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Hội nghị “Triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác bầu
cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho nhân sĩ, trí
thức An Giang.
Ngày 22/3/2016, Đảng đoàn Ủy ban
MTTQVN tỉnh An Giang phối hợp
với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội
KH&KT An Giang tổ chức Hội nghị
“Triển khai Nghị quyết đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 2020; Công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 2021 tại Hội trường Câu lạc bộ Hưu
trí tỉnh An Giang. Về tham dự Hội
nghị có gần 200 đại biểu đại diện
cho các trí thức, chức sắc, chức việc,
tôn giáo trong toàn tỉnh; các Hội
viên thuộc Liên hiệp Hội, Liên hiệp
các Tổ chức Hữu nghị và Hội Liên
hiệp văn học nghệ thuật tỉnh. Tại hội
nghị đã được nghe báo cáo những nội dung chính của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm
kỳ 2015 – 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, các đại biểu còn
nghe tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV)
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Liên hiệp các Hội KH&KT An Giang có thêm 1 Phó chủ tịch LHH
Ngày 02/3/2016, BCH Liên hiệp Hội họp (đột suất) bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch LHH (kiêm
nhiệm). Bà Mai Thị Ánh Tuyết, TS Kinh tế, ĐBQH khóa XII được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch LHH.
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 47 người. Thường trực LHH có 1 CT, 2 PCT chuyên trách và 4 PCT kiêm nhiệm.
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Liên hiệp các Hội KH&KT An Giang giới thiệu ứng cử viên Quốc Hội khóa XIV và HĐND Tỉnh
nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 04/3/2016, LHH đã tiến hành các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu
QH khóa XIV và đại biểu HĐND Tỉnh AG nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, LHH nhất trí giới thiệu Bà Mai
Thị Ánh Tuyết, TS Kinh tế, PCT LHH, đại biểu QH khóa XII, XIII ứng cử đại biểu QH khóa XIV;
Ông Nguyễn Văn Lượng, PCT LHH, đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2011-2015 ứng cử đại biểu HĐND
tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đại biểu Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng ngày 27/02/2016, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội
thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 tại hội trường A, bệnh viện Sản Nhi tỉnh An
Giang (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm cũ). Đại hội đã trình bày các báo cáo tổng kết hoạt động của Hội
trong nhiệm kỳ I từ 2011- 2016, phương hướng công tác và phong trào thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 20162021, báo cáo kiểm điểm của BCH và Ban Kiểm tra của khóa trước và báo cáo công tác nhân sự đại hội
nhiệm kỳ mới.
Về công tác xây dựng tổ
chức Hội và phát triển hội
viên, sau 5 năm hoạt động,
mạng lưới Hội đã phát triển
với 12 Câu lạc bộ, 04 Chi
hội ở các huyện, thị, thành
phố trong tỉnh. Tại Hội
thầy thuốc trẻ cấp tỉnh có
gần 100 hội viên là các bác
sĩ trẻ có tâm huyết, nhiệt
tình trong hoạt động hội.
Hội thầy thuốc trẻ tỉnh còn
là hội thành viên của Liên
hiệp Hội tỉnh với 02 hội
viên là ủy viên BCH của
Liên hiệp Hội tỉnh.
Trọng tâm hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ II với khẩu hiệu hành động là “Thầy thuốc trẻ An Giang rèn
đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng”.Tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh
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hoạt động của 03 chương trình: Học tập, rèn luyện, nâng cao y đức, y nghiệp; nghiên cứu Khoa học; thầy
thuốc vì sức khỏe cộng đồng. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh. Tại Đại hội đại
biểu Hội thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ II từ 2016-2021, đã hiệp thương và biểu quyết thông qua danh sách
BCH Hội với 35 ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên của BCH khóa mới, đã bầu chọn 11 ủy viên Ban thường
vụ. TS.BS. Trần Quang Hiền được đề cử chức danh Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang nhiệm kỳ
2016-2021, cùng 04 Phó Chủ tịch và 01 tổng thư ký Hội.
Hội Dược học tỉnh An Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/195527/2/2016).
Sáng ngày 28/02/2016, Hội Dược học tỉnh An Giang, thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT
tỉnh đã tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc VN (27/2/1955- 27/2/2016) tại hội
trường Trường Trung cấp y tế tỉnh. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp và đoàn kết
giữa các thế hệ hội viên của Hội dược học tỉnh, đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Y tế
Việt Nam và Y tế tỉnh. Đọc thư của Bác Hồ gửi Hội nghị Cán bộ y tế tháng 02-1955; Sinh hoạt 10 điều
qui định về đạo đức hành nghề dược của Bộ Y tế ban hành. Qua đó, cùng nhắc nhở và động viên các hội
viên ra sức nâng cao trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất,
kinh doanh, công tác dược lâm sàng tại các cơ sở khám, chữa bệnh công, tư trên toàn tỉnh và chấp hành
tốt mọi qui định pháp luật trong hành nghề chuyên môn về dược. Nhân dịp này, Hội tiến hành tổng kết
hoạt động của hội trong năm 2015 và đề ra trọng tâm hoạt động của năm 2016, nhấn mạnh công tác phát
triển tổ chức hội và chuẩn bị các hoạt động để tổng kết nhiệm kỳ và tiến hành Đại hội của Hội Dược học
tỉnh vào năm 2017. Tại buổi họp mặt năm nay, Hội đã khen thưởng cho 27 tập thể, cá nhân là hội viên
của Hội, đã có thành tích xuất sắc trong các nhiệm vụ, hoạt động của Hội năm 2015.
Liên hiệp hội tham gia Hội đồng thẩm định phản biện Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn tỉnh AG giai
đoạn 2015-2030
LHH đóng góp nhiều ý kiến mang tính phản biện trong đó đề nghị các giải pháp chủ yếu xây dựng
CĐL SX lúa gạo phải tập trung vào 2 đối tượng chủ yếu là DN và ND; nhất là quán triệt nguyên tắc: “
không có DN thì không có CĐL”. Đồng thời thực hiện 3 GP cốt lõi là: 1/ Tổ chức các hình thức liên kết,
hợp tác giữa ND-ND mà tốt nhất là HTXNN; 2/ Tổ chức liên kết tốt giữa ND-DN thông qua hợp đồng có
trách nhiệm với các biện pháp chế tài cụ thể; 3/ Lựa chọn DN có đầy đủ năng lực, nguồn lực thực hiện mà
nhất là vốn đầu tư, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất hạ tầng.
LHH cũng đề nghị KH thể hiện rõ các GP chủ yếu sau đây: 1/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động doanh nghiệp và nông dân tham gia xây dựng CĐL. 2/ Xây dựng các hình thức hợp tác, liên kết
trong xây dựng CĐL ( HTX, tổ liên kết hợp tác; hợp đồng giữa ND-DN). 3/ Ứng dụng, chuyển giao
KHCN và khoa học quản lí trong xây dựng CĐL và chuỗi giá trị lúa gạo. 4/ Đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng
phục vụ việc xây dựng CĐL ( nhà nước và doanh nghiệp, vốn XHH...). 5/ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
năng lực DN, HTX, tổ liên kết hợp tác, CBKT, nông dân tham gia CĐL. 6/ Chính sách hỗ trợ xây dựng
CĐL (lồng ghép nhiều chính sách chứ không phải chỉ dựa vào QĐ 62, như các chính sách về ứng dụng
KHCN, đổi mới trang thiết bị; chính sách thu hút DN đầu tư CĐL…). 7/ Tăng cường trách nhiệm của
chính quyền, đoàn thể, tổ chức CTXH/XH trong xây dựng CĐL. 8/ Tăng cường vốn đầu tư.
Các hội và tổ chức thành viên LHH có nhiều hoạt động nghiên cứu ứng dụng KHCN trong quí 1/2016
Các hội và tổ chức thành viên LHH có nhiều hoạt động nghiên cứu ứng dụng KHCN trong quí
1/2016 như: Ban quản lí khu di tích Óc Eo phối hợp với Trường Đại học KHXHNV TPHCM với chủ đề:
“ Giá trị di sản Văn hóa Óc Eo- An Giang” tại Thị trấn Óc Eo (TS) ngày 15/01/2016. Trường Chính Trị
TĐT tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “ Xây dựng đời sống VHXH và BVMT trên địa bàn tỉnh AG
ngày 13/01/2016. Trung Tâm nghiên cứu phát triển nông thôn (ĐHAG) tổ chức Hội thảo khoa học với
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chủ đề : “Ngành nông nghiệp ĐBSCL nên làm gì khi TPP được thực thi” ngày 28/02/2016. Trung tâm
Khuyến nông tổ chức hội thảo khoa học về “Định hướng nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong
sản xuất lúa theo hướng ứng dụng CNC đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Trung tâm Tạo
nguồn nhân lực và Phát triển cộng đồng tổ chức Hội thảo “ Vấn đề về Giới ở Hoa Kỳ và Việt Nam” trong
khuôn khổ chương trình tiếng Anh Access dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm nghiên
cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục triển khai Đề tài NCKH cấp tỉnh :“Nghiên cứu dự báo nhu
cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030”. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa
học và Công nghệ triển khai đề tài NCKH cấp cơ sở “ Ứng dụng hệ thống giám sát chất lượng nước ao
nuôi tôm dùng điện thoại di động”. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức
“Lễ mít tinh tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” tại Tp. Châu Đốc. Hội Đông y
triển khai Hội nghị điển hình tiến tiến về “ Bảo tồn và phát triển dược liệu 2015”...
Hội Thống kê An Giang tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm
2016 của tỉnh An Giang.
Theo Quyết định số 81/QĐ-BCĐTĐT ngày 19/02/2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, Hội Thống
kê An Giang tham gia vào tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra. Hội Thống kê theo dõi, giám sát
cuộc tổng điều tra trong tỉnh, được thực hiện vào tháng 7/2016, nhiệm vụ chủ yếu là nắm rõ mục đích,
yêu cầu của cuộc tổng điều tra từ đó điều tra viên thu thập chất lượng, ghi vào phiếu điều tra. Đây là cuộc
điều tra lớn, công tác giám sát của Hội sẽ khó khăn, để đảm bảo tính trung thực và chất lượng của cuộc
tổng điều tra liên quan đến tốc độ phát triển của tỉnh, nâng cao đời sống người dân và an sinh xã hội, Hội
Thống kê huy động tất cả các hội viên thực hiện cuộc tổng điều tra này./.
Hội Luật gia tiếp tục thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”
Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I (năm 2014-2015) về thực hiện Đề án: “Xã hội
hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh An Giang ngày
29/02/2016. Kết quả của Đề án là thực hiện được 46 cuộc tư vấn pháp luật lưu động ở xã, phường, thị
trấn; tiếp nhận tư vấn pháp luật trực tiếp 160 trường hợp thuộc diện nghèo, gia đình chính sách, dân tộc
thiểu số,... Trung tâm tư vấn pháp luật đã thực hiện 250 trường hợp, trong đó tư vấn miễn phí trên 60% số
vụ việc; thực hiện tư vấn trên Báo An Giang, Đài PT-TH AG và Đài truyền thanh tp. Long Xuyên; tổ
chức 01 lớp huấn ở cấp huyện và cơ sở và 04 cuộc giao lưu – tọa đàm ở nông thôn; tuyên truyền và tư
vấn pháp luật cho phạm nhân sắp mãn hạn tù. Căn cứ kết quả đạt được trong giai đoạn I, Hội Luật gia xác
định Kế hoạch thực hiện giai đoạn II (Năm 2016) tập trung những công việc như: tổ chức 03 lớp bồi
dưỡng kỹ năng TVPL&TGPL cho Hội Luật gia cấp huyện và cấp cơ sở; phát hành Bản thông tin pháp
luật mỗi tháng 01 kỳ; tổ chức 02 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động; 06 cuộc tuyên truyền - tư vấn pháp luật
cho phạm nhân tại các trại giam; kiểm tra việc thực hiện Đề án ở huyện, thị, thành trong tỉnh...
Hội thảo: "Triển vọng thị trường và phương pháp tiếp thị hiệu quả cho nông sản đặc sản MeKong"
Ngày 12/3/2016 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, Long Xuyên - An Giang. Hiệp hội Doanh
nghiệp An Giang phối hợp với Hội Doanh nghiệp HVNCLC tổ chức hội thảo với chủ đề: "Triển vọng thị
trường và phương pháp tiếp thị hiệu quả cho nông sản đặc sản MeKong". Nội dung của buổi Hội thảo
xoay quanh các vấn đề: 1. Báo cáo thực tế triển vọng thị trường nông đặc sản Mekong; 2. Phương pháp
tiếp thị hiệu quả sản phẩm nông đặc sản Mekong; 3. Thảo luận giữa các chuyên gia và doanh nghiệp, nhà
sản xuất và nhà phân phối. Tại hội thảo các Chuyên gia chia sẻ một vài kinh nghiệm về: 1. Sản phẩm của
mình sản xuất ra có gì độc đáo hơn với các sản phẩm có trên thị trường; 2. Làm thế nào để người tiêu
dùng lựa chọn sản phẩm của bạn; 3. Sản phẩm của bạn tiêu thụ qua những kênh phân phối nào; 4. Giá sản
phẩm của bạn đưa ra có phù hợp với giá cả sản phẩm cùng loại trên thị trường hay không.
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Hội thảo khoa học "Định hướng nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa theo
hướng UDCNC đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"
Ngày 20/01/2016 Trung tâm Khuyến nông tổ chức Hội thảo khoa học về "Định hướng nghiên cứu
và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa theo hướng UDCNC đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030" tại Hội trường Nhà khách công đoàn. Hội thảo đề cập đến nội dung: Trên cơ sở báo cáo kết
quả điều tra hiện trạng sản xuất lúa tỉnh An Giang và thông tin một số tiến bộ kỹ thuật ứng dụng trong sản
xuất lúa của các nhà khoa học. Các đại biểu (là CBKT+ nông dân tiêu biểu) thảo luận xoay quanh chọn
tiến bộ kỹ thuật theo hướng công nghệ cao để ứng dụng trong sản xuất lúa: trang bằng mặt ruộng bằng tia
laser, biện pháp giảm mật độ gieo sạ, cũng cố và nâng chất việc ứng dụng kỹ thuật 1P5G,...
Hội thảo tiết kiệm nước trong nông nghiệp cho các vùng nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 11/3/2016, Viện Nghiên
cứu Biến đổi khí hậu và Quỹ
Hanns
Seidel
Foundation
(Cộng hòa Liên bang Đức) đã
phối hợp tổ chức Hội thảo
“Tiết kiệm nước trong nông
nghiệp cho các vùng nhiễm
mặn ở Đồng bằng Sông Cửu
Long”. Hội thảo nhằm chia sẻ
những kinh nghiệm về tiết
kiệm nước tưới trong sản xuất
nông nghiệp cho các cán bộ
quản lý ngành nông nghiệp, tài
nguyên môi trường và các sở,
ngành hữu quan tại các tỉnh,
thành thuộc vùng ĐBSCL.
Nội dung hội thảo xoay quanh chủ đề trao đổi, chia sẻ thông tin, giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về
tình hình khô hạn ở đồng bằng sông Cửu Long; tính toán lượng nước trữ để tưới cho một số cây trồng cụ
thể; giải đoán ảnh vệ tinh tình hình khô hạn ở đồng bằng sông Cửu Long; các giải pháp kỹ thuật về tiết
kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp; thay đổi nguồn nước ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu
Long - chiến lược ứng phó và ứng dụng kỹ thuật tưới ngập - khô luân phiên trong canh tác lúa. Tại hội
thảo, phần lớn đại biểu cho rằng trước hết cần chọn cây trồng chịu hạn, mặn cao và có biện pháp luân
canh hợp lý. Cụ thể là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất theo mô hình 2 lúa - 1 tôm, nuôi trồng thuỷ
sản và áp dụng các biện pháp chống thất thoát nước, làm gia tăng độ ẩm trong đất. Trong điều kiện cho
phép, có thể sử dụng nước thải an toàn bổ sung cho cây trồng, về lâu dài cần có kế hoạch trữ nước lũ tại
các hồ nước ngọt để phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô. Ngoài lợi ích trên, việc trữ nước lũ còn
giúp góp phần giảm xâm nhập mặn ở hạ lưu, giảm tác động của lũ, phân tán lũ trong mùa mưa, tồn trữ cá
thiên nhiên sau khi lũ rút. Liên tiếp chương trình Hội thảo, ngày 12/3/2016, các đại biểu tham dự đã có
chuyến tham quan thực địa đến Hợp tác xã trồng hành tím thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để
tham quan mô hình tưới nước truyền thống và mô hình thực nghiệm tưới tiết kiệm nước bằng giàn phun.
Trong chuyến tham quan này, đoàn cũng có buổi phỏng vấn cán bộ nông nghiệp và cán bộ quản lý tài
nguyên nước về phương pháp tưới nước truyền thống và thấy được triển vọng áp dụng các phương pháp
tưới tiết kiệm nước cho địa phương trong thời gian tới.
Năm 2016, LHH tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”
Chuyên đề năm 2016 của cuộc vận động là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương
mẫu, nói đi đôi với làm”. Đảng đoàn LHH xác định việc tiếp tục học tập và làm theo Bác là một nội dung
quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội LHH lần II và trong triển khai
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thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Cụ thể là, tập trung tổ chức quán triệt nội dung Chuyên đề 2016; hướng
dẫn và xây dựng kế hoạnh phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện cho tập thể và cá nhân; nghiên cứu bổ sung nội
dung chuyên đề 2016 vào chuẩn mực đạo đức của đơn vị; lựa chọn nội dung Chuyên đề năm 2016 đưa
vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của
từng đơn vị thành viên; gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định 101QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.
Đoàn khảo sát của tỉnh đến thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp tại tp. Long Xuyên, Thoại Sơn,
Tri Tôn
Chuẩn bị cho việc xây dựng
các chủ trương đầu tư phát
triển nông nghiệp quan trọng
của
tỉnh
ngày
02/304/3/2016, Thường trực Tỉnh
ủy tổ chức đoàn đi khảo sát
một số mô hình sản xuất
nông nghiệp tại TP. Long
Xuyên, huyện Tri Tôn,
huyện Thoại Sơn. Đoàn khảo
sát tiến hành đi thăm 5 địa
điểm bao gồm: Trại nuôi heo
Hoàng Vĩnh Gia, Trại chăn
nuôi bò thịt SD và trại chăn
nuôi heo giống Việt Thắng,
Trại Giống Nam Việt, Vùng nuôi tôm tại xã Phú Nhuận, huyện Thoại Sơn. Trong chuyến khảo sát đoàn
đến thăm các doanh nghiệp tiên phong trong triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng
dụng công nghệ cao, đáp ứng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập và cũng trực tiếp ghi nhận
những khó khăn, kiến nghị và giải đáp thắc mắc từ địa phương cũng như doanh nghiệp. Một số vấn đề
chung khó khăn của doanh nghiệp gặp phải là: 1/ Hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc sản xuất; 2/ Hỗ trợ các
doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. 3/ Sớm thực hiện chính sách khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210 và QĐ 37 của UBND tỉnh. 4/
Rà soát quy hoạch sử dụng đất để quy hoạch lại diện tích đất rừng, dân cư hiệu quả hơn, không để đất
rừng, dân cư xen với đất sản xuất…5/ Có biện pháp giải quyết vấn đề thiếu nguồn nhân lực phổ thông
phục vụ cho sản xuất. Ngoài những vấn đề trên, tình trạng vùng nuôi tôm tại xã Phú Nhuận hiện tại thiếu
hụt nguồn cung cấp con giống chất lượng và thị trường tiêu thụ không ổn định, nguồn nước không còn
dồi dào ảnh hưởng đến nguồn thức ăn tươi sống phục vụ vùng nuôi, thời tiết bất lợi làm cho nhiệt độ giữa
ngày và đêm lớn ảnh hưởng đến sự phát triển của tôm.
An Giang ban hành Chương trình khoa học và công nghệ “Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh An
Giang giai đoạn 2016 - 2020”
Mục tiêu của Chương trình nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ về du lịch nhằm khai thác có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên để phát triển du lịch trở thành
một trong các ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của tỉnh; đảm bảo sự hài hòa về lợi ích chính
quyền địa phương, cộng đồng dân cư, khách du lịch và các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch;
phát triển du lịch gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh
quốc phòng.
Các nội dung chủ yếu nhằm hình thành nguồn cơ sở dữ liệu về các yếu tố phát triển du lịch như
nguồn tài nguyên du lịch, nhân lực du lịch, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật... để xây dựng các loại hình du
lịch đặc trưng của An Giang tạo sự khác biệt, có uy tín và sức cạnh tranh cao trong khu vực Đồng bằng
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sông Cửu Long và cả nước. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện từng vùng,
miền tạo lực đẩy cho sự phát triển toàn diện ngành du lịch của tỉnh. Hình thành thương hiệu du lịch An
Giang phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang. Hàng năm đề xuất khoảng 20
danh mục đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển du lịch. Phát triển ít nhất 07 sản phẩm du lịch,
ưu tiên cho các sản phẩm thuộc loại hình du lịch. Hỗ trợ ươm tạo 4 doanh nghiệp tiềm năng trong ngành
du lịch, tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có chất lượng.
UBND tỉnh đã ban hành Quy định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày 16/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND quy định
mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An
Giang. Quy định gồm có 03 chương, 12 điều, quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí
đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở gồm: Hệ số tiền công ngày cho các chức
danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Mức chi thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối
hợp nghiên cứu; Mức chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu; Mức chi họp Hội đồng tự
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và một số định mức chi khác phục vụ quản lý
nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Những nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
Các loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh đáp ứng các tiêu
chí sau đây: Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi tỉnh; Giải quyết các vấn
đề khoa học và công nghệ của tỉnh; Có sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh loại A: Chương trình khoa học
và công nghệ cấp tỉnh; Đề án khoa học cấp tỉnh; Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Dự án khoa học
và công nghệ cấp tỉnh; Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cấp tỉnh.
Loại B: Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà
nước cấp cơ sở là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ
của cơ sở và do Thủ trưởng cơ sở ký hợp đồng thực hiện, bao gồm: Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ
sở; Dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 172/QĐ-BKHCN phê duyệt “Chương trình
khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn
2016-2020”.
Mục tiêu chương trình nhằm ứng dụng có hiệu quả công cụ, mô hình tiên tiến trong giám sát biến
đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam; đề xuất các giải pháp
hiệu quả nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của triều cường, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của
biến đổi khí hậu và nước biển dâng gây ra tại các vùng trọng điểm: đồng bằng sông Cửu Long, ven biển
miền Trung và đồng bằng sông Hồng.
Nội dung nghiên cứu sẽ tập trung vào 4 vấn đề chính về ứng phó với biến đổi khí hậu; về quản lý
tài nguyên và môi trường; nghiên cứu cơ sở khoa học đối với những vấn đề có tính tổng hợp, liên ngành
và liên vùng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; lựa
chọn và hỗ trợ chuyển giao các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp
chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, vùng, miền, nhất là các địa
phương ven biển, vùng núi cao, vùng dễ bị tổn thương. Tập trung chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật
nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu đề
xuất các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước nội địa và liên quốc gia.
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Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức: Hội nghị Hội đồng TW Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam lần thứ 2 khóa VII nhiệm kỳ (2015-2020).
Tại Hội nghị, kết nạp
thêm Hội Khoa học hành chính
Việt Nam, bầu bổ sung Ủy viên
Hội đồng Trung ương khóa VII
và các vấn đề thay đổi nhân sự
trong đó miễn nhiệm 04 ủy viên
Hội đồng Trung ương khóa VII.
Các đại biểu đã thông qua Dự
thảo Nghị Quyết Hội đồng
Trung ương, Hội đồng Trung
ương giao cho Đoàn Chủ tịch
nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của
các đại biểu và cụ thể hóa thành
các nhiệm vụ, biện pháp tổ chức
thực hiện tốt các nhiệm vụ của
Liên hiệp Hội Việt Nam năm
2016; Hội đồng Trung ương giao cho Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn
thiện và ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Hạn, mặn đe dọa sản xuất nông nghiệp ĐBSCL năm 2016
Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp cho thấy, năm 2015 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino
nên mùa mưa đến trễ và kết thúc sớm. Tổng lượng mưa trên lưu vực thiếu hụt 20-50% trung bình nhiều
năm. Mực nước thượng nguồn sông Me Kong tiếp tục xuống nhanh và thấp nhất trong vòng 90 năm qua.
Mùa khô năm nay (2016) do thiếu nước ngọt, mặn xuất hiện sớm 2 tháng và nhiều khả năng kết thúc
muộn. Hiện nay, trên các hệ thống sông chính ở miền Tây, mặn xâm nhập sâu 40-93 km, tăng 10-15 km
so với các năm trước. Gần 340.000 ha trong tổng số 1,55 triệu ha lúa đông xuân đang sản xuất tại miền
Tây có nguy cơ bị xâm nhập mặn và hạn.
Mùa mưa kết thúc sớm, dòng chảy thượng nguồn sông Mekong thấp nhất trong 90 năm là nguyên
nhân khiến xâm nhập mặn xuất hiện sớm ở hơn chục tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).
Riêng các tỉnh chưa bị mặn tấn công (AG, ĐT,CT), song lại bị nắng hạn hoành hành. Dự báo, thiên tai
gay gắt kéo dài, nguy cơ 500.000 ha lúa hè thu sẽ gặp khó khăn khi xuống giống, tác động nghiêm trọng
đến đời sống của một triệu hộ dân (tương đương 5 triệu người). Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự
báo, một số khu vực tại ĐBSCL từ nay đến tháng 5 khi có gió chướng cấp 5-6 trở lên độ mặn sẽ tăng cao.
Nếu tháng 5 có mưa tại ĐBSCL và lưu vực sông Mekong thì độ mặn sẽ giảm nhiều so với dự báo."Với
diễn biến như hiện nay, chúng ta đang trải qua trận thiên tai lịch sử", Bộ trưởng Nông nghiệp PTNT Cao
Đức Phát nhận định.
Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ bị kiệt quệ trong vòng ba năm tới với tốc độ xâm
nhập mặn hiện nay. Đất nông nghiệp, lương thực sẽ trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn. Dự báo tình hình
xâm nhập mặn vào nội đồng trong khu vực tiếp tục khốc liệt. Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo giải
pháp phòng, chống hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Đại học Cần
Thơ tổ chức tại thành phố Cần Thơ, ngày 14/3. Hội thảo lần này nhằm cung cấp, trao đổi các thông tin,
báo cáo khoa học xoay quanh vấn đề hạn, mặn đang diễn ra khốc liệt, cũng như thích nghi với tình trạng
này tại Đồng bằng sông Cửu Long; nhằm đi đến tiếng nói chung, thống nhất góp phần giảm thiểu thiệt hại
do hạn, mặn gây ra cũng như ứng phó với nó một cách hiệu quả nhất. Các ý kiến tập trung vào đánh giá
tình hình hạn mặn; biện pháp hạn chế ngộ độc mặn cho cây trồng; biện pháp phòng, chống và cải tạo đất
bị xâm nhập mặn; ảnh hưởng của xâm nhập mặn lên hệ thống chăn nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long;
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ảnh hưởng của tưới nước mặn đến sinh trưởng cây lúa; giống lúa chống chịu mặn ở Đồng bằng sông Cửu
Long.
Tình hình mực nước thấp dẫn tới hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở khu vực ĐBSCL 20152016 là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả của nó sẽ rất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất
nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, cung cấp nước sinh hoạt của vùng ĐBSCL. Chính vì thế, các bộ
ngành Trung ương; các địa phương phải vào cuộc quyết liệt và đưa ra các giải pháp thích ứng nhanh để
phòng chống kịp thời; giảm những tác động tiêu cực của hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực sản xuất
trọng điểm này.
Dự báo xuất khẩn cá tra sẽ gặp khó năm 2016
Hiệp hội thủy sản An Giang cho biết VASEP đã dự báo xuất khẩu cá tra của VN năm 2016 sẽ tiếp
tục giảm và ước đạt 1,5 tỉ đô la Mỹ, giảm 5% so với năm 2015. Nguyên nhân được VASEP chỉ ra là do
những vấn đề liên quan đến thuế bán phá giá và chương trình thanh tra cá da trơn của Mỹ. Ngoài ra, cá tra
sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm thủy sản thịt trắng có thể được người tiêu dùng các nước chọn thay
thế cá tra như cá tuyết, cá rô phi, cá minh thái...
Tháng 12-2015, Cơ quan giám sát an toàn thực phẩm (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) đã quyết định ban
hành "quy định cuối cùng" về việc thiết lập chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc bộ
Siluriformes, trong đó có cá da trơn và cá tra của Việt Nam. "Quy định cuối cùng" được triển khai theo
yêu cầu của Luật Nông nghiệp 2014 (Farm Bill 2014) của Hoa Kỳ và áp dụng đối với tất cả các loài cá
thuộc bộ Siluriformes, tức cá da trơn nuôi trồng nội địa và nhập khẩu. Quy định này sẽ có hiệu lực bắt
đầu từ tháng 3-2016.
Một trong những nội dung quan trọng của quy định này là Hoa Kỳ sẽ áp dụng quy trình giám sát
chặt chẽ từ khâu sản xuất, chế biến đối với cá tra và cá ba sa của tất các nước xuất khẩu vào Hoa Kỳ theo
tiêu chuẩn phải tương đương với tiêu chuẩn mà Hoa Kỳ đang áp dụng. Đồng thời, quy định mới cũng yêu
cầu quy trình giám sát từ khâu sản xuất, chế biến cá tra, cá ba sa phải tương tự như quy trình giám sát đối
với thịt và sản phẩm thịt của Hoa Kỳ đang áp dụng. Cùng với sự thay đổi này, Hoa Kỳ cũng sẽ thay đổi
thẩm quyền giám sát các sản phẩm cá tra, cá ba sa, kể cả sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập
khẩu, từ Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trước đây chuyển sang cho Cục Kiểm dịch,
Thanh tra An toàn thực phẩm (FSIS).
Trong giai đoạn chuyển giao thẩm quyền giám sát của FDA cho FSIS, Hoa Kỳ sẽ có giai đoạn
chuyển đổi, theo đó trước ngày 02/3/2016, các nước hiện đang xuất khẩu sản phẩm cá cá, cá ba sa vào
Hoa Kỳ, nếu có mong muốn tiếp tục xuất khẩu cần phải cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất kinh
doanh hiện đang xuất khẩu, cũng như các tài liệu bằng văn bản để chứng minh thẩm quyền được xuất
khẩu cũng như tuân thủ theo những quy định nhập khẩu hiện hành của FDA. Trong 18 tháng chuyển đổi,
FSIS sẽ tiến hành tái giám sát và lấy mẫu ngẫu nhiên ít nhất 1 lần/quý tại cơ sở xuất khẩu sang Hoa Kỳ để
giám định về chủng loại cá cũng như dư lượng hóa chất có trong các lô hàng cá thuộc bộ Siluriformes.
Sau khi kết thúc thời gian chuyển đổi 18 tháng này, các nước muốn tiếp tục xuất khẩu phải nộp tiếp hồ sơ
để Hoa Kỳ xem xét Tiêu chuẩn tương đồng…
Ý nghĩa Ngày Khoa học và Công nghệ 18 tháng 5
Nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ (KH & CN) cũng như tuyên
truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH & CN, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH
& CN; Động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên (HSSV) say mê nghiên cứu khoa học (NCKH),
góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH & CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, với lý do đó, Bộ KH & CN đã đề xuất Chính phủ trình Quốc Hội thông qua Luật
KH & CN năm 2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII vào ngày 18/6/2013, trong đó quy định ngày
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18/5 là ngày KH&CN Việt Nam. Ngày 18/5/2014, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ công bố
“Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” .
Sở dĩ Quốc hội chọn ngày 18/5 là ngày KH & CN Việt Nam là vì ngày này gắn với một sự kiện lịch
sử. Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội phổ
biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo. Bác nói: “Khoa học phải từ
sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động,
không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Trong lời nói
ngắn gọn này, Bác đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của KH & CN.
Nhằm hướng đến kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18-5, hằng năm trên
cả nước đã diễn ra nhiều sự kiện do ngành KHCN, các viện nghiên cứu, trường đại học, Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật … tổ chức . Các hoạt động KH&CN chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam như: mít
tinh kỷ niệm; hội thảo về KH&CN; hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng; treo băng rôn, khẩu hiệu;
triển lãm thành tựu KH&CN; gặp mặt, trao danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất
sắc; mở cửa phòng thí nghiệm; tọa đàm;…Với chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Động lực phát triển
nhanh và bền vững”, các sự kiện tại các bộ, ngành, địa phương đã tạo được dấu ấn sâu đậm trong đời
sống chính trị - xã hội của cả nước, thực sự là ngày tôn vinh của các tầng lớp nhân dân đối với đội ngũ
KH&CN Việt Nam. Năm 2016, LHH AG cũng có kế hoạch phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Ngày
KH&CN 18/5.
Ngân hàng thế giới công bố Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và
dân chủ
Báo cáo Việt Nam 2035 gợi ý các bước đưa Việt Nam trở thành một nước thu nhập trung bình cao
trong vòng 2 thập niên tới. Để đạt được mục tiêu trở thành nước có mức thu nhập trung bình cao, Việt
Nam cần duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 7% mỗi năm, nhằm nâng mức thu nhập trung bình lên trên
7.000 USD vào năm 2035 so với 2.052 USD năm 2014. Muốn làm được điều này, báo cáo cho rằng Việt
Nam cần xây dựng khu vực kinh tế tư nhân có khả năng cạnh tranh, thực hiện quá trình đô thị hóa một
cách hiệu quả, khuyến khích sáng tạo và tận dụng các cơ hội thương mại mới mở ra nhằm thực hiện cải
cách trên qui mô lớn. Báo cáo nêu hai hạn chế căn bản. Một là thiếu vắng cơ chế kiểm soát lẫn nhau
mang tính cân bằng trong hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà nước. Hai là
sự kết hợp của các yếu tố làm giảm vai trò của tiếng nói và sự tham gia của người dân trong quá trình xây
dựng và thực thi chính sách
Báo cáo tập trung vào ba vấn đề mang tính trụ cột: nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh
tranh khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội, nâng cao hiệu quả khu vực công.
Theo đó, một là: muốn nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư
nhân, cần có các chính sách và đầu tư để hỗ trợ tăng trưởng các ngành công nghiệp có liên quan đến các
chuỗi cung ứng toàn cầu, sử dụng khôn ngoan hơn các hiệp định thương mại tự do, kể cả TPP; cải tiến
ngành nông nghiệp; tăng cường bảo vệ môi trường và qui hoạch phát triển sản xuất năng lượng sạch. Hai
là, để thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội, đây là việc không đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh toàn
cầu hóa, đô thị hóa diễn ra như vũ bão, đòi hỏi ngày càng cao về lực lượng lao động có tay nghề cao. Cần
tiếp tục các giải pháp tăng cường hòa nhập và công bằng xã hội, tạo nhiều cơ hội hơn cho các nhóm dân
tộc thiểu số, người tàn tật, phụ nữ, và cung cấp dịch vụ cho một xã hội trong quá trình già hóa, đô thị hóa
và xuất hiện tầng lớp trung lưu. Ba là, về nâng cao hiệu quả khu vực công, cần cải thiện quản trị nhằm
nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch, tạo ra hệ thống thể chế mạnh nhằm bắt kịp sự phát triển của
đất nước. Cần có qui định rõ ranh giới giữa khu vực công và khu vực tư, tuyển dụng và bổ nhiệm dựa trên
năng lực. Bên cạnh đó cần tăng cường trách nhiệm giải trình của nhà nước dựa trên chức năng kiểm soát
giữa ba nhánh quyền lực và tạo cơ hội cho người dân góp ý về việc cung cấp dịch vụ công của chính phủ.
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