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 Nhập học năm thứ nhất tại Khoa Chăn Nuôi Thú Y (CNTY) Đại Học Nông 
Nghiệp IV vào năm 1976, đến giờ là 44 năm thế mà dám “nổ” là “quen biết” Đại Học 
Nông Lâm (ĐHNL) TP. HCM đã 50 năm rồi. Nghe cũng hơi lạ nhưng thật sự là đúng 
như vậy (sẽ giải thích dưới đây), và có khi chính nhờ cái sự “quen biết” sớm đó mới là 
duyên cớ để bản thân biết và gắn bó với nhà trường từ suốt mấy chục năm qua cho 
đến giờ.  
 
Năm 2020 này nhà trường kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1955 - 2020) và 
trong đó có Khoa CNTY, một trong 04 Khoa có mặt ngay từ ngày đầu thành lập, cũng tổ 
chức kỷ niệm tương tự.  

Ban Biên Tập Kỷ Yếu Khoa CNTY có nhã ý dành cho tôi vài trang để viết gì đó ôn lại kỷ 
niệm xưa. Vậy thì nhân dịp này lục lọi ký ức và hồi tưởng chuyện xưa để gọi là cũng có 
đóng góp gì đó với Khoa. Tuy chọn cái tựa đề của bài là “quen biết” ĐHNL cho tổng 
quát nhưng xác định đây là bài viết đăng Kỷ yếu của Khoa CNTY nên sẽ chỉ kể đến 
những gì có liên quan với Khoa là chính, cùng với nếu có những sự kiện lớn vừa liên 
quan đến Trường vừa liên quan đến Khoa thì cũng sẽ được kể ra. 

Tháng 09 năm 1969 em học trò nhỏ tên Dương Duy Đồng bắt đầu năm học lớp 6 tại 
trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức mà nay là Trung Tâm Huấn Luyện Thể Dục Thể 
Thao Trung Ương II, nằm ngay kế bên ĐHNL TP. HCM hiện giờ. Vào thập niên 70 của 
thế kỷ trước, Thủ Đức còn là một vùng đất hoang sơ, thưa vắng bóng người. Ngôi 
trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức khi đó tọa lạc một mình trên một quả đồi, xung 
quanh là cây dại, các bụi sim, mua mọc đầy quanh trường cộng với các gò đất mấp mô, 
rải rác vài ba ngôi mộ với thành là những tảng đá ong xù xì, cổ kính nên vừa hơi sờ sợ 
nhưng cũng vừa thu hút với các em tuổi học trò.  

Khi đã làm quen với nhà trường, vài tháng sau là em học trò cũng theo chân bạn bè 
vào giờ nghỉ lang thang quanh trường, chơi rượt đuổi, trốn tìm hoặc tìm vào các bờ cát 
thò ra thụt vào giống như các hang động tự nhiên mà mơ tưởng. Trong một lần lang 
thang kiểu này, mấy em vượt qua khỏi hàng rào ranh giới trường, đi thêm mấy trăm 
mét nữa thì thấy một công trình xây dựng khá đồ sộ (vào thời đó). Hỏi thăm vài người 
quanh đó thì được cho biết là “chỗ này xây để mai mốt đưa cái trường đại học nào ở 
dưới Saigon lên đây”.  
 
Lúc đó, với cái tuổi của học sinh lớp 6, đã bắt đầu tưởng tượng “có khi nào mai mốt 
mình học hết lớp 12 rồi sẽ lại vào cái trường đại học nào đó đang xây ở đây không ta? 
Nếu vậy chắc là hay lắm vì thỉnh thoảng cũng sẽ dễ dàng có dịp qua lại trường trung 
học cũ thăm thầy cô”. Hóa ra tưởng tượng vẩn vơ mà rồi thành sự thật vì cái công trình 



xây dựng đó chính là khu Phượng Vỹ của ĐHNL TP.HCM ngày nay, và vì vậy nên lúc 
mở đầu có nói đến việc xem như bản thân mình đã có “duyên số” với trường ĐHNL từ 
hồi 1970 là vì vậy. 

Giai đoạn 1976 - 1985 

30/04/1975, ngày thống nhất đất nước. Niềm vui chung nhất của toàn dân cả nước là 
từ nay hết chiến tranh, nhưng đương nhiên sự thay đổi chế độ chính trị (trong miền 
Nam) cùng với thay đổi hệ thống hành chánh, các quy định mới về quản lý an ninh, 
quản lý kinh tế, và nhất là các nguồn thu nhập cũ bị mất đi hoặc giảm sút đáng kể so 
với trước đó cũng gây ra rất nhiều bối rối cho hầu như tất cả mọi người. 

Riêng về chuyện học thì nhà nước đã có nỗ lực rất lớn để duy trì nhịp học của học sinh 
ở cả hai miền Nam - Bắc, không để bị đứt đoạn. Tháng 09/1975, em học trò - tác giả - 
lại tiếp tục cùng bạn bè nhập học tiếp lớp 12,  với nhiều nội dung môn học thay đổi 
hoàn toàn như môn Văn, môn Lịch Sử và đồng thời chuẩn bị các suy nghĩ về việc học 
xong lớp 12 sẽ thi tuyển vào đại học nào? 

Tháng 06/1976 thi xong tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học rồi sang tháng 07 sau khi biết 
đã đậu kỳ thi tốt nghiệp PTTH là lúc nộp hồ sơ thi tuyển vào trường đại học. Giai đoạn 
này mỗi thí sinh được phép nộp hồ sơ thi tuyển vào một trường đại học thôi vì lúc đó 
mỗi trường tự ra đề thi riêng nhưng tổ chức thi tuyển vào cùng thời điểm và với chỉ 04 
khối thi: khối A thi Toán, Lý, Hóa; khối B thi Toán, Hóa, Sinh;  khối C thi Văn, Toán, Sử 
hoặc Địa; và khối D thi Văn, Ngoại ngữ, Sử hoặc Địa. Sau đợt thi tuyển vào đại học 
này, nếu muốn các thí sinh có thể nộp hồ sơ (từ trước) thi thêm một trường Cao Đẳng 
hoặc Trung Cấp nào đó. 

Nhóm bạn gần gũi của lớp 12 bàn nhau “nhà nước chủ trương phát triển, mở rộng 
ngành nông nghiệp thì chắc sẽ tuyển nhiều sinh viên nên mình thi vào đại học Nông 
Nghiệp IV (tên cũ của Đại Học Nông Lâm trong quãng 1975 đến 1985). Cả nhóm đồng 
ý về “chủ trương” rồi. Bây giờ chọn ngành học nào đăng ký thi đây? Trong số các 
ngành học tuyển khối B, ngành Trồng Trọt (tên cũ của Khoa Nông Học ngày nay) nghe 
có vẻ “chân lấm tay bùn” quá.  
 
Thủy Sản thì nghe nói năm đó số hồ sơ nộp vào khá đông. Cuối cùng một bạn nam 
đăng ký thi Lâm nghiệp, còn 4-5 trò khác, trong đó có tôi, chọn thi Chăn Nuôi Thú Y (lúc 
đó chưa tách riêng ngành Chăn Nuôi với ngành Thú Y như từ sau 1978), và từ đó, 
tháng 09/1976 tôi trở thành “con dân” Đại Học Nông Nghiệp IV, khoa CNTY rồi tiếp tục 
gắn bó lâu dài, tuy cũng có lúc bị đứt đoạn đôi chút. 

Quãng thời gian 1975 đến 1982, Trường Đại Học Nông Nghiệp IV có hai cơ sở, cơ sở 
một ở Thủ Đức như ngày nay; còn cơ sở hai là kế thừa từ trước 1975 thì tọa lạc ở địa 
chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, đối diện với Đài Truyền Hình TP. HCM. Các khóa học 
trong thời gian này năm thứ nhất thì học tại cơ sở hai này, sang năm thứ hai thì chuyển 
lên cơ sở một cho đến khi tốt nghiệp. 



Những năm trước 1990, cuộc sống chung trong xã hội ở Việt Nam và đời sống sinh 
viên lúc đó là rất khác so với những năm gần đây. Lúc đó sinh viên đã được tuyển vào 
trường đại học thì đều được cấp học bổng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để mua 14 
kg rồi sau rút xuống 9 kg gạo và một số nhu yếu phẩm theo giá của Nhà nước, và 
không phải đóng học phí vì tất cả các trường đại học đều là trường thuộc Nhà nước, 
hoạt động bằng ngân sách hoàn toàn do Nhà nước cung cấp.  
 
Ngược lại sinh viên trúng tuyển vào trường đại học thì ngày đầu đến trường nộp giấy tờ 
nhập học phải kèm theo cả Giấy chuyển Hộ khẩu khỏi nơi cư trú để nhập vào hộ khẩu 
chung do Nhà trường quản lý, cho dù sinh viên đó cũng đang cư trú tại cùng tỉnh/thành 
phố nơi trường đại học đó hoạt động. Đến khi tốt nghiệp ra trường thì với nền kinh tế kế 
hoạch hóa xã hội chủ nghĩa lúc đó, sinh viên không thể tự đi tìm việc làm mà phải ngồi 
chờ nhà trường phân công công tác, dựa trên nhu cầu từ các tỉnh báo về.  
 
Có điều “lạ” là lúc bấy giờ tuy TP.HCM đã là một trung tâm kinh tế lớn nhất trong cả 
nước, và có nhiều các đơn vị hoạt động trong lãnh vực nông nghiệp, nhất là nông 
nghiệp với quy mô công nghiệp, thí dụ như các trại chăn nuôi hoặc nhà máy sản xuất 
thức ăn chăn nuôi nhưng số sinh viên, chỉ nói trong phạm vi Khoa CNTY thôi, được nhà 
trường phân công “chính thức” về các đơn vị trong TP. HCM hầu như không có, trừ vài 
trường hợp “đặc biệt”.  

Song song với quản lý chặt chẽ về giấy tờ thì ĐHNL TP.HCM lúc đó, ít nhất trong 05 
khóa học đầu tiên từ sau 1975, còn quản lý rất chặt chẽ về con người. Tất cả sinh viên 
được Nhà trường yêu cầu phải vào Ký túc xá (KTX) ở, cho dù sinh viên đó có nhà ở 
ngay tại ... Thủ Đức. Lý do để Nhà trường tiện việc kiểm soát và “đào tạo” ra các cán 
bộ “vừa hồng vừa chuyên”, có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức cách mạng 
và có sức khoẻ phục vụ nhân dân lâu dài. Với phương châm trên, ngoài tổ chức Đoàn 
TNCS HCM thì trường còn có đội Cờ đỏ từ cấp Trường xuống Khoa thay phiên nhau 
trực ở các KTX, các khu giảng đường. Buổi tối thì chia lịch mỗi lớp phân công người 
trực và đi tuần quanh trường suốt ban đêm, có được phát súng AK-47 kèm đạn hẳn 
hoi. 

Hai bài hát mà cựu sinh viên ĐHNL của mấy khóa học đầu tiên sau 1975 thuộc nằm 
lòng (vài câu đầu) là bài Tình Đất Đỏ Miền Đông và bài Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu (nhưng 
thường nhớ câu đầu “mùa hoa lekima nở ...” nên hay gọi là bài Mùa Hoa Lekima) là 
nhờ “công” của một cựu sinh viên khóa 2 khoa Nông Học.  
 
Anh này được phân công phụ trách tổ phát thanh của trường với một trong những công 
việc hàng ngày là đúng 05 giờ sáng phải mở một bài nhạc trên hệ thống loa phát thanh 
gắn rải rác quanh trường, nhất là chĩa vào ba khu KTX lúc đó, rồi sau đó là lời nhắc 
sinh viên ra khỏi phòng, xuống sân KTX tập thể dục. Song song đó là đội Cờ đỏ trực tại 
các KTX có nhiệm vụ đi gõ cửa các phòng gọi hết sinh viên ra khỏi phòng.  



Một trong những khác biệt của sinh viên “hồi đó” so với bây giờ là rất thiếu về phương 
tiện vật chất nhưng bù lại là tương đối dư giả ... thời gian. Ngoài giờ học trên lớp khi về 
KTX nếu không tự học thì cũng chả biết làm gì. Bóng đá, bóng chuyền thì đâu có tiền 
mua bóng. Cho đến trước 1985, hàng năm khi trường tổ chức giải bóng đá toàn trường 
(sân đất rộng đủ 11 người/đội) mà khi hai đội từ hai Khoa thi đấu thì trọng tài cho bắt 
thăm chọn sân, chọn phát bóng trước và có thêm chọn quyền được ... mặc áo hay 
không mặc áo vì ở cấp Khoa cũng không thể có kinh phí để mua bộ áo thi đấu.  
 
Buổi tối thường xuyên mất điện. Mấy cái gương hiếu học, khi mất điện đi gom lá cây 
đốt để có ánh sáng học bài là có thật hồi đó. Tuy vậy cái sự thật đó có hơi khác một 
chút. Thực chất các bạn gom lá cây đốt là để nấu cơm ăn thêm buổi tối vì quá đói (cơm 
KTX không đủ no), và trong lúc chờ cơm chín thì tranh thủ đọc trong tập vở gì đó để 
tạm quên cái đói thôi.  Đúng ra những bạn đi gom lá cây đốt đó tưởng là quá nghèo 
nhưng thật sự vẫn là còn “giàu” hơn nhiều sinh viên khác vốn không có dư gạo dự trữ 
nên buổi tối đói thì đành đi ngủ sớm thôi.  
 
Vài sinh viên lúc đó có xe gắn máy và nhất là có tiền mua xăng giá chợ đen để cuối 
tuần chạy xe về nhà thì cũng tương đương với hiện nay một vài sinh viên chạy xe 4 
bánh đến trường. Máy tính bỏ túi (calculator) loại đơn giản nhất thì sau 1980 mới có. 
Tivi (14 inch, đen trắng) cũng chỉ vài ba hộ có. Chương trình học nhiều ngành là 4,5 
năm, còn vài ngành đặc thù như Thú Y là 5,5 năm. Ngược lại dân CNTY cũng có vài 
cái “sướng” hơn so với bây giờ.  
 
Nhóm thực hành của môn học nào thì cũng chỉ 10 sinh viên một nhóm và lúc đó Trung 
tâm Thực Nghiệm của Trường còn hoạt động khá phong phú nên sinh viên có điều kiện 
tiếp cận, “sờ, nắn, gõ, nghe” trên thú sống nhiều hơn so với bây giờ. Nhưng chỉ “sờ, 
nắn, gõ, nghe” hoặc cũng có mổ xẻ chứ sinh viên cũng đừng hòng đụng đến các mẫu 
vật, kể cả vài con ếch hay 1-2 con cá lóc, sau khi mổ trong giờ học thực hành xong. Vì 
theo đúng nguyên tắc tài chính lúc đó, học thực hành xong, thầy cô cũng phải thu lại 
các mẫu vật.  
 
Nếu hơi có giá trị, cỡ như vài con gà trở lên thì bàn giao lại cho Phòng Tài chính để họ 
phân phối cho chỗ nào đó trong trường. Còn ít hơn, như mấy con ếch, con thỏ thì thầy 
cô, mà nhất là mấy thầy gom lại “làm tí tươi”, chứ không đem tiêu hủy như bây giờ đâu. 
Cả tháng mỗi nhân viên nhà nước mới được mua 1 kg thịt heo theo giá nhà nước thì 
mấy cái đùi ếch, đùi thỏ hoặc lâu lâu cả vài phần của một con cầy đã mổ xẻ xong mà lại 
đem bỏ sọt rác thì có mà dở hơi. 

Giai đoạn 1985 - 2000  

Năm 1985, tôi hoàn thành chương trình học, nhận bằng Kỹ sư Chăn Nuôi và được làm 
thủ tục giữ lại làm giáo viên tại Khoa CNTY. Vào học 1976 mà 1985 mới tốt nghiệp vì 
có 04 năm từ 1978 đến 1982 thì tạm dừng việc học, “xếp bút nghiên theo việc đao 



cung”, được lệnh nhập ngũ cùng với một số sinh viên khác theo lệnh Tổng động viên 
lúc đó. 

 

Hình 1. Lớp CNTY K2 chia tay vài bạn lên đường nhập ngũ, 04/11/1978. Người viết bài 
(Dương Duy Đồng) ngồi thứ 4 từ trái sang. Phía xa là mặt sau lưng của KTX A. 
Nơi lớp đứng chụp hình nay là toà nhà Thiên Lý của trường. Xem hình có thể 
thấy được trang phục khá đơn giản của những năm tháng khó khăn trong thời kỳ 
kinh tế kế hoạch hóa 

Cuộc sống giáo viên tạm gọi là “yên ả” vì chả có mấy chuyện để làm, từ đó cho đến 
khoảng 1990. Bắt đầu 1990, cùng với việc nhập các máy vi tính, trị giá khoảng 1 lượng 
vàng cho một cái máy tính để bàn với bộ vi xử lý 286, màn hình mono, thì cũng là lúc 
nhà nước đã “mở cửa” nhiều hơn, các quốc gia, tổ chức quốc tế thuộc khối phương 
Tây bắt đầu đến Việt Nam nhiều hơn nên nhà trường bắt đầu “nhộn nhịp” hơn.  
 
Cũng giống như ngoài xã hội, thầy cô giáo trong Trường, trong Khoa lo ôn lại hoặc ráng 
đi học thêm mấy lớp Anh văn, thay vì Nga văn như thời gian trước đó. Riêng ở Khoa 
CNTY, từ những năm này cũng lần lượt phối hợp với một số đơn vị khác trong trường 
để tiếp nhận và thực hiện một số dự án mang tính phát triển nông thôn (Rural 
Development).  
 
Thí dụ như chương trình Hệ Thống Canh Tác (Farming System) là mạng lưới do phía 



Đại Học Cần Thơ phụ trách; dự án của tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới (World Vision); dự 
án Phát Triển Nông Thôn của tổ chức IDRC (International Development Research 
Center), Canada . 

Và đặc biệt là dự án có tên gọi vắn tắt là Hệ Thống Chăn Nuôi Bền Vững do tổ chức 
SAREC (Swedish Agency for Research Cooperation Center) của chính phủ Thụy Điển 
tài trợ từ 1990 cho đến suốt qua thế kỷ 21 và tuy có thay đổi tên gọi của Dự Án cũng 
như tên của đơn vị tài trợ nhưng có thể xem đây là một trong những dự án dài hơi nhất, 
kéo qua hơn 30 năm hợp tác và tài trợ từ phía chính phủ Thụy Điển với một số đơn vị 
đào tạo chăn nuôi trong cả nước mà nòng cốt là Đại Học Nông Lâm TP. HCM với lực 
lượng chính là Khoa CNTY. Với chương trình SAREC này, đã có hơn 10 thầy cô trong 
Khoa có dịp được đào tạo và nhận bằng Thạc Sĩ từ nước ngoài, cùng với gần 10 lượt 
thầy cô được đào tạo và nhận bằng Tiến Sĩ. 

Cũng trong khoảng từ 1995 trở đi, Khoa CNTY còn đón nhận một hợp tác tài trợ hết 
sức quý báu từ các chương trình mang tên khác nhau nhưng đều xuất phát từ chính 
phủ Pháp và qua đó đã nâng được trình độ tiếng Pháp của vài trăm lượt sinh viên đại 
học ngành Thú Y, đồng thời cũng tạo điều kiện để gần 10 thầy cô trong Khoa học, lấy 
bằng Thạc Sĩ từ Pháp cấp, và sau đó cũng đã có thêm vài thầy cô lấy bằng Tiến Sĩ Thú 
Y tại Pháp. Cũng thông qua các chương trình này mà Khoa đã có được một Bệnh Viện 
Thú Y góp phần hiệu quả cho công việc đào tạo và cho việc chẩn đoán điều trị cho 
nhiều đơn vị chăn nuôi trong hầu hết các tỉnh miền Đông và cả miền Tây Nam Bộ. 

Ngoài chuyện làm việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao kỹ 
thuật, quãng thời gian 1985 - 2000 là thời kỳ có thể gọi là “cực thịnh” của Khoa CNTY 
trong lãnh vực “lao động, cải thiện đời sống”. Từ khoảng 1980, 1981, với phương châm 
“nghiên cứu khoa học cần gắn liền với đời sống, phục vụ sản xuất”, hay nói mộc mạc 
hơn, ước muốn đơn giản của thầy Trưởng Khoa CNTY thời kỳ đó, Cố Nhà Giáo Nhân 
Dân Dương Thanh Liêm, là “làm sao để thầy cô có hoạt động khoa học nào giúp kiếm 
thêm mỗi tháng chừng 20 đ/người/tháng (= 1/3 suất lương tháng của giáo viên) để đủ 
tiền đóng mua nhu yếu phẩm mỗi tháng”, nên thầy đã trực tiếp hướng dẫn tập thể Bộ 
Môn Dinh Dưỡng nghiên cứu sản xuất một loại premix đơn giản có chức năng giúp 
tăng tiết sữa ở heo nái và tăng đẻ trứng ở gà, vịt đẻ. Sản phẩm có tên thương mại là 
Protamon.  
 
Đồng thời thầy cũng khuyến khích tổ chức Công Đoàn Khoa giúp mỗi bộ môn hoặc 2-3 
bộ môn hình thành các tổ sản xuất và từ đó ngoài Protamon thì các sản phẩm có tên 
thương mại Stivimin, Polyfac, Fato, v.v... lần lượt ra đời vừa thật sự giúp cải thiện đáng 
kể năng suất chăn nuôi heo, gà lúc bấy giờ mà vừa cũng góp phần to lớn trong việc ổn 
định đời sống của TOÀN BỘ hơn 60 giảng viên, nhân viên trong khoa CNTY thời đó, 
giúp mọi người vừa yên tâm làm việc, vừa có đôi chút tài chính dư dả để mua sắm các 
tiện nghi sinh hoạt và cả một số các phương tiện cho học tập và làm việc. 

Có một câu chuyện vui ít người biết về chuyện Khoa CNTY làm kinh tế trong thời kỳ 
này. Vào khoảng năm 1993, khi mà cả trường đều đã biết là nhiều giáo viên, nhân viên 



của khoa CNTY có đời sống khá sung túc nhờ vào việc sản xuất các chế phẩm dùng 
trong CNTY, lúc gần Tết Nguyên Đán, trong một buổi họp giữa các Trưởng đơn vị trong 
trường và đang bàn về việc liệu nhân dịp Tết thì nhà trường sẽ thưởng cho nhân viên 
được mấy chục đồng một người, rồi có Khoa nào có nguồn thu riêng để thưởng thêm 
cho nhân viên của Khoa đó hay không? Một Trưởng khoa đã hỏi kháy thầy Dương 
Thanh Liêm “sao, thầy Liêm , Tết này khoa thầy thưởng nhân viên được bao nhiêu, liệu 
có bằng hay là ngang với mức thưởng của trường”.  
 
Thầy cười trả lời ngắn gọn :“ở Khoa CNTY thì tháng nào cũng là Tết hết” (ý thầy là mỗi 
tháng các giáo viên, nhân viên nếu tham gia đầy đủ công việc sản xuất thì đương nhiên 
đều được chia một khoản tiền công cùng với tiền lời nữa và đều ở mức cao ít lắm thì 
cũng ngang bằng với mức thưởng Tết từ nhà trường rồi). Thế là thầy kia thôi, không 
còn móc máy gì nữa. Viết đến đây, người viết xin được Kính cẩn tưởng nhớ đến 

công lao gầy dựng, tạo nền móng và cả những nhẫn nhục chịu đựng sóng gió 

cuộc đời của thầy Dương Thanh Liêm, để vun đắp, tạo đà cho sự phát triển vững 

chắc, toàn diện của khoa CNTY trong suốt hơn 40 năm qua. 

Từ năm 2000 đến nay 

Không riêng gì thầy Dương Thanh Liêm, khoa CNTY may mắn có được sự lãnh đạo và 
làm việc của rất nhiều Thầy Cô vừa có tầm, vừa có tâm. Cái TÂM ở chỗ luôn nhìn vào 
sự phát triển của Khoa của Nhà trường trước sự phát triển của bản thân; còn cái TẦM 
không chỉ ở chỗ tỷ lệ giáo viên của Khoa có học vị Tiến sĩ thường xuyên cao nhất trong 
trường nhưng còn thể hiện ở chỗ hầu hết thầy cô làm việc lâu dài trong Khoa đều cùng 
có mong muốn làm công việc khoa học chân chính, tôn trọng sự thật, kết hợp lý thuyết 
với đời sống thực tiễn nên mặc dù so trong cả nước thì Khoa CNTY không phải là luôn 
có nhiều nhất số sinh viên đăng ký vào học nhưng ngược lại, tầm mức ảnh hưởng, tác 
động về chuyên môn của Khoa đem lại cho các đơn vị, cá nhân làm công việc chăn 
nuôi hoặc thú y đều luôn luôn được đánh giá, tín nhiệm rất cao từ hầu khắp đất nước 
và kể cả trong cộng đồng CNTY trên thế giới. 

Trại Thực Tập Chăn Nuôi thuộc Khoa từ năm 2006 đến nay đều đặn thực hiện hàng 
năm hơn 10 nghiên cứu trên gà, vịt, cút và 2 - 3 nghiên cứu trên heo vừa là hỗ trợ cho 
giảng dạy nhưng cũng đồng thời thực hiện theo đặt hàng từ các đơn vị sản xuất lớn 
trong và ngoài nước. Bệnh viện Thú Y ngoài việc điều trị, chẩn đoán trực tiếp các thú 
cưng được đưa đến thì cũng góp phần hỗ trợ chẩn đoán sớm cho nhiều đơn vị chăn 
nuôi tập trung quanh miền Đông Nam bộ. Chương trình Tiên tiến đào tạo sinh viên 
ngành Thú Y bằng tiếng Anh với sự hợp tác về chương trình giảng dạy và giáo sư từ 
hai trường đại học nổi tiếng trên thế giới, đại học Queensland của Úc và đại học Lyon 
của Pháp.  
 
Dự án xây dựng chương trình đào tạo ngành Thú Y với tài trợ từ tổ chức Dịch Tễ Thế 
Giới (OIE - Office International des Epizooties, tên khác là World Organisation for 
Animal Health) đã thực hiện xong trong vài năm qua. Hội nghị Bệnh heo châu Á (APVS 



- Asian Pigs Veterinary Science) 2013; Hội nghị Thú Y châu Á (FAVA - Federation of 
Asian Veterinary Associations) 2016;  

Rồi Hội nghị Chăn nuôi Thú Y toàn quốc 2019 được khoa CNTY đăng cai tổ chức, đón 
tiếp hàng ngàn lượt khách tham dự, trong đó gần 1/3 là khách quốc tế; cùng với  nhiều 
các dự án, đề tài khoa học khác đã và đang được thực hiện trong khoa CNTY, và nhất 
là số thí sinh đăng ký dự tuyển vào học ngành Chăn Nuôi và ngành Thú Y đều đã và 
đang tăng không ngừng trong hơn 15 năm qua là những chỉ dấu hết sức rõ ràng cho 
thấy cái may mắn và hạnh phúc của cá nhân tôi khi được làm việc và trưởng thành 
trong một tập thể lớn mạnh như thế này. 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2. Một sự kiện trong Chuỗi hoạt động của Khoa CNTY năm 2015 để kỷ niệm 60 
năm thành lập.  (Hình nhỏ. Các đơn vị đồng hành nhận Kỷ niệm chương từ BTC). 
Bên cạnh các hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả của Khoa luôn là sự đồng  
hành, hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng ngành CNTY trong và ngoài nước. 

 

 

Hình 3. Các thành viên khoa CNTY 
trong Ban tổ chức hội nghị khoa học 
quốc tế APVS 2013. 

 

 

 

 



Hình 4. Một phiên hội thảo toàn thể trong khuôn khổ 
hội nghị APVS.  

 

Một trong số những hội nghị chuyên môn với hơn 
600 khách quốc tế tham dự được Khoa tổ chức hết 
sức thành công cả về học thuật lẫn tài chính. Với sự 
tín nhiệm hỗ trợ của hơn 50 đơn vị sản xuất, thương 
mại về CNTY nên Khoa đã không những không xin 
hỗ trợ tài chính từ nhà trường mà còn đóng góp lại 
một khoản cho kinh phí nhà trường và thù lao xứng 

đáng cho các giáo viên và hơn 100 sinh viên tình nguyện. Qua các hoạt động 
này, đội ngũ giảng viên và sinh viên của Khoa cũng đã có dịp rèn luyện và nâng 
cao trình độ chuyên môn và công tác tổ chức, quản lý, tinh thần làm việc nhóm. 

 

Lời kết  
Nhiều người xem việc thường xuyên thay đổi công việc, thường xuyên được di chuyển 
là niềm vui. Tôi cũng vậy. Hơi khác là tôi chỉ muốn đón nhận hoặc tự tạo ra những thay 
đổi nho nhỏ để làm phong phú cuộc sống thôi, còn ngược lại tôi lại  cảm thấy rất hạnh 
phúc khi đã có được một cuộc sống với công việc ổn định trong môi trường giáo dục 
suốt gần 50 năm qua.  
 
Có được niềm hạnh phúc này chính là nhờ vào mối tương tác qua lại giữa cá nhân với 
tập thể chung quanh, mà có lẽ tôi, một cá nhân, là được đón nhận nhiều hơn từ những 
người thầy, những người bạn đồng nghiệp và từ nhiều những em sinh viên thân 
thương của “lò” đào tạo Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM.  
 
Xin cảm ơn tất cả 
 
Dương Duy Đồng 

 


