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Năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật AG tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức
Sau Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ III (2017-2022) (tháng 9/2017), Thường
trực Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 617-QĐ/TU ngày 04/01/2018 chỉ định Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy
viên Đảng đoàn Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2017-2022, gồm có 07 ủy viên: Bí thư ông Lê Minh Tùng, Phó
Bí thư ông Nguyễn Trung Lập, 05 ủy viên là: Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Trương Kiến Thọ, Nguyễn Trí
Tâm, Hứa Hoàng Chấn và Bùi Thị Dung. Hội nghị BCH lần thứ II (12/01/2018) đã kết nạp thêm Hiệp hội
Vận tải ô tô An Giang là thành viên Liên hiệp Hội (LHH); bầu bổ sung thêm hai ủy viên BCH: Ông Bùi Trí
Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022 (thay ông Tạ Quang Tẳng) và ông Nguyễn Ngọc
Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô. Hội nghị BCH lần thứ III (17/6/2018 ) đã kết nạp thêm hai tổ chức thành
viên mới là: Hội Nữ Doanh nhân và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bầu bổ sung thêm hai ủy viên BCH: Bà
Hà Thị Bích Mai, PCT. Hội Nữ Doanh nhân và bà Nguyễn Thị Kim Chi, PCT. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng. Như vậy năm 2018, LHH đã kết nạp thêm 03 Hội thành viên và bầu bổ sung 04 Ủy viên BCH. Tính
đến nay LHH có 40 Hội và tổ chức thuộc thành viên LHH với hơn 13.000 hội viên và BCH có 45 ủy viên.
Các tổ chức Hội thành viên đã tiến hành đại hội trong năm 2018 như: Hội Điều dưỡng Đại hội khóa
IV, nhiệm kỳ (2018-2023) vào ngày 11/5/2018. Đại hội đã bầu 31 ủy viên BCH, Thạc sỹ Thái Đức Thuận
Phong, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Tim mạch, tái đắc cử Chủ tịch Hội; các Phó Chủ tịch gồm
Nguyễn Thị Phi Yến, Cao Thị Bích Tuyền, Phan Văn Thêm và Huỳnh Văn Luân. Hội Răng Hàm Mặt Đại
hội lần thứ II nhiệm kỳ (2018 - 2023), Đại hội bầu ra 25 ủy viên Ban chấp hành, Bs. CKII Trần Thị Lài, Phó
Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng - RHM tỉnh, ủy viên BCH Liên hiệp Hội nhiệm kỳ III (2017-2022), Chủ
tịch Hội; các Phó Chủ tịch: Bs. Trần Khánh Long, Bs. Nguyễn Thanh Tân, Bs. Phan Thị Trường Xuân.
Hội Y học Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023), Đại hội bầu ra 47 ủy viên Ban chấp hành, Bs. Nguyễn Trung
Lập (Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội) Chủ tịch Hội.
Chi bộ Liên hiệp Hội: Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Chi bộ Liên
hiệp Hội tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (tháng 10/2018). Trong năm 2018, phát triển thêm 01
đảng viên mới. Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức lấy phiếu biểu quyết quy hoạch cán bộ chức danh Phó
Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2018, Liên hiệp Hội được giao số lượng
biên chế là 07. Liên hiệp Hội có một ô tô công, trụ sở làm việc với hình thức thuê, UBND tỉnh đã bố trí
Liên hiệp Hội về trụ sở mới.
Liên hiệp các Hội KH&KT AG tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội trong năm 2018
Liên hiệp Hội tiếp tục triển khai Quyết định 2532/QĐ-UBND (22/8/2017) của UBND tỉnh An
Giang về “Chương trình định hướng nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang theo hướng là
một các trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030”.
Chương trình đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ 24 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2018
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và đề nghị hỗ trợ 19 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. LHH đã thực hiện khảo sát, thăm dò ý kiến trí
thức theo 2 chuyên đề cụ thể như sau: “Định hướng nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh An
Giang giai đoạn đến 2020-2025”, vào 05 lĩnh vực: Đổi mới mô hình tăng trưởng, nông nghiệp, du lịch, giáo dục
đào tạo và y tế; với hơn 168 trí thức vào tháng 3/2018. Qua khảo sát, đã có một số đề xuất nghiên cứu khoa học
liên quan đến 5 lĩnh vực cụ thể. “Các giải pháp trọng tâm, chủ yếu, đột phá nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị
Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển KTXH trong những năm sắp
tới (2019-2020), chủ yếu đổi mới mô hình tăng trưởng ở An Giang giai đoạn đến 2020-2025” vào tháng
11/2018. Từ đó đã có một số đề xuất liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng.
Liên hiệp Hội đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan tổ chức 3 Hội thảo khoa học theo chuyên đề cụ thể
như sau: “Định hướng nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh An Giang giai đoạn đến 2020-2025
trên 03 lĩnh vực: đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp và du lịch” vào ngày 25/7/2018, có 54
tham luận và 110 đại biểu tham dự. “Định hướng phát triển chuyên sâu và hiện đại hóa ngành y tế tỉnh An
Giang” vào ngày 25/9/2018, có sự tham dự của PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu, Đại biểu Quốc hội khóa XIV
tỉnh An Giang; Ts. Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, PCT. UBND tỉnh và 70 đại biểu thuộc ngành
y tế tham dự, có 12 bài tham luận được in trong kỷ yếu. “Xây dựng chuỗi liên kết hiệu quả: Từ giảm bỏ học;
đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng; đến đào tạo nghề, khởi nghiệp và giải quyết việc làm”, vào ngày
15/11/2108, Ts. Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, PCT. UBND tỉnh đã phát biểu, chỉ đạo tại Hội
thảo; có 75 đại biểu tham dự và 33 bài tham luận. Lãnh đạo Liên hiệp Hội là thành viên Phó ban tổ chức Hội
thảo quốc tế về du lịch: “Phát triển du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều” tại An Giang
vào ngày 02-04/01/2018 do Trường Đại học KHXH&NV- Tp. HCM phối hợp với Đại học Hawaii và UBND
tỉnh An Giang tổ chức, có 350 đại biểu tham dự.
Lãnh đạo LHH tham gia là thành viên Tổ cố vấn kinh tế xã hội của Tỉnh ủy đã báo cáo chuyên đề
thực trạng tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang vào tháng 02/2018; Hội nghị thông tin kết quả phân
tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch An Giang và báo cáo thông tin chuyên đề về giải pháp nâng
cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch tỉnh An Giang.
Thường trực Liên hiệp Hội với vai trò là Ủy viên phản biện 08 qui hoạch, đề án; tham gia Thành viên
Hội đồng khoa học của tỉnh để xét duyệt, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Chủ tịch
Liên hiệp Hội là chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế xã hội (UBMTTQ tỉnh) đã báo cáo tư vấn Hội đồng
về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang 06 tháng đầu năm 2018 và góp ý kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội tỉnh An Giang 06 tháng cuối năm 2018, thực hiện khảo sát 2 chuyên đề: “Tình trạng học
sinh bỏ học, công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong những năm
gần đây (2015-2018) trên địa bàn tỉnh An Giang vào tháng 8/2018, tại Tịnh Biên và Chợ Mới; “ Tình hình
phát triển chăn nuôi và ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy “, vào tháng 10/2018 tại
Tri Tôn và Châu Phú”.
Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát huy
vai trò thành viên của Mặt trận TQVN của LHH AG trong năm 2018
Đảng đoàn LHH phối hợp với Chi bộ, tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động số 07-KH/ĐĐCBLHH ngày 08/9/2016 của Đảng đoàn và Chi bộ Liên hiệp Hội về Chương trình hành động của Đảng
đoàn và Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XII (9/2016); kế hoạch hành động số 08-KH/ĐĐ-CBLHH ngày 17/10/2016 của Đảng đoàn
và Chi bộ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM”; kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy An Giang thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục phối hợp với các Hội và
tổ chức thành viên thực hiện Chương trình hành động số 07/CTr/ĐĐ-CBLHH ngày 08/3/2017 của Đảng
đoàn và Chi bộ Liên hiệp Hội thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đảng đoàn LHH đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện
chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về xây dựng phong cách,
tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
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Đảng đoàn LHH phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Họp mặt trí thức với chủ đề “Trí thức khoa
học công nghệ An Giang với phát triển nguồn nhân lực” vào ngày 16/01/2018, hơn 70 trí thức tiêu biểu
tham dự, có sự tham dự của đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh
Bình, PCT. UBND tỉnh và ông Lê Hồng Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tiếp tục phối hợp với
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hội nghị thông tin về Nghị quyết TW 7, Luật An ninh mạng và dự thảo Luật các
đơn vị hành chính đặc biệt (Luật đặc khu) cho 100 trí thức, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật và
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.
Thực hiện báo cáo tổng kết 10 năm của LHH tỉnh An Giang về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW
của BCH Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất
nước” gửi đến Liên hiệp Hội Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đảng đoàn cũng phối hợp với Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổng kết Nghị quyết 27-NQ/TW. Hằng tháng/quý,
Ban Thường trực Liên hiệp Hội báo cáo, phản ảnh dư luận trí thức An Giang đến UBMTTQ tỉnh và Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là một trong các giải pháp trọng tâm của Liên hiệp Hội
An Giang trong năm 2019
Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng,
hiệu quả hoạt động. LHH và các Tổ chức Hội thành viên phải nâng cao tính năng động, sáng tạo; có nhiều
nội dung, hình thức hoạt động phong phú để thu hút ngày càng động đảo các hội viên bao gồm các trí
thức chuyên ngành tham gia. LHH tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như đạo
đức nghề nghiệp đối với đội ngũ trí thức; động viên đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp vào sự phát triển
KTXH của tỉnh; cũng như đóng góp vào sự phát triển của các hội chuyên ngành, các tổ chức hoạt động
KHCN và vì sự phát triển của Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh; từng bước đưa hoạt động của Liên hiệp
Hội và các Hội/ Tổ chức thành viên theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tăng cường quản trị nội bộ, đảm bảo
công khai, minh bạch nâng cao năng lực tập hợp điều hòa phối hợp của Liên hiệp Hội, đặc biệt cần kiện
toàn cơ cấu tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng chuyên viên LHH để đảm bảo làm tốt chức năng
tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và tập hợp trí thức.
Liên hiệp Hội An Giang phải phấn đấu trở thành nhân tố tích cực và góp phần quan trọng trong việc
tư vấn thực hiện các chủ trương xã hội hóa của tỉnh về khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực,
bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giảm nghèo, góp phần xây dựng kinh tế xã hội tỉnh
An Giang bền vững.
Năm 2019, Liên hiệp hội AG tiếp tục phát huy và đẩy mạnh các hoạt động về nghiệp vụ chuyên môn
của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên
Liên hiệp Hội thực hiện tốt vai trò là Tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An
Giang, tăng cường phối hợp đại đoàn kết toàn dân, tổ chức các hình thức tập hợp, đoàn kết trí thức, phát
huy tính năng động sáng tạo, tăng cường vận động trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp, cơ quan Nhà
nước, trường học, đơn vị nghiên cứu và trí thức nước ngoài là người An Giang vì mục tiêu xây dựng và
phát triển tỉnh nhà. Nâng cao năng lực hoạt động của Liên hiệp Hội, làm tốt vai trò điều hòa, phối hợp với
các Hội và Tổ chức thành viên; tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy xã hội
hóa các hoạt động khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và chăm sóc sức
khỏe con người.
Liên hiệp Hội tăng cường việc động viên và tạo điều kiện để các Tổ chức hội thành viên, các hội
viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ KH và CN vào SX và đời sống; góp phần
giải quyết những bức xúc về mặt khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực; nhất là trong các lĩnh vực:
xây dựng nông thôn mới, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (NQ 09), tái cơ cấu nông nghiệp, phát
triển du lịch, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực,
chăm sóc sức khỏe nhân dân…
Liên hiệp Hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tư
vấn, phản biện và giám định xã hội; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tỉnh nhà góp ý vào các văn kiện, các
qui hoạch, các chủ trương lớn của tỉnh liên quan đến phát triển KTXH; nhất là những vấn đề đòi hỏi hàm
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lượng KH và CN cao. LHH động viên các Hội và Tổ chức thành viên tham gia tốt các Chương trình hành
động của Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND Tỉnh về phát triển KH và CN; phát triển nông nghiệp, giáo
dục và đào tạo, hội nhập kinh tế...
LHH và các Tổ chức Hội thành viên đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa
học - công nghệ trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường với các chương trình mục tiêu trọng điểm của
tỉnh. Phát huy các hình thức thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu
các điển hình mô hình tốt, tăng cường lồng ghép các nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ với hoạt
động tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho nhân dân, khuyến khích và hình thành cổng thông tin hai
chiều giữa nhà khoa học và nhà nông. Phát triển và tôn vinh các nhà Khoa học đã đóng góp nhiều công
sức cho tỉnh, các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Sáng tạo Khoa học - Công nghệ. Tổ chức nghiêm túc
và có chất lượng các Hội thi Sáng tạo cùng với các hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh, điều lệ và
kết quả các giải thưởng của Hội thi để thu hút sự quan tâm của xã hội, của doanh nghiệp đối với các Hội
thi.
Năm 2019, Liên hiệp hội AG tiếp tục củng cố kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác Hội viên
Trong năm 2019, Liên hiệp Hội tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, thu hút các Hội
và Tổ chức thành viên mới tham gia LHH. Củng cố, phát triển tổ chức các hội thành viên theo hướng
nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động, phát triển hội viên mới. Củng cố và phát triển các hội
và tổ chức thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch
vụ xã hội, nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, có qui chế họp định kỳ, bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và các tổ chức thành
viên. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội An Giang với các Hội và Tổ chức
thành viên và giữa các Hội/ Tổ chức thành viên với nhau để cùng phối hợp hoạt động, chia sẻ thông tin và
kinh nghiệm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống. Tăng cường mối quan hệ và liên kết
giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh khác đặc biệt là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tạo mối quan hệ tốt giữa Liên hiệp Hội An
Giang với Liên hiệp Hội Việt Nam và các phòng ban chuyên môn. Tăng cường mối quan hệ hợp tác và hỗ
trợ của các viện, trường, trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia giỏi.
Một số mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 chủ yếu của tỉnh An Giang
Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tạo chuyển biến
thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học
công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp lần thứ IV. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội,
bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường quản lý tài
nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành
chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều
hành và thực thi pháp luật. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu
quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 7,00 - 8,00% so
với năm 2018. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm 27,59 - 27,65%; Khu vực công nghiệp - xây
dựng chiếm 15,08%; Khu vực dịch vụ chiếm 55,67% - 55,75%; Thuế sản phẩm trừ trợ giá chiếm 1,58 1,59%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 183 triệu đồng/ha; Kim ngạch xuất khẩu đạt 890 triệu
USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30.179 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn khoảng
6.080 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động được đào tạo so với số lao động trong nền kinh tế quốc dân 62,5%. Tỷ lệ
thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 3,75%; Tỷ lệ dân số
tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,2%; Số giường bệnh trên 10.000 dân khoảng 22,01 giường; Tỷ lệ che phủ
rừng và cây xanh phân tán đạt 22,4%. Đến cuối năm 2019 có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2019, An Giang thực hiện nhiều giải pháp đột phá nhằm phát triển KTXH
Năm 2018, An Giang đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực KTXH; tạo nên nhiều thành tích
nổi bật trên các mặt công tác. Cụ thể như: tư duy về kinh tế nông nghiệp trong nhân dân đạt được nhiều
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tiến bộ; hình ảnh địa phương được quảng bá; hạ tầng du lịch được cải thiện; môi trường đầu tư và công
tác hỗ trợ doanh nghiệp được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được nâng lên. Đảm bảo an ninh chính trị,
quốc phòng; triển khai rộng khắp và hiệu quả công tác vận động quần chúng thực hiện chủ trương chính
sách. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập như: sức cạnh tranh kinh tế của
tỉnh vẫn còn hạn chế; nguồn lực cho đầu tư công gặp nhiều khó khăn; cùng với thiên tai và biến đổi khí
hậu… đã đặt ra cho địa phương nhiều thách thức trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập. Về cơ bản,
khu vực nông nghiệp, nông thôn vẫn tăng trưởng chậm; các thế mạnh về dịch vụ chưa được phát huy;
chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển…
Năm 2019, tỉnh đặt ra quyết tâm cao hơn nữa trong triển khai các mặt công tác tạo nên động lực
phát triển. Trong đó, cần nâng cao năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế, nhất là thành phần kinh tế
tư nhân; đặc biệt là năng lực quản trị và đổi mới tư duy, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Tập trung
tháo gỡ điểm nghẽn cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp; giữ chân nhà đầu tư; trong đó nghiên
cứu chính sách tạo thuận lợi tiếp cận đất đai, huy động nguồn lực cải thiện hạ tầng giao thông và hạ tầng
CNTT. Có chiến lược giải pháp trước mắt lẫn lâu dài để phát triển nguồn nhân lực (đổi mới hệ thống dạy
nghề xuất khẩu lao động); thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Có giải pháp nâng cao
nền tảng văn hóa tinh thần và đạo đức xã hội. Xem đây là động lực phát triển và là nền tảng phát triển bền
vững… Dồn sức triển khai các mô hình đề án hiệu quả trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp xanh, hoàn
thiện đề án và tranh thủ các cơ chế chính sách (Đề án cá tra 3 cấp; Đề án thương hiệu lúa gạo An Giang).
Tiếp tục thực hiện khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông có lộ trình di chuyển người dân ra khỏi vùng sạt lở.
Tiếp tục thực hiện xây dựng Nông thôn mới cùng với kiến thiết, chỉnh trang, quy hoạch đô thị tạo nên
diện mạo mới cho địa phương, thu hút phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư. Khắc phục tình trạng lãng
phí tài nguyên và chống thất thu ngân sách. Tích cực sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy dựa
trên chính sách và điều kiện của địa phương. Chủ động trong công tác bồi dưỡng, quy hoạch và đào tạo
đội ngũ cho nhiệm kỳ tới và giai đoạn tiếp theo./.
Thủ Tướng Chính Phủ đánh giá tiềm năng phát triển KTXH ở An Giang còn rất lớn và cần có giải
pháp khai thác có hiệu quả
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sáng 15/12/2018, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ
niềm vui khi về thăm một trong những vùng đất huyền thoại, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, tâm
linh, có sức hấp dẫn bậc nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và tiến trình hình
thành đất nướcViệt Nam nói chung, Thủ tướng đã chia sẻ những cảm nhận, đánh giá về tiềm năng của An
Giang.Thủ Tướng cho rằng An Giang được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên phong phú; An Giang
không những là vựa cá, vựa lúa, nguồn xuất khẩu nông thủy sản chiến lược, không những chỉ là chỉ dẫn
địa lý cho các thương hiệu lúa gạo, cá da trơn toàn cầu… mà tỉnh cần tích cực thu hút những doanh
nghiệp tầm cỡ và từ đây phát triển những thương hiệu toàn cầu về nông sản Việt, gắn với các yếu tố đặc
thù, độc đáo của địa phương An Giang. Cho rằng liên kết vùng là vấn đề rất quan trọng đối với sự phát
triển của An Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung, Thủ tướng nêu rõ lợi thế về nông sản, thủy sản, du
lịch miền sông nước là lợi thế của cả ĐBSCL, của các doanh nghiệp và các thị trường mang tính bền
vững, không bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Do vậy, sẽ rất khó để mỗi địa phương cũng như cả
ĐBSCL phát triển với cách “mạnh ai nấy làm”. An Giang ngày nay là cửa ngõ quan trọng của ĐBSCL,
hướng về thị trường Campuchia, toàn bộ thị trường ASEAN và hàng chục nước ký hiệp định thương mại
tự do với Việt Nam.
An Giang chính là nét chấm phá trong bức tranh Mekong, là bảo tàng sinh thái tự nhiên và văn hóa
độc đáo của ĐBSCL. Sứ mệnh của An Giang là phải mở mang tầm nhìn của du khách về vẻ đẹp tiềm ẩn
của Việt Nam. An Giang, nơi hội tụ, giao thoa các giá trị về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và tâm linh, cần
được bảo tồn, cần được du khách khắp thế giới biết đến. Trong toàn bộ tiến trình lịch sử và phát triển của
vùng đất này, An Giang tất yếu là một phần di sản cần được bảo tồn, cần được biết đến trên mọi phương
diện văn hóa, tôn giáo, lịch sử của Châu Á. Đây cũng là vẻ đẹp tiềm ẩn cần được nhận diện và trở thành
quốc kế dân sinh mới cho sự phát triển của du lịch Việt Nam. Thủ tướng lưu ý rằng những kiến tạo địa
chất đặc biệt hàng triệu năm trước ở An Giang đã hình thành 7 ngọn núi giữa vùng ĐBSCL thẳng cánh cò
bay là sự hàm chứa giá trị tâm linh đậm chất phương Đông trong một vùng đất có sự giao thoa về tôn giáo
và tín ngưỡng. Điều này rất hấp dẫn du khách. Đối với các nhà đầu tư, đây là yếu tố phong thủy rất tốt
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cho sự phát triển bền vững.Thủ tướng mong muốn có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến An Giang đầu
tư, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, trong đó có phần lợi nhuận của doanh nghiệp, công ăn việc làm, thu
nhập của người dân và tạo nguồn thu ngân sách cho chính quyền. Với niềm vui về các dự án được cấp
giấy chứng nhận, xúc tiến hôm nay, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp nói đi đôi với làm, quyết tâm làm ăn
bền vững, thực hiện tốt tam giác phát triển “kinh tế, xã hội và môi trường”. Nhân dịp này, Thủ tướng
công bố cho các nhà đầu tư định hướng quy hoạch giao thông đối với An Giang và ĐBSCL, với 4 phương
thức vận tải với mong muốn “phải tìm cách làm đại lộ để có đại phú”.
Lễ tổng kết - trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VII năm
2018
Sáng 21/12/2018, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật chủ trì, phối hợp với Sở
Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa
học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn
long trọng tổ chức Lễ tổng kết,
trao giải cho các tác giả và
nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi
Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi
đồng lần thứ VII năm 2018
(Cuộc thi) và khen thưởng, tôn
vinh các tác giả có sản phẩm
đoạt giải thưởng Cuộc thi toàn
quốc lần thứ 14 năm 2018.
Báo cáo tổng kết Cuộc
thi, BS. Nguyễn Trung Lập, Phó
Trưởng Ban Tổ chức nêu rõ: sau hơn 8 tháng phát động, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cùng
với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Đại học An Giang
tiến hành các buổi tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các các em học sinh tại địa phương về cách viết
thuyết minh, và các lưu ý cho các em khi tạo sản phẩm tham gia Cuộc thi. Qua đó, các địa phương đã lựa
chọn 297 trong số hơn 500 mô hình, sản phẩm gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Cấp tỉnh.
Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 02 giải nhất trị giá 08 triệu đồng và Bằng khen của Ủy ban
nhân dân tỉnh cho sản phẩm “Thùng rác tích hợp xử lý rác thải ứng dụng IOT” của tác giả Hồ Thanh
Huy-Trường THPT Tịnh Biên và sản phẩm “Ổ khóa SIC” của nhóm tác giả Đặng Tường Huy, Trần Gia
Huy - Trường THCS Thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân; 03 giải nhì trị giá 5 triệu đồng và Bằng khen của
Ủy ban nhân dân tỉnh cho các sản phẩm “Phần mềm hỗ trợ canh tác lúa trên Android” của nhóm tác giả
Nguyễn Đức Anh, Lại Kim Khánh - Trường THPT Trần Văn Thành, huyện Châu Phú; sản phẩm “Phân
lập diterpen từ võ cây bình bát nước Annona Glabra tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị vi sinh và ký sinh trùng
gây hại trên các loại các da trơn” của tác giả Nguyễn Quang Cường - Trường THPT Long Xuyên và sản
phẩm Hệ thống tưới nước thông minh của tác giả Trần Hữu Khánh - Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh,
huyện Chợ Mới. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 05 giải ba (mỗi giải 3 triệu đồng) và 20 giải khuyến khích
(mỗi giải 01 triệu đồng).
Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và tiền thưởng cho các tác giả
có sản phẩm đoạt giải thưởng Cuộc thi toàn quốc lần thứ 14 năm 2018 tại Hà Nội là: Đề tài: “Pascal – NIDE – Trình thông dịch Pascal trên Android”, tác giả Trần Lê Duy, học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm, huyện Châu Thành, đoạt giải Nhì; Đề tài: “Máy tính cầm tay cho người khiếm thị”, nhóm tác giả
Đặng Tường Huy và Trần Gia Huy, học sinh trường THCS Thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, đoạt giải
Ba; Đề tài: “Sáng tạo đồ chơi từ giấy”, nhóm tác giả Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Thị Anh Thư, học
sinh trường TH Long Hưng, thị xã Tân Châu, đoạt giải Ba; Và đề tài: “Máy tính đa chức năng NCALC+”
của tác giả Trần Lê Duy học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Châu Thành, đoạt huy
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chương đồng tại triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ (International Exhibition for Young
Inventors - IEYI) tại thành phố New Delhi, Ấn Độ.
Phát biểu tại buổi lễ, Ths. Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT - Trưởng Ban Tổ
chức nhiệt liệt biểu dương các tác giả đoạt giải cao cấp toàn quốc và quốc tế. Đồng thời nhấn mạnh, qua 7
lần tổ chức, đã đem lại thành công đáng khích lệ, chất lượng Cuộc thi năm sau cao hơn năm trước, thu hút
đông đảo các em học sinh vùng sâu, miền núi tham gia. Đặc biệt, có 3 em đoạt giải cao cấp toàn quốc và
quốc tế. Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng
toàn tỉnh; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, ước mơ trở thành nhà sáng chế
trong tương lai; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo. Đồng thời, Cuộc thi còn là nơi hội
tụ những tài năng sáng tạo, sân chơi trí tuệ của lứa tuổi học sinh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thực
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước…
Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản (AFA) tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển sản xuất
cá lóc tỉnh An Giang”
Ngày 28/12/2018 tại Hội
trường Câu lạc bộ Hưu trí, Hiệp
hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy
sản (AFA) đã tổ chức Hội thảo
với chủ đề: “Xây dựng và phát
triển sản xuất cá lóc tỉnh An
Giang”. Hội thảo nhằm nắm bắt
những thuận lợi và khó khăn
trong quá trình ươm tạo con
giống, cũng như đến nuôi thương
phẩm và cung ứng cho thị
trường.
Tại Hội thảo các đại biểu
cũng đã được nghe báo cáo tổng
hợp khảo sát ý kiến các hộ ương
cá lóc trên địa bàn tỉnh do lãnh đạo AFA trình bày; Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe chia sẻ
kinh nghiệm của hộ nuôi cá lóc thành công tại huyện Chợ Mới và huyện Châu Phú; Ngoài ra, các đại biểu
còn nghe trình bày về thực trạng và giải pháp phát triển cá lóc bền vững tỉnh An Giang (Chi cục Thủy sản
trình bày); Thực trạng và nâng cao chất lượng thức ăn cho cá lóc (AFIEX trình bày); Hướng dẫn xây
dựng nhãn hiệu hàng hóa chủ lực cho tỉnh An Giang (đại diện Sở Khoa học và Công nghệ trình bày). Qua
hội thảo lần này, lãnh đạo AFA sẽ nắm bắt những thuận lợi và khó khăn của các chi hội nuôi cá lóc, các
hộ ương nuôi trên địa bàn tỉnh từ đó có những giải pháp, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để tháo
gỡ các khó khăn cho nông dân.
Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “320 năm hình thành và phát
triển Cù Lao Giêng”
Ngày 07/12/2018, tại Phủ thờ Nguyễn Tộc, xã Bình Phước Xuân, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An
Giang phối hợp Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội thảo khoa học “320 năm hình thành và phát triển Cù Lao
Giêng”, Cù Lao Giêng trải qua 320 năm hình thành và phát triển là nơi tập trung các công trình kiến trúc
tôn giáo mang đậm tính lịch sử như: quần thể kiến trúc Công giáo xã Tấn Mỹ, tiêu biểu là thánh đường
CLG - một trong những nhà thờ đầu tiên ở Nam Bộ; các chùa Phật giáo; các di tích lịch sử đình Tấn Mỹ,
dinh Ba Quan Thượng Đẳng, Khu tưởng niệm cụ Ung Văn Khiêm… Bên cạnh đó, các nhà cổ mang đậm
nét kiến trúc những năm đầu thế kỷ XX là điểm tham quan thu hút khách. Hội thảo đã nhận được 101 bài
nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa. Trong đó, xoay quanh các vấn đề
chính như: phản ánh quá trình hình thành, phát triển của vùng đất - con người Chợ Mới qua các thời kỳ;
truyền thống văn hóa lịch sử; tiến trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển quê hương dưới sự
lãnh đạo của Đảng; các sự kiện, địa chỉ, địa danh lịch sử, nhân vật lịch sử tiêu biểu,… Ngoài các bài viết
liên quan đến tiến trình hình thành và phát triển Cù lao Giêng, hội thảo còn phân tích, bổ sung nhiều tư
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liệu quan trọng làm rõ vùng đất Cù lao Giêng xưa và nay xoay quanh 75 bài tham luận được chọn trong
tổng số 101 bài gửi tham gia hội thảo, liên quan đến phong tục, tập quán, địa danh và con người nơi đây.
Trung tâm công nghệ sinh học tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng công
nghệ sinh học trong lên men thực phẩm”
Ngày 26/12/2018, tại Hội trường Câu lạc bộ Hưu trí, Trung tâm công nghệ sinh học tỉnh An Giang
tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong lên men thực phẩm”. Hội
thảo nhằm chia sẻ các vấn đề nghiên cứu của các nhà khoa học, viện, trường và ứng dụng các kết quả
nghiên cứu đó vào thực tiễn để tăng gia trị sản phẩm.
Hội thảo đã nhận được 15
bài tham luận từ các viện,
trường, nhà khoa học gửi về.
Bên cạnh đó, các đại biểu đã
nghe trình bày các tham luận,
cũng như các nghiên cứu tại
buổi hội thảo như: Tham luận 1:
Khái quát việc ứng dụng công
nghệ sinh học trong lên men
thực phẩm tại Trung tâm công
nghệ sinh học tỉnh An Giang;
Tham luận 2: Phân lập, tuyển
chọn vi khuẩn probiotic lactic
có khả năng phân giải tinh bột
làm giống cho sản xuất nguyên
liệu dược và thực phẩm chức
năng; Tham luận 3: Khảo
nghiệm quy trình sản xuất nước uống dâu tằm lên men nhẹ đóng chai; Tham luận 4: Nghiên cứu khả năng
bổ sung chất màu betacyanin từ vỏ thanh long ruột đỏ vào sản phẩm sữa chua lên men. Với các kết quả đã
nghiên cứu, lãnh đạo Trung tâm công nghệ sinh học cho rằng đây là tiền đề để nghiên cứu các vấn đề tiếp
theo trong tương lai gần. Cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các viện, trường, nhà khoa học với trung
tâm để thực hiện các nghiên cứu thiết thực ứng dụng vào trong thực tiễn và đời sống. Các nghiên cứu làm
tăng giá trị sản phẩm và có thể ứng dụng trong thực tế để bà con nông dân có thể ứng dụng và tạo ra sản
phẩm có giá trị cao hơn.
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng tổ chức tập huấn “Kỹ năng làm việc”
Nhằm trang bị và nâng cao những kiến thức, kỹ năng cần thiết hỗ trợ công việc như kỹ năng lập kế
hoạch, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở cho các học viên là cán bộ, công
chức, viên chức đang làm công tác chuyên môn trên địa bàn tỉnh An Giang, Trung tâm Tạo nguồn Nhân
lực Phát triển Cộng đồng phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng làm
việc” cho 110 cán bộ, chuyên viên các sở ban ngành trong tỉnh An Giang. Sau 3 ngày tham gia tập huấn,
học viên đã được các báo cáo viên của chương trình, TS. Phạm Thị Thúy và ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai,
giảng viên đang công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia, truyền đạt những nội dung bổ ích như
phương pháp xây dựng và triển khai kế hoạch, các bước làm việc nhóm hiệu quả, bí quyết giúp giao tiếp
thành công nơi công sở,... Thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, các bài tập thuyết trình, học viên đã
mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác của mình và đề xuất các giải pháp.
Khóa tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, trang bị các học viên đầy đủ các kỹ năng cơ bản và cần thiết
trong quá trình làm việc, đạt được đúng mục tiêu đề ra ban đầu.
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng tổ chức tập huấn với 2 chủ đề liên quan đến du
lịch “Kinh doanh lưu trú tại nhà dân” và “kiến thức văn minh du lịch cho cộng đồng”
Trong tháng 11 và 12, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp với Sở Văn
hóa Thể Thao và Du lịch tổ chức khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú tại nhà dân cho đối tượng là các hộ
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kinh doanh lưu trú (homestay) trên địa bàn tỉnh An Giang, hợp tác xã du lịch nông nghiệp, các hộ dân
chuẩn bị đầu tư kinh doanh loại hình homestay và các hộ nhà vườn tại địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng và Cù
lao Giêng - Chợ Mới và 10 lớp tập huấn “Kiến thức văn minh du lịch cho cộng đồng” cho các hộ kinh
doanh làm du lịch cộng đồng, hộ nhà vườn, hộ làm nghề, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nhà trọ, khách
sạn thuộc địa bàn 10 huyện, thành phố thuộc địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian khóa tập huấn là 01 ngày
cho mỗi lớp.
Khóa tập huấn do ông Dương Minh Bình - chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh du lịch cộng đồng
và cô Bùi Thị Ngọc Phương - giảng viên Khoa Du lịch - Văn hóa nghệ thuật thuộc Trường Đại học An
Giang phụ trách đã lần lượt chia sẻ các nội dung Tập huấn xoay quanh các nội dung về hiện trạng chung
về DLCĐ tại Việt nam, DLCĐ theo quy chuẩn CBT Travel, quy trình và kỹ năng phục vụ khách đối với
các hộ làm homestay, và phần phổ biến về Nghị quyết hỗ trợ DLCĐ của tỉnh nhà đối với loại hình du lịch
homestay.
Khóa tập huấn do TS. Bùi Thị Ngọc Phương, giảng viên Khoa Du lịch - Văn hóa nghệ thuật Trường
Đại học An Giang phụ trách giới thiệu với 03 nội dung chính như kỹ năng giao tiếp với khách du lịch,
những yêu cầu về giao tiếp trong bán hàng, và phục vụ khách du lịch theo tập quán văn hóa vùng miền
(trong nước và quốc tế). Những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được báo cáo viên chia sẻ phù hợp với
tình hình thực tế của từng địa phương. Sau khóa học, học viên nắm bắt được những kỹ năng cần thiết
trong việc phục vụ nhu cầu khách du lịch cả trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng hoạt động kinh
doanh đúng theo những quy định hiện hành và đạt chuẩn phục vụ khách.
Hội Kế hoạch hóa gia đình phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện chuyên đề về
Dân số-KHHGĐ
Năm 2018, Hội các cấp đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác Dân số-KHHGĐ; Phối hợp với Sở, ban, ngành, đoàn thể
tổ chức 60 cuộc nói chuyện chuyên đề về Dân số-KHHGĐ tại các xã, phường, thị trấn, tổ chức lễ ra quân,
tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại điểm cung cấp dịch vụ,...; phối hợp với Dân số các cấp tổ chức được 266
cuộc tuyên truyền về các Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; kiểm soát giảm thiểu mất cân bằng giới
tính khi sinh và mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho các nhóm đối tượng tại cơ sở. Phối
hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh và ngành Giáo dục tuyên truyền trong sinh hoạt ngoại khóa tại 15
điểm trường PTTH trong tỉnh về sức khỏe sinh sản vị thành niên (SKSS-VTN). Hội đã tổ chức 208 buổi
nói chuyện chuyên đề về SKSS-VTN; 55 buổi sinh hoạt ngoại khóa về tâm sinh lý của tuổi dậy thì; 120
buổi giao lưu tìm hiểu các bệnh lây qua dường tình dục,HIV/AIDS,... Ngoài ra, còn vận động được trên
10.464 nam, nữ thanh niên khám sức khỏe tiền hôn nhân; tổ chức 240 buổi nói chuyện chuyên đề và 25
buổi giao lưu tìm hiểu về kiến thức về phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và
HIV/AIDS. Các cấp Hội đã tổ chức 208 cuộc nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu kiến thức về nội dung
DS/SKSS/KHHGĐ tại cơ sở; tổ chức 272 buổi tuyên truyền, tư vấn tác hại của phá thai và phá thai không
an toàn; 270 buổi nói chuyện chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức làm mẹ an toàn.
Hội Luật gia phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật
và trợ giúp pháp lý
Hội đã tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2018), kết hợp tổ chức họp mặt hội
viên giới nữ nhân Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2018) với nhiều hoạt động phong phú, thiết
thực…Trong năm 2018, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tổ chức 2.164 cuộc tuyên truyền PBGDPL với
nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội nghị, tuyên truyền miệng, hội thi, trên các phương tiện thông
tin đại chúng hoặc lồng ghép nhân các buổi sinh hoạt của Mặt trận, đoàn thể, họp cơ quan ….cho 75.250
lượt người tham dự đạt 100% chỉ tiêu; trong đó, các cấp Hội trực tiếp tổ chức 209 cuộc có 10.775 lượt
người tham dự. Các đơn vị còn phối hợp các ngành biên soạn 649 chuyên đề, bài viết, câu chuyện truyền
thanh và đã in ấn, phát hành 9.955 sách, tài liệu, tờ rơi, tờ bướm và phát sóng trên Đài PTTH An Giang,
Đài phát thanh huyện, thị, thành phố, các xã, phường, thị trấn với 1.755 giờ (tăng hơn 600 giờ so năm
2017), trong đó 35 giờ giải đáp pháp luật của Chi hội Văn phòng tỉnh Hội (25 giờ) và Sở Tư pháp tỉnh (10
giờ); 200 số Báo An Giang có đăng tải về tuyên truyền, TVPL, giải đáp pháp luật, thông báo các cơ quan
thẩm quyền đã giải quyết vụ việc cụ thể (Chi hội Văn phòng tỉnh Hội: 180 số báo, Chi hội Sở Tư pháp:
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20 số báo). Trong năm 2018, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lí cho
6.614 vụ, việc trường hợp, tương đương năm 2017 (TVPL 2.591 vụ, TGPL 4.023 vụ). Các cấp Hội trực
tiếp tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo được 291 vụ việc; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo 57 vụ việc.
Thường trực Hội Luật gia tỉnh hàng tháng từ 1-2 lần tham gia cùng UBND tỉnh tiếp công dân và chia sẻ
với UBND nhận một số trường hợp phức tạp để tư vấn cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo tố
tụng dân sự. Các cấp Hội tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp nhận 291 đơn của công dân và
đã tổ chức hòa giải ở cơ sở 1.032 vụ việc.
Hội Khoa học Lịch sử phối hợp tổ chức thành công 03 cuộc Hội thảo khoa học
Trong năm 2018, Hội KHLS đã tổ chức thành công 03 cuộc hội thảo khoa học: Phối hợp với Thành
ủy và UBND Thành phố Châu Đốc, Bảo Tàng An Giang tổ chức hội thảo ”Nhân vật lịch sử Chánh Phó
Quản cơ Vệ Thủy Đỗ Đăng Tào và Lê Văn Sanh thời nhà Nguyễn” có 27/38 bài viết được chọn, có 150
đại biểu tham dự; Phối hợp với Huyện ủy – UBND huyện Chợ Mới, Hội KHLS Tp. HCM tổ chức hội
thảo: ”Lịch sử Cù Lao Giêng 320 năm hình thành và phát triển”, có 72/86 bài viết được chọn, có trên 180
đại biểu tham dự; Phối hợp với Bảo Tàng AG tổ chức hội thảo: ”Tấm gương chiến đấu và hy sinh của anh
hùng LLVTND Ngô Thất Sơn trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)” có 24/29 bài viết
được chọn, có trên 150 đại biểu tham dự.
Hội Đông y tỉnh An Giang trong công tác thừa kế và nghiên cứu khoa học y, dược cổ truyền và bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
Hội tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu cho 21 học viên theo
kế hoạch của nhóm thực hiện Quyết định số: 323/QĐ - UBND của UBND tỉnh về phát triển cây dược liệu
và YHCT đến năm 2020. Tham gia Hội đồng KH - CN nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh giá
thành phần hóa học và sinh học, kết hợp sản xuất thực phẩm chức năng từ cây Đinh Lăng lá nhỏ tại Tri
Tôn và Tịnh Biên, AG”, “Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ cao Chùm Ngây trồng tại vùng
Bảy Núi, An Giang dưới dạng viên nang”. Tham gia chủ trì hội thảo báo cáo một số kết quả nghiên cứu
giai đoạn 1 đề tài “Hiện đại hóa bài thuốc cao mở máu của lương y Trần Quang Trung”. Tổ chức Hội
nghị thừa kế tâm đắc phương pháp hay, bài thuốc quý năm 2018 với chủ đề “Đông y điều trị bệnh chứng
Tâm - Phế” tại huyện Chợ Mới. Tập huấn “Các phương pháp tác động cột sống điều trị một số bệnh
chứng thường gặp” cho hơn 130 hội viên, hội thảo khoa học “điều trị đái tháo đường” cho 85 thầy thuốc
làm việc KCB trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Đông y - Châm cứu bế giảng các lớp sơ cấp nghề ĐYCC tại
huyện Châu Thành, có 30/31 học viên được cấp chứng chỉ nghề; lớp xoa bóp - day ấn huyệt danh cho
người khiếm thị, có 08/09hv được cấp chứng chỉ; lớp KCB không dùng thuốc tại huyện An Phú, có cho
20/22hv được cấp chứng chỉ. Tiếp tục giảng dạy lớp nghề KCB bằng ĐYCC tại thị xã Tân Châu có 37 hv.
Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản phối hợp tổ chức các cuộc Hội thảo, tập huấn và tham
quan chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực thủy sản
Trong năm 2018, Hiệp hội phối hợp Sở khoa học và Công nghệ An Giang, Chi cục Thủy sản An
Giang đã tổ chức tổng số 05 lớp tập huấn kỹ thuật và 01 cuộc hội thảo khoa học chuỗi cá lóc với hơn 200
hội viên nuôi cá và đại biểu tham dự; phối hợp với Trung tâm Giống Thủy sản An Giang chọn lựa vùng
ương đủ điều kiện của 02 Chi hội sản xuất cá giống để thực hiện mô hình “Thử nghiệm nâng cao tỉ lệ
sống cá tra giống chất lượng cao” với tổng diện tích 50 ha; tham dự cùng đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
An Giang do ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn đi khảo sát vùng nuôi tại Thoại
Sơn và Long Xuyên liên quan “Đề án chuỗi cá tra giống chất lượng cao”; tổ chức đoàn đến tham quan
trang trại công ty Việt Úc tại xã Vĩnh Hòa huyện Tân Châu nhằm chia sẻ kinh nghiệm cách quản lý đàn
bố mẹ và cách tuyển chọn đàn cá bố mẹ hậu bị với bộ gen chọn lọc nâng cao tỉ lệ sống và chất lượng thịt
cá;tổ chức hội thảo khoa học chuỗi liên kết cá lóc, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2018; tổ chức hội
thảo khoa học chuỗi liên kết cá lóc, tổ chức vào cuối tháng 12/2018.
Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
Trong năm 2018, HHDN tỉnh có nhiều hoạt động hiệu quả như: Phối hợp Hội HVNCLC, Trung tâm
Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và các đơn vị trong tỉnh như Trung tâm Xúc tiến
Du lịch AG, Trung tâm Khởi nghiệp Thanh niên AG, Hội LHPN tổ chức các lớp huấn luyện và tọa đàm
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cho doanh nghiệp về: Khai thác tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ và Phát triển sản phẩm địa
phương, văn hóa trong hoạt động du lịch gắn với công nghiệp không khói; Bồi dưỡng kiến thức nâng cao
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.. Phối hợp Hội HVNCLC, Hội DN Trẻ và CLB Khởi nghiệp tỉnh tổ chức
Diễn đàn giao lưu “Ứng dụng công nghệ trong sản phẩm khởi nghiệp" . Tổ chức Đoàn gồm 6 DN tỉnh An
Giang tham dự chương trình "Giao lưu và Liên kết hợp tác các Hiệp hội doanh nghiệp khu vực phía
Nam" do HHDN TP Cần Thơ tổ chức tại TP Cần Thơ; Tổ chức Đoàn10 DN dự Lễ Kỷ niệm 30 năm thánh
lập (1988-2018) và ra mắt Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia tại Campuchia tổ chức nhân dịp Lễ kỷ
niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 & Quốc khánh 2/9 (1945 - 2018); tổ chức Đoàn DN dự Hội thảo hỗ trợ
xuất khẩu Việt Nam 2018" do VCCI-HCM tổ chức. Ngoài ra, Hiệp Hội còn duy trì và cải thiện nội dung
Cà phê Doanh nhân thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia chia sẽ kinh nghiệm, tổ chức nhiều chuyên đề
hữu ích; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Đầu tư tổ chức ngày Doanh nhân 13/10.
Ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo với hoạt động nghiên cứu, khai quật khảo cổ học và các hoạt động
phục vụ du lịch
Trong năm 2018, đơn vị tiếp tục tham gia nghiên cứu, khai quật khảo cổ học cùng với Viện Hàn
Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Các di tích đã đang nghiên cứu khai quật như: Di tích Chùa Linh Sơn,
di tích Linh Sơn Bắc, di tích Gò Sáu Thuận, di tích Gò Giồng Trôm, di tích Lung Lớn, di tích Gò Óc Eo,
di tích Gò Giồng Cát…; tổ chức Triển lãm chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức
Thắng” nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Biên soạn và xuất bản (400 cuốn)
sách song ngữ Việt – Anh: “Gốm cổ Óc Eo, bí ẩn từ lòng đất”...; tổ chức nghiên cứu đề tài “Đánh giá
thực trạng và đề xuất mục tiêu, giải pháp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê trở thành trọng
điểm du lịch”; tổ chức họp hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở cho đề tài
“Đánh giá thực trạng và đề xuất mục tiêu, giải pháp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê trở
thành trọng điểm du lịch”. Phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo đầu
bờ tại Hội trường Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo để báo cáo bước đầu và thảo luận về kết quả khai
quật khảo cổ học năm 2017 tại An Giang theo Đề án; tổ chức buổi Tọa đàm khoa học “Nội dung và quy
trình xây dựng Hồ sơ di sản Văn hóa Óc Eo” bảo tồn gắn với phát triển du lịch của địa phương; phối hợp
với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo –
Ba Thê, Nền Chùa; tổ chức hội thảo “Phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê thành trọng
điểm du lịch của tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2025’.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức tập huấn và tham quan học tập
kinh nghiệm về công tác khuyến công
Tổ chức 05 chuyến công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực hoạt động khuyến
công và tư vấn phát triển công nghiệp tại các tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và Tp.
Cân Thơ; tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công
cho 95 cán bộ tham dự thuộc Sở Công Thương; Phòng KT/KT-HT các huyện, thị xã, thành phố; UBND
các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 đoàn tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất
CN-TTCN, sản xuất gắn kết với du lịch của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang tại tỉnh Trà Vinh (mô
hình sản xuất cốm dẹp) và Bến Tre (mô hình sản xuất kẹo dừa); tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất
và kỹ năng kinh doanh cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn 02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, có 95
đại biểu tham dự là cán bộ phụ trách khuyến công huyện, xã và các hộ là người dân tộc hoạt động sản
xuất kinh doanh trên địa bàn.
Trung tâm Nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và
chuyển giao khoa học và công nghệ
Trung tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh để đề xuất và tổ chức triển
khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
An Giang trên các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo,
phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện 02 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh:“Nghiên cứu dự
báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang’ và “Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình
hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang’. Thực hiện 08 nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở:
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn; Các yếu tố ảnh hưởng
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đến tình trạng bỏ học của học sinh THCS huyện An Phú, tỉnh An Giang; Đánh giá nguồn lực của cộng
đồng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang... Phối hợp thực hiện
02 cuộc điều tra dư luận xã hội về những vấn đề bức xúc của người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh An Giang tổ chức: Cuộc điều tra dư luận xã hội những vấn đề bức xúc của người dân liên quan
lĩnh vực xã hội như giải quyết việc làm, đất đai, y tế, giáo dục-đào tạo, công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng; và Cuộc điều tra sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực hành chính công và du lịch; Đề
xuất danh mục đề tài nghiên cứu 2018-2019-2020 với Liên hiệp Hội.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang với hoạt động tập huấn, tọa đàm và nghiên cứu khoa học
Phối hợp với Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức
buổi tọa đàm “Thích ứng môi trường doanh nghiệp và cơ hội vừa học vừa làm" cho phụ nữ các xã Mỹ
Hiệp, Bình Phước Xuân và Tấn Mỹ của huyện Chợ Mới; Với sự hỗ trợ của Facebook, Hội đồng Nữ doanh
nhân Việt Nam (VWEC), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong khuôn khổ
Chương trình #Phunuladoanhnhan đã tổ chức tập huấn về “Kỹ năng tiếp thị trực tuyến cho doanh nhân
nữ" cho 40 chị em là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Phối hợp với Hội Khmer - Việt Nam tại
Campuchia tổ chức chương trình giao lưu doanh nghiệp của An Giang và doanh nghiệp Việt tại Phnom
Penh Campuchia với sự tham gia của 24 nữ doanh nhân, hộ kinh doanh. Về hoạt động tư vấn: phối hợp
với Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh tư vấn và giới thiệu các nữ doanh nhân có
nhu cầu tiếp cận với chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Trung ương và địa phương, dự án cho người dân
tộc. Có 02 công ty do phụ nữ làm chủ được vay vốn tại 02 ngân hàng; bên cạnh đó Hội Nữ doanh nhân
Tỉnh đã tư vấn cho 05 nữ doanh nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu (ĐĂNG THỊNH,
THẢO AN, SWACF, HỒNG VÂN, HOÀNG OANH), trong đó có 01 đã được cấp văn bằng.
Hiệp Hội vận tải ô tô với công tác tổ chức tập huấn và hỗ trợ cho hoạt động của các Hội viên là Doanh
nghiệp vận tải, Hợp tác xã vận tải
Trong năm tổ chức được: 06 lớp “Nghiệp vụ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe” với số lượng
1.241 học viên đạt kết quả tốt; 01 lớp “Người điều hành vận tải” có 43 học viên đạt kết quả tốt. Hiệp hội
tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho Hội viên, phổ biến các văn bản quy phạm
pháp luật, trong đó có các văn bản quy định về quản lý chuyên ngành để Hội viên kịp thời nắm bắt thông
tin và thực hiện; thực hiện vai trò là cầu nối giữa các Hội viên với Cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là
quản lý của ngành giao thông vận tải. Hiệp hội phối hợp cùng cơ quản quản lý để hỗ trợ cho hoạt động
của các Hội viên là Doanh nghiệp VT, HTX VT. Điển hình là mối quan hệ gắn kết thường xuyên với Sở
GTVT và Ủy ban ND tỉnh trong việc giải quyết miễn, giảm giá cước qua trạm T2 (ngã 3 lộ tẻ Rạch Giá)
(có 5.480 xe được giải quyết)
Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức các cuộc hội thảo, điểm trình diễn các mô hình về khuyến
nông và các hoạt động công nghệ cao
Đã tổ chức thực hiện 44 cuộc hội thảo/ 2.126 người về các mô hình trình diễn: so sánh các giống lúa
triển vọng vụ Đông Xuân 2017-2018; trồng nấm rơm trong nhà bằng nguyên liệu compost; chuyển đổi từ
trồng lúa sang trồng đậu nành rau; ứng dụng TBKT để cải thiện năng suất lúa ở vùng lúa NS thấp; hệ
rô đồng bán thâm canh trong ao đất sử dụng men si vinh vật, trồng cúc pha lê trong chậu; cá chạch lấu
trong bể bạt. Tổ chức 01 cuộc hội nghị tổng kết 05 hoạt động khuyến nông (giai đoạn 2013-2017) . Tham
gia tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề “Công nghệ xử lý phụ phẩm nông
nghiệp làm thức ăn cho gia súc tại vùng ĐBSCL”.
Đã thực hiện 46 điểm trình diễn các mô hình: so sánh các giống lúa (nếp) triển vọng vụ Đông xuân
2017 - 2018; chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng đậu nành rau; trồng nấm rơm trong nhà bằng nguyên liệu
compost; ứng dụng TBKT để cải thiện năng suất lúa ở vùng lúa NS thấp;
trên dưa leo, cà chua;
; nuôi cá rô đồng bán thâm
canh trong ao đất sử dụng men vi sinh;
eo; cá rô phi
đỏ có nguồn gốc ecuador; mô hình trồng cúc pha lê trong chậu. Tiếp tục thực hiện Đề án đẩy mạnh xã hội
hóa, phát triển hoạt động Khuyến nông, Khuyến ngư phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
Trang tin lưu hành nội bộ

12

cao tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch khuyến nông phục vụ Tái cơ cấu NN 2016 -2020; Mô
hình “Cải thiện hiệu quả sản xuất lúa trên những vùng đất canh tác lúa kém hiệu quả.
Việt Nam giành 3 Huy Chương Vàng tại Giải thưởng quốc tế về Khoa học và Công nghệ 2018
Chiều 8/12/2018, tại Trung
tâm hội nghị triển lãm quốc tế
Seoul đã diễn ra lễ trao giải cho
các công trình xuất sắc nhất tham
dự Giải thưởng quốc tế về Khoa
học và Công nghệ, đến tham dự
Giải thưởng quốc tế về Khoa học
và Công nghệ 2018 (SIIF 2018) có
33 quốc gia và vùng lãnh thổ với
603 công trình. Đây là sự kiện có
quy mô lớn nhất về khoa học và
công nghệ được Hiệp hội Thúc đẩy
sáng kiến, sáng chế Hàn Quốc
(KIPA) phối hợp với Tổ chức Sở
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức
thường niên. Năm nay, lĩnh vực
thu hút nhiều công trình tham gia
nhất là các công trình phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống như các sáng kiến cải tiến đồ gia dụng, các
sản phẩm làm đẹp, các sản phẩm dinh dưỡng. Tham gia sự kiện, đoàn Việt Nam do TS. Phan Tùng Mậu Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - làm trưởng đoàn đã cùng các nhà khoa
học giới thiệu những công trình xuất sắc của Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2017 - 2018
và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Các công trình tham gia gồm 6 lĩnh vực: cơ khí tự động hoá, tiết
kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, thông tin điện tử và viễn thông, công nghệ nhằm ứng phó
với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, sinh học phục vụ sản xuất và đời
sống, công nghệ vật liệu.
Với sự đánh giá cao của Hội đồng Giám khảo và đại diện các đoàn đến từ những nước bạn, các
công trình của đoàn Việt Nam đã xuất sắc nhận được 14 giải, trong đó bao gồm 2 Huy chương đồng, 3
Huy chương bạc, 3 Huy chương vàng và các giải giao lưu với các đoàn nước ngoài. 3 Huy chương vàng
của Giải thưởng quốc tế về Khoa học và Công nghệ 2018 đã được trao cho các công trình: Phần mềm
quản lý y tế đa tuyến, đa nền tảng của Sở y tế tỉnh Đắc Lắc; Công trình Sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ
thay thế năng lượng điện của Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin; Công trình Lò đốt chất thải
rắn sinh hoạt BD-Anpha - Công ty cổ phần Năng lượng và môi trường - Đại học Bách khoa Hà Nội.
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu (BĐKH) và kỹ năng ứng
phó với BĐKH
Hội nghị diễn ra từ ngày 6-7/12/2018 nhằm
cập nhật, trao đổi, thảo luận về các kiến thức, kỹ
năng ứng phó với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí
nhà kính cho các cán bộ tại các Sở, ban ngành,
đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội vùng
ĐBSCL. Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông
Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến
đổi khí hậu (Bộ TN&MT) cho biết: khu vực
ĐBSCL được xem là khu vực đặc biệt nhạy cảm
và dể bị tổn thương trước tác động của BĐKH,
nước biển dâng cùng với tác động do khai thác sử
dụng nước ở các nước thượng nguồn sông
MeKong. Thực tế đó đã đặt ra những thách thức
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rất nghiêm trọng đối với nước ta nói chung, khu vực ĐBSCL nói riêng. Để vượt qua những khó khăn,
chuyển hóa được những thách thức do BĐKH gây ra thành cơ hội phát triển, trong những năm qua Đảng,
Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn về ứng phó với BĐKH. Trong đó, phải kể đến Nghị
quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về BĐKH. Đặc biệt cuối năm 2017, Chính phủ đã ban
hành Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH; Thủ tướng Chính phủ cũng đã
phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 tại
Quyết định số 1670/QĐ-TTg.
Bên cạnh đó, việc ứng phó với BĐKH trong các chiến lược, quy hoạch còn lúng túng, chưa đi vào
thực chất, nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, nhất là sự phối hợp tham gia của cộng đồng. Tại
Hội nghị này các chuyên gia, nhà khoa học giới thiệu những thông tin cập nhật mới nhất về BĐKH cũng
như các hướng dẫn kỹ thuật để cán bộ làm công tác ứng phó với BĐKH tại địa phương từng bước đánh
giá thực trạng, đề xuất xây dựng các hoạt động ứng phó BĐKH cho địa phương mình; tích hợp vấn đề
BĐKH vào các kế hoạch phát triển; thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái...Đồng thời, các đại biểu
cũng trình bày các chuyên đề về cơ sở khoa học của BĐKH; những thách thức và giải pháp thích ứng với
BĐKH ở vùng ĐBSCL; BĐKH ở Việt Nam và kịch bản BĐKH cho Việt Nam; xác định các nguồn phát
thải khí nhà kính và khả năng giảm phát thải; tác động của BĐKH và đánh giá tác động của BĐKH đến
các ngành, lĩnh vực, giải pháp ứng phó theo ngành…
Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức buổi họp mặt với chủ đề: “Giám đốc Hợp tác xã, tổ trưởng tổ
hợp tác sản xuất năm 2018”
Ngày 25/12/2018 tại Hội
trường Câu lạc bộ Hưu trí, Hội
Nông dân tỉnh An Giang tổ chức
buổi họp mặt giữa lãnh đạo Hội
Nông dân tỉnh, các sở, ban,
ngành, doanh nghiệp liên quan
với đại diện các giám đốc, hội
đồng quản trị các Hợp tác xã và tổ
hợp tác trên địa bàn tỉnh với chủ
đề: “Giám đốc Hợp tác xã, tổ
trưởng tổ hợp tác sản xuất năm
2018”, tại buổi họp mặt các đại
biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt
tình hình hoạt động năm 2018 của
các Tổ hợp tác và Hợp tác xã trên
địa bàn tỉnh như: 1/ Về công tác
tuyên truyền, vận động tham gia
các mô hình kinh tế hợp tác và củng cố, kiện toàn đơn vị yếu kém; 2/ Về tình hình hoạt động của các tổ
hợp tác và hợp tác xã năm 2018; 3/ Về liên kết giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã với công ty, doanh nghiệp
trong hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; 4/ Nêu ra các tồn tại, hạn chế mà các tổ hợp tác, hợp tác xã đang vướng
phải; 5/ Đề xuất kiến nghị với Trung ương và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời
gian tới. Tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe các bài tham luận của Hội Nông dân huyện Chợ Mới,
Hội Nông dân huyện Phú Tân về hiệu quả cũng như cách làm mang lại lợi nhuận cho các tổ hợp tác và
hợp tác xã trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các đại biểu còn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà các tổ
hợp tác, hợp tác xã gặp phải như thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực cũng như ban quản trị
yếu, phân chia lợi nhuận giữa các xã viên,…
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Trường Đại học An Giang phối hợp tổ chức hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 với chủ
đề “Chia sẻ nguồn lực - Kết nối thông tin”
Ngày 27/12/2018, tại Trường Đại học
An Giang đã diễn ra Hội thảo khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo năm 2018 với chủ đề
“Chia sẻ nguồn lực - Kết nối thông tin”.
Hội thảo do Nhà trường phối hợp với
Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ
trợ doanh nghiệp (BSA), Tỉnh Đoàn An
Giang, Tổ công tác 569 thuộc Ủy ban dân
tộc và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An
Giang tổ chức. Hội thảo lần này nhằm tạo
môi trường kết nối giữa thanh niên, doanh
nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và
nhỏ để cùng trao đổi định hướng khởi
nghiệp, lập nghiệp, chia sẻ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh và tiếp cận thị
trường. Tại hội thảo, các đại biểu được các diễn giả đến từ các cơ quan hoạch định chính sách của nhà
nước, các doanh nghiệp, các chuyên gia giới thiệu về: Giải pháp kết nối phát triển hệ sinh thái khởi
nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chương trình hỗ trợ, kết nối hoạt động khởi nghiệp
trong đồng bào dân tộc thiểu số; Phát triển du lịch bản địa gắn với định hướng liên kết vùng tại ĐBSCL;
Đề án 844 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025...
Đặc biệt, các đại biểu tham dự đã được giao lưu trực tiếp với các chuyên gia và được tư vấn về các
vấn đề như: Kinh nghiệm gọi vốn từ nhà đầu tư cho dự án khởi nghiệp; kinh nghiệm nâng cao giá trị, kéo
dài vòng đời sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm; kinh nghiệm phát triển sản phẩm thương mại trong
du lịch; cách quản lý nhân sự hiệu quả; cách làm nông nghiệp hữu cơ thành công và ký kết hợp tác hỗ trợ
đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp.
10 Luật mới có hiệu lục thi hành từ 1/1/2019
Từ ngày 01/01/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy
hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật
Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh
mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an
ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá
nhân. Một trong những nội dung của Luật An ninh mạng nằm ở Chương II quy định về bảo vệ an ninh
mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Nội dung của chương này thể hiện đầy
đủ các biện pháp, hoạt động bảo vệ tương xứng với mức độ quan trọng của hệ thống thông tin này. Trong
đó, nêu ra tiêu chí xác định, lĩnh vực liên quan, quy định các biện pháp như: thẩm định an ninh mạng,
đánh giá điều kiện, kiểm tra, giám sát an ninh mạng và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ
thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Luật Quy hoạch xác định quy hoạch phải là việc sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh
tế-xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi
trường. Luật điều chỉnh chung cho tất cả các loại quy hoạch trên phạm vi cả nước về lập, thẩm định,
quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch
quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch. Với bố cục gồm 6 chương, 59 điều và 3 phụ lục,
Luật Quy hoạch có các quy định cụ thể liên quan đến hệ thống quy hoạch và mối liên hệ giữa các loại quy
hoạch; nguyên tắc chủ yếu trong hoạt động quy hoạch; nội dung quy hoạch; tổ chức lập, thẩm định và phê
duyệt quy hoạch; thẩm quyền quyết định và phê duyệt quy hoạch; trách nhiệm quản lý nhà nước và thông
tin quy hoạch;…
Trang tin lưu hành nội bộ

15

