TRANG TIN
TRANG TIN SỐ 01
NĂM 2016

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH AN GIANG
154A10 Hàm Nghi, P. Bình Khánh, tp. Long Xuyên, An Giang - 0763. 859 007 - lhhangiang@yahoo.com.vn
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Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp năm 2016 với các Đoàn thể chính
trị - xã hội và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Công tác phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó việc trao đổi, năm bắt tâm tư, nguyện vọng
của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã đi vào nề nếp, công tác phối hợp thực hiện giám sát đã
được triển khai và có kết quả. Chương trình phối hợp năm 2016 giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam với Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Các nội dung phối hợp cụ thể sẽ được triển khai trong năm
2016 bao gồm : Triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân;
Triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; Triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội,
góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước; Phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân; Phối hợp trong công tác tổ
chức cán bộ.
Ban hành quy định mới về khoán chi trong khoa học
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số
27/2015/TTLT/BKHCN-BTC (30/12/2015) quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
sử dụng ngân sách nhà nước ( Có hiệu lực từ ngày 15/2/2016). Thông tư liên tịch 27 được ban hành nhằm
trao quyền chủ động cho chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc sử dụng kinh phí thực hiện
nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc thực hiện
các thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.
Các đổi mới trong thông tư này là phương thức khoán chi. Thứ nhất là khoán chi đến sản phẩm cuối cùng,
áp dụng đối với các nhiệm vụ được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản
phẩm hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng; có tổng dự
toán các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài sản… không quá 1 tỷ đồng. Phương thức thứ hai là khoán chi
từng phần, áp dụng đối với các nhiệm vụ không đủ điều kiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Trong
khoán chi từng phần, cơ bản các nội dung kinh phí được thực hiện khoán chi (tiền công, hội thảo, công tác
trong nước…); chỉ không khoán chi đối với các nội dung mua nguyên vật liệu, phụ tùng, sửa chữa, mua
sắm tài sản cố định.
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Việc tạm ứng kinh phí được thực hiện theo tiến độ hợp đồng nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.
Thanh toán tạm ứng được căn cứ vào bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện. Kho bạc Nhà nước không
kiểm soát chứng từ chi tiết. Nhiệm vụ được quyết toán một lần sau khi hoàn thành và các bên đã tiến hành
thanh lý hợp đồng. Đối với nhiệm vụ thực hiện trong nhiều năm, hằng năm chỉ cần gửi báo cáo cơ quan
quản lý cấp trên về số kinh phí thực nhận, thực chi. Trong trường hợp không hoàn thành công trình của
mình, nhà khoa học sẽ phải hoàn trả 40% kinh phí Nhà nước đã cấp phát hoặc 100% kinh phí của Nhà nước
nếu cơ quan có trách nhiệm xác định được lỗi chủ quan của nhà khoa học.
Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập 2020-2030
Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm
2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu sắp xếp, kiện toàn và đẩy mạnh tái cấu trúc để
nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Theo nội dung Quy
hoạch, trong giai đoạn 2016 - 2020, các Bộ, cơ quan tập trung rà soát , kiện toàn các tổ chức khoa học và
công nghệ công lập đang hoạt động có hiệu quả. Khuyến khích các tổ chức nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ
khoa học và công nghệ chuyển sang tự chủ hoàn toàn, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Từng bước cổ
phần hóa tổ chức khoa học và công nghệ công lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Không thành
lập mới tổ chức khoa học và công nghệ công lập; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp đặc biệt, thật
sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn.
Giai đoạn 2021 - 2030, đẩy mạnh tái cấu trúc mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập
theo hướng giảm số lượng tổ chức, tăng quy mô, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa
học và công nghệ công lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất các tổ chức trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; giải
thể tổ chức hoạt động không hiệu quả hoặc không cần thiết phải duy trì hoạt động; cổ phần hóa các tổ chức
đủ điều kiện hoặc không cần thiết phải duy trì dưới hình thức công lập. Bên cạnh đó, điều chỉnh, phân bố
tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo lĩnh vực nghiên cứu, phù hợp với đặc thù và với quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, địa phương; tiếp tục tập trung đầu tư phát triển một số tổ chức
khoa học và công nghệ công lập trong các lĩnh vực ưu tiên để đạt trình độ khu vực và thế giới.
Thăm dò ý kiến trí thức An Giang về định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh 2015-2020
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang tổ chức lấy ý kiến một số trí thức tiêu biểu
trong và ngoài hệ thống Liên hiệp Hội bằng “Phiếu thăm dò ý kiến” nhằm nắm bắt những nhận xét, suy
nghĩ, nguyện vọng và đề suất ý kiến của trí thức An Giang trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong
thời gian qua, đặc biệt là các giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.
Các ý kiến đề suất tập trung vào việc đề nghị tỉnh cần có các giải pháp mang tính đột phá cho các
lĩnh vực cần đột phá và tranh thủ các nguồn lực để khai thác có hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
nhằm giảm bớt nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các tỉnh trong vùng. 3 giải pháp đột phá về cải cách hành
chính, phát triển nguồn nhân lực và KHCN nên tập trung 3 lĩnh vực cần đột phá là: ứng dụng mạnh mẽ
công nghệ cao trong SXNN; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng; phát triển mạnh
kinh tế tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Các góp ý cụ thể hơn là tập trung tạo chuyển biến thật mạnh mẽ vào 5 khâu: 1/ Thực hiện mạnh mẽ
và có hiệu quả cải cách thể chế hành chính, kinh tế và tư pháp do TW ban hành và đặc thù của tỉnh ( chứ
không chỉ là CCHC); 2/ Đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
trọng dụng nhân tài; nhất là CB lãnh đạo, quản lí và KHKT ( chứ không chĩ là nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực); 3/ Đẩy mạnh ứng dụng KHCN, tập trung cho lĩnh vực NN và CN; 4/ Huy động mọi nguồn lực
xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng KTXH; 5/Thu hút đầu tư. Có chiến lược và kế hoạch hiệu quả phát triển
các loại thị trường ( chứ không chỉ phát triển thị trường xuất khẩu nông thủy sản).
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Tư vấn Thường trực UBMTTQ Tỉnh về phát triển KTXH tỉnh An Giang năm 2016
Hội đồng tư vấn KTXH ( UBMTTQVN Tỉnh AG) do Chủ tịch LHHKHKT tỉnh làm Chủ nhiệm
trong cuộc họp cuối năm đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 đã có một
số đề suất với TT UBMTTQ Tỉnh một số vấn đề liên quan đến phát triển KTXH chủ yếu như: 1/ Cung cấp
thông tin về việc VN gia nhập TPP và Cộng đồng kinh tế ASEAN thì sẽ ảnh hưởng đến tỉnh An Giang như
thế nào?. 2/ Có chính sách cụ thể hổ trợ các Doanh nghiệp trong tỉnh trong quá trình hội nhập. Thường
xuyên tiếp xúc DN để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. 3/ Chủ động nắm bắt và có giải pháp về ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu và việc xây dựng các đập thủy điện trên sông MeKong, uốn dòng Mekong đến SXNN An
Giang. 4/ Thông tin dự báo thị trường kịp thời và khách quan cho doanh nghiệp và nông dân đối với 2 sản
phẩm chủ lực của tỉnh là lúa gạo và cá tra. 5/ Tiếp tục xây dựng và phát triển các chuổi giá trị các mặt hàng
nông thủy sản và xây dựng cánh đồng lớn ở An Giang. 6/ Cần tiếp tục đầu tư mạnh Chương trình ứng dụng
công nghệ cao trong NN (NQ 09) và phát huy các mô hình thí điểm hiện nay, xây dựng các vùng nông
nghiệp công nghệ cao theo kế hoạch đã đề ra trong NQ 09 và cụ thể cho năm 2016. 7/ Đánh giá hiệu quả
của các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và liên kết, hợp tác thương mại, du lịch. 8/ Có chương trình
phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2030.
Một số ý kiến khác đề nghị tỉnh cần quan tâm như: Vấn đề sử dụng thuốc BVTC với số lượng cao
ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh ATTP và bảo vệ môi trường. Trong phát triển du lịch, có việc cần nâng
cao nhận thức cộng đồng. Do vậy, cần có sự phối hợp giữa UBMTTQ các cấp trong tỉnh với ngành
VHTTDL ( nên có kế hoạch phối hợp giữa UBMTTQ Tỉnh và Sở VHTTDL). Trong xây dựng nông thôn
mới, chú ý phòng ngừa việc một số địa phương báo cáo không chính xác số liệu hộ nghèo, số liệu đạt gia
đình văn hóa để được công nhận xã NTM. Số SV tốt nghiệp ra trường nhiều nhưng không tìm được việc
làm phù hợp, kể cả SV sư phạm. Thông tin về tăng viện phí trong bảo hiểm y tế sẽ ảnh hưởng nhất định
đến gia đình hộ nghèo và người chưa tham gia BHYT; việc thực hiện BHYT theo hộ gia đình từ năm 2016.
Cách tính bảo hiểm xã hội mới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động các doanh nghiệp. Tổ chức nhân lực của ngành
y tế theo NQ 08TU còn nhiều bất cập. Cần quan tâm đầu tư đến lĩnh vực VHNT.
Liên hiệp các hội KH&KT An Giang có thêm 2 thành viên mới.
BCH Liên hiệp các Hội KH&KT đã họp tổng kết hoạt động năm 2015, thảo luận phương hướng
hoạt động năm 2016 vào ngày 14/01/2016. Trong Hội nghị, Ban chấp hành LHH đã quyết định kết nạp
thêm 02 tổ chức thành viên là: Hội Kế toán ( 82 hội viên) và Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm- mỹ phẩm
AG( 22 hội viên). BCH LHH cũng đã
bầu 2 thành viên Ban chấp hành mới là
: Ô Trịnh thanh Sơn, Chủ tịch Hội Kế
toán AG; và Ô Lê Thanh Danh, Giám
đốc Trung tâm kiểm nghiệm dược
phẩm- mỹ phẩm AG. Như vậy, tính
đến nay (3/2016), LHH có 37 tổ chức
thành viên với hơn 12.000 hội viên; và
Ban chấp hành LHH có 46 người.

Họp Ban tổ chức và ban thư ký Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh AG lần thứ V năm
2016
BTC, BTK Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh AG lần thứ V năm 2016 đã họp BTC
lần thứ 1 vào ngày 2/3/2016. Cuộc họp đã thông qua BTC và ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thi, Thể lệ
cuộc thi, Kế hoạch phối hợp liên ngành của các đơn vị tham gia cuộc thi; và Thông báo số 1 về cuộc thi.
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Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh AG lần thứ IV năm 2015 đã nhận được 257 hồ sơ
tham gia dự thi. Ban giám khảo Cuộc thi vòng sơ khảo. Ban giám khảo Cuộc thi vòng chung khảo đã chấm
chọn được 21 sản phẩm đạt giải của Cuộc thi bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, và 15 giải khuyến
khích. BTC Cuộc thi cũng đã chọn 6
sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo Kỹ
thuật toàn quốc năm 2016. BTC cũng
đã gửi 5 sản phẩm dự thi Cuộc thi
sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
toàn quốc năm 2015. Kết qủa có 3 giải
pháp đạt giải toàn quốc gồm 1 giải nhì
và 2 giải khuyến khích. Liên hiệp các
Hội KH&KT nhận được Bằng khen
của Ban tổ chức.

Họp Ban tổ chức và ban thư ký Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh AG lần thứ X (2016-2017)
BTC, BTK Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh AG lần thứ X (2016-2017) đã họp BTC lần thứ 1 vào ngày
4/3/2016. Cuộc họp đã thông qua BTC và ban hành Kế hoạch triển khai Hội thi, Thể lệ Hội thi, Kế hoạch
phối hợp liên ngành của các đơn vị tham gia
Hội thi; và Thông báo số 1 về Hội thi.
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh AG lần
thứ IX (2014-2015) đã nhận được 72 hồ sơ
tham gia dự thi. Đã có 19 sản phẩm đạt giải
của hội thi bao gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5
giải ba, 10 giải khuyến khích. BGK cũng đề
suất thêm 2 giải khuyến khích dành cho 1
tác giả người dân tộc Khmer và 1 giáo viên
có 2 sản phẩm dự thi mà không đạt giải.
BTC hội thi cũng đã chọn và gửi 18 sản
phẩm dự thi Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn
quốc 2014-2015. Kết qủa có 2 giải pháp đạt
giải ba toàn quốc .
An Giang: Thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh
UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND(26/1/2016) về việc Thành lập
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh An Giang . Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh An Giang
trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở, được mở tài khoản
tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại. Quỹ có tên giao dịch tiếng Anh là: An Giang
Foundation For Science And Technology Development ( AGFOSTED. Trụ sở của Quỹ đặt tại Sở Khoa học
và Công nghệ An Giang.
Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của Quỹ là: Tiếp nhận và nhận ủy thác các nguồn vốn của Nhà nước,
tổ chức, cá nhân; huy động các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ. Tổ chức thực hiện cấp kinh phí,
tài trợ, cho vay, hỗ trợ, bảo lãnh vốn vay thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Công bố các định
hướng ưu tiên, nội dung, yêu cầu, thể thức cụ thể để đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt
động nâng cao năng lực thích hợp đề nghị Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay. Tổ chức việc
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xét chọn và thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực để
Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay. Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để
vận động tài trợ cho Quỹ hoặc uỷ thác cho Quỹ tài trợ, cho vay để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và
công nghệ theo quy định của pháp luật.
Ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày 17/02/2016, Ủy ban nhân dân có Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định
về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh An Giang. Quy định gồm 07 Chương, 43 Điều; quy định việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang bao gồm điều kiện, trình
tự, thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức,
cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc thẩm định các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ; triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá, nghiệm thu kết quả và thanh lý hợp
đồng; báo cáo và phân chia lợi nhuận khi sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh. Chương II đề cập nội dung đề xuất đặt hàng và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Gồm căn
cứ về nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng; trình tự, thủ tục xây dựng đề xuất đặt hàng và xác định nhiệm
vụ khoa học và công nghệ; yêu cầu của việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chương III đề cập
việc Quy định về Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ. Chương IV, quy định việc tổ chức và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ.
An Giang ban hành Chương trình KHCN về phát triển công nghệ sinh học giai đoạn 2016-2020
UBND Tỉnh AG mới ban hành QĐ số 282/QĐ-UBND ngày 1/2/2016 phê duyệt Chương trình
KHCN về phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh AG giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu cụ thể của
Chương trình là đẩy mạnh phát triển các nghiên cứu, ứng dụng về CNSH trong SX và đời sống. Tập trung
ứng dụng, tạo ra các sản phẩm mới giúp tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả KTXH
trong các lĩnh vực. Hằng năm đề suất được khoảng 20 danh mục đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao
công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNSH. Thu hút, ươm tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực CNSH trên địa
bàn AG. Hình thành ít nhất 5-7 doanh nghiệp về CNSH và tạo ra ít nhất 3-5 sản phẩm có đăng kí nhãn hiệu.
Hội thảo khoa học TPP với Nông nghiệp ĐBSCL
Trung Tâm nghiên cứu phát triển nông thôn ( ĐHAG), thành viện của LHHKHKTAG, vừa tổ chức
Hội thảo khoa học với chủ đề :” Ngành nông nghiệp ĐBSCL nên làm gì khi TPP được thực thi” ngày
28/2/2016. Hội thảo đề cập đến 6 tác động chính cần lưu ý gồm 3 thuận lợi, 3 thách thức. Về thuận lợi chủ
yếu là: 1/ Phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu nông thủy sản. Thủy sản được cho là ngành nông nghiệp
tận dụng được nhiều lợi thế hơn cả, cụ thể là cơ hội gia tăng xuất khẩu. 2/ Đầu tư nước ngoài gia tăng trong
lĩnh vực nông nghiệp như phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dung KHKT trong SX- quản lí. 3/
Tăng cơ hội tái cơ cấu nông nghiệp. Các thách thức chính là: 1/ Do đặc điểm của SXNN nước ta, nông dân
sẽ là đối tượng dễ bị "tổn thương" nhất trong hội nhập. 2/ Các doanh nghiệp nông nghiệp với qui mô nhỏ
cũng sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh. 3/ Các biện pháp TBT- SPS đặt ra những thách thức không nhỏ
đối với cả ba ngành hàng thủy sản – trồng trọt – và chăn nuôi. Những rào cản dưới dạng quy định kỹ thuật,
vệ sinh dịch tễ rất có thể sẽ vô hiệu hóa lợi ích từ việc giảm thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam, ngăn
chặn khả năng xuất khẩu của nông sản Việt Nam. Lưu ý là ngành chăn nuôi sẽ gặp khó khăn nhất.
Hội thảo đề cập đến các đề suất, khuyến nghị như: 1/ Tăng cường thông tin, tuyên truyền về TPP
cho nông dân và doanh nghiệp. 2/ Có chính sách và biện pháp tích cực hổ trợ nông dân, doanh nghiệp trong
quá trình hội nhập. Hai mặt hàng xuất khẩu lớn của An Giang là thủy sản và gạo nếu được tái cơ cấu lại sản
xuất theo chuỗi chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có thương hiệu thì sẽ tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu.
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Các doanh nghiệp nông nghiệp cần chuẩn bị tích cực cho TPP để tận dụng tốt cơ hội này. Có giải pháp tích
cực đối với ngành chăn nuôi. 3/ Nghiên cứu các hình thức bảo hộ trong nước đối với việc mở cửa thị trường
nông sản.
Hội thảo khoa học “Xây dựng đời sống văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An
Giang”.
Ngày 13/01/2016, Hội Khoa học Chính trị Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang tổ chức thành
công Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng đời sống văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn
tỉnh An Giang” nhằm bổ sung vào chương trình giảng dạy và tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách
nhiệm cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên và nhân dân. Hội thảo có 11/34 bài phát biểu tham luận .
Nội dung phát biểu rất tập trung, chung quanh mục tiêu yêu cầu của Đề tài đặt ra. Đặc biệt, có nhiều ý kiến
đề cập và đề xuất, kiến nghị đến: Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế phải gắn với xây dựng đời sống văn
hóa-xã hội với môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang và các giải pháp mang tính khả thi, các kinh nghiệm
quý về giữ gìn, phát huy, phát triển văn hóa dân tộc, cũng như vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong
việc bảo vệ môi trường sống gắn với việc xây dựng nông thôn mới./.
Họp mặt truyền thống kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư An Giang
Sáng ngày 30/01/2016, Đoàn Luật sư An Giang họp mặt truyền thống kỷ niệm 25 năm ngày thành lập
Đoàn Luật sư An Giang và mừng xuân Bính Thân 2016. Trải qua 25 năm hoạt động, Đoàn Luật sư An
Giang đã tham gia tiếp nhận tổng cộng 27.767 vụ. Trong các vụ án có luật sư tham gia, đều có những cung
cấp chứng cứ khách quan để làm sáng tỏa các tình tiết của vụ án, giúp bị can, bị cáo và đương sự bảo vệ
được quyền lợi họp pháp trong quá trình tố tụng. Số vụ việc nhận trợ giúp pháp lý trong 25 năm là 2.741
vụ. Tham gia góp ý xây dựng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua các hình thức, đặc biệt đối với các dự
thảo Hiến pháp, pháp luật mới. Tham gia tích cực hoạt động giám sát thực thi pháp luật tại địa phương cùng
với các ngành có liên quan. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư cũng được quan tâm, nhất là từ khi
thực hiện Thông tư 10/2014/BTP quy định nghĩa vụ bồi dưỡng hàng năm về nghiệp vụ và đạo đức nghề
nghiệp, hàng năm Đoàn Luật sư đều có tổ chức mở lớp và cử 67 lượt luật sư dự các lớp bồi dưỡng do Đoàn
Luật sư Việt Nam tổ chức và đến nay có 09 luật sư theo học cao học và 06 luật sư đã đạt trình độ thạc sĩ
luật. Tín đến cuối năm 2015, đội ngũ Đoàn Luật sư An Giang có 69 luật sư và 18 người tập sự, với 32 Văn
phòng Luật sư và 02 Công ty Luật. Sau 25 năm hoạt động và trưởng thành, Đoàn Luật sư An Giang đã rút
ra được bốn bài học kinh nghiệm quý giá và xác định những định hướng lớn cho giai đoạn 2016-2020.
Liên hiệp các hội KH&KT An Giang tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết trí thức trong năm 2016.
Liên hiệp Hội tiếp tục 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 có nhiều đóng góp vào phát triển KT-XH
của địa phương, vì mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng
để trí thức An Giang nhận thức sâu sắc hơn bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với đất nước –
dân tộc; đồng thời có nhiều đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh, của đất nước; cũng như đóng góp
vào sự phát triển của các hội chuyên ngành, các tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và của LHH. Năm
2016, LHH sẽ tổ chức ít nhất 6 lớp sinh hoạt chính trị tư tưởng, thông tin thời sự cho Hội viên của các tổ
chức Hội thành viên và trí thức ngoài đảng.
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