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Công tác huyện Thoại Sơn theo hoạt động hỗ trợ địa phương phát triển cây
lúa mùa nổi và lúa mùa
Ngày 19/4, ThS. Lê Thanh Phong và nhóm cán
bộ đi công tác huyện Thoại Sơn theo hoạt động
hỗ trợ địa phương phát triển cây lúa mùa nổi
và lúa mùa.

Tham dự tập huấn đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp
phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang”
Từ 17-18/4, ThS.Trần Xuân Long và ThS.Nguyễn
Chí Thanh tham dự tập huấn đề tài “Nghiên
cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp
phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang”
thuộc đề tài Nghiên cứu ứng dụng và phát triển
công nghệ tỉnh An Giang do Viện địa lý tài
nguyên Tp.HCM chủ trì tại hội trường Sở
NN&PTNT tỉnh An Giang.

Tham gia học PL theo Kế hoạch số 454/KH-ĐHAG ngày 7/4/2018 về việc tổ chức
tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức, nhân viên trong Trường
Ngày 16/4, Cán bộ TT tham gia học PL theo Kế hoạch số 454/KH-ĐHAG ngày 7/4/2018 về
việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II
năm 2018) tại hội trường 600, ĐHAG.
Tham dự Lễ khai mạc Ngày hội Tuyển dụng trường Đại học An Giang 2018
Ngày 14/4, đại diện BGĐ tham dự Lễ khai mạc Ngày hội Tuyển dụng trường Đại học An Giang
2018 tại khu A, ĐHAG.

Công tác huyện Tri Tôn thu thập thông tin theo chuỗi hoạt động đề tài Mitsui
Ngày 11/4, ThS. Nguyễn Văn Thái, ThS. Trần Văn Hiếu, ThS. Huỳnh Ngọc Đức, Ks Võ Văn Ốc
đi công tác huyện Tri Tôn thu thập thông tin theo chuỗi hoạt động đề tài Mitsui.
Tham dự buổi trao đổi, giới thiệu và triển khai dự án “Tái sử dụng chất thải rắn
từ các sông rạch để xây dựng công viên nổi thích ứng với lũ và cải thiện chất
lượng nước ở đồng bằng sông Cửu Long”
Ngày 9/4, ThS. Trần Xuân Long tham dự buổi trao đổi, giới thiệu và triển khai dự án “Tái sử
dụng chất thải rắn từ các sông rạch để xây dựng công viên nổi thích ứng với lũ và cải thiện
chất lượng nước ở đồng bằng sông Cửu Long”. Dự án hợp tác Đại học khoa học ứng dụng
HZ Hà Lan, trường Đại học An Giang và Đại học Cần Thơ tại phòng họp 1 Khu hiệu bộ, Đại
học An Giang.
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