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Trong tháng 4 vừa qua, BCH Đoàn ĐH NÔNG LÂM đã tổ chức một chương trình giao lưu dành cho sinh viên 
đang theo học ngành Công Nghệ Sinh Học của 5 trường Đại học đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có đào tạo 
chuyên ngành CNSH. Sinh viên khoa CNSH trường Đại học Văn Lang chúng ta cũng được mời và đã tham gia rất 
đông đủ với số lượng 200 sinh viên.  

Buổi giao lưu nhằm mụch đích tạo điều kiện học hỏi, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm học 
tập trong một sân chơi khoa học và bổ ích 

Riêng đối với các bạn sinh viên khoa CNSH - Đại học Văn Lang tham gia, ngoài mục đích chung của chương trình, 
chúng ta còn ý thức được rằng đây là dịp để cho các bạn sinh viên các trường khác hiểu được sinh viên VĂN 
LANG là sinh viên có ý thức tổ chức, kỷ luật, văn minh, lịch sự, vững kiến thức chuyên môn, xứng đáng với 
truyền thống “ĐẠO ĐỨC – Ý CHÍ – SÁNG TẠO”, góp phần nâng cao uy tín cho trường ĐHDL VĂN LANG trong 
bình diện chung với các trường Đại học của thành phố Hồ Chí Minh . 

Chương trình giao lưu được diễn ra từ : 8h00 đến 12h00 ngày 04 – 04 – 2004 tại sân trường – Hội trường ĐH 
NÔNG LÂM TPHCM 

Đối tượng giao lưu chính là sinh viên cuả 5 trường, bao gồm: ĐH BÁCH KHOA, ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐH 
NÔNG LÂM, ĐH MỞ BÁN CÔNG, ĐHDL VĂN LANG

Việc tham gia giao lưu của sinh viên Khoa CNSH được sự thống nhất giữa Ban chủ nhiệm khoa và BCH Đoàn 
TNCS HCM Trường, cũng như được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, nên đã được tổ chức khá chu đáo và chuẩn bị 
cẩn thận.  

Với phương châm chỉ đạo của Ban Giám hiệu : Đảm bảo an toàn là trên hết, đồng thời phải có sự chỉ đạo, tổ chức 
chặt chẽ của Khoa, sao cho thông qua buổi giao lưu, sinh viên Văn Lang phải thể hiện những tiêu chí của nhà 
trường, phải phát huy được tính kỷ luật cao, tỏ rõ sự văn minh, lịch sự trong ánh mắt của các sinh viên trường 
bạn . 

Với tinh thần chỉ đạo trên, khác với các trường bạn, Khoa đã cử 3 giáo viên chủ nhiệm, phối hợp với cán bộ Đoàn 
của các lớp, cùng đi với các em và trực tiếp quản lý, chỉ đạo cả nội dung tham gia giao lưu trong các phần thi kiến 
thức. Được Ban Giám Hiệu đồng ý, Khoa đã thuê 4 xe bus chở đoàn đến địa điểm giao lưu.  

Việc tổ chức chu đáo của chúng ta đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong các trường bạn về sự quan tâm chỉ đạo của nhà 
trường, mặc dù là việc của Đoàn Thanh niên nhưng trường chúng ta đã góp thêm một kinh nghiệm về quản lý 
cho các trường bạn đối với mọi hoạt động phong trào của sinh viên. Đây chính là truyền thống lâu nay của trường 
Đại học Văn Lang mà các trường bạn phải thừa nhận trong nhiều lần chúng ta tổ chức các hoạt động phối hợp với 
các trường bạn. 

Nội dung giao lưu bao gồm các trò chơi tập thể, thi giới thiệu về Trường, thi sáng tạo sinh viên, thi trắc nghiệm 
kiến thức chuyên ngành của 5 đội đại biểu của 5 trường.  

Kết quả đội Khoa CNSH Trường ĐHDL Văn Lang được giải nhất và được đề nghị là đơn vị tổ chức giao lưu lần sau. 

Chuyến giao lưu đã thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối và đạt được những. yêu cầu ban đầu của Ban giám hiệu 
nhà trường, đồng thời đã để lại dấu ấn tốt đẹp về trường Văn Lang trong suy nghĩ của các sinh viên trường bạn, 
làm tăng thêm lòng yêu trường của sinh viên Văn Lang chúng ta. 
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