa trong lễ 
đón tân sinh viên, là lời nhắc nhở thường xuyên 

về cách sống, cách đối nhân xử thế cho trò trong những bài giảng trên lớp, là sự khuyến khích 
của thầy cô khi sinh viên có một ý tưởng nghiên cứu mới, là bữa cháo khuya đạm bạc dành cho 
các bạn trong công tác hậu cần chuẩn bị phong trào của khoa, trường… Với thầy cô, đó là tinh 
thần háo hức của trò khi đón nhận bài giảng trên lớp, là sự giúp đỡ nhiệt tình của trò trong các 
khâu chuẩn bị cho nghiên cứu, là việc dọn dẹp lại phòng ốc nơi thầy cô làm việc, hay thậm chí là 
bó rau, rổ củ quả mà trò biếu tặng với công sức trồng trọt và chăm bón của mình… Có những 
việc rất nhỏ nhưng đằng sau nó là tình cảm chân thành tốt đẹp xuất phát từ tấm lòng của người 
làm việc đó. Và tôi đã thấy những việc cảm động như thế ở khoa Nông học, nơi nuôi dưỡng tâm 
hồn của những kỹ sư, nhà khoa học tương lai. 
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Còn chưa đầy một năm nữa là tôi chính thức bước ra khỏi cánh cửa đại học, khép lại 
những năm tháng học tập trên giảng đường với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình cảm ấm áp 
chan hòa của bạn học, thầy cô. Tương lai rộng mở đang đón chào tôi phía trước với nhiều cơ hội 
và thách thức hơn. Với guồng quay mạnh mẽ của thời buổi kinh tế thị trường, có lẽ đến một lúc 
nào đó tôi phải tạm quên đi những hồi ức để phấn đấu cho một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. 
Thời gian tôi học ở Nông Lâm, có niềm vui, có nỗi buồn, có những kỉ niệm êm đẹp và cả những 
khó khăn tột cùng… đã theo tôi trong suốt quãng đường đó. Lớp bụi thời gian có thể làm mờ 
nhạt đi sự hiện hữu của sự vật nhưng nó không thể xóa nhòa những điều đã xảy ra… Những kỉ 
niệm được xếp lại trong ngăn kéo của trái tim nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, nếu được khơi 
gợi, chúng sẽ tràn về như suối nguồn thác đổ, để rồi lòng bạn lại thổn thức… như tôi hôm nay 
đây, khi tôi đang viết bài nhân kỉ niệm 55 năm thành lập khoa Nông học. 

 

THẦY, BẠN LÀ LỘC XUÂN CỦA CUỘC ĐỜI 
TS. Hoàng Kim, cựu sinh viên TT2- NLU 

 GVC Bộ môn Cây Lương thực, Rau Hoa Quả 

 http://fa.hcmuaf.edu.vn/hoangkim  

 

 

Tôi viết bài này để tỏ lòng biết ơn thầy bạn dưới mái trường Nông Lâm thân thương và 
làm món quà nhỏ thân tặng cho các em sinh viên nghèo hiếu học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 
Thầy bạn là lộc xuân của đời tôi mà nếu thiếu sự động viên, giúp đỡ này thì tôi không thể có 
được ngày hôm nay:“Em đã học nhiều gương sáng danh nhân. Hãy biết nhục, biết hèn mà lập chí. 
Thắp đèn lên đi em, ngọn đèn dầu bền bỉ. Sáng giữa đời lấp lánh một niềm tin” (1). 

Về lại mái trường ta đã lớn khôn  

 Ai cũng có ước nguyện về trường. Tôi thấu hiểu vì sao thầy Đặng Quan Điện người Hiệu 
trưởng đầu tiên của Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sài Gòn (tiền thân của Trường Đại học 
Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay) năm trước đã đề nghị cho Thầy được ghé thăm 
Trường trước khi Thầy đi vào chốn vĩnh hằng. Thầy Tôn Thất Trình, người hiệu trưởng thứ hai 
của Trường nay 80 tuổi đã viết blog The Gift (2) như một quà tặng trao lại cho lớp trẻ và viết hai 
bài hột lúa (3), con cá (4) cho ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy Lưu Trọng Hiếu với tình yêu 
thương gửi lại (5) đã hiến tặng toàn bộ tiền phúng viếng của Thầy cùng với số tiền gia đình góp 
thêm để làm quỷ học bổng cho Trường tặng những em sinh viên nghèo hiếu học. Ca sỹ Đàm 
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Vĩnh Hưng tặng học bổng cho sinh viên Đại học Nông Lâm gặp khó khăn học giỏi (6) vì tuổi thơ 
của anh nhọc nhằn không có cơ hội đến trường, khi thành đạt anh muốn chia sẻ để chắp cánh cho 
những ước mơ. 

 Tôi cũng là người học trò nghèo năm xưa với ba lần ra vào trường đại học, cựu sinh viên 
của năm lớp, nay tỏ lòng biết ơn bằng cách trở lại Trường góp chút công sức đào tạo và vinh 
danh những người Thầy người Bạn đã cống hiến không mệt mỏi, thầm lặng và yêu thương góp 
công cho sự nghiệp trồng người. Chừng nào mỗi chúng ta chưa thấm hiểu sự nhọc nhằn của 
người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt gạo. Chừng nào những giá trị khoa học cao quý, 
liên tục, âm thầm chưa đủ mang lại niềm vui cho bữa ăn người nghèo thì chừng đó chúng ta vẫn 
còn phải dạy và học. Cái gốc của sự học là học làm người. Bài học quý về tình thầy bạn mong 
rằng sẽ có ích cho các em sinh viên đang nổ lực khởi nghiệp.  

Quê tôi ở miền Trung nghèo khó “Nhà mình gần ngã ba sông/ Rào Nan, chợ Mới, nguồn 
Son, Quảng Bình,/ Linh Giang (7) sông núi hữu tình / Nơi đây cha mẹ sinh thành ra con/ Chèo 
thuyền cho khuất bến Son/ Để con khỏi chộ (thấy) nước non thêm buồn/ Câu thơ quặn thắt đời 
con/ Mẹ cha mất sớm, con còn trẻ thơ ”. Mẹ tôi mất sớm, cha bị bom Mỹ giết hại, tôi và chị gái 
đã được anh Hoàng Ngọc Dộ nuôi dạy cơm ngày một bữa suốt năm năm trời. Thầy Nguyễn 
Khoa Tịnh đứng khóc trên bục giảng (8) vận động thầy cô, bạn hữu chia sớt khoai sắn giúp đỡ. 
Tôi cũng dạy năm lớp vở lòng, ba lớp bổ túc văn hóa để vượt khó vươn lên. Thầy Hiệu trưởng 
Trần Đình Côn đã viết những lời xúc động trong trường ca tình thầy trò: “Thương em nhỏ gieo 
neo mẹ mất. Lại cha già giặc giết hôm qua. Tình thầy, tình bạn, tình cha. Ấy là ân nghĩa thiết tha 
mặn nồng” (9) Những gương mặt thầy bạn đã trở thành máu thịt trong đời tôi. 

Thi đậu vào Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc năm 1970, tôi học Trồng trọt 4 cùng 
khóa với các bạn Trần Văn Minh, Đỗ Thị Minh Huệ, Phan Thanh Kiếm, Đỗ Khắc Thịnh, Vũ 
Mạnh Hải, Phạm Sĩ Tân, Phạm Huy Trung, Lê Xuân Đính, Nguyễn Hữu Bình, Lê Huy Bá… cho 
đến ngày 02 tháng 9 năm 1971 thì tôi gia nhập quân đội cùng lứa với Nguyễn Văn Thạc. Đợt 
tuyển quân sinh viên trong ngày độc lập đã nói lên sự quyết liệt sinh tử và ý nghĩa thiêng liêng 
của ngày cầm súng. Chiến trường đánh lớn. Đơn vị chúng tôi chỉ huấn luyện rất ngắn rồi vào 
trận ngay với 81 đại đội vượt sông Thạch Hãn. Chiến dịch Quảng Trị năm 1972 sau này đã đi 
vào huyền thoại: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai 
mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm” (10) Tổ chúng tôi bốn người thì Xuân và 
Chương hi sinh, chỉ Trung và tôi trở về trường sau ngày đất nước thống nhất. Những vần thơ viết 
dưới đây là xúc động sâu xa của tôi khi nghĩ về bạn học đồng đội đã khuất: “Trận chiến hôm qua 
bạn góp máu hồng. Lớp học hôm nay bạn không trở lại. Trách nhiệm trong mình nhân lên gấp 
bội. Đồng chí ơi, tôi học cả phần anh” (11) 

Tôi về học tiếp năm thứ hai tại Trồng trọt 10 của Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc đến cuối 
năm 1977 thì chuyển trường vào Đại học Nông nghiệp 4, tiền thân Đại học Nông Lâm thành phố 
Hồ Chí Minh hiện nay. Trồng trọt 2 thuở đó là một lớp chung mãi cuối khóa mới tách ra 2A,2B, 
2C. Tôi làm Chủ tịch Hội Sinh viên thay cho anh Nguyễn Anh Tuấn khoa thủy sản ra trường về 
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dạy Đại học Cần Thơ. Trồng trọt khóa hai chúng tôi thuở đó được học với các thầy cô: Nguyễn 
Đăng Long, Tô Phúc Tường, Nguyễn Tâm Đài, Trịnh Xuân Vũ, Lê Văn Thượng, Ngô Kế Sương, 
Trần Thạnh, Lê Minh Triết, Phạm Kiến Nghiệp, Nguyễn Bá Khương, Nguyễn Tâm Thu, Nguyễn 
Bích Liễu, Trần Như Nguyện, Trần Nữ Thanh, Vũ Mỹ Liên, Từ Bích Thủy, Huỳnh Thị Lệ 
Nguyên, Trần Thị Kiếm, Vũ Thị Chỉnh, Ngô Thị Sáu, Huỳnh Trung Phu, Nguyễn Thúc Huyên, 
Phan Gia Tân, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Kế… Ngoài ra còn có nhiều thầy cô hướng dẫn 
thực hành, thực tập, kỹ thuật phòng thí nghiệm, chủ nhiệm lớp như Bùi Cách Tuyến, Nguyễn 
Văn Kịp, Lê Quang Hưng, Trương Đình Khôi, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Gia Quốc, Nguyễn 
Văn Biền, Lê Huy Bá, Hoàng Quý Châu, Phạm Lệ Hòa, Đinh Ngọc Loan, Chung Anh Tú và cô 
Thảo làm thư ký văn phòng Khoa. Bác Năm Quỳnh là Bí thư Đảng ủy đầu tiên của Trường sau 
đó là thầy Kiên và cô Bạch Trà. Thầy Nguyễn Phan là Hiệu trưởng kiêm Trưởng Trại Thực 
nghiệm. Thầy Dương Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Tuân, Võ Thị Tuyết, Ngô Văn Mận, Bùi Xuân 
An ... ở khoa Chăn nuôi Thú y, thầy Nguyển Yên Khâu, Nguyễn Quang Lộc ... ở khoa Cơ khí, cô 
Nguyễn Thị Sâm ở Phòng Tổ chức, cô Văn Thị Bạch Mai dạy tiếng Anh, thầy Đặng, thầy Tuyển, 
thầy Châu ở Kinh tế - Mác Lê… Thầy Trần Thạnh, anh Quang, anh Đính, anh Đống ở trại 
Trường là những người đã gần gũi và giúp đỡ nhiều các lớp nông học.  

 

 Thầy Phan Gia Tân và lớp Trồng trọt 2C 

 Thuở đó đời sống thầy cô và sinh viên thật thiếu thốn. Các lớp Trồng trọt khóa 1, khóa 2, 
khóa 3 chúng tôi thường hoạt động chung như: thực hành sản xuất ở trại lúa Cát Lái, giúp dân 
phòng trừ rầy nâu, điều tra nông nghiệp, trồng cây dầu che mát sân trường, rèn nghề ở trại thực 
nghiệm, huấn luyện quốc phòng toàn dân, tập thể dục sáng, hội diễn văn nghệ, thi đấu bóng 
chuyền, bóng đá tạo nên sự thân tình gắn bó. Những sinh viên các khóa đầu tiên được đào tạo ở 
Khoa Nông học sau ngày Việt Nam thống nhất hiện đang công tác tại trường có các thầy cô như 
Từ Thị Mỹ Thuận, Lê Văn Dũ, Huỳnh Hồng, Cao Xuân Tài, Phan Văn Tự…  

 Tháng 5 năm 1981, nhóm sinh viên của khoa Nông học đã bảo vệ thành công đề tài thu 
thập và tuyển chọn giống khoai lang Hoàng Long, Chiêm Dâu, Gạo, Bí Đà Lạt được Bộ Nông 
nghiệp công nhận giống ở Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Toàn Quốc Lần thứ Nhất tổ 
chức tại Thành phố Hố Chí Minh. Đây là một trong những kết quả nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đầu tiên của Trường giới thiệu cho sản xuất. Thầy Cô Khoa Nông 
học và hai lớp Trồng trọt 2, Trồng trọt 3 cũng đã làm họ trai họ gái tác thành đám cưới cho vợ 
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chồng tôi. Sau này, chúng tôi lấy tên khoai Hoàng Long để đặt cho con và thầm hứa việc tiếp nối 
sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giảng dạy, một nghề nghiệp cao quý và lương thiện. “Biết ơn 
thầy cô giáo dịu hiền. Bằng khích lệ động viên lòng vượt khó. Trăm gian nan buổi ban đầu bở 
ngỡ. Có bạn thầy càng bền chí vươn lên. Trước mỗi khó khăn tập thể luôn bên. Chia ngọt xẻ bùi 
động viên tiếp sức. Thân thiết yêu thương như là ruột thịt. Ta tự nhủ lòng cần cố gắng hơn (11). 

 Bạn học chúng tôi vẫn thỉnh thoảng họp mặt, có Danh sách các lớp Trồng trọt 2, Trồng 
trọt 3 số điện thoại và địa chỉ liên lạc. Một số hình ảnh của các lớp ngày ấy và bây giờ.  

 

 

 

Những bài học quý từ những người Thầy 

 Nhiều Thầy Bạn đã hun đúc nên nhân cách, niềm tin, nghị lực và trang bị kiến thức vào 
đời cho tôi, xin ghi lại một số người Thầy ảnh hưởng lớn đối với tôi và những bài học:  

 

Phúc hậu Tận tâm sát thực tiễn Hướng dẫn khoa học 
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Thầy Mai Văn Quyền sống phúc hậu, tận tâm sát thực tiễn và hướng dẫn khoa học. 
Công việc làm người hướng dẫn khoa học trong điều kiện Việt Nam phải dành nhiều thời gian, 
chu đáo và nhiệt tình. Thầy Quyền là chuyên gia về kỹ thuật thâm canh lúa và hệ thống canh tác 
đã hướng nghiệp vào đời cho tôi. Những dòng thơ tôi viết trên trang cảm ơn của luận án tiến sĩ 
đã nói lên tình cảm của tôi đối với thầy cô: “Ơn Thầy (12). Cha ngày xưa nuôi con đi học. Một 
nắng hai sương trên những luống cày. Trán tư lự, cha thường suy nghĩ. Phải dạy con mình như 
thế nào đây? Cha mất sớm, bom thù rung mặt đất. Cái chết giằng cha ra khỏi tay con. Mắt cha 
lắng bao niềm ao ước. Vẫn lo cho con đến phút cuối cùng. Giặc giết cha, cha chưa kịp thấy. 
Tương lai con đi, sự nghiệp con làm. Cha có biết, luống cày cha bỏ dỡ. Cha ngã xuống rồi trao 
lại tay con. Trên luống cày này, đường cày con vững. Bởi có dáng thầy thay bóng cha xưa. Hiểu 
mảnh đất máu đào cha nhuộm đỏ. Thôi thúc tim con học tập phút giờ …”. Thầy Quyền hiện đã 
76 tuổi, đang đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và 
nhiều Viện Trường khác. Tấm gương phúc hậu và tận tụy của Thầy luôn nhắc nhở tôi.  

   

Nhân đạo Khoa học xanh Hãy vươn tới những vì sao 

 

Thầy Norman Borlaug sống nhân đạo, làm nhà khoa học xanh và nêu gương tốt. 
Thầy là nhà nhân đạo, nhà nông học Mỹ cha đẻ của cuộc cách mạng xanh được tặng giải Nobel 
và Tổng thống Mỹ trao tặng huân chương cao quý nhất của nước Mỹ, thế giới tôn vinh là nhà 
bác học số một của nhân loại trong cuộc chiến chống nghèo đói. Thầy đã suốt đời nghiên cứu 
giảng dạy về chọn tạo và phát triển cây lương thực, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao thu 
nhập cho hàng trăm triệu nông dân nghèo ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Thầy là người 
sáng lập Giải thưởng Lương thực Thế giới và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thắp sáng niềm 
tin yêu cuộc sống. Tôi được Thầy ghé thăm gần trọn buổi chiều tại phòng riêng ở CIMMYT, 
Mexico ngày 29.8.1988. Thầy đã một mình ghé thăm người trò nhỏ duy nhất của châu Á trong 
lớp học "Quản lý Trung tâm/ Trạm trại Nông nghiệp". Khi Thầy đến, tôi đang thắp nến trên giá 
sách trong phòng đề tưởng nhớ ngày cha mất. Biết cha tôi bị bom Mỹ giết hại tại làng nhỏ ở 
Quảng Bình của buổi chiều này hai mươi năm trước (1968) lúc tôi còn là học sinh trung học của 
Trường cấp Ba Bắc Quảng Trạch, Thầy bối rối xin lỗi và thật bất ngờ tôi đã có được một buổi 
chiều vô giá riêng tư bên Thầy. Lời Thầy dặn thật thấm thía: “Đời người tối thiểu phải ăn, kế đến 
là học tập, công việc, nhà ở, quần áo và chăm sóc sức khỏe. Quanh ta còn nhiều mảnh đời bất 
hạnh. Hiểm họa nghèo đói vẫn bùng phát bất cứ lúc nào. Hãy luôn nhớ điều đó”; “Hãy vươn tới 
những vì sao (13). Cho dù không chạm được vào nó, nhưng nếu cố gắng hết sức, ít ra, chúng ta 
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cũng chạm được những hạt bụi của ngôi sao”; “Việc chính đời người chỉ ít thôi. Chuyên tâm 
đừng bận chuyện trời ơi. Phúc hậu suốt đời làm việc thiện. Di sản muôn năm tiếng để đời”. (14) 

 

 

Nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Lúa Gạo Quốc tế , FAO 
Nguyên Tổng trưởng Bộ Canh Nông và Cải cách Điền địa (hai lần)  
Nguyên Giám đốc Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sài Gòn 
Trực tiếp giảng dạy, đào tạo nhiều khóa học viên  
cao đẳng, đại học, biên soạn nhiều sách: … 

Cây Ăn Trái Cho Vùng Cao 2004,  
Cây Ăn Trái Có Triển Vọng 1995 (ba lần tái bản),  

Mía Đường 1972 (hai lần tái bản),  

Nông Học Đại Cương 1967 (ba lần tái bản),  

Cải Thiện Trồng Lúa 1965-66 (hai lần tái bản),  

The Gift http://tonthat-tonnu.blogspot.com/ 

 

Thầy Tôn Thất Trình sống nhân cách, dạy từ xa và chăm viết sách. Giáo sư Tôn Thất 
Trình sinh ngày 27 tháng 9 năm 1931 ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên (Huế), thuộc hoàng 
tộc nhà Nguyễn Phước, hiện hưu trí tại Irvine, California, Hoa Kỳ đã có nhiều đóng góp thiết 
thưc, hiệu quả cho nông nghiệp, giáo dục, kinh tế Việt Nam. Thầy làm giám đốc Trường Cao 
Đẳng Nông Lâm Súc Sài Gòn theo bổ nhiệm của GS. Phạm Hoàng Hộ, tổng trưởng giáo dục 
đương thời chỉ sau bác sỹ Đặng Quan Điện vài tháng. Giáo sư Tôn Thất Trình đã hai lần làm 
Tổng Trưởng Bộ Canh Nông và Cải Cách Điền Địa năm 1967 và 1973, nguyên chánh 
chuyên viên, tổng thư ký Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế của FAO (Rome). Thành tựu nổi bật của 
giáo sư trên lĩnh vực nông nghiệp bao gồm việc chỉ đạo phát triển đại trà năm 1967 - 1973 lúa 
Thần Nông (IR8…) nguồn gốc IRRI mang lại chuyển biến mới cho nghề lúa Việt Nam; Giáo sư 
trong những năm làm việc ở FAO đã giúp đỡ Bộ Nông nghiệp Việt Nam phát triển các giống lúa 
thuần thấp cây, ngắn ngày nguồn gốc IRRI cho các tỉnh phìa Bắc; giúp phát triển lúa lai, đẩy 
mạnh các chưong trình cao su tiểu điền, mía, bông vải, đay, đậu phộng , dừa, chuối, nuôi cá bè ở 
Châu Đốc An Giang, nuôi tôm ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, nuôi cá măng ở Bình Định, nuôi tôm càng 
xanh ở ruộng nước ngọt, trồng phi lao chống cát bay, trồng bạch đàn xen cây họ đậu phủ xanh 
đất trống đồi trọc, trồng lại thông hai lá, ba lá ở Huế và ở Đà Lạt, nuôi heo lai ba dòng nhiều nạc, 
nuôi dê sữa , bò sữa, trồng rau, hoa, cây cảnh. Trong lĩnh vực giáo dục, giáo sư đã trực tiếp giảng 
dạy, đào tạo nhiều khóa học viên cao đẳng, đại học, biên soạn nhiều sách. Giáo sư có nhiều kinh 
nghiệm và đóng góp trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và quan hệ quốc tế với Đài Loan, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Mỹ, Pháp...  
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Tôi học gián tiếp Thầy qua sách báo và internet. Giáo trình nông học sau ngày Việt Nam 
thống nhất thật thiếu thốn. Những sách Sinh lý Thực vật, Nông học Đại cương, Di truyền học, 
Khoa học Bệnh cây, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam… do tập thể hoặc chuyên gia đầu 
ngành phía Bắc biên soạn thời đó hiếm và quý như vàng. Cái khó khác cho thầy trò chúng tôi là 
thiếu kinh nghiệm thực tiễn của đồng ruộng phương Nam. Những bộ sách của thầy Trình như 
Cải Thiện Trồng Lúa 1965 - 66 (hai lần tái bản), Nông Học Đại Cương 1967 (ba lần tái bản), 
Mía Đường 1972 (hai lần tái bản), Cây Ăn Trái Có Triển Vọng 1995 (ba lần tái bản), Cây Ăn 
Trái Cho Vùng Cao 2004... cùng với sách của các thầy Nguyễn Hiến Lê, Trần Văn Giàu, Phạm 
Hoàng Hộ, Lương Định Của, Lê Văn Căn, Vũ Công Hậu, Vũ Tuyên Hoàng, Đường Hồng Dật, 
Nguyễn Văn Luật, Võ Tòng Xuân, Mai Văn Quyền, Thái Công Tụng, Chu Phạm Ngọc Sơn, 
Phạm Thành Hổ … đã bổ khuyết rất nhiều cho sự học hỏi và thực tế đồng ruộng của chúng tôi. 
Sau này khi đã ra nước ngoài, thầy Trình cũng viết rất nhiều những bài báo khoa học kỹ thuật, 
khuyến học trên các báo nước ngoài, báoViệt Nam và blog The Gift.  

Điều tôi thầm phục Thầy là nhân cách kẻ sĩ vượt lên cái khó của hoàn cảnh để phụng sự 
đất nước. Lúa Thần Nông áp dụng ở miền Nam sớm hơn miền Bắc gần một thập kỷ. Sự giúp đỡ 
liên tục và hiệu quả của FAO sau ngày Việt Nam thống nhất có công lớn của thầy Trình và anh 
Nguyễn Văn Đạt làm chánh chuyên gia của FAO. Blog The Gift là nơi lưu trữ những "tâm tình" 
của gíáo sư dành cho Việt Nam, đăng các bài chọn lọc của Thầy từ năm 2005 sau khi về hưu. Đa 
số các bài viết trên blog của giáo sư về Phát triển Nông nghiệp, Kinh Tế Việt Nam, Khoa học và 
Đời sống trong chiều hướng khuyến khích sự hiếu học của lớp trẻ. Nhân cách và tầm nhìn của 
Thầy đối với tương lai và vận mệnh của đất nước đã đưa đến những đóng góp hiệu quả của Thầy 
kết nối giữa quá khứ và hiện tại, tạo niềm tin tương lai, hòa giải và hòa hợp dân tộc. 

   

GS. Bùi Chí Bửu Thành tựu Nông nghiệp 2009 và Định hướng nghiên cứu (16) 

 

Thầy, Bạn là lộc xuân của cuộc đời 

Bill Clinton trong tác phẩm ‘Đời tôi’ (15) đã xác định năm việc chính quan trọng nhất 
của đời mình là muốn làm người tốt, có gia đình êm ấm, có bạn tốt, thành đạt trong cuộc sống và 
viết được một cuốn sách để đời. Ông đã giữ trên 30 năm cuốn sách mỏng “Làm thế nào để kiểm 
soát thời gian và cuộc sống của bạn” và nhớ rõ năm việc chính mà ông ước mơ từ lúc còn trẻ. 
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Thầy quý bạn hiền là lộc xuân của cuộc đời. Tôi biết ơn mái trường thân yêu mà từ đó tôi đã vào 
đời để có được những cơ hội học và làm những điều hay lẽ phải.  

Anh Bùi Chí Bửu tâm sự với tôi: Anh Bổng (Bùi Bá Bổng) và mình đều rất thích bài thơ 
này của Sơn Nam : 

Trong khói sóng mênh mông 

Có bóng người vô danh 

Từ bên này sông Tiền 

Qua bên kia sông Hậu 

Tay ôm đàn độc huyền 

Điệu thơ Lục Vân Tiên 

Với câu chữ 

Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả 

Từ Cà Mau Rạch Giá 

Dựng chòi đốt lửa giữa rừng thiêng 

Muỗi vắt nhiều hơn cỏ 

Chướng khí mờ như sương 

Thân chưa là lính thú 

Sao không về cố hương ? 

Anh Mai Thành Phụng vừa lo xong diễn đàn khuyến nông Sản xuất lúa theo GAP (17) tại 
Tiền Giang lại lặn lội đi Sóc Trăng ngay để kịp Hội thi và trình diễn máy thu hoạch lúa. Anh Lê 
Hùng Lân trăn trở cho giống lúa mới Nàng Hoa 9 và thương hiệu gạo Việt xuất khẩu. Anh Trần 
Văn Đạt vừa giúp ý kiến “Xây dựng thương hiệu cho lúa gạo Việt Nam” lại hổ trợ ngay bài viết 
mới (18).  

Trường Đại Học Nông Lâm Thủ Đức 2005 Nửa Thế kỷ Xây dựng và Phát triển (19) đến 
nay 2010 đã tròn 55 năm kỹ niệm ngày thành lập. Dưới mái trường thân yêu này, có biết bao nhà 
khoa học xanh, nhà giáo nghề nông vô danh đã thầm lặng gắn bó đời mình với nhà nông, sinh 
viên, ruộng đồng, giảng đường và phòng thí nghiệm. Thật xúc động và tự hào được góp phần 
giới thiệu một góc nhìn về sự dấn thân và kinh nghiệm của họ…  
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CON ĐƯỜNG DẪN TÔI ĐẾN LÀM THẦY 
 

  

 Hồi còn học Đại học, có thầy lãnh đạo Khoa có nhã ý muốn giữ tôi lại trường để làm cán 
bộ giảng dạy. Tôi cảm ơn thầy và từ chối với lý do “chất giọng miền trung mà lại quá đặc biệt” 
của tôi sẽ không thể giúp tôi làm tốt vai trò ấy. Sau khi tốt nghiệp (1975), tôi về công tác tại Viện 
Nghiên cứu cây công nghiệp, cây ăn quả và cây làm thuốc thuộc Bộ Nông nghiệp đóng tại Phú 
Thọ và được phân công về Bộ môn nghiên cứu mía. Mấy tháng sau tôi được điều động vào làm 
việc tại Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam Trung bộ đóng tại Ninh Thuận (nay là Viện 
Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố). 

 Sau vài năm công tác, Trung tâm có mở một Trường bổ túc văn hóa ban đêm để dạy cho 
cán bộ công nhân viên và bà con lân cận. Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 12, dạy môn toán 
cho các lớp 11, 12 và nhận phụ đạo môn toán cho vài ba người đã tốt nghiệp cấp 3, có nguyện 
vọng đi dự thi Đại học. Tuy giảng dạy không lương nhưng tôi cảm thấy vui vì học viên thường 
xuyên đến lớp đầy đủ, không khí học tập nghiêm túc, có sổ điểm danh, có bài kiểm tra 15 – 20 
phút và thi hết môn học đường hoàng. Tôi còn nhớ, có một buổi, Giám đốc Trung tâm đột nhiên 
đến “dự giờ”. Gọi là dự giờ chứ thực ra giám đốc đi kiểm tra tình hình học tập và trước khi về 
phòng làm việc của mình ông ghé vào đứng nghe tôi giảng. Nghe một lúc lâu, ông nói: “giảng 
thế mà thi không đậu thì tại học trò dốt thôi”. Nói rồi ông lặng lẽ bước ra. Chỉ một câu nói ấy, nó 
không chỉ thúc giục học viên phải tích cực học tập mà còn động viên tôi rất nhiều. Và, theo thời 
khóa biểu, với chiếc xe đạp cọc cạch tôi vẫn lên lớp đều đặn. Tôi đã trở thành “thầy” nghiệp dư 
từ hồi đó. 

 Trãi qua những năm tháng học tập và công tác, tôi đã học được nhiều điều. Chẳng hạn, đi 
thi nghiên cứu sinh đương nhiên là phải học kiến thức để thi cho đậu. Vì nếu thi không đậu thì 
ngoài việc tốn kém tiền bạc bản thân, hổ mặt với bạn bè thì vấn đề tiến thân lại lâm vào khốn 
khó. Vì những lẽ đó mà buộc phải học. Nhưng đằng sau cái học kiến thức ấy, có một cái học 
khác mà tôi “ngấm ngầm”để ý để học ở các thầy, đó là học cách truyền đạt. Tôi rất ấn tượng với 
phương pháp dạy toán của thầy Nguyễn Đình Hiền, cách dạy môn sinh lý thực vật của thầy 
Nguyễn Quang Thạch, Đại học nông nghiệp I, Hà Nội. Sau đó, tôi đã bắt chước thầy Hiền để 
“truyền đạt” môn xác suất thống kê cho một số bạn chuẩn bị đi thi nghiên cứu sinh và thường tổ 
chức các buổi “dạy” toán thống kê và phương pháp thí nghiệm cho cán bộ nghiên cứu của Trung 

Trên con đường ấy, tôi đã nhận được sự giúp 
đỡ, động viên và sẻ chia của nhiều người. 
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tâm. Tuy nhiên cho mãi tới bây giờ bài học về phương pháp giảng dạy ấy tôi vẫn còn học và sẽ 
phải còn học mãi.  

Trong thời gian nghiên cứu sinh ở Liên Xô, tôi đã được thầy hướng dẫn cho đến dự giờ 
giảng của thầy, sau đó phải tập giảng cho thầy xem để thi môn sư phạm. Rồi thầy giao cho tôi 
phụ trách công việc nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho báo cáo đề tài của hai nghiên cứu sinh. 
Những công việc mà thầy tôi đã tập cho tôi là những bài học lớn giúp tôi rất nhiều sau này, đặc 
biệt là tình thương của thầy đối với học trò. Nhờ thế, ngay sau khi về nước tôi đã được phép làm 
hướng dẫn phụ cho nghiên cứu sinh. 

Trong thời gian làm công tác quản lý doanh nghiệp tại Công ty bông Việt Nam, nhờ sự 
tài trợ của FAO, công ty đã tổ chức được mấy khóa dạy về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho 
bông theo phương pháp mới: phương pháp học kết hợp với hành, phương pháp suy luận, phương 
pháp hoạt động theo nhóm. Mỗi khóa học kéo dài trong suốt vụ bông. Với trách nhiệm là người 
quản lý, rất may mắn, tôi đã có dịp để học tập. 

 Đầu những năm 2000, nhiều người khuyên tôi nên tham gia “thỉnh giảng” ở một số 
trường. Khi đó chưa “thoáng” như bây giờ, một mặt do cấp trên không cho phép, vã lại tôi rất sợ 
mang tiếng “chân trong, chân ngoài” nên mặc dù rất muốn thử sức nhưng không thể thực hiện 
được. Thế rồi, khi Nhà nước có chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp, các đơn vị thành viên 
của công ty bông Việt Nam lần lượt ra “ăn riêng”, tôi mới nảy ra ý định muốn chuyển hẳn về 
trường nào đó để dạy học. Tôi được giáo sư Nguyễn Thơ “đặt vấn đề” với thầy hiệu trưởng Bùi 
Cách Tuyến để “xin việc”. Vì đã luống tuổi, vào tuổi 53, tôi rất ngại sẽ làm khó cho thầy Tuyến, 
nhưng tôi đã may mắn: nguyện vọng của tôi đã được chấp nhận khá nhanh chóng. 

 Tôi còn nhớ như in cái “ngày nói dối”, ngày 1 tháng 4 năm 2005, ngày mà tôi đến trường 
với công việc mới. Tất cả đều còn xa lạ đối với tôi. Chỉ có hình ảnh các “cháu” sinh viên ngồi 
học rải rác ở bậc cầu thang lên xuống để lại cho tôi ấn tượng mạnh nhất. Sau này tôi mới biết các 
em đang ôn lại bài trước giờ thi. Tôi hết sức xúc động không phải vì tôi nhớ lại hình ảnh hơn 30 
năm trước của mình. Hồi đó là thời chiến, nhà chúng tôi học là nhà nền đất, vách trát đất, làm 
sao có được hình ảnh giống như bây giờ để mà nhớ. Tôi xúc động vì trên những khuôn mặt chăm 
chú ấy chứa đầy nghị lực và cả những âu lo. Tôi thầm hỏi: trong số các em ngồi ở đây có bao 
nhiêu em gia đình có đủ điều kiện chăm lo sức khỏe để các em có sức mà học. Chắc chắn là 
không nhiều. Đa số các em, bố mẹ còn rất vất vã, số tiền bố mẹ cho, các em phải chi cho cho 
nhiều việc nên ăn uống chắc chắn là còn kham khổ, lấy sức đâu để học. Nghĩ thế, rồi tôi nhìn các 
em, có gì đó trào dưng trong tôi. 

 Ngày mới về trường, tôi biết có nhiều người để ý. Có một số người đến hỏi thăm, giúp đỡ, 
nhưng tôi nghĩ, chắc là có nhiều người đặt câu hỏi: “Ông ấy già thế, từ doanh nghiệp về, chẳng 
biết trình độ thế nào, có dạy được không?. Nghĩ thế nên tôi càng phải cố gắng. Tôi được thầy 
Trưởng khoa Lê Quang Hưng tin tưởng, động viên và giúp đỡ rất nhiều. Thầy đã phân công cho 
tôi dạy môn Chọn giống đúng theo chuyên ngành của tôi và phụ trách bộ môn Di truyền – Giống, 
cuối năm đó (2005) tôi có quyết định chính thức bổ nhiệm Trưởng bộ môn của Hiệu trưởng. Lúc 
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tôi về, năm học 2004-2005 chuẩn bị kết thúc, 4 tháng nữa (giữa tháng 8) là bắt đầu học kỳ I năm 
học mới 2005-2006 nên tôi phải chuẩn bị ngay bài giảng và phải trình giảng trước khoa trước khi 
lên lớp cho sinh viên. Thực sự tôi không lo về vốn kiến thức, chỉ lo “diễn xuất” thế nào cho ra tư 
thế người thầy, cách trình bày thế nào cho sinh viên dễ hiểu.  

 Thế rồi sau một thời gian ngắn tôi đã soạn xong bài giảng và bắt tay vào viết lại giáo 
trình. Thầy trưởng khoa cho biết tôi sẽ trình giảng vào chiều ngày 29/8 tại phòng làm việc của 
Bộ môn, có sự tham dự của Chủ tịch công đoàn Khoa, các giảng viên trong khoa. Trước đó mấy 
ngày, tôi nhờ cô Trần Thị Thiên An, giảng viên Bộ môn bảo vệ thực vât đóng hai vai: vừa làm 
hội đồng, vừa làm “sinh viên” cho tôi giảng thử. Tôi chọn bài: “Mô hình toán di truyền” vừa mới 
lại vừa khó đối với sinh viên để trình bày. Nghe xong, cô An “phán”: Tốt đấy. Tôi mừng nhưng 
vẫn nghi đó là lời nhận xét “chiếu cố” nên tôi kiểm tra lại sự tiếp nhận kiến thức của cô “sinh 
viên bất đắc dĩ” này và tôi đã nhận được sự khích lệ khi cô “sinh viên” đó đã nắm được nội dung 
bài giảng của tôi. Tôi thầm cảm ơn cô rất nhiều. Vì chưa an tâm, nhân dịp cô Từ Bích Thủy – 
Trưởng bộ môn của tôi đã nghĩ hưu đến thăm Khoa, tôi tranh thủ giảng thử cho cô nghe và cũng 
được cô “duyệt”. Sau buổi trình giảng trước khoa, trong biên bản được ký bởi Trưởng khoa, Chủ 
tịch công đoàn và Thư ký, hội đồng thống nhất kết luận: “Đạt yêu cầu cao, đủ sức giảng dạy cho 
Đại học và Cao học”. Tôi biết trong lời nhận xét ấy có phần động viên khích lệ nhưng nó đã giúp 
tôi tự tin khi bước vào “trận mới”. Đến giờ tôi vẫn còn lưu giữ biên bản ấy như là một lời nhắc 
nhở: hãy làm cho tốt để không phụ lòng của mọi người.  

 Đầu tháng 9/2005, tôi đã thực sự đứng trên bục giảng với tư cách người thầy và sau đó 
tham gia giảng dạy Cao học ở một vài trường. DH03NH (khóa 29) là lớp đầu tiên mà tôi đứng 
lớp. Em Hảo, người Tây Ninh, sinh năm 1982 làm lớp trưởng, em Liên, người Thái Bình, sinh 
năm 1982 làm lớp phó, em Ngà, người Bình Thuận, sinh năm 1985 làm bí thư Đoàn. Tôi điểm 
mặt và nhớ tên hầu hết các em: em Thuận, em Thành, 3 em Như, em Linh, em Truyền, em Thảo, 
em Hằng, em Hồng, em Yến và nhiều em nữa. Tất cả các em đều tích cực học tâp, nhiều em học 
khá giỏi và gây ấn tượng rất tốt đối với tôi. Tất cả các em đã tạo dựng niềm tin đầu tiên, tiếp 
bước cho tôi tiếp tục sự nghiệp của mình. Lớp này tôi được phân công hướng dẫn các em: 
Nguyễn Thị Liên, Dương Thị Hồng, Trần Thành và Nguyễn Quốc Thịnh làm đề tài tốt nghiệp. 
Trong số các em tốt nghiệp năm ấy (2007), tôi biết có một số đã hoàn thành chương trình cao 
học, một số đang học, một số đã chuyển ngành và trong số đó có em đã lấy được bằng cao học 
ngành khác, vài em đã trở thành đồng nghiệp và dạy chuyên ngành của tôi ở trường khác. Nhiều 
em còn liên hệ với tôi, trong đó một số em tôi được may mắn tiếp tục hướng dẫn làm đề tài Cao 
học. Không biết có bao nhiêu em lớp ấy còn nhớ đến những ngày lên lớp của tôi, nhưng tôi, tôi 
nhớ các em nhiều lắm.  

Thế rồi, theo thời gian, có bao nhiêu chuyện vui buồn đã đến rồi đi, nhưng tôi tự xác định 
cho mình rằng, bất luận trong hoàn cảnh nào, khi đứng trên bục giảng tôi phải làm tốt 3 vai trò: 
Làm thầy của học trò, làm bạn của học trò và còn phải làm cha chú của học trò nữa. Để làm tốt 3 
vai trò ấy tôi tâm niệm phải thực hiện thật tốt 6 chữ: “Tận tụy (để làm thầy), cởi mở (để làm bạn), 
động viên (để làm cha chú). Tôi đã từng chung vui với thành quả của học trò, đã từng chia buồn 
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với học trò khi thành quả “xuất sắc” kia lẽ ra đáng có mà đã không đến do “xui xẻo”. Đã có lúc 
tôi la mắng sinh viên, la rồi tôi lại chảy nước mắt, đã có lúc tôi la mắng “thầy giáo” (học trò của 
tôi), mắng rồi tôi lại khóc một mình. Lúc đó, ít nhiều tôi thấy mình có lỗi. Tôi nghĩ rằng ai cũng 
có những ưu điểm và cả những khuyết điểm, được khen ngợi và bị chê trách. Với tôi khen chê 
đều là những bài học. Tôi rất thích câu nói của Tuân Tử: "Người chê ta mà chê phải là thầy ta, 
người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta". 

 Bây giờ, nhìn lại con đường dẫn tôi tới làm thầy tuy có chậm, những thành quả mà tôi 
“gặt hái” được còn ít so với nhiều người nhưng tôi trân trọng những thành quả đó. Đi trên con 
đường ấy, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, động viên và sẻ chia của nhiều người. Nhân ngày 20/11, 
tôi nhớ đến họ và thầm cảm ơn họ. 

Tháng 11/2010 

 P.T.K 

Hoài niệm 
Phạm Lệ Hòa 

Cựu giảng viên BM. NHTN 

Thấm thoát Trường Đại học Nông Lâm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đã 33 năm từ 
ngày tôi bước chân vào Trường Đại học Nông nghiệp 4 – Khoa Trồng trọt – Bộ môn Nông hoá 
Thổ nhưỡng (1977) với những bỡ ngỡ nhưng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ngày đó, tôi làm việc 
hăng say dù có nhiều khó khăn, thiếu thốn về trang thiết bị giảng dạy và với đồng lương ít ỏi của 
một giảng viên tập sự trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo sau giải phóng. Được làm việc với 
các Thầy Cô của Trường Nông Lâm Súc khi ấy như Thầy Nguyễn Đăng Long, Thầy Tô Phúc 
Tường, Cô Nguyễn Bích Liễu, Cô Nguyễn Thị Sâm, Thầy Nguyễn Bá Khương, Thầy Nguyễn 
Văn Tài, Thầy Nguyễn Văn Kế, Thầy Phan Gia Tân, Thầy Hồ Thại, Thầy Trương Đình Khôi, Cô 
Huỳnh Thị Lệ Nguyên, Thầy Huỳnh Văn Nghiệp… cùng với Thầy Cô đến tiếp quản Khoa như 
Thầy Trần Như Nguyện, Thầy Trịnh Xuân Vũ, Thầy Nguyễn Tâm Đài, Cô Trần Nữ Thanh, Thầy 
Lê Văn Thượng, Thầy Trần Thạnh, Thầy Lê Minh Triết, Cô Trần Thị Kiếm, Cô Vũ Thị Chỉnh, 
Thầy Phạm Kiến Nghiệp… tôi đã học được tính say mê nghiên cứu, không ngại khó khăn đi thực 
tế tìm địa điểm đặt thí nghiệm vừa học hỏi lẫn nhau, vừa giảng dạy, đưa từng lớp sinh viên ra 
trường, công tác tích cực trên mọi miền đất nước.  

Những ngày ấy, với vai trò giáo viên chủ nhiệm, tôi - cũng như các giảng viên trẻ khác - 
đã cùng sinh viên đi lao động (làm thủy lợi, đắp ụ tên lửa…), đi thực tập giáo trình, tuy mệt 
nhưng rất vui. Trước khi đi, nhóm hậu cần của lớp xuống nhà ăn mượn nào là soong, chảo, nào 
là lãnh lương thực (tem phiếu) như gạo, bobo… mang theo tự túc nấu ăn, nhóm “nghiệp dư” ấy 
sẽ thay phiên nhau ở nhà lo hậu cần, các bạn đi học về là có cơm nóng ăn, mặc dù đạm bạc 
nhưng sao tôi thấy quá ngon (cơm độn bo bo lạ miệng ngon lạ!). Sau các đợt tham gia thực tập 
giáo trình, qua các điểm thực tập cao su, đất đai, sâu bệnh… tại Trung tâm nghiên cứu Cao su 
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Long Khánh, thực tập về cây công nghiệp ở Bảo Lộc (ở trong trại dâu tằm tơ Bảo Lộc) điểm học 
này tôi ấn tượng nhất là được ăn khoai lang buổi sáng (lớp đã mua một đám khoai lang và thu 
khoai ăn mỗi ngày, ngày cuối cùng thu hết khoai đã mua và tiếp tục ăn khoai ở Đà Lạt); học rau, 
hoa, đất (đào phẩu diện đất) ở một số điểm quanh Đà Lạt (ở tại nhà nghỉ Công đoàn) và cuối 
cùng học bông vải, nho, hành, tỏi ở Nha Hố - Phan Rang, đan xen vào những môn học chính, 
sinh viên được giảng dạy bổ xung các kiến thức khác như sâu bệnh, phân bón từ các Thầy Cô lớn 
tuổi, nhiều kinh nghiệm trong Khoa giảng dạy. Sinh viên chăm chú nghe giảng và ghi chép đầy 
đủ, riêng bản thân tôi trong đợt đi thực tập giáo trình lần đó, tôi đã không những tăng kiến thức 
trên thực tế rất cần cho một giáo viên tập sự không đúng chuyên ngành nông nghiệp như tôi mà 
còn tăng cân. Sau mỗi điểm thực tập (khoảng 5 ngày), lớp thường có buổi giao lưu văn nghệ, đấu 
bóng chuyền với học sinh của một số trường tại điểm thực tập, để lại nhiều lưu luyến.  

 Sau nghỉ hưu, giờ đây nhớ lại thời gian qua, Trường chúng ta đã phát triển nổi bật, từ một 
Trường chỉ gồm Khoa Trồng trọt, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Kinh tế, 
Khoa Thủy sản, Khoa Cơ khí… bao nhiêu năm tuyển sinh viên vào học không đủ số, phải hạ 
điểm chuẩn đầu vào đến ngày nay số học sinh đăng ký   thi vào Trường quá đông với 52 ngành 
đào tạo theo nhu cầu của xã hội (theo đánh giá của nhiều người: không sinh viên nào của Trường 
Đại học Nông Lâm, khi ra Trường phải đăng báo tìm việc làm).  

Cùng với sự phát triển của Trường, Khoa Nông học chúng mình cũng đã thay da đổi thịt, 
sau giải phóng với trang thiết bị tiếp quản được, tuy thiếu thốn nhưng đã đào tạo được từng thế 
hệ sinh viên ra trường, công tác mọi nơi, đóng góp công sức xây dựng trên mọi miền đất nước, 
biết bao nhiêu người thành đạt, giữ vai trò quan trọng trong xã hội, từ Thứ Trưởng (Bùi Bá Bổng, 
Diệp Kỉnh Tần, Bùi Cách Tuyến), Viện phó Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Việt nam, Viện 
trưởng Khoa học Nông nghiệp Miền nam (Bùi Chí Bửu), Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường 
(Bùi Cách Tuyến), Hiệu trưởng, Giám đốc sở, Bí thư tỉnh ủy, Tiến sĩ, Giáo sư, Phó giáo sư, Đại 
biểu quốc hội… và còn rất nhiều cựu sinh viên hiện nay giữ chức vụ quan trọng trong các cơ 
quan, làm rạng danh Khoa Nông học.   

 Với những nổ lực không ngừng, cùng với trang thiết bị phục vụ giảng dạy được trang bị 
tương đối đầy đủ, với Chương trình nâng cao chất lượng giảng dạy, Khoa Nông học có được 
Khu vườn Thực nghiệm rộng lớn (12 ha), máy móc hỗ trợ cho giảng dạy, nghiên cứu đầy đủ, 
nhiều giảng viên trẻ đã được đưa đi đào tạo ở nước ngoài lẫn trong nước, đạt được học vị Thạc sĩ, 
Tiến sĩ… Khoa Nông học đã nhận Huân chương lao động hạng III năm 2005, chuẩn bị nhận 
Huân chương lao động hạng II đánh giá chặng đường phấn đấu của toàn thể CB CNV Khoa và 
sinh viên.  

 Đạt được những thành tựu như vậy, đánh giá sự tiến bộ không ngừng của Khoa, đó là 
công lao đóng góp của nhiều thế hệ giảng viên với lòng nhiệt tình, vui vẻ đã cùng Trường và 
Khoa tích cực làm việc, chí thú với công việc, đã vượt qua mọi khó khăn, sống chan hòa, luôn 
giữ nếp tôn sư trọng đạo. Hàng năm vào dịp lễ 20/11, sinh viên các lớp thay nhau tổ chức buổi lễ 
đơn giản, thầy trò, sinh viên mới, sinh viên cũ tụ họp về Khoa trong không khí hân hoan, hát hò 
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tưng bừng… Thầy cô nghỉ hưu có vài lời tâm sự dặn dò, sinh viên đã ra trường và sinh viên còn 
đang học có những phát biểu tôn vinh thầy cô với lòng biết ơn, làm ấm lòng những người trồng 
cây luôn mong hái quả ngọt, rồi thì sinh viên cũ, sinh viên mới hát tặng thầy cô với cây guitar 
đệm đàn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình thương yêu gởi vào đó, hình ảnh đó đến bây giờ tôi vẫn 
nhớ mãi! 

 Năm nay, Trường và Khoa tổ chức Ngày hội trường chắc là hoành tráng, sẽ có ca nhạc 
tưng bừng. Nhớ lại những ngày 20/11 xa xưa ấy tuy đạm bạc nhưng ấm cúng thân thương, lại ghi 
sâu trong trí nhớ tôi hơn. Như thông lệ hằng năm, tôi sẽ lại về Trường gặp gỡ bạn bè, đồng 
nghiệp và sinh viên. 

TÂM SỰ CỦA MỘT GIẢNG VIÊN KHI VỀ HƯU 

PGS.TS. Nguyễn Thị Chắt 

        Cựu giảng viên BM. BVTV 

Về hưu, chỉ có hai chữ thôi nhưng với những cán bộ có độ tuổi từ 55 trở lên thì hình như 
là một tiếng chuông báo động. Tiếng chuông báo động sức khoẻ cuả họ không còn đáp ứng được 
nhu cầu xã hội nữa. Tôi chưa nghỉ hưu ngày nào mà chính xác là đang tiến hành làm các thủ tục 
để về hưu. Hai chữ “về hưu” mấy tháng trước đây khi thốt lên, tôi không có cảm giác gì đặc biệt, 
rất bình thường, bình thường như tôi đang nói về một người nào khác, không phải là tôi. Đến 
hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng không phải ai khác mà là tôi về hưu, chính là tôi. Trong tôi như 
có cái gì đó không nỡ, không nên, không thể… Tôi còn yêu nghề lắm, tôi còn quyến luyến lắm. 
Về hưu ư? Cái gì đó trong tôi như vỡ ra, hụt hẫng. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc này như 
thế nào trong mấy ngày hôm nay? nhiều khi tôi như muốn thời gian trôi chậm lại. Tuy vậy thời 
gian vẫn vô tình, vẫn cứ trôi đi như không biết, không nghe, không nhìn thấy sự lưu luyến cuả tôi. 
Tôi cũng chưa hiểu tôi lưu luyến cái gì? hình như là mấy hộp mẫu côn trùng thì phải? Không 
phải, mấy cái bàn cái ghế cuả sinh viên ư? Cũng không phải, hay các em sinh viên nghịch ngợm 
hay đối phó với thầy cô? Hình như cũng không hoàn toàn, hay là những đề tài nghiên cứu khoa 
học và những lần hoàn ứng kinh phí trầy trật? những ngày cô trò vất vả đẩy xe honda trên bờ đê 
khi trời mưa? Hay những ngày cô trò len lỏi trong vườn cây ăn trái tại Củ Chi, Cần Giờ, trong 
vườn tiêu tại Gia lai và Bình Phước ??? Ôi.. không, ôi.., có lẽ là tất cả. 

 Có lẽ không phải một cái gì cụ thể mà là tất cả những cái bàn các em sinh viên ngồi viết, 
tiếng bước chân các em chạy vội trên cầu thang và la lên ”cô đến, cô đến”, từ hình ảnh các em 
sinh viên đứng ngoài không được vào lớp, vì đi học trễ, đến những giờ thực tập không suôn sẻ 
phải la rầy, từ những ngày cô trò lăn lộn ngoài vườn cây ăn trái, ruộng đậu phộng, vườn tiêu, 
vườn cà phê đến những ngày say sưa phân tích mẫu, chụp ảnh mẫu trong phòng thí nghiệm, 
tưởng chừng như làm tôi bực bội, không hiểu tại sao lúc này để lại nhiều ấn tượng đến thế.  

 Nhìn lại thời gian công tác đã qua, không phải lúc nào tôi cũng được vui vẻ. Tuy nhiên 
những cảm giác buồn bực này nhanh chóng được phủ lấp bởi trách nhiệm làm thầy, làm cô. Nỗi 
buồn nào cũng qua đi khi tôi đứng trên bục giảng. Tôi đã đọc được lời khuyên cuả một người cha 
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dành cho con mình “Không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ” và tôi thấy rất đúng. 
Tôi đầu tư nhiều vào công việc chuyên môn, say sưa với mẫu côn trùng mới phát hiện, kiên nhẫn 
vật lộn với con rệp sáp mới tìm ra, hứng thú khi phát hiện được nhiều loài thiên địch ăn rệp sáp. 
Một cuốn sách nhỏ chuyên về rệp sáp hại cây trồng và biện pháp phòng trị chỉ trên 100 trang 
nhưng là cả tâm huyết hơn 10 năm cuả cô trò chúng tôi đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu.  

 

 

   

 

 

 

 

Bọ xít lưới hại tiêu (phải) rệp sáp giả hại cây hoa-kiểng (trái) 

 

 

      

 

 

 

 

Thiên địch bọ cánh lưới ăn rệp sáp giả 

Mỗi một công trình nghiên cứu, mỗi một bài báo viết ra hay một đề tài cuả học viên cao 
học, sinh viên đại học đều là một dấu ấn trong lòng tôi. “Có những người thành đạt mà không 
cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến 
thức con học được chính là vũ khí con cần có, hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ 
có tay không”, lại một lời cha khuyên con chân chính. Thật là quá đúng, không thể làm gì nếu 
chỉ có tay không. Tôi không ngừng cố gắng, nhất là về chuyên môn và đã được phong học hàm 
phó giáo sư năm 2002. Ngày bảo vệ các công trình nghiên cứu trước Hội Đồng Giáo Sư cấp cơ 
sở đúng là một kỷ niệm đẹp khó quên. 

 Bây giờ cầm trên tay quyết định về hưu, tôi giật mình là đã đi qua một quãng đường 
“giảng dạy đại học” dài 32 năm (1979 - 2010). Đi trên một con đường dài như vậy dù có bằng 
phẳng hay được tráng nhựa thì cũng không thể không có những cục đá nhỏ lọt vào giầy và có thể 
còn bị vấp ngã. Đau chân, vấp ngã khi đi là điều rất bình thường mà ai trong chúng ta cũng đã 
từng gặp. Điều đáng nói ở đây là sau những lần bị đá lọt vào giầy hay bị vấp ngã, ai trong chúng 
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ta vẫn đứng lên được, tìm ra được nguyên nhân, chỉnh trang lại bản thân để cho đá không lọt vào 
giầy nữa và tiếp tục đi cho đến cuối con đường.  

 Về hưu có nghĩa là ít có thời gian sinh hoạt ở trường, không còn tham gia hội họp, phát 
biểu hay đóng góp ý kiến cho Khoa. Trước khi rời bục giảng, tôi viết lên vài dòng suy nghĩ cuả 
mình, rất mong bạn đọc coi đây là một tâm sự để tham khảo. Rất cám ơn.  

 

THẦY NHƯ NGƯỜI CHA 

THANH THÚY 

Mồ côi cha từ bé, tôi luôn khao khát tình yêu thương của cha đối với mình. Nhiều lúc tôi 
luôn ganh tỵ với các bạn được cha đưa đến trường. Mỗi lúc như vậy trong lòng tôi rất buồn và có 
cảm giác cô đơn. 

Khi vào đại học cũng thế, ngày đầu tiên nhập học các bạn đều được bố mẹ đưa đến 
trường, còn tôi chỉ có anh trai đưa đi thôi. Anh trai tôi luôn là người thay thế vị trí của một người 
cha làm đủ mọi chuyện cho tôi. Nhưng dù sao đi nữa thì cảm giác của tôi vẫn không thay đổi 
được. Bởi tình thương yêu của anh trai không giống như tình thương yêu của người cha. Nhập 
học xong, tôi phải ở lại một mình để bắt đầu vào việc học của mình. Lúc bấy giờ, cái cảm giác 
trong lòng thật trống trải, không có bóng dáng của người thân, dù biết mọi người xung quanh tôi 
rất nhiều. 

Tôi cứ nghĩ, chắc chắn thầy cô dạy ở trường đại học sẽ rất khó và không dễ gần gũi như 
những thầy cô dạy lúc nhỏ, bởi chúng tôi đều lớn cả rồi. Nhưng tôi đã sai khi nghĩ như vậy, ngay 
lần đầu tiên bước vào lớp, tôi đã thấy được sự quan tâm nhiệt tình của thầy cô về mọi phương 
diện. Nhưng người thầy làm tôi ấn tường và có cảm giác gần gũi, ấm áp nhất là thầy Lê Đình 
Đôn. 

Tôi vẫn nhớ tiết học đầu tiên của thầy, các bạn trong lớp đều xôn xao khi nghe danh tiếng 
của thầy là “khó tính và cho điểm rất keo”, tôi cũng hơi lo lắng và tò mò về điều đó. Nhưng khi 
thầy bước vào lớp, tôi rất bất ngờ với sự giản dị của thầy, với làn da ngâm xạm nắng trông cứ 
như là một bác nông dân vậy. Và tôi luôn nhớ như in cái cách thầy gọi chúng tôi, thầy không gọi 
là “các em” như những thầy cô khác thường gọi, mà gọi là “mấy con”, “ các con”, cứ như thể 
tiếng gọi của một người cha đối với các con của mình. Và tiếng gọi đó đã làm hiện lên cái thứ 
cảm giác gì đó ở trong lòng tôi thật khác lạ mà tôi chưa từng có, tôi cũng không biết cảm giác đó 
là gì nữa, chẳng lẽ đó là tình thương và sự quan tâm của người thân ư, nhưng dù sao điều đó 
cũng làm cho tôi thấy ấm áp hơn nhiều và được an ủi phần nào. 

Khi tiếp xúc với thầy, tôi thấy thầy đâu có khó tính lắm đâu mà thầy rất vui tính đó chứ. 
Thầy chỉ khó khi các bạn không thực hiện đúng quy tắc của thầy và làm ảnh hưởng đến lớp học 
thôi. Còn cách dạy học của thầy rất đặc biệt, thầy ít khi cho chúng tôi tài liệu để tham khao mà 
nếu có thì chỉ toàn là tiếng Anh thôi. Bởi thế nên mỗi khi vào lớp, tôi học rất tập trung nghe thầy 
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giảng và ghi chép. Những bài giảng của thầy rất ngắn gọn chỉ tập trung những ý chính mà thôi, 
vì thế mà tôi nắm bài rất nhanh. 

Tôi cũng ấn tượng với những câu nói của thầy, nó rất là đặc biệt. Chẳng hạn, khi các bạn 
trong lớp trả lời không đúng câu hỏi của thầy nhưng thầy không nói là sai hay la mắng, mà thầy 
nối câu “là sao?, kỳ vậy con, kỳ vậy”, lúc thầy nói, nét mặt thầy vẫn tươi cười nhìn chúng tôi, 
thầy không tạo cho chúng tôi thêm áp lực mà thầy cố tình để chúng tôi tự mình chỉnh sửa câu trả 
lời lại cho đúng. Quả thật thầy rất hiểu tâm lý của chúng tôi. 

Vào mỗi đợt thi học kỳ, nếu chúng tôi biết được yêu cầu của thầy về bài thi là chỉ cần ghi 
những ý chính, ngắn gọn không dài dòng phức tạp, mà phải đi vào trọng tâm thì chúng tôi rất dễ 
lấy điểm cao của thầy. Cách dạy, cách trò chuyện và cách chấm bài thi của thầy rất đặc biệt. 
Thầy cũng chưa bao giờ từ chối sinh viên những lúc khó khăn. Nếu chúng tôi có những thắc mắc 
gì không rõ, thầy luôn sẵn sàng tiếp đáp, đôi khi còn gặp trực tiếp chúng tôi để chỉ bảo nữa, 
giống như những ông bố bà mẹ luôn giải đáp những thắc mắc trong lòng của các con. 

Với tình thương mến, quan tâm tận tụy, cùng với cái gọi đặc biệt khác lạ đó của thầy đối 
với chúng tôi, quả thật thầy đã làm cho tôi vơi đi cái cảm giác trống trải trong lòng, và còn giúp 
tôi tăng thêm cái cảm giác được quan tâm giống như một người cha quan tâm con của mình. Bởi 
thế, hình ảnh của thầy trong lòng tôi là một người rất đặc biệt. Tôi thực sự biết ơn thầy. 

CẢM ƠN THẦY(*) 

Lê Văn Đua 

Lớp DH07BVB 

Các bạn biết không? Khi còn học phổ thông tôi là một học sinh rụt rè, nhút nhát và thụ 
động. Nhưng từ khi bước chân vào môi trường đại học đầy năng động, ngôi trường đã gắn bó và 
rèn luyện tôi trong suốt quãng đường dài. Đó chính là trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí 
Minh với bao kỷ niệm cùng Thầy, Cô và mái trường thân yêu mà tôi không bao giờ quên. Trong 
môi trường mà theo như mọi người nói, sinh viên tự học là chính; Thầy, Cô chỉ là người hướng 
dẫn cho sinh viên những phương hướng, nền tảng và giải đáp những thắc mắc của sinh viên. 
Thầy, Cô không còn hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ và sâu sắc hay theo dõi từng bước tiến của học sinh 
nữa. Mặc dù vậy, ở các thầy cô Khoa Nông học, tôi vẫn bắt gặp được tinh thần nhiệt huyết, tận 
tình với nghề nghiệp, sự quan tâm từ tận sâu trong tâm hồn của các bậc Thầy, Cô - những người 
luôn hết lòng với học trò. Trong đó, người thầy để lại trong tôi những tình cảm sâu sắc, những ấn 
tượng tốt ngay từ buổi đầu lên lớp, đó chính là Thầy Nguyễn Hữu Trúc.  

Thầy là Giảng viên bộ môn thuốc BVTV- Khoa Nông Học- Trường Đại Học Nông Lâm 
Tp. Hồ Chí Minh. Thầy là người tính tình vui vẻ, thẳng thắn bộc trực và hòa đồng với mọi người. 
Thầy Trúc được rất nhiều đồng nghiệp và sinh viên yêu mến. Tuy đôi lúc Thầy hơi nghiêm khắc 
tôi nhận ra được Thầy nghiêm khắc như vậy cũng là muốn tốt cho chúng tôi, muốn chúng tôi nên 
người. Vì đôi khi chúng tôi hay thụ động trong việc học. Ở Thầy, tôi bắt gặp được tính cách của 
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một Người Thầy luôn hết lòng vì học trò. Trong lớp, Thầy không chỉ dạy cho chúng tôi những 
kiến thức về học tập mà còn cung cấp cho chúng tôi về những kỷ năng sống đời thường rất bổ 
ích. Vào giờ học của Thầy, lớp tôi đi học đầy đủ và học rất vui, Thầy cho lớp thảo luận nhóm, 
trình bày trước lớp rồi Thầy kết luận về cả cái đúng lẫn cái sai, ưu điểm lẫn khuyết điểm của các 
nhóm. Bên cạnh đó, Thầy không quên nhận xét đánh giá về nhóm tốt và nhóm chưa tốt. Khen để 
khích lệ tinh thần thêm tinh thần và động viên; góp ý để tăng thêm động lực và khích lệ niềm tin 
cho chúng tôi. Qua đó, toát lên vẻ thanh cao trong tâm hồn Người Thầy. 

 

Thầy Trúc trong giờ dạy thực hành ngoài đồng 

Tính tình Thầy Trúc thẳng thắn bộc trực. Thầy thích ai, khâm phục ai Thầy thường biểu 
hiện ra vẻ ngoài thông qua những lời khen và chưa hài long về ai hay điều gì thì đều nói thẳng. 
Ngoài ra, Thầy thích và chịu lắng nghe những phê bình hay góp ý của người khác về mình để có 
thể ngày càng hoàn thiện hơn về nhân cách và cũng như nhân phẩm của người thầy. Thầy hay 
quan niệm: “Trên đời này không có gì là tuyệt đối, con người ta cũng vậy”, vì thế Thầy luôn tìm 
tòi học hỏi và không ngừng tiếp thu những thành tựu khoa học trong và ngoài nước của những 
người đi trước. Tôi đã học được những tính cách trên từ Thầy. Tôi còn nhớ vào một buổi học 
cuối cùng của môn Thuốc BVTV, Thầy bảo nhóm tôi, mỗi người hãy viết cảm nghĩ thật về 
phương pháp giảng dạy cũng như về Thầy. Rồi sau đó, Thầy đọc từng ý kiến của mỗi chúng tôi. 

Thêm một tính cách ở Thầy mà tôi rất thích đó chính là tinh thần hòa đồng với mọi người, 
cười nói vui vẻ với chúng tôi, làm cho không khí học tập trong lớp lúc nào cũng thoải mái và 
tràn ngập tiếng cười. Đối với tôi, Thầy Trúc không chỉ là Người Thầy kính yêu mà còn là Người 
Bạn luôn sát cánh và đồng hành với chúng tôi trong suốt quãng đường đại học.  

Trong suốt quãng đường sinh viên, được đào tạo ở môi trường đại học cùng với sự dìu dắt và 
hướng dẫn của các Thầy, Cô, đặc biệt là Thầy Trúc, đã thay đổi tôi từ một người rụt rè, nhút nhát 
và thụ động trở nên mạnh dạn và năng động hơn. Trong tâm trí tôi, tôi rất biết ơn và yêu mến 
Thầy, Cô trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, nói chung và Thầy Nguyễn Hữu Trúc, 
nói riêng, những người thầy luôn hết lòng vì thế hệ tương lai của đất nước. 

(*) Tựa do BBT đặt 
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CẢM NHẬN VỀ CÔ 
Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 

Sinh viên lớp DH07BVB 

Cách đây bốn năm, tôi đã đến giảng đường Đại học Nông Lâm với một tâm trạng 
buồn. Ước mơ của tôi đã không thành sự thật, tôi đã không đạt được nguyện vọng 1 khi 
thi Đại Học và thế là tôi phải xin nguyện vọng 2. Ngày ấy, tôi buồn chán vì thất vọng nên 
chẳng quan tâm đến việc mình sẽ nộp nguyện vọng vào trường nào cả. Thế là gia đình tôi 
thay tôi chọn ngành Bảo Vệ Thực Vật của Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nông Lâm 
TP. Hồ Chí Minh. Và rồi tôi đậu nguyện vọng 2. Ngày tôi đi đăng kí hồ sơ nhập học, bà 
con láng giềng hỏi tôi học ngành gì. Tôi ngại ngần đáp nhỏ “Con học ngành Nông Học”. 
Nghe hai tiếng “Nông Học”, bà con quê tôi cứ xầm xì to nhỏ, làm tôi đã buồn lại càng 
buồn hơn và tôi cảm thấy mình có lỗi với gia đình. Mọi người cứ bảo “học gì thì học chứ 
ai đi học làm nông dân”. Thế là năm thứ nhất, với tâm trạng như vậy, tôi đã học không tốt 
lắm, chỉ đạt loại trung bình khá. Nhưng rồi khi tôi được thực tập cơ sở cuối năm 1, tinh 
thần của tôi đã thay đổi - tôi đã cảm nhận được sự quan trọng của ngành Bảo vệ thực vật. 
Điều đó đã làm tôi giác ngộ được những gì mà tôi đã theo học. Cũng như các thầy cô 
khoa Nông Học đã nói “Chuyến đi thực tập cơ sở 1 hoặc là cơ hội để các em gắn bó với 
ngành học này hoặc là để các em quyết định thay đổi nếu nhận ra mình không thích hợp ”. 
Khi tôi bắt đầu học các học phần chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật thì người để lại ấn 
tượng sâu sắc nhất trong tôi là Cô Nguyễn Thị Chắt. Cô là người thầy giúp tôi trong quá 
trình học tập và như người thân trong gia đình chỉ bảo tôi trong cuộc sống. Trong học tập, 
Cô bảo không chỉ có Cô nói mà là sự trao đổi giữa cô và sinh viên để cùng nhau xây 
dựng bài học tốt hơn. 

Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô bước vào lớp, trên người khoác chiếc áo 
blouse trắng toát và Cô hỏi lớp “Các em có nghe danh tiếng Cô chưa?”. Tôi ngỡ ngàng 
chưa biết ý Cô thế nào thì bạn ngồi bên cạnh tôi khẻ nói “Cô nổi tiếng khó tính đấy”. 
Đúng là nhìn thoáng qua thì Cô khó tính thật nhưng trong ánh mắt Cô nhìn chúng tôi có 
nét gì đó dịu êm và ấm áp giống như cách của người mẹ nhìn các con của mình. 

Trong những ngày tháng tiếp xúc với Cô, tôi thật sự yêu mến Cô. Cô không những 
dạy chúng tôi về kiến thức chuyên ngành mà còn dạy những kiến thức về cuộc sống xung 
quanh. Cô đã thật sự làm tôi quên đi ý nguyện ban đầu để chấp nhận hiện tại. Cô đã từng 
nói: “Nghề nào cũng có cái hay của nó, nếu ta biết vận dụng và làm cho tốt thì điều gì 
cũng có thể thực hiện được”. Tôi cũng nghe Cô kể chuyện ngày xưa của Cô, lúc Cô được 
cử đi du học bên Liên Xô về ngành y học nhưng vì lí do khách quan, Cô lại học ngành 
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Côn trùng học. Nhưng khi Cô tiếp xúc và nghiên cứu nhiều thì thật sự Cô đã gắn bó với 
Côn trùng học cho đến bây giờ đã mấy chục năm.  

Nghe Cô tâm sự như vậy tôi mới thấy suy nghĩ của mình thật là tầm thường. Nhờ 
đó tôi đã nhận ra một kinh nghiệm sống “Đừng đau khổ vì cái ta đã mất, Hãy hạnh phúc 
với cái ta đang có”. 

 Trong tiết học thực hành đầu tiên, tôi rất sợ khi tiếp xúc trực tiếp với những con 
sâu, thân đầy lông và mềm, nhìn chúng đã ghê sợ huống chi là cầm chúng. Đó là cảm 
giác thật sự không chỉ của riêng tôi mà các bạn trong lớp tôi cũng thế. Nhưng sau khi tiếp 
xúc nhiều lần, nghiên cứu và quan sát kỹ từng bộ phận của chúng, tôi mới thấy được sự 
lôi cuốn và cái cảm giác sợ hãi ban đầu đã không còn và trong đầu tôi hiện lên những nét 
đẹp tinh túy của chúng. Cô cũng đã từng nói: “Khi ta nhìn côn trùng mà ta thấy chúng 
đẹp, chúng xinh thì ta mới có thể thật sự gắn bó với chúng”. Một triết lí mà tôi học hỏi 
được đối với một kỹ sư hay bất cứ ngành nào là để có thể quản lí và phòng trừ đối tượng 
thì phải thật sự hiểu về đối tượng đó, cũng như câu “Biết địch biết ta trăm trận trăm 
thắng” mà. Học ngành này cũng có khác gì học y khoa đâu các em. Đôi khi còn hay hơn 
nữa đấy chứ và cứ thế là Cô cười, nụ cười của Cô làm tôi có cảm giác thanh bình sao ấy. 
Cô nói vui “Con người đau yếu chỗ nào còn lên tiếng bảo với bác sĩ, còn cây bị bệnh hại 
thì đâu thể kêu la được đâu”. Thế mà ta điều trị được mới là tài chứ. Không chỉ có học 
ngành y khoa mới được gọi là bác sĩ mà chúng ta cũng là “Bác sĩ cây trồng” chứ . 

Tôi đã thật sự thay đổi cái nhìn về ngành Nông Học, không phải chúng tôi học 
Nông Học để làm nông dân mà học để làm cho nông nghiệp tiến bộ hơn, học những kiến 
thức hay, những kỹ thuật mới để áp dụng làm giàu cho đất nước. Nước ta là nước nông 
nghiệp, muốn đất nước giàu mạnh thì nông nghiệp phải vững chắc. 

Từ Cô, tôi đã giác ngộ được những chân lý nên kết quả học tập của tôi tiến bộ hơn 
nhiều so với trước. Học Nông học thì đã sao, học cái gì cũng chỉ để có thể tự nuôi sống 
bản thân và giúp đỡ gia đình mà thôi. Vậy thì nếu ta có lòng yêu nghề, thì nghề sẽ không 
phụ ta đâu. 

 


