ĐẠI HỌC AN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Bản tin vắn | Tuần 41 đến 44 (2017 – 2018); từ 21/05 đến 16/06 năm 2018

Tham dự Lễ Tốt nghiệp năm 2018
Ngày 15/6, ThS. Trịnh Phước Nguyên tham dự Lễ Tốt nghiệp năm 2018 của trường ĐHAG.
Tham dự hội nghị tập huấn Đăng ký bảo hộ và khai thác nhãn hiệu
Ngày 15/6, ThS. Lê Thanh Phong tham dự hội nghị tập huấn Đăng ký bảo hộ và khai thác
nhãn hiệu do Sở KHCN AG tổ chức tại Hội trường CLB Hưu trí tỉnh AG.
Tham dự Hội nghị tập huấn công tác tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục và cấp
chương trình đào tạo năm 2018
Ngày 8/6, ThS. Trịnh Phước Nguyên và Lê Phương Việt tham dự Hội nghị tập huấn công tác
tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo năm 2018 tại Hội trường 300A,
ĐHAG.
Tham dự Lễ bế mạc HT “Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2018”
Ngày 6/6, ThS. Trịnh Phước Nguyên tham dự Lễ bế mạc HT “Công tác xã hội và sức khỏe
cộng đồng năm 2018” tại Giảng đường 150B, ĐHAG.
Tham dự tập huấn về môi trường “Ocean pollutants Workshop”
Từ 03/06-10/06, ThS. Lê Thanh Phong xuất cảnh đi Philippine tham dự tập huấn về môi
trường “Ocean pollutants Workshop” do IPEN’s Southeast and East Asia (SEA) tổ chức.
Tham gia hỗ trợ tổ chức HT chương trình YSEAL 2018 “Bảo vệ môi trường
ĐBSCL”
Từ 4/6-9/6, ThS. Nguyễn Văn Thái tham gia hỗ
trợ tổ chức HT chương trình YSEAL 2018 “Bảo
vệ môi trường ĐBSCL” tại Cần Thơ.

Tham dự tập huấn “Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả”
Từ 26/5-01/06, ThS. Trần Xuân Long tham dự tập huấn “Năng lượng tái tạo và sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh GreenID tổ chức tại Cần
Thơ.

Khảo sát thực địa với SG-Co.opmart
Ngày 23/5, ThS. Lê Thanh Phong đi Châu Đốc khảo sát thực địa với SG-Co.opmart tìm kiếm
cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.
Công tác huyện Chợ Mới, Thoại Sơn và Đồng Tháp trong khuôn khổ đề tài
Mitsui
Từ 22/5-24/5, ThS. Nguyễn Văn Thái, ThS. Huỳnh Ngọc Đức đi công tác huyện Chợ Mới, Thoại
Sơn và Đồng Tháp trong khuôn khổ đề tài Mitsui.
Tham dự tập huấn đề tài "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy
văn tỉnh AG trong bối cảnh BĐKH"
Từ 22/5-23/5, ThS. Trần Xuân Long tham dự tập huấn đề tài "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ
liệu khí tượng thủy văn tỉnh AG trong bối cảnh BĐKH" tại nhà khách UBND tỉnh.
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