
HAPPY NEW YEAR 2015

On 10 October 2014, Vietnam National University of 
Agriculture (VNUA) solemnly organized the Opening Ceremony 
of Academic Year 2014-2015 and the Celebration of the 58th 
Anniversary of VNUA.

Academic Year 2013-2014 gained fruitful results thanks to 
the renovation in management and the improvement in training and 
research which were strictly executed by all the University’s member 
units. The President of VNUA, in his speech at the ceremony, 
emphasized the challenges to the new academic year and called 
for efforts of all staff and students and a continuing comprehensive 
renovation in training, research, and technology transfer.    

At the ceremony, scholarships for disadvantaged students 
who attained good academic performance were rewarded. Many 
other scholarships were also presented to students at the different 
faculties. 

Given remarkable achievements of the previous year, 
VNUA determines to realize all targets for highly qualified and 
internationally recognized training and research quality. VNUA 
strives to become a multidisciplinary university and gradually 
penetrates into the international integration.

CELEBERATING THE 58th ANNIVERSARY OF  

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE 

AND OPENING THE NEW ACCADEMIC YEAR
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Vietnam National University of Agriculture held 
Annual Staff Meeting 2014 – 2015 on 15 Jan 2015 with the 
attendance of Mr. Vu Xuan Thuy - Chairman of Agriculture 
and Rural Development Trade Union, representatives of 
VNUA Communist Party, Presidency Board, Trade Union, 
Youth Union and 202 representative staff to review results 
of the academic year 2013 - 2014 and discuss plans for 
the year 2014 -2015 as well as suggestions and solutions 
for VNUA’s development in the coming period. At the 
Meeting, comments and opinions from all units about 
VNUA’s performance had been wrapped up and shared 
with participants. 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam trao quyết định cho GS.TS Trần Đức Viên 
- Giám đốc Học viện

Thăm quan Viện Nghiên cứu Phát triển cây trồngThăm quan Trung tâm Giống lợn chất lượng cao

Annual Staff Meeting 
2014 – 2015

The Meeting verified VNUA’s Resolution which aims 
at implementing a comprehensive renovation on research 
and training in order to fulfill requirements of the national 
industrialization and modernization process in the context 
of global integration. Duties of VNUA are closely linked to 
the programs for rural development towards improvement 
in value added agricultural products and position of VNUA 
in the region as well as in the world. 

 

VNUA announced the Decisions of the Minister of 
Agriculture and Rural Development on the appointment of 
VNUA’s Leaders on 28 October 2014. Under the Decisions, 
the term of VNUA’s President for Prof. Dr. Tran Duc Vien 
would be prolonged until mid of 2015; Assoc. Prof. Dr. 
Vu Van Liet and Assoc. Prof.  Dr. Dinh Van Chinh, would 
finished their term as Vice Presidents at the end of October 
2014; Assoc. Prof.  Dr. Nguyen Thi Lan and Assoc. Prof. Dr. 
Pham Van Cuong to be Vice Presidents since 1 November, 
2014.

Deputy Minister of Agriculture and Rural 
Development, Tran Thanh Nam, presented the Decisions 
to the new appointed Vice Presidents of VNUA. After the 
ceremony, Deputy Minister Tran Thanh Nam visited some 
demonstration models and farms of VNUA.

Appointment of VNUA’s leaders
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On 17 Jan 2015, Vietnam National 
University of Agriculture held a Workshop on 
Agricultural Restructuring of Vietnam: From 
Policy to Practice.

Attending the Workshop were Mr. 
Nguyen Thien Nhan, member of the 
Political Bureau and Chairman of Vietnam 
Fatherland Front Central Committee, Mr. 
Nguyen Quan, member of the Central 
Committee of the Communist Party of 
Vietnam and Minister of Science and 
Technology, Mr. Phan Xuan Dung, 
member of the Central Committee of 
the Communist Party of Vietnam and 
Chairman of the National Assembly 
Committee for Science, Technology and 
Environment, Mr. Nguyen Xuan Cuong, 
member of the Central Committee 
of the Communist Party of Vietnam 
and Deputy Chairman of the Central 
Economic Commission, Mr. Le Quoc 
Doanh, Deputy Minister of Agriculture 
and Rural Development, Mr. Dang Huy 
Dong, Deputy Minister of Planning and 
Investment, experts, researchers, policy 

makers, and representatives from relevant 
national agencies, and organizations.

Opening the workshop, Prof. Dr. Tran 
Duc Vien, President of VNUA, stated that 
agricultural restructuring should lead to a 
high-tech agriculture and intellectual rural 
development. 

Prof. Dr. Do Kim Chung (VNUA) said 
that agricultural restructuring needs a market 
driven planning with both medium and long 
term (50 to 100 year) objectives before 
executing industrial and urban plans while 
Assoc. Prof. Dr. Chu Tien Quang (Central 
Institute for Economics and Management) 
mentioned about enhancement of 
competitive capacity and sustainable 
development.

Dr. Dao The Anh from the Crops 
Research Institute recommended that 
policies on improving value added agriculture 
should be reviewed also.

Speaking at the conference, Mr. 
Nguyen Thien Nhan affirmed that in order to 
facilitate the agricultural restructuring, grass-
root unit must carry out its own renovation. 

In fact, in Vietnam the household is 
considered as a grass-root unit. So, if there 
is no organization in production for about 
current 10 million households, disorders 
as well as low competition with foreign 
goods would be obvious. Therefore, the 
agricultural restructuring must commence 
by restructuring cooperatives composed of 
households, or by enhancing the linkage 
between households and enterprises.

Mr. Nguyen Thien Nhan further added 
that restructuring of agricultural product 
purchasing and input supply systems must 
be done too. Along with that, identifying 
national key products and establishing a 
good relation between scientists and farmers 
are essentially promoted so that scientific 
advances can be transferred to farmers 
more effectively. Insurance in agriculture 
must be concerned too, he said.

The Workshop was successfully 
held with fruitful presentations, intensive 
comments and recommendations for 
the best performance in agricultural 
restructuring in Vietnam from participants.

Workshop on restructuring of Vietnams 
agriculture: FROM POLICY TO PRACTICE

“Agriculture, rural areas, and farmers are 
in need of new impetus to develop.

Only science and technology mastering 
can push agriculture forward and make 

breakthroughs” 

Affirmed Prof. Dr. Tran Duc Vien.

Mr. Nguyen Thien Nhan, member of the Political Bureau and Chairman of Vietnam 
Fatherland Front Central Committee, speaking at the Workshop
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EDUCATION

A joint forum between Vietnam National University 
of Agriculture and Enterprises on Profession Oriented 
Higher Education (POHE) was held on 16 October 2014 
with the participation of delegates from the Departments 
and Divisions of the Ministry of Agriculture and Rural 
Development, POHE Phase 2 Management Board, the 
Ministry of Education and Training, the Departments of 
Agriculture and Rural Developments and the Departments 
of Science and Technology of Hung Yen and Hai Duong 
provinces, leaders of Corporates, enterprises, and mass 
media reporters. At the Forum, presentations on the status 
quo of the cooperation between VNUA and enterprises 
with particular focus on the delivery of apprentice courses 
in horticulture were presented. Also the Forum served 
as a platform for intensive discussions on advantages, 

disadvantages, and lessons learnt, and opened potential 
opportunities in promoting interaction between VNUA and 
enterprises. The Forum did contribute to POHE concept 
replication in the higher education system in Vietnam.

Graduation Ceremony for 
students who had completed a 4 
month reserved military officers’ 
training course held at the 
Regional Militarily School 3 was 
organized. Assoc. Prof. Dr. Dinh 

Van Chinh congratulated them and 
wished that they would continue 
making their efforts for enriching 
moral conduct and professional 
capacity to contribute for national 
development.

58 58 Years of Commitment to Training 

Graduation Ceremony for students who had completed a 
4 month reserved military  officers’ training course

Forum on Profession Oriented Higher 
Education (POHE)

VNUA and Cat Lam International Co.ltd held an Orientation Meeting for Occupations and Scholarships in Taiwan 
on 3 November 2015. Information as well as consultation on occupations and scholarships in Taiwan was provided to 
participants from 12 faculties of VNUA.

Over 58 year development, Vietnam 
National University of Agriculture has produced 
nearly 80,000 BSc and equivalents, 5,000 
Masters and 500 PhDs, who have made 
important contributions to the development of 
Vietnam, particularly the agricultural sector, 
which recruits about 80% of the annual graduates 
from VNUA. In addition, VNUA has trained about 
500 graduates at all levels for Laos, Cambodia, 
Angola, China, and Mozambique. Many of 
these alumni have held key posts in agricultural 
agencies and have made great contributions to 
the socio-economic development in their home countries.

VNUA has established bilateral collaboration with more 
than 80 academic institutions all over the world. So far, the 
University has already developed joint training programs 
with prestigious universities from the United States, the 

Netherlands, and Belgium, and student and staff exchange 
programs with universities worldwide, particularly with the 
ones in the Asian region.

Every year, VNUA enrolls roughly 10,000 undergraduates, 
1,200 Master and nearly 60 Doctoral students. The current 
population of students is approximately 40,000.

Orientation Meeting for Occupations and Scholarships in Taiwan

Assoc. Prof. Dr. Dinh Van Chinh presented Degrees to graduates

Assoc. Prof. Dr. Vu Van Liet opened 
the Forum

Dr. Tran Thi Minh Hang, POHE2 
project coordinator at VNUA 

presented the status quo of the 
cooperation between VNUA and 

enterprises in Vegetables - Flowers - 
Fruit Crops/Horticulture
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INTERNATIONAL COOPERATION

On 1 Dec 2014, the New Zealand Special Agriculture Trade Envoy, H.E. 
Mike Petersen and the New Zealand Ambassador to Viet Nam, H.E. Haike 
Manning led a delegation on an official visit to VNUA. Vice Presidents of VNUA, 
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tat Canh and Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Lan, and 
representative leaders of faculties warmly welcomed the delegation.

Mr. Mike Petersen gave a special speech on global trade opportunities 
for agriculture producing countries like Vietnam and New Zealand to staff 
and students of VNUA. He also provided the participants with an overview of 
advanced agriculture and livestock production of his country with beautiful, 
typical and illustrative images.

The first visit of New Zealand Special Agriculture Trade Envoy to Vietnam 
and VNUA in particular affirmed the commitment of New Zealand to strengthen 
cooperation with Vietnam especially in the fields of trade and agriculture.

New Zealand Special Agriculture Trade Envoy visited 
Vietnam National University of Agriculture

Visit of the Moscow State Academy of 
Veterinary Medicine and Biotechnology 

Named After Ki Skriabin, Russia

On 18 Dec 2014, Dr. Fedor Vasilievich Ivanovich, an 
academician of the Russian Academy of Agricultural Sciences (RAAS), 
Director of the Moscow State Academy of Veterinary Medicine and 
Biotechnology named after KI Skriabin leading a delegation including 
representatives from academic institutions and companies in the fields 
of veterinary medicine and plant breeding officially visited Vietnam 
National University of Agriculture. At the meeting, the two sides 
discussed mutual interests for developing protocols between Vietnam 
and Russia concerning reproductive technologies, parasites and 
infectious diseases of dairy cattle, biotechnology, and plant breeding.

VNUA warmly welcomed a delegation of the Hungarian 
University Rectors

On 28 Dec 2014, the Hungarian University Rectors Delegation with 
the participation of Dr. János Tőzsér, Rector of Szent István University, one 
of the universities of Kaposvár University; Mr. Elek Bartha, Vice Rector of 
the University of Debrecen, Mr. Marton Beke, Coordinator of Tempus Public 
Foundation, a non-profit organization established in 1996 by the Hungarian 
Government and several other members officially visited Vietnam National 
University of Agriculture.

At the meeting, the parties exchanged general information about their 
capacity in terms of education and research, shared mutual interests, and 
potential education opportunities in Hungary. On this occasion, the University 
of Kaposvar and Vietnam National University of Agriculture signed a MoU which 
has laid down a foundation for future cooperation.

Prospects of cooperation with 
Pibuslongkram Rajabhat University

On 17 Dec 2014, a delegation from Department 
of Agricultural Technology and Food (DATF), 
Pibuslongkram Rajabhat University, Thailand led 
by Assoc. Prof. Dr Piyawan Supavititpatana, Vice 
Dean of DATF visited Vietnam National University 
of Agriculture. The two sides signed a MoU in 
Animal Science and Food Technology and agreed 
to quickly proceed student exchange programs 
among the two universities. VNUA 5
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Enhancing cooperation with 
CARGILL Vietnam

The Faculty of Animal Science and 
Aquaculture and Cargill Vietnam had an official 
working meeting on 20 October 2014. Leaders 
of the two sides highly consented to some 
extracurricular activities, scholarship, and 
internship programs for VNUA’s students.

Potential cooperation in research and training with 
Flinders University of Australia

On 16 October 2014, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Xuan Trach, 
Vice President of Vietnam National University of Agriculture together 
with representative leaders of the Faculties of Environment, Animal 
Science and Aquaculture, International Cooperation Office warmly 
received a delegation of Flinders University, Australia led by Prof. 
Nancy Cromar, Pro-Vice Chancellor for International Affairs.

During the meeting, the two sides discussed and shared mutual 
interests and potential joint research in the fields of environment, 
water resource management, climate change, animal husbandry 
production waste management, and student exchange programs 
under the framework of the Program “Asia Bound” funded by the 
Australian Government.

Promoting technology transfer linkage between 
Vietnam National University of Agriculture, Nam 
Dinh province and Miyazaki Prefecture, Japan

On 16 Dec 2014, a delegation of agricultural officials from 
Miyazaki prefecture, Japan led by Mr. Gunji Yukitosh, Deputy Director of 
the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries and Head of the 
Department of Agriculture and Rural development of Nam Dinh province, 
Mr. Nguyen Phung Hoan had an official working visit to Vietnam National 
University of Agriculture.

To promote multiple cooperation, leaders of the two sides all 
urged an expansion and diversification of cooperation among parties. 
Particularly, VNUA will assist Nam Dinh in building capacity for local 
staff focusing on pork meat processing technology, vegetable and 
fruit preservation and processing technology, mushroom breeding and 
planting, etc. Minami Kyushu University will provide agricultural hi-tech 
consultation for Nam Dinh and VNUA.

The 52nd Seameo Biotrop Governing Board 
Meeting In Hanoi 

VNUA and the Southeast Asian Regional Center for Tropical 
Biology (SEAMEO BIOTROP) based in Bogor Indonesia co-hosted 
the 52nd SEAMEO BIOTROP Governing Board Meeting at Sofitel 
Plaza Hotel from 23 to 25 September 2014. 

The Governing Board Meeting is an annual event of SEAMEO 
BIOTROP to review activities and achievements, discussed and 
reached approval on the proposed three year financial budget from 
2015 to 2018 and related issues.

A delegation of VNUA worked with 
Guangxi University

From 13 to 17 September 2014, a 
delegation led by Assoc. Prof. Dr Nguyen 
Tat Canh, Vice President for Science and 
Technology of VNUA paid an official working 
visit to Guangxi University, China. The two 
sides shared achievements and discussed 
about potential cooperation in research, 
training, and staff and student exchanges.

Improving capacity for agricultural management 
and technical officials of Lao PDR

Under an Agreement between VNUA and Hanoi Department 
of Agriculture and Rural Development, Department of Agricultural 
Economics, Faculty of Economics and Rural Development held a 
training course on agricultural management and rural development 
for officials of Vientiane Department of Agro-Forestry (DAF) and 
Luangprabang DAF, Lao PDR from 29 August to 31 September 2014. 

The training course contributed to reinforcing friendship and 
solidarity between the two Parties, Governments, Hanoi, Vientiane 
and Luangprabang particularly in agriculture, forestry and rural 
development.

Rector of National Changhua 
University of Education visited and 

worked with VNUA

A delegation of the National Changhua 
University of Education (NCUE) led by Prof. 
Yen-Kuang Kuo, Rector of NCUE visited 
and worked with VNUA on 11 Dec 2014. On 
this occasion, the two sides signed an MOU 
to agree on establishment of a center for 
Chinese language, development of protocols 
in biotechnology, and organization of short 
training courses for staff and students.

President of VNUA, Prof. Tran Duc Vien, 
and his counterpart, Prof. Yen-Kuang Kuo both 
affirmed their commitment and strong support 
for promoting bilateral cooperation.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

On 6 December 2014, the Ministry 
of Agriculture and Rural Development in 
collaboration with the Ministry of Science and 
Technology held a seminar on “Science and 
Technology for Restructuring the Agricultural 
Sector Associated with Development of New 
Rural Areas” in Hanoi.

VNUA brought to the exhibition notable 
products such as veterinary vaccines, quick 
diagnosis kit for blue ear disease, microorganisms 
for animal wastes composting, mushroom, new 
varieties of fruits and flowers, nutrient products 
made from agricultural and animal husbandry 
production waste for plants such as organic 
compost tablets, D409 nutrient liquid, potted trees 
and technologies such as aeroponic technology, 
and breeding technology.

The 45th Meeting of the 
Science and Technology Club of 
Technical Universities held in 

Thanh Hoa province

On 7 and 8 November 2014, the 
Science and Technology Club of Technical 
Universities held a workshop on “Technical 
Universities with Sustainable Development 
of Thanh Hoa province”. 

VNUA presented two projects namely 
Influence of foliar fertilizers Lactofol on 
tomato and cucumber yields during spring 
crop 2013 in Gia Lam, Hanoi by Assoc. Prof. 
Dr. Nguyen Tat Canh and Dr. Hoang Dang 
Dung and Determine the prevalence of the 
trichinosis caused by Trichinella spiralis on 
pigs and mice in Muong Lat district, Thanh 
Hoa province by Ms. Nguyen Thi Nhien.

VNUA students won the first prize of  
“Vietnam Young Science Talents” 

Students Ha Van Tam, Pham Thi Minh Hue, Nguyen Thi Hang, Le 
Anh Cuong, Chu Tien Ham from the Faculty of Veterinary Medicine were 
awarded the first prize of “Vietnam Young Science Talents 2014” for a 

research project 
on “Diagnose 
lymphomas in 
imported dogs” 
under the advisory of 
Veterinary Medicine 
Doctor. Nguyen Thi 
Yen. The project 
was highly valued 
for its significance 
and contribution to 
scientific research 
of specialized 
students.

Vietnam national university of agriculture 
participated in the exhibition of the seminar on 

“SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 
RESTRUCTURING THE AGRICULTURAL 

SECTOR ASSOCIATED WITH DEVELOPMENT 
OF NEW RURAL AREAS”
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On 14 November 2014, 
the Institute of Crops Research 
and Development (ICRD) held 
a signing ceremony to transfer 
copyrights of the two rice 
varieties namely ĐH11 and Bac 
Thom No7 (BT7KBL) to Hai 
Phong Agricultural Investment 
and Technology Development 
JSC and Vietnam ARAVA JSC.

ĐH11 rice variety was 
tested in different regions of 

Vietnam. Results showed that 
it well adapted to many different 
ecological conditions in a 
number of provinces of Vietnam 
such as Hung Yen, Ha Noi, Hai 
Duong, Hai Phong, Ninh Binh, 
Nam Dinh, Thai Binh, Thanh 
Hoa, and Nghe An with strong 
growth and good quality and 
yield. The growth period of ĐH11 

in the Spring season was about 125-
128 days; in the Summer season about 
105-115 days. The average plant height 
ranged from 90 to 100 cm.  It had a good 
resistance to the cold, and pathogens 
(eg. Fungus Rhizoctonia solani, 
Pyricularia oryzae). The yield reached 
from 5.8 to 6.5 ton/ha (Summer season) 
and 6.5 to 7.5 ton/ha of (Spring season).

BT7KBL, a leaf blight resistant rice 

variety, was bred by the backcross 
method (Bac thom No7/IRBB21) 
followed by pedigree selection. 
BT7KBL is highly resistant to race 
3 and 5 of bacterial leaf blight and 
moderately resistant to race 14.  
It has agronomic characteristics 
similar to those of Bac thom No 7 
(BT7), short growth duration (130-
135 days in the Spring season, 103 
– 105 day in the Summer season), 
average yield 5.0 – 5.5 tons per 
hectare with good quality. 

BT7KBL is suitable for late 
Spring and early Summer season 
in the northern provinces of 
Vietnam. BT7KBL was accepted by 
MARD for expansion in Northern 
provinces.

The 2014 Mekong Delta 
Economic Cooperation 

Forum (MDEC) 

The 2014 Mekong 
Delta Economic Cooperation 
Forum (MDEC) was held 
from 2 to 7 November 2014 
in Soc Trang province. 
VNUA attended the Forum 
with its new products such 
as high yield rice varieties 
(Huong com 4, Bac thom 7, 
Huong Viet 3), mushrooms, 
veterinary medicine 
vaccines, bio-products (HUA-
BIOMIX, EMINA), etc. VNUA 
representative also delivered 
a presentation in a seminar 
on Agricultural Restructuring 
and New Rural Development 
under Climate Change in 
Mekong Delta.

The 7th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/
Conservation

From 14 to 17 October 2014, the Faculty of Veterinary Medicine in collaboration 
with the Asian Society of Zoo and Wildlife Medicine (ASZWM) and Institute of Ecology and 
Biological Resources (IEBR) hosted the 7th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/
Conservation in Tam Dao National Park with a focus on “One Health in Asia Pacific”.

The Meeting was participated by specialists in Wildlife Medicine/Conservation 
from 20 countries and local organizations in Vietnam. The Meeting drew discussions 
on (1) disease surveillance in wildlife, (2) reproduction and diseases of elephants , (3) 
bear raising in Asia, (4) wildlife diseases and parasites, (5) conservation of primates, 
(6) veterinary medicine in aquaculture, (7) reptiles and amphibians, (8) Zoo veterinary 
networks, and (9) veterinary clinical.

Sustainable wastewater management systems  
for small communities  

A seminar on Sustainable Wastewater Management Systems for Small 
Communities with a presentation by Professor Howard Fallowfield, Flinders University 
Australia was held at VNUA. The seminar drew a large number of participants from 
VNUA, the Embassy of Australia in Vietnam, and many other academic institutions 
and enterprises concerning drinking water and wastewater treatment and fisheries. 
Possibilities to apply wastewater management systems in small communities in 
Vietnam were highlighted.

Assoc.Prof. Dr Vu Van Liet signed the 
agreement to transfer the copyright of Bac 

Thom No7 (BT7KBL) to Vietnam ARAVA JSC

Assoc.Prof. Dr Vu Van Liet  signed the agreement to 
transfer the copyright of ĐH11 to  Hai Phong 

Agricultural Investment and Technology 

Prof. Dr. Tran Duc Vien signed the agreement 
to transfer the copyright of CT16 to Cuong Tan 

JSC, Nam Dinh

Rice variety copyright 
transfer: CT16, ĐH11 

and Bac Thom No7 
(BT7KBL)
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Việc chọn tạo giống ngô lai lá 
đứng trồng mật độ cao đang được 
thực hiện tại Viện Nghiên cứu và 
Phát triển cây trồng. Ngô lá đứng 
ngắn ngày là mô hình lý tưởng để 
tăng khả năng quang hợp của quần 
thể và tăng mật độ trồng nhằm tăng 
năng suất trên đơn vị diện tích. 
Trong vụ Thu Ðông năm 2014, Viện 
đã tiến hành đánh giá một số dòng 
và tổ hợp ngô lai lá đứng triển vọng, 
trong tương lai gần sẽ phổ biến ra 
sản xuất phục vụ cho chương trình 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp của 
nước ta.

Chọn tạo giống ngô lai lá đứng

TIN VẮN

Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các 
trường đại học cao đẳng khối Nông - Lâm - 

Ngư - Thuỷ lợi toàn quốc lần thứ 6

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 25-26/9 tại Trường 
Ðại học Tây Nguyên với 239 công trình đến từ 15 Học 
viện và Trường đại học của khối Nông, Lâm, Ngư, Thủy 
sản; 79 công trình được lựa chọn trình bày. Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam có 08 công trình được trình bày trong số 
26 công trình tham dự. Kết quả đạt 02 giải Nhất (01 của 
giảng viên trẻ và 01 của sinh viên), 01 giải Nhì (giảng viên 
trẻ), 03 giải Ba (01 của giảng viên trẻ và 02 của sinh viên), 
02 giải Khuyến khích (sinh viên), 01 giải Nhì toàn đoàn.

Phòng tránh và kiểm soát độc tố nấm mốc 
trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện NN Việt 
Nam và Trung tâm Sinh học Nhiệt đới Ðông Nam Á 
(SEAMEO BIOTROP) năm 2014, từ ngày 25 - 30/9, hai 
bên đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn với sự tham 
gia của cán bộ nghiên cứu, giảng viên từ 9 trường 
đại học, viện nghiên cứu trong cả nước, 4 học viên từ 
Campuchia và Thái Lan. Nhiều thông tin bổ ích về nấm 
mốc, các phương pháp để phòng tránh và kiểm soát 
nấm mốc, phương pháp phân tích độc tố nấm mốc đã 
được trình bày. 

Hội thảo: “Một số thành tựu NCKH trong lĩnh vực cơ điện nông 
nghiệp 2014” do khoa Cơ điện tổ chức ngày 17/11 nhằm giới 
thiệu kết quả nghiên cứu, tổng kết hoạt động khoa học công nghệ 
và vinh danh các nhà khoa học có thành tích xuất sắc của khoa 
trong năm 2013-2014. Nhiều báo cáo, tham luận mang tính định 
hướng nghiên cứu và tính thời sự đã được các nhà khoa học trình 
bày, thể hiện sự trăn trở, lòng nhiệt huyết đồng thời nêu bật những 
tiềm năng phát triển, định hướng cho hoạt động khoa học công 
nghệ của Khoa trong thời gian tới.
* Hai chuyên đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu chính là “Presentation 
on Oxidative stress in plant mitochondria” tại Khoa Công nghệ 
sinh học và “Proteomics of seed maturation and germination” 
tại Khoa Nông học đã được GS. Ian Max Møller Trường Đại học 
Aarhus, Đan Mạch trình bày thu hút nhiều giảng viên, học viên 
cao học, sinh viên, các nhà khoa học nước ngoài đang làm việc 
tại Học viện tham dự. GS đã cung cấp nhiều thông tin mới trong 
nghiên cứu về oxy hóa, proteomics và triển vọng ứng dụng các 
nghiên cứu này để cải tiến khả năng chống chịu của cây trồng. 
* Ngày 19/9 Khoa Quản lý Ðất đai, Khoa Môi trường và Trường 
Ðại học Kyushu, Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Sử dụng hiệu quả 
đất, nước trong nông nghiệp và bảo vệ môi trường nông thôn 
ở Việt Nam - Nhật Bản”. Có 24 báo cáo được trình bày, nhận 
được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu nhằm đưa ra 
các giải pháp sử dụng hiệu quả đất, nước trong nông nghiệp và 
bảo vệ môi trường nông thôn ở Việt Nam - Nhật Bản.

* Tại UBND xã Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Dương, vào ngày 
01/10, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng của Học viện phối 
hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương tổ chức Hội 
nghị đầu bờ đánh giá kết quả của mô hình sản xuất giống 
lúa thuần Hương cốm 4. Hội nghị nhận xét Giống Hương cốm 4 
có năng suất khá (vụ Xuân từ 66,3 - 68,4 tạ/ha, vụ Mùa từ 59,7-
62,3 tạ/ha), chất lượng cơm ngon, mềm, xốp, vị đậm và có mùi 
thơm nhẹ.
* Seminar khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu sản xuất 
rau bền vững và hiệu quả tại Việt Nam” do TS. Arij Everaats, 
TS. Jacques Neeteson, ÐH Wageningen, Hà Lan và TS. Phạm 
Thị Thu Hương, Viện Cây lương thực, cây thực phẩm, Việt Nam 
trình bày tại Khoa Nông học vào ngày 29/10.
* “Reviewing my research in bioresource engineering” 
- Seminar khoa học của khoa Công nghệ sinh học tổ chức vào 
23/10, khái quát những nghiên cứu về việc sử dụng vi tảo biển 
bằng cách cải biến di truyền, tác giả Dr.Kojima Hiroyuki trình bày.
* Seminar “QTL mapping of nitrogen use efficiency and its 
components in rice - Phân tích thông tin di truyền liên quan 
đến hiệu suất sử dụng đạm ở lúa” do TS. Nguyễn Thị Thúy 
Hạnh – Bộ môn Sinh học trình bày vào ngày 9/10.
* “How to work in a safe environment while handling 
bacterials or chemicals” – Làm thế nào để làm việc trong một 
môi trường an toàn trong khi xử lý vi sinh hoặc hóa chất là nội 
dung seminar do Dr. William Mechard trình bày ngày 11/9 tại 
khoa Công nghệ sinh học. Nhiều trang thiết bị hiện đại cũng được 
giới thiệu để sinh viên được tiếp cận.
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TIN HOẠT ĐỘNG

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà 
giáo Việt Nam, Học viện đã tổ chức lễ mít 
tinh đồng thời công bố các quyết định của 
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và 
các Bộ tặng thưởng cho cá nhân, tập thể vì 
những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo của đất nước. 11 cá nhân 
được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 
Nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014, 03 
cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng ba và nhiều 
Bằng khen khác của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tặng thưởng cho tập thể và cá nhân 
của Học viện.

Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Rực rỡ đêm văn nghệ cán bộ viên chức 
chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 

Đêm văn nghệ 18/11 chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đã 
quy  tụ 25 tiết mục được chọn lọc tham gia hội diễn. Các tiết mục 
đều được đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung đến hình ảnh mang lại chất 
lượng cao cho cả đêm diễn. Kết quả Hội diễn gồm 02 giải nhất 
đồng ca (Khoa Quản lý đất đai và Khoa Nông học), 01 giải nhất về 
tốp (Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao), 1 giải nhất đơn ca, 
song ca, tam ca (Khoa lý luận chính trị và xã hội) và nhiều giải khác 
cho các đội tham gia.

Giải Kéo co và Đi bộ tập thể  
của cán bộ viên chức 

Lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 15/11, Giải Kéo co và Đi bộ tập 
thể đã tạo nên không khí hứng khởi, thu hút gần 1000 cán bộ viên chức 
(và chuyên gia nước ngoài) đang làm việc tại Học viện tham gia. Công ty 
cổ phần Đức Hạnh BMG đã tài trợ áo, mũ cho các vận động viên. Giải đã 
kết thúc tốt đẹp với kết quả như sau: Giải nhất kéo co: (Khoa CN&NTTS), 
Giải đi bộ: Giải quy mô (Liên quân Văn phòng Học viện, Ban Tài chính - 
Kế toán, Ban CTCT&CTSV, Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản lý cơ sở vật 
chất và Đầu tư, Ban thanh tra, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trạm y tế, 
Nhà xuất bản ĐHNN); Giải nhảt Tảp thả nam (Liên quân Khoa Giáo dục Quốc 
phòng và Khoa Lý luận chính trị và Xã hội); Giả nhất Tập thể nữ (Viện 
nghiên cứu và Phát triển cây trồng). Ngoài ra còn nhiều giải cá nhân khác.

Đ/c Nguyễn Thành Lệ - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ 
NN&PTNT trao bằng khen cho 7 tập thể có thành tích hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2013 – 2014

Trao được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng ba



HAPPY NEW YEAR 2015

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh Học viện nhiệm kỳ 2014-2017

Trong hai ngày 01và 02/11, Đoàn Thanh niên Học viện tổ 
chức Đại hội với sự tham gia của các đại biểu đoàn cấp trên, 
khách mời và 200 đoàn viên thanh niên ưu tú của Học viện.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên nhiệm kì 2012 – 2014, phương hướng, 
nhiệm vụ giai đoạn 2014 – 2017 và nghe các ý kiến tham luận 
về học tập, nghiên cứu khoa học. 33 đồng chí được bầu vào 
Ban Chấp hành Đoàn Học viện, trong đó có 11 UVTV, 01 bí thư, 
03 phó bí thư, 05 thành viên ủy ban kiểm tra, 01 chủ nhiệm ủy 
ban kiểm tra. Đồng chí Đỗ Thị Kim Hương, giảng viên khoa Lý 
luận Chính trị và xã hội được bầu làm Bí thư Đoàn Học viện.

Giao lưu “Đường đến thành công” và thành 
lập “Quỹ học bổng VNUA”

Học viện phối hợp với Tập đoàn Đức Hạnh BMG tổ chức 
Chương trình giao lưu, trao học bổng, nói chuyện về định 
hướng xây dựng kế hoạch học tập, kinh doanh hiệu quả, đem 
lại thành công trong tương lai với sinh viên vào ngày 31/10.

Hai bên ký kết biên bản công bố thành lập “Quỹ học bổng 
VNUA”. Tập đoàn BMG ủng hộ 200 triệu đồng cho quỹ, trao 

Liên hoan Sinh viên tuyên truyền 
giới thiệu sách phòng, chống ma túy 

năm 2014 
Ngày 30/10, đoàn cán bộ viên chức và 

sinh viên Học viện đã tham dự Liên hoan “Sinh 
viên tuyên truyền giới thiệu sách phòng, chống 
ma túy” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 
chức tại tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Trải qua 3 vòng thi, đội Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam đoạt giải nhì và giải giới thiệu 
đội hình hay nhất, giải tuyên truyền giới thiệu 
sách hay nhất.

tặng 100 suất học bổng thực tập trị giá 800 
triệu, 100 suất học bổng thực tập trị giá 800 
triệu cho sinh viên của Khoa Thú y, tổng trị giá 
1,8 tỷ đồng. 

TS. Trần Đức Hạnh - Chủ tịch HĐQT, 
TGĐ Công ty đã chia sẻ với sinh viên triết lý 
trong kinh doanh và một số lưu ý trong kỹ năng 
mềm cần thiết sau khi ra trường cho sinh viên 
của Học viện.

Tiết mục của đội Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA 11
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2.140 sinh viên tình nguyện tham gia hiến 
máu tại ngày hội “Nông nghiệp một trái tim hồng”

Được tổ chức vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên, 
Hội Sinh viên Học viện. Tham gia chương trình, sinh viên được tư vấn, kiểm 
tra, xét nghiệm máu và được cấp Giấy Chứng nhận hiến máu tình nguyện 
của Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo.

1.634 đơn vị máu thu được trong ngày là tấm lòng của các tình nguyện 
viên, cán bộ, giảng viên Học viện dành cho những bệnh nhân đang cần sự 
giúp đỡ của cộng đồng.

Sinh viên Học viện nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 
“Đảng viên trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2015”

Ngày 09/01 tại “Festival Sinh viên Thủ đô lần thứ III năm 2015, 03 
sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam vinh dự được Hội Sinh viên 
thành phố Hà Nội trao tặng “Danh hiệu sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, 
6 sinh viên nhận danh hiệu đảng viên tiêu biểu.

Festival năm nay được tổ chức tại Nhà Văn hóa học sinh, sinh 
viên Hà Nội với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn và thiết thực như: 
ngày hội việc làm, Ngày hội sách sinh viên 2015, Hành trình bài ca sinh 
viên, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm ảnh 
về hoạt động tình nguyện của sinh viên Thủ đô.


