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Tham dự Hội thảo Tập huấn về việc sử dụng cơ sở dữ liệu ScienceDirect và
Scopus và nâng cao kỹ năng viết bài báo quốc tế do Đại học An Giang và Nhà
xuất bản Elsevier tổ chức
Ngày 17/5, ThS. Trần Xuân Long, ThS. Nguyễn Văn Thái, ThS. Lê Thị Phương Đông, và
ThS. Nguyễn Chí Thanh tham dự Hội thảo Tập huấn về việc sử dụng cơ sở dữ liệu
ScienceDirect và Scopus và nâng cao kỹ năng viết bài báo quốc tế do Đại học An Giang và
Nhà xuất bản Elsevier tổ chức tại Hội trường 150B.
Công tác huyện Thoại Sơn họp bàn đề án hỗ trợ xã Vĩnh Trạch về phát triển
Lúa mùa nổi tại địa phương
Ngày 17/5, ThS. Lê Thanh Phong đi công tác huyện Thoại Sơn họp bàn đề án hỗ trợ xã Vĩnh
Trạch về phát triển Lúa mùa nổi tại địa phương.
Công tác huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Đốc hỗ trợ thu thập thông tin nhằm
tìm hiểu về các mô hình canh tác nông nghiệp (trong đó có mô hình canh tác
lúa mùa nổi xã Vĩnh Phước) và quản lý nước trong tưới tiêu, cũng như tìm hiểu
cách thích ứng với lũ của người dân địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
Từ 11/05- 12/05 và 16/05- 17/05, ThS. Nguyễn Văn Thái, Ks. Võ Văn Ốc đi công tác huyện
Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Đốc hỗ trợ thu thập thông tin nhằm tìm hiểu về các mô hình canh
tác nông nghiệp (trong đó có mô hình canh tác lúa mùa nổi xã Vĩnh Phước) và quản lý nước
trong tưới tiêu, cũng như tìm hiểu cách thích ứng với lũ của người dân địa phương trên địa
bàn tỉnh An Giang do Dự án DOUBT tài trợ.
Tham dự cùng trường tiếp đaị diện Tổ chức quốc tế Areopa và đi công tác xã
Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn
Ngày 11/5, ThS. Lê Thanh Phong tham dự cùng trường tiếp đaị diện Tổ chức quốc tế Areopa
tại phòng họp 1, khu Hiệu bộ; và đi công tác xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn trong khuôn
khổ dự án Mitsui.
Tiếp đón làm việc với đoàn chuyên gia nước ngoài tìm hiểu về các mô hình
canh tác nông nghiệp (trong đó có mô hình canh tác lúa mùa nổi xã Vĩnh
Phước) và quản lý nước trong tưới tiêu, cũng như tìm hiểu cách thích ứng với
lũ của người dân địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày 09/05, TT tiếp đón làm việc với đoàn chuyên gia nước ngoài tìm hiểu về các mô hình
canh tác nông nghiệp (trong đó có mô hình canh tác lúa mùa nổi xã Vĩnh Phước) và quản lý
nước trong tưới tiêu, cũng như tìm hiểu cách thích ứng với lũ của người dân địa phương
trên địa bàn tỉnh An Giang do Dự án DOUBT tài trợ.

Tham dự HT “Sử dụng hợp lý tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu”
Ngày 04/5, ThS. Nguyễn Văn Thái tham dự HT “Sử dụng hợp lý tài nguyên nước, thích ứng
với biến đổi khí hậu” tổ chức tại hội trường CLB Hưu trí.
Tham dự HT về vấn đề tài nguyên dược liệu tại tỉnh An Giang
Ngày 26/4, ThS. Trương Ngọc Thúy tham dự HT về vấn đề tài nguyên dược liệu tại tỉnh An
Giang do Trung tâm Sâm và dược liệu Tp.HCM tổ chức tại nhà khách Văn phòng UBND tỉnh
AG.
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