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Tham dự hội thảo giới thiệu về cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” dành
cho cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam
Ngày 27/7, ThS. Nguyễn Văn Thái tham dự hội thảo giới thiệu về cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng
chuỗi giá trị” dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam do Ủy ban dân tộc tổ chức tại
Cần Thơ.
Tham dự hội thảo KH "Định hướng nghiên cứu và ứng dụng KHCN tỉnh AG
giai đoạn 2020-2025 trên 3 lĩnh vực: đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển
nông nghiệp và du lịch"
Ngày 25/7, ThS. Lê Thanh Phong, ThS. Đặng Thị
Thanh Quỳnh tham dự hội thảo KH "Định hướng
nghiên cứu và ứng dụng KHCN tỉnh AG giai đoạn
2020-2025 trên 3 lĩnh vực: đổi mới mô hình tăng
trưởng, phát triển nông nghiệp và du lịch" tại
Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Tham dự Hội nghị Du lịch nông trại toàn cầu chủ đề “Quản lý các rủi ro về khí
hậu thông qua du lịch nông trải bền vững”
Từ 16/7-20/7, ThS. Nguyễn Văn Thái xuất cảnh
đi Philipine tham dự Hội nghị Du lịch nông trại
toàn cầu chủ đề “Quản lý các rủi ro về khí hậu
thông qua du lịch nông trải bền vững” do Trung
tâm Nghiên cứu nông nghiệp Khu vực Đông
Nam Á (Searca) tài trợ.

Tham dự hội thảo Ứng dụng dữ liệu CNTT và truyền thông vào nông nghiệp tại
Cần Thơ
Từ 12/7-13/7, ThS. Lê Thanh Phong và ThS.
Trần Xuân Long tham dự hội thảo Ứng dụng dữ
liệu CNTT và truyền thông vào nông nghiệp tại
Cần Thơ do tổ chức GRET tài trợ.

Đi công tác huyện Tịnh Biên thu thập thông tin thực tế đề tài LIN
Ngày 05/7, ThS. Nguyễn Văn Thái đi công tác huyện Tịnh Biên thu thập thông tin thực tế đề
tài LIN.
Đi công tác huyện Tri Tôn thực hiện chương trình giống đề tài Mitsui
Ngày 03/7, ThS. Lê Thanh Phong đi công tác huyện Tri Tôn thực hiện chương trình giống đề
tài Mitsui.
Tham dự buổi tọa đàm về khởi nghiệp và quản lý doanh nghiệp
Ngày 29/6, ThS. Nguyễn Văn Thái tham dự buổi tọa đàm về khởi nghiệp và quản lý doanh
nghiệp tại Hội trường Bảo tàng tỉnh An Giang.
Tham quan mô hình Vnacam, thảo luận công việc thực hiện mô hình
RTAnalytics
Ngày 20/6, ThS. Lê Thanh Phong, ThS. Trần Xuân Long, ThS. Nguyễn Chí Thanh đi công tác
Hòn Đất, Kiên Giang tham quan mô hình Vnacam, thảo luận công việc thực hiện mô hình
RTAnalytics, (đề tài Alisea).
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