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Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang tổng kết năm 2017, triển
khai nhiệm vụ năm 2018
Tại Hội nghị Ban
chấp hành Liên hiệp Hội
nhiệm kỳ III (2017-2022)
lần thứ 2 ngày 12/01/2018,
Ban Thường trực đã nghe
báo cáo về tình hình hoạt
động của các Hội. Nhìn
chung các tổ chức Hội
thành viên có chức năng
nhiệm vụ khác nhau, tuy
còn nhiều khó khăn về trụ
sở, cơ sở vật chất, trang
thiết bị, kinh phí hoạt
động, không có người
chuyên trách chủ yếu là
kiêm nhiệm... Nhưng các
Hội thành viên luôn tranh
thủ sự quan tâm, chỉ đạo
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
và các Sở ban ngành liên
quan, luôn nêu cao tinh
thần trách nhiệm đoàn kết trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao như Hội Khoa học Lịch sử, Hiệp hội
Doanh nghiệp, Hội Y học, Hội Dược học,...chủ động trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước
đưa Hội đi vào nề nếp ổn định, đưa mạng lưới hoạt động của Hội ngày càng sâu rộng, chuyên môn được nâng
cao, ngoài ra còn đóng góp trong công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,... Về công tác tổ chức, BCH Liên
hiệp Hội kết nạp 01 Hội thành viên mới là Hiệp Hội vận tải ô tô tỉnh An Giang và bầu bổ sung 02 Ủy viên
BCH là Ô. Nguyễn Ngọc Xuân (Chủ tịch Hiệp Hội vận tải ô tô tỉnh AG) và Ô. Bùi Trí Dũng (Chủ tịch Hội
Luật gia AG). Cũng tại Hội nghị Liên hiệp Hội An Giang tặng Giấy khen cho 10 Hội thành viên có thành tích
xuất sắc trong hoạt động chuyên môn năm 2017, góp phần vào sự phát triển Liên hiệp Hội và trao Bằng khen
của Liên hiệp Hội Việt Nam.
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Tính đến nay, Liên hiệp Hội có 43 Ủy viên BCH và 38 Hội thành viên (gồm có 19 Hội và 19 tổ chức )
với số lượng gần 13.000 hội viên. Trong thời gian tới Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, tiếp tục phối hợp với các Sở ban ngành liên quan cùng với các Hội
thành viên từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công tác kiện toàn, phát triển tổ chức và tham mưu đề
xuất tỉnh một số kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với đội ngũ trí thức khoa
học - công nghệ của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu khoa học và công nghệ,
tư vấn, phản biện giám định xã hội.
Năm 2017, Đảng đoàn LHH làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, tuyên truyền thực hiện các chủ
trương của Đảng và Nhà nước
Nhằm thực hiện công tác tập hợp, đoàn kết trí thức, tuyên truyền, vận động trí thức thực hiện tốt các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong năm 2017, Đảng đoàn LHH đã phối hợp Chi bộ LHH ban
hành Chương trình hành động số 07-CTr/ĐĐ-CBLHH (8/3/2017) thực hiện NQ TW 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 và phổ biến đến các hội, tổ chức thành viên
LHH và CB-VC LHH. Đảng đoàn LHH cũng phối hợp Chi bộ LHH hướng dẫn đến các hội, tổ chức thành
viên LHH và CB-VC LHH tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động số 07-KH/ĐĐ-CBLHH ngày 08/9/2016
của Đảng đoàn và Chi bộ LHH thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn và Chi bộ LHH thực hiện
Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XII (9/2016); và Kế
hoạch hành động số 08-KH/ĐĐ-CBLHH ngày 17/10/2016 của Đảng đoàn và Chi bộ LHH 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.
Đảng đoàn tiếp tục nhắc nhở các tổ chức Hội thành viên tiếp tục thực hiện Kết luận số 90-KL/BCT của
Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết TW 7 (NQ 27 về trí thức) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ
đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Kế hoạch số 21-KH/ĐĐLHH (11/8/2014) của Đảng đoàn LHH AG Hướng
dẫn tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 9 (Khóa XI)
“Về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kế
hoạch số 07/KHHĐ/ĐĐLHH ngày 28/8/2013 của Đảng đoàn LHH AG về công tác trí vận của LHH thực hiện
NQ TW 7 (Khóa XI) thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đảng đoàn LHH đã triển khai các văn bản có liên
quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng (TW, TU) đến các tổ chức Hội thành viên. Tổ chức thông tin
thời sự cho trí thức về “Tình hình Biển Đông hiện nay và những giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt
Nam”; Về NQ TW 5 và các thông tin về thời sự .
Đảng đoàn LHH phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung các nghị
quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW 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 biện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị
quyết này. Phối hợp với Ban Tuyên giáo TU tổ chức cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với trí thức tiêu biểu với
chủ đề” Trí thức KHCN với phát triển nguồn nhân lực AG” trong tháng 01/2018. LHH tổ chức khảo sát,
thăm dò ý kiến của 315 trí thức về “phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp ở An Giang” và của 220 trí thức
về “Phát triển nông nghiệp An Giang ứng phó với Biến đổi khí hậu và định hướng phát triển nông nghiệp năm
2018”.
Việc Đảng đoàn LHH tổ chức các đợt khảo sát lấy ý kiến trí thức trong tỉnh về các vấn đề quan trọng, tổ
chức các lớp tập huấn, thông tin tình hình thời sự và gửi các văn bản của Đảng đến các tổ chức Hội thành
viên, hội viên; cũng như việc các hội thành viên tự tổ chức quán triệt các văn bản qui phạm pháp luật liên
quan đến phạm vi hoạt động của tổ chức mình đã góp phần nâng cao nhận thức của các hội viên, động viên trí
thức tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển KTXH của địa phương; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,
Nhà nước.
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Năm 2017, LHH An Giang tiếp tục củng cố và phát triển mạnh về tổ chức
Năm 2017, LHH đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ III (20172022) vào ngày 20/9/2017. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ, Thường trực Ban chấp hành, bao gồm: Ban chấp
hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm 42 ủy viên; Ban Thường vụ
có 09 ủy viên (Lê Minh Tùng, Nguyễn Trung Lập, Mai Thị Ánh Tuyết, Trương Kiến Thọ, Trần Quang Trung,
Bùi Thị Dung, Hứa Hoàng Chấn, Nguyễn Trí Tâm, Trần Quang Hiền). Thường trực BCH bao gồm: Chủ tịch:
Ông Lê Minh Tùng; Các Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Trung Lập, Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Ông Trương Kiến
Thọ; Tổng Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. Ban Kiểm tra có 03 ủy viên (Ông Hứa Hoàng Chấn (Trưởng
ban), Lý Thanh Tú, Đào Thị Kim Hương). Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã có Quyết định số 617-QĐ/TU
ngày 04/01/2018 về việc chỉ định Bí thư, Phó bí thư và các ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT
tỉnh An Giang nhiệm kỳ (2017-2022); gồm 7 ủy viên (Ô. Lê Minh Tùng là Bí thư, Ô. Nguyễn Trung Lập là
Phó BT, các UV là: Trương Kiến Thọ, Nguyễn Trí Tâm, Hứa Hoàng Chấn, Bùi Thị Dung).
Hội Dược học tổ chức đại hội lần IV nhiệm kỳ (2017-2022) vào ngày 23/7/2017. Ds Nguyễn Thành Bắc
tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội; 02 Phó Chủ tịch là Ds Lâm Vĩnh Thăng và Lâm Thanh Từ. Hội Nữ Hộ sinh
tổ chức Đại hội lần IV nhiệm kỳ (2017-2022) vào ngày 09/9/2017. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nữ hộ
sinh nhiệm kỳ IV (2017-2022) gồm 21 ủy viên. Bà Đào Thị Kim Hương tái đắc cử Chủ tịch. Các Phó Chủ
tịch là: Lê Kim Thanh và Trương Kim Thuyên. Hội Sinh vật cảnh tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ (20172022) vào ngày 30/10/2017. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ II (2017-2022) gồm 21 UV. Ts. Nguyễn
Trí Tâm tái đắc cử Chủ tịch. Hội Luật gia: tổ chức Đại hội lần V nhiệm kỳ (2017-2022) vào ngày 30/11/2017.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Luật gia nhiệm kỳ V (2017-2022) gồm 23 ủy viên. Ông Bùi Trí Dũng đắc
cử Chủ tịch; 02 Phó Chủ tịch là các Ông Giang Tiến Dũng, Lê Minh Phương. Hội Kế hoạch hóa gia đình: Đã
tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ (2017-2022) vào ngày 25/10/2017. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm
17 Ủy viên, ông Mai Văn Gấm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch là: Ông Đỗ Văn Hữu và bà
Nguyễn Phan Thùy Trang.
Hiệp Hội Doanh nghiệp (HHDN): Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang tổ chức Đại hội thành
lập Hội Nữ Doanh nhân tỉnh An Giang. Các hội có phát triển chi hội hoặc hội viên như: Hội Luật gia, Hội
Khoa học lịch sử, Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thủy sản, Đoàn Luật sư tỉnh An Giang…
Ngoài ra, Trường THYT (thành viên LHH) công bố thành lập Trường Cao đẳng y tế vào 01/7/2017. Bs
Huỳnh Văn Nên là Hiệu Trưởng; Trung tâm Kiểm nghiệm và Kiểm định giống NN được đổi tên thành Trung
tâm Giống cây và Vật nuôi. ThS Trần Thanh Tuyến là Giám Đốc.
Hội thảo Quốc tế “Kết nối Việt Nam: Đối thoại Đa ngành” lần thứ 9 với chủ đề “Phát triển, Du lịch và
bền vững Việt Nam từ góc độ Đa ngành và Đa chiều”
Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn
(ĐHQG TP.HCM) phối hợp
với trường Đại học Thủ Dầu
Một, Trường Đại học Hawai‟I
(Hoa Kỳ) và UBND tỉnh An
Giang tổ chức hội thảo Quốc
tế “Kết nối Việt Nam: Đối
thoại Đa ngành” lần thứ 9 với
chủ đề “ Phát triển, Du lịch và
bền vững Việt Nam từ góc độ
Đa ngành và Đa chiều”. Hội
thảo diễn ra từ ngày
28/12/2017
đến
ngày
04/1/2018, hội thảo thu hút
các học giả từ nhiều cơ quan
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khoa học và giáo dục tham dự. Trong 42 phiên thảo luận, các học giả, nhà nghiên cứu đã trình bày các tham
luận, nghiên cứu về lý luận, thực tiễn phát triển của Việt Nam; 11 chuyên đề do các nhà quản lý, nhà nghiên
cứu, giảng viên đến trò chuyện và chia sẻ; Tổ chức cuộc thi Hackathon xây dựng các ý tưởng phát triển du
lịch; tham quan thực tế tại Bình Dương; Hội thảo về du lịch tâm linh và du lịch văn hoá tại An Giang...
Hội thảo bao gồm các tiếp cận nghiên cứu liên ngành về các vấn đề phát triển du lịch, văn hoá - xã hội,
giáo dục, chính sách quốc gia... Hội thảo cũng là dịp các nhà nghiên cứu chia sẻ các kết quả và kinh nghiệm
nghiên cứu về phát triển bền vững, chiến lược khai thác tài nguyên, xây dựng chính sách, hợp tác phát triển và
ứng phó với các rủi ro; cũng như đóng góp những giải pháp cụ thể về bảo tồn di sản, phát triển công nghệ,
quảng bá, đào tạo và du lịch… Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Khắc họa sự hợp
tác, tương tác liên châu Á: Góc nhìn từ Mê kong; Quản lý đa cấp xuyên quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu
ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Nghiên cứu về thị trường du lịch tâm linh Việt Nam… Đây là cơ hội
cho các nhà nghiên cứu Việt Nam và Quốc tế từ nhiều lĩnh vực khác nhau trao đổi các quan điểm về vấn đề
phát triển, bền vững trong du lịch; chia sẻ các kết quả, kinh nghiệm nghiên cứu trong việc phát triển bền vững,
chiến lược khai thác xây dựng du lịch An Giang bền vững bên cạnh việc liên kết mạng lưới du lịch giữa các
tỉnh Đồng bằng Sông cửu Long, giải pháp về bảo tồn di sản, phát triển, quảng bá khu di tích văn hóa Óc Eo
theo hướng bền vững kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực cao phục vụ cho du lịch
tỉnh nhà.
Hội thảo “Giới thiệu một số giải pháp trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X (2016 - 2017) và một
số mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả”
Ngày 05/01/2018, tại
hội trường UBND xã Cần
Đăng, huyện Châu Thành:
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
huyện Châu Thành phối hợp
với Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật tỉnh và
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ
Khoa học và Công nghệ tổ
chức Hội thảo “Giới thiệu
một số giải pháp trong Hội
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
lần thứ X (2016 – 2017) và
một số mô hình nông nghiệp
đạt hiệu quả” tham gia hội
thảo có khoảng 80 đại biểu
là lãnh đạo UBND các xã,
thầy cô giáo và nông dân
sản xuất giỏi của huyện.
Tại Hội thảo các đại
biểu đã được xem hình ảnh các giải pháp đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X (2016 – 2017) (Hội
thi) và giới thiệu một vài điểm chính trong Hội thi lần thứ XI (2018 – 2019) như các lĩnh vực dự thi, đánh giá
giải pháp tham dự, giải thưởng, thời gian nhận và kết thúc Hội thi, …
Các đại biểu còn được nghe trình bày về một số sản phẩm nghiên cứu ứng dụng trên địa bàn tỉnh An
Giang như mô hình cà chua ghép gốc cà tím, nấm ăn và nấm dược liệu, chế phẩm sinh học EM-AG, … và
một số dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ như lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống
điều khiển tưới bằng điện thoại di động, … Ngoài ra các đại biểu còn được nghe báo cáo tổng kết nhiệm vụ
khoa học công nghệ với đề tài nghiên cứu như “Hiệu quả các chế phẩm ớt, tỏi, củ hành tím trong rượu và vôi
nước để phòng trị bọ dưa, sâu ăn tạp, rầy mềm, dòi đục lá trên cây dưa leo tại huyện Châu Thành và mô hình
nuôi gà trên đệm loát sinh học tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, …
Trang tin lưu hành nội bộ

4

Trung tâm Công nghệ sinh học tổ chức Hội thảo “Một số kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật của tỉnh
An Giang”
Ngày 15/12/2017 tại hội trường
Liên đoàn lao động tỉnh An Giang,
Trung tâm Công nghệ sinh học An
Giang tổ chức buổi hội thảo khoa học
với chủ đề “Một số kết quả nghiên cứu
khoa học nổi bật của tỉnh An Giang”
nhằm báo cáo lại một số nghiên cứu
khoa học nổi bật về nhiều lĩnh vực như
trồng trọt, thủy sản, nuôi cấy mô, thực
phẩm và y học,… cũng như đề xuất
định hướng nghiên cứu trong thời gian
của tỉnh An Giang.
Tại hội thảo các đại biểu được
nghe các nhà khoa học trình bày các bài
tham luận về nhiều lĩnh vực khác nhau; trong đó nổi bật như trồng lúa theo hướng công nghệ cao góp phần
giảm chí phí sản xuất, tăng giá bán, tăng thu nhập, lợi nhuận và giảm ô nhiễm môi trường; các nghiên cứu về
lĩnh vực công nghệ sinh học như cây giống nuôi cấy mô, các sản phẩm nghiên cứu từ dược liệu, hoa kiểng và
cây ăn trái, nấm đông trùng hạ thảo, sinh sản nhân tạo giống cá heo (Botia modesta Bleeker); kỹ thuật trong
sản xuất cà chua gốc ghép cà tím, nấm ăn và nấm dược liệu, chế phẩm sinh học EM-AG, hệ thống tưới tự
động, tưới nhỏ giọt, hệ thống điện năng lượng mặt trời…
Định hướng nghiên cứu trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang mang lại hiệu quả cần tăng cường
hơn nữa công tác phối hợp với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài tỉnh để tổ chức nghiên cứu và ứng dụng
nhiều công trình thiết thực để có thể triển khai nhanh vào thực tiễn cuộc sống; khi tiến hành các nghiên cứu
tạo ra các sản phẩm đặc trưng, các sản phẩm có khả năng thương mại cao thì cần chú ý đến công tác xây dựng
vùng nguyên liệu phục vụ cho các kết quả này; tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu có thể triển khai
nhanh vào cuộc sống nhằm chuyển giao cho nông dân; trong công tác nghiên cứu cần chú ý đến kết quả
nghiên cứu có phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và năng lực triển khai tiếp theo của các đơn vị tiếp nhận
kết quả này.
Trung tâm Công nghệ sinh học tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng nghiên cứu, ứng dụng và phát
triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo”
Ngày 12/01/2018, tại Hội trường
Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh An Giang, Trung
tâm Công nghệ sinh học tổ chức Hội thảo
khoa học “Định hướng nghiên cứu, ứng
dụng và phát triển công nghệ sinh học
trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 và
những năm tiếp theo”. Đến tham dự hội
thảo có Ông Trương Kiến Thọ - PGĐ. Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang,
Ông Dương Hoa Xô - PGĐ Sở Khoa học
và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cùng các
nhà khoa học đến từ các viện, trường và
hơn 60 đại biểu của các sở, ban ngành và
Phòng kinh tế hạ tầng các huyện thị thành
trong tỉnh.
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Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe đại diện của Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang giới thiệu
về các nghiên cứu của trung tâm trong thời gian qua như: nghiên cứu các loại hoa kiểng phục vụ du lịch, sản
xuất rượu đông trùng hạ thảo, hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ trong việc gieo phối tinh trùng cho bò, thực hiện các
đề tài nghiên cứu khoa học, phối hợp với các viện trường nâng cao chất lượng sản phẩm của trung tâm.
Hướng tới trung tâm sẽ đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm của đơn vị và tăng cường hợp tác với các đơn
vị viện trường trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe trình bày các
nghiên cứu từ các nhà khoa học như: ứng dụng công nghệ gen trong chọn tạo giống cây trồng (TS. Dương
Hoa Xô - TP. HCM), Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nền da thẩm mỹ (PGS.TS Trần Nhân Dũng - Đại
học Cần Thơ), các nghiên cứu về thực khuẩn, phân hữu cơ vi sinh, sử dụng nano bạc trong nuôi trồng thủy
sản, …
LHH An Giang có bước chuyển biến tích cực trong công tác tư vấn, phản biện năm 2017
LHH tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến của 315 trí thức về “phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp ở
An Giang” (tháng 3/2017); tháng 11, LHH tiếp tục tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến của 220 trí thức về “Phát
triển nông nghiệp An Giang ứng phó với Biến đổi khí hậu và định hướng phát triển nông nghiệp năm 2018”.
LHH tham gia các Hội đồng thẩm định với tư cách ủy viên phản biện các qui hoạch (17 qui hoạch, đề án),
trong đó có 11 qui hoạch điều chỉnh tổng thể kinh tế xã hội 11 huyện, thị, thành phố. Tham gia với Liên hiệp
hội KH&KT Kiên Giang phản biện “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
Kiên Giang đến 2020”. Tham gia các Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh với tư cách phản biện hoặc thành
viên hội đồng các đề tài nghiên cứu khoa học (khoảng 20 đề tài).
LHH phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành
kinh tế mũi nhọn tỉnh An Giang đến 2020 và định hướng đến 2030” ngày 19/4/2017; phối hợp với Sở Văn hóa
Thể thao & Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch An
Giang” ngày 17/5/2017 nhân Tháng du lịch 2017 ở An Giang. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Hiệp
hội Doanh nghiệp tổ chức họp mặt với đại diện doanh nghiệp thông tin một số chủ trương, chính sách có liên
quan đến doanh nghiệp (10/01/2017).
LHH tham gia thành viên Tiểu ban tổ chức lại sản xuất thuộc Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nông
nghiệp tỉnh An Giang đến 2020; thành viên Ban Điều hành và Tổ giúp việc triển khai Kế hoạch UBND tỉnh
thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển
các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh An Giang, giai đoạn I từ năm 2017 đến năm 2020.
LHH phối hợp với Sở KHCN trình UBND tỉnh về nội dung Chương trình định hướng nghiên cứu phát
triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang theo hướng là một trong các trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y
tế, du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2532/QĐUBND phê duyệt Chương trình định hướng nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang theo hướng là
một trong các trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
và giao Liên hiệp các Hội KH&KT AG là cơ quan chủ trì thực hiện (thành lập ban chuyên trách).
Hội đồng tư vấn KTXH (UBMTTQ tỉnh) do Chủ tịch LHH làm chủ nhiệm tổ chức 2 khảo sát: An toàn
vệ sinh thực phẩm tại TX Tân Châu (6/2017), việc thực hiện Nghị quyết 09 về ứng dụng CNC trong SXNN tại
huyện Tri Tôn (tháng 11/2017). Tham gia 2 Đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh về: Trách nhiệm thực hiện
quản lý môi trường trên địa bàn huyện và công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tại 11
huyện thị TP trong tỉnh (tháng 8/2017); Và việc thực hiện Nghị quyết 09 về ứng dụng công nghệ cao trong
sản xuất nông nghiệp tại huyện Thoại Sơn (tháng 11/2017).
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Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang Tập huấn “Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh
thủy sản, vi sinh vật thực phẩm và protein từ cây dược liệu”
Nhằm cung cấp một số kiến
thức căn bản về việc ứng dụng các
kỹ thuật sinh học phân tử trong
chuẩn đoán một số bệnh trên thủy
sản, vi sinh vật thực phẩm và xác
định protein từ cây dược liệu; Trung
tâm Công nghệ sinh học An Giang
phối hợp với Công ty TNHH Khoa
học hợp nhất tổ chức lớp tập huấn
“Ứng dụng sinh học phân tử trong
chẩn đoán bệnh thủy sản, vi sinh vật
thực phẩm và protein từ cây dược
liệu” từ ngày 18-19/12/2017, tại
Trại thực nghiệm Trung tâm Ứng
dụng và Tiến bộ khoa học công
nghệ An Giang.
Nội dung buổi tập huấn triển
khai các chuyên đề: Chuyên đề
1: Các vấn đề trong xét nghiệm bệnh tôm bằng phương pháp sinh học phân tử tại Việt Nam; Chuyên đề 2: Các
phương pháp kiểm nghiệm nhanh vi sinh vật trong nước và thực phẩm; Chuyên đề 3: Phân tích tế bào động
vật bằng kỹ thuật Flow Cytometry - Ứng dụng trong nghiên cứu hoạt tính sinh học của dược phẩm; Chuyên
đề 4: Phân tích hợp chất hữu cơ từ cây dược liệu; Chuyên đề 5: Phần thực hành xác định bệnh đốm trắng trên
tôm.
Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày về các chuyên đề, học viên sẽ được hướng dẫn thực tập kỹ thuật
sinh học phân tử bằng các máy móc, thiết bị cụ thể. Qua buổi tập huấn, các đại biểu được bổ sung kiến thức
chuyên sâu về các ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh trên thủy sản, trong chẩn đoán nhanh vi
sinh vật trong nước và thực phẩm, các kỹ thuật và ứng dụng mới trong nghiên cứu tinh chế, hoạt chất có bản
chất protein chiết xuất từ cây dược liệu, tế bào động vật.
Buổi tập huấn cũng là dịp để các cán bộ làm nghiên cứu có cơ hội thảo luận và trao đổi với các chuyên
viên đầu ngành về lĩnh vực sinh học phân tử. Kết thúc buổi tập huấn các học viên cơ bản hiểu được quy trình
của phản ứng Realtime-PCR để xét nghiệm bệnh trong thủy sản, ứng dụng tế bào động vật cho việc sản xuất
các phân tử phức tạp, các kháng thể dùng làm thuốc phòng, điều trị hoặc chẩn đoán bệnh và các lĩnh vực khác
trong sinh học phân tử.
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang tổ chức Hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ: “Một số
mô hình và tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội” tại huyện An Phú
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ
với chủ đề “Một số mô hình và tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội” tại Hội trường UBND
huyện An Phú. Nội dung hội thảo triển khai 6 chuyên đề: Chuyên đề 1: Giới thiệu các kết quả nghiên cứu ứng
dụng có thể chuyển giao của trường Đại học An Giang về nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm; Chuyên
đề 2: Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất; Chuyên đề 3: Các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến
thương mại tiêu thụ nông sản an toàn tỉnh An Giang; Chuyên đề 4: Giới thiệu quyết định 567/QĐ-UBND
ngày 10/03/2016 về việc Ban hành Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công
nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020; Chuyên đề 5: Giới thiệu hoạt động của Trung tâm ứng
dụng tiến bộ KH&CN An Giang. Qua buổi hội thảo, các đại biểu được bổ sung kiến thức về các quy trình sản
xuất, chế biến sản phẩm sau thu hoạch có thể chuyển giao cho nông hộ, các hệ thống lắp đặt tự động phục vụ
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sản xuất, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và các thông tin về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ
khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế xã hội ở huyện An Phú.
Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn tổ chức nghiên cứu giải pháp tăng cường sự tham gia
của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại thành phố Long Xuyên, An Giang
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý
tại thành phố Long Xuyên, An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ
trì và ThS. Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh là chủ nhiệm nhiệm vụ. Mục tiêu của nhiệm vụ là đánh giá thực trạng
số lượng, chất lượng của đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thành phố Long
Xuyên; xác định các yếu tố ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến vấn đề cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý
trong hệ thống chính trị của thành phố Long Xuyên và đề xuất các giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ
nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế trong giai
đoạn hiện nay của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho Văn
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Long Xuyên. Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2018.
Kinh phí thực hiện 136.274.000 đồng; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ 60.000.000 đồng.
Hiệp hội nghề nuôi và chế biến thủy sản An Giang (AFA) tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát
triển sản xuất cá tra giống tỉnh An Giang”
Ngày 14/12/2017 tại Hội trường
Câu lạc bộ Hưu trí, Hiệp hội nghề nuôi
và chế biến thủy sản An Giang (AFA)
tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng
và phát triển sản xuất cá tra giống tỉnh
An Giang” với hơn 60 đại biểu tham
dự.
Tại Hội thảo các đại biểu đã
nghe nhiều bài tham luận xoay quanh
vấn đề về giống và chất lượng con
giống tại các vùng nuôi. Hiện nay trên
địa bàn tỉnh xây dựng các vùng nuôi
như Khánh Hòa, Vĩnh Thạnh Trung
(Châu Phú), Mỹ Thạnh, Mỹ Thới
(Long Xuyên), Vĩnh Hòa (Tân Châu),
… sản phẩm cá tra muốn vào thị
trường Mỹ hay EU phải tuân thủ theo
quy định của các nước, có thể kiểm
soát chất lượng đầu vào, cũng như truy xuất được nguồn gốc của sản phẩm. Các quy trình trong chế biến phải
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).
Tăng cường các giải pháp thực hiện SX cá tra hướng đến mục tiêu năm 2020 có 1.000ha tham gia chuỗi.
Đạt 50% diện tích ương giống cá tra khu vực ĐBSCL. Đến năm 2025 cung cấp 70% nhu cầu giống cá tra
tương đương 2,45 - 2,8 tỷ con giống cá tra cung cấp cho An Giang và khu vực ĐBSCL. Toàn bộ con giống cá
tra của chuỗi SX phải được DN bao tiêu theo giá sàn thỏa thuận từng thời điểm thu mua. Tham gia thực hiện
liên kết 3 cấp ít nhất có 4 - 6 DN. Tiêu chí liên kết 3 cấp SX cá tra gồm: Cấp 1: Các viện nghiên cứu, trường
đại học “Ứng dụng công nghệ cao trong chọn lọc nguồn giống bố mẹ, hoàn thiện công nghệ SX giống cá tra
có chất lượng di truyền cao về tính trạng tăng trưởng chuyển giao cho các đơn vị cấp 2;. Cấp 2: Các cơ sở sản
xuất cho sinh sản nhân tạo “Trung tâm giống cấp tỉnh, các cơ sở SX giống của DN như: Hùng Vương, Nam
Việt, Việt Úc…”. Cấp 3: Các cơ sở ương dưỡng từ cá bột lên cá hương giống.
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Các hộ nông dân mong muốn nhà nước công bố quy hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản, triển khai
các dự án hạ tầng giao thông vùng quy hoạch, cung cấp thông tin các loại kháng sinh được phép sử dụng và
các hóa chất hạn chế sử dụng trong ươm nuôi. Giống sạch bệnh sẽ mang lại hiệu quả cao, nâng chất lượng và
thương hiệu. Đây là mong muốn chung của người làm giống, người nuôi cá thương phẩm và cơ quan quản lý
nhà nước. Cần có sự liên kết giữa các đơn vị ươm giống, các công ty chế biến, nhà nước cần hỗ trợ vốn và các
quy chuẩn sản xuất cá tra thành phẩm, …
Trung tâm con người và thiên nhiên (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức
Hội thảo “Xây dựng năng lực thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu long”
Ngày
28/12/2017,
Trung tâm con người và
thiên nhiên (thuộc Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam) tổ chức Hội
thảo “Xây dựng năng lực
thích ứng biến đổi khí hậu ở
Đồng bằng Sông Cửu long”
tại Thành phố Cần Thơ. Hội
thảo dưới sự chủ trì của Ông
Trịnh Lê Nguyên - Giám đốc
PanNature; PGS.TS Văn
Phạm Đăng Trí - giảng viên
Khoa Môi trường, Đại học
Cần Thơ; cùng hơn 50 đại
biểu đại diện cho các hội và
hiệp hội của các tỉnh Đồng
bằng Sông Cửu Long.
Tại cuộc hội thảo các đại biểu được nghe trình bày các tác động của hoạt động phát triển và đầu tư tác
động đến Đồng bằng Sông Cửu Long như: các đập thủy điện ở các nước thượng nguồn (11 cái đã hoàn thành),
hoạt động khai thác tải nguồn sông, suy giảm dòng chảy, sạt lở bờ sông, bờ biển, nước biển dâng,… các hoạt
động gây ra ô nhiễm môi trường, các tác động của con người gây ra ô nhiễm môi trường nước, môi trường
không khí và ảnh hưởng của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến nông, lâm, thủy sản, ...
Hội thảo cũng được nghe các đại biểu chia sẻ các mô hình kinh tế đạt hiệu quả của một số địa phương
như: mô hình vườn - ao - chuồng và biogas (Phong Điền - Cần Thơ); mô hình luân canh lúa - tôm (Cà Mau);
mô hình siêu thâm canh nuôi tôm (Sóc Trăng), …
Hội thảo “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh bền vững cho khu vực chưa nối lưới khu vực Đồng
bằng Sông Cửu Long”
Trong khuôn khổ dự án ngày 19/12/2017, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức
phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Ban quản
lý dự án tại An Giang tổ chức hội thảo “Thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh bền vững cho khu vực chưa
nối lưới khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Mục tiêu chính của hội thảo nhằm chia sẻ các sáng kiến, giải
pháp và bài học thành công về việc cấp điện từ nguồn năng lượng tái tạo cũng như ứng dụng các giải pháp
năng lượng xanh và bền vững cho các khu vực chưa nối lưới tại Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó thúc đẩy
việc nhân rộng các sáng kiến tại khu vực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giảm thiểu tác động của
biến đổi khí hậu gắn với phát triển sinh kế và sản xuất xanh. Nhằm tìm kiếm các sáng kiến, bài học thành
công về năng lượng tái tạo, các giải pháp năng lượng xanh và bền vững hiện đang ứng dụng tại khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long nhằm chia sẻ và lan tỏa tới các cộng đồng khu vực này, cũng như kết nối các sáng kiến.
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Hội Kế hoạch hóa gia đình phối hợp tổ chức các cuộc tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện chuyên đề về Dân
số-KHHGĐ
Trong năm 2017, Hội KHHGĐ phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các hoạt
động: Tổ chức 50 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, tư vấn và vận động tại hộ gia đình;... Hội
KHHGĐ đã phối hợp với Dân số các cấp tổ chức được 254 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; tổ chức các cuộc tuyên truyền như: 80 buổi nói chuyện
chuyên đề về SKSS-VTN, 45 buổi sinh hoạt ngoại khóa về tâm lý của tuổi dậy thì, 100 buổi giao lưu tìm hiểu
về các bệnh lây truyền qua đường tình dục,...; tổ chức 190 cuộc tuyên truyền về phòng chống các bệnh lây
truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, 20 buổi giao lưu tìm hiểu về kiến thức phòng chống các bệnh lây
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. Hội đã phối hợp với Chi cục Dân số, các đoàn thể tổ chức 252
buổi tuyên truyền, tư vấn về tác hại của phá thai, phá thai không an toàn; Các cấp Hội đã tổ chức 265 buổi nói
chuyện chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức về làm mẹ an toàn.
Hội Y học An Giang với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn, y
đức, y nghiệp cho hội viên và hoạt động tư vấn, giám định và phản biện xã hội
Trong năm 2017, Hội Y học đã phối hợp với các Hội thành viên, tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo
khoa học công nghệ ngành y, thu hút đông đảo các hội viên, đội ngũ Y, Bác sỹ của các đơn vị y tế trong toàn
tỉnh. Các báo cáo chuyên đề rất thiết thực, cập nhật những kiến thức mới trong thực hành khám, chữa bệnh.
Đây là dịp tốt để các Bác sỹ tiếp cận những thông tin, kiến thức bổ ích cho hoạt động chuyên môn, nâng cao
chất lượng phục vụ khám chữa bệnh tại đơn vị. Ngoài ra, các Hội thành viên như Hội Điều dưỡng, Hội Nữ hộ
sinh cũng đã tổ chức các buổi sinh hoạt KH&KT chuyên ngành nhằm trao đổi kinh nghiệm đồng thời cập nhật
những kiến thức mới trong hoạt động chuyên môn. Phát huy vai trò là thành viên của Ủy ban MTTQVN tỉnh,
Hội Y học đã tích cực tham gia là thành viên của Ban tư vấn kinh tế-xã hội của MTTQVN tỉnh, tham gia thực
hiện khảo sát chuyên đề tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thực hiện việc nắm bắt dư luận xã hội
trong tổ chức hội viên và kịp thời phản ảnh với MTTQ tỉnh hằng tháng; đóng góp ý kiến tại các cuộc họp
thường kỳ của Ủy ban MTTQVN tỉnh triệu tập; tham gia hội đồng xét duyệt đánh giá tác động môi trường với
tư cách là ủy viên phản biện đối với các dự án có liên quan đến các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các
công trình y tế trên địa bàn tỉnh.
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
Các cấp Hội tập trung tuyên truyền phổ biến các luật mới ban hành Bộ luật dân sự 2015; Luật Tổ chức
chính quyền địa phương; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Hòa giải; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã phối hợp tuyên truyền 2.824 cuộc, có trên 87.081 lượt người tham dự;
tham gia tuyên truyền trên các Đài địa phương hàng trăm giờ cung cấp hơn 11.809 sách và tờ rơi pháp luật.
Tuyên truyền tư vấn pháp luật 06 đợt cho 351 phạm nhân sắp mãn hạn tù tại trại giam Định Thành (Bộ Công
an) và trại tạm giam Công an tỉnh 23 cuộc cho 1.760 cán bộ, công chức cấp huyện, xã. Hàng tuần tham gia
giải đáp pháp luật trên chuyên mục của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Được các cấp Hội đẩy mạnh và đạt
kết quả khá tốt đặc biệt là lĩnh vực trợ giúp pháp lý miễn phí cho hộ nghèo, dân tộc thiểu số, đối tượng chính
sách…đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trên 6.842 trường hợp. Trung tâm tư vấn pháp luật Hội tư vấn
cho 351 phạm nhân sắp mãn hạn, tha tù và tư vấn tại Trung tâm và Chi nhánh thị xã Tân Châu 265 (trong đó
miễn phí 64 vụ). Phối hợp Hội luật gia các huyện: Châu Thành, Châu Đốc, Thoại Sơn, TP-Long Xuyên tư vấn
pháp luật 28 cuộc tại 28 xã, phường có trên 1.500 người dự. Hội luật gia Châu Thành phối hợp Hội luật gia
tỉnh tập huấn bồi dưỡng kỹ năng pháp luật cho 80 cán bộ, hội viên.
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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 Đông y đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học "Một số kinh nghiệm và
định hướng phát triển dược liệu An Giang" (30/8/2017 ) với sự tham dự của các nhà khoa học trường Đại học
RMIT Úc, ĐH Tây Đô và ĐH Y Dược tp.Cần thơ, ĐH Y Dược và ĐH Khoa học tự nhiên tp.HCM; ĐH An
Giang; Trung tâm Sâm và dược liệu tp.HCM, Trung tâm Công Nghệ Sinh Học tp.HCM, Trung tâm CNSH An
Giang,.... Trong năm, Tỉnh Hội tham gia Hội đồng tư vấn xét đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN lĩnh vực Y,
Dược 02 năm 2017 - 2018, Hội đồng đã chọn 05/35 nhiệm vụ, được UBND tỉnh chấp thuận; gồm 02 nhiệm
vụ hiện đại hóa bài thuốc gia truyền do Trung tâm Đông y - châm cứu HĐY tỉnh và HĐY huyện Tịnh Biên đề
xuất. Hội ĐY đã tổ chức hội nghị “Phát huy tri thức y, dược cổ truyền bản địa tỉnh An Giang” đã giới thiệu
các điển hình tiên tiến trong vận động người dân tham gia phát triển Hội; Hội nghị “Đào tạo nguồn nhân lực
Y dược cổ truyền tỉnh An Giang và Đồng bằng sông Cửu Long” trong đó HĐY An Giang có thể làm đầu mối
phối hợp Học viện trong việc đào tạo nguồn nhân lực YDCT cho An Giang và ĐBSCL.
Trung tâm Đông y- Châm cứu với việc nghiên cứu ứng dụng chuyển giao KHCN
Trong năm 2017, Trung tâm đã phối hợp hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp
tỉnh với Trung tâm Sâm và Dược liệu tp. HCM “nghiên cứu hiện đại hóa bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh Cao
mỡ máu từ nguồn dược liệu An Giang”; với Trung tâm Công nghệ Sinh học tp.HCM về „Sàng lọc, tuyển chọn
các cây dược liệu có hướng đáp ứng sinh học bảo vệ Gan, kháng Ung thư và hỗ trợ điều trị đái tháo đường tại
An Giang”; đề nghị ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh về “nghiên cứu phát triển các chế
phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh từ hoa Thốt Nốt tại An Giang” và “Nghiên cứu quy trình nuôi trồng và
đánh giá hoạt tính sinh học của các giống Lan Gấm” do Trung tâm CNSH tỉnh An Giang thực hiện; ứng dụng
kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở trường ĐHAG về “Khảo sát hoạt tính ức chế enzym
Acetylcholinesterase của một số cây thuốc ở An Giang trong điều trị bệnh Alzheimer”.
Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản phối hợp tổ chức các cuộc Hội thảo và tập huấn
Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang và Khoa Khoa học Tự nhiên - Đại học Cần Thơ tổ chức
buổi hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu và trình diễn công nghệ chế biến mở cá thành dầu Biodiese với hơn
30 người tham dự; Phối hợp Dự án SUPA và Khoa Thủy Sản - Đại học Cần Thơ, tổ chức buổi hội thảo“Giải
pháp công nghệ nâng cao nuôi cá tra xuất khẩu và vấn đề bảo vệ môi trường" tại hội trường Nhà hàng Công đoàn
với hơn 50 đại biểu tham dự; Tổ chức buổi Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất cá tra
giống 3 cấp” tại Long Xuyên với 80 đại biểu và nông dân tham dự; Phối hợp Chi cục Thủy sản tổ chức lớp tập
huấn “Quy trình ương cá tra giống đạt năng suất, chất lượng và tỷ lệ sống cao” cho các thành viên trong Chi
hội sản xuất giống AFA nhằm giúp cho hội viên tiếp cận các kết quả nghiên cứu khoa học mới ứng dụng
trong ương cá tra giống mang lại hiệu quả cao; Hiệp hội đã tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật ương nuôi cá tra
giống và kỹ thuật nuôi cá lóc bể lót bạt tại Long Xuyên, Thoại Sơn 75 nông dân tham dự; Tổ chức 01 lớp tập
huấn “Quy chuẩn an toàn chất lượng cá tra giống cho hội viên trong và ngoài chi hội” với 45 người tham dự.
Hiệp hội doanh nghiệp An Giang làm tốt vai trò của hiệp hội trong “Năm Doanh nghiệp 2017”
Đến nay HHDN An Giang có 198 hội viên trên 11 huyện, thị, thành và Ban Chấp hành gồm 27 thành
viên. HHDN An Giang là thành viên của trên 15 các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Trong năm 2017 Hiệp hội
Doanh nghiệp đã tích cực tham gia đóng góp vào việc cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh để tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp, thể hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước, nắm bắt kịp thời tình
hình khó khăn vướng mắc của DN để tư vấn, đề xuất với lãnh đạo tỉnh giải quyết kịp thời. HHDN đóng góp ý
kiến các dự thảo văn bản pháp luật của TW và tỉnh, phối hợp với một số Sở ngành, để tổ chức đào tạo, tập
huấn, hội thảo. Làm việc với UBND tỉnh về việc tăng cường hoạt động Cà phê Doanh nhân 2017 tại nhà
khách UBND tỉnh; Làm việc với Quỹ Châu Á đánh giá kết thúc DA “Tăng cường liên kết giữa các bên tham
gia trong chuỗi giá trị thủy sản và lúa gạo tại tỉnh An Giang và vùng ĐBSCLThực hiện Chương trình liên kết
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ABCD MeKong; Tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của doanh nghiệp để đề xuất các Sở, ngành có liên
quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề xuất
các cơ chế chính sách có liên quan theo định kỳ 6 tháng, hàng năm. Dự các buổi đối thoại với công nhân lao
động, tham gia Ban Quan hệ lao động.
Ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm bản đồ, gốm Óc Eo và các hoạt
động phục vụ du lịch
Phối hợp với Bảo tàng An Giang và Sở Thông tin, Truyền thông tổ chức Khai mạc triển lãm bản đồ,
trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” thu hút hơn
3.400 lượt khách tham quan; Tổ chức Triển lãm chuyên đề “Gốm Óc Eo Nam Bộ lần thứ I, năm 2017” với sự
tham gia của 17 Bảo tàng và Ban quản lý di tích các tỉnh thành Nam Bộ. Triển lãm thu hút 3.818 lượt khách
đến tham quan gồm có lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh, đoàn viên và nhiều nhà
nghiên cứu khoa học, học giả đến từ Tp. HCM, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ đến tham quan triển lãm;
Tổ chức Trại sáng tác các ca khúc về văn hóa Óc Eo năm 2017; qua đó, thu hút các giới văn, nghệ sĩ trong
tỉnh hưởng ứng tích cực, kết quả có 17 bài hát về văn hóa Óc Eo - Ba Thê đã được xuất bản và phát hành rộng
rãi cho các nhà nghiên cứu và du khách tham quan; Tổ chức buổi gặp gỡ và trao đổi thông tin với Chuyên gia
tư vấn Guillaume Van Grinsven đến từ tổ chức hỗ trợ Quốc tế Hà Lan (PUM), về các vấn đề định hướng phát
triển du lịch khu di tích văn hóa Óc Eo – Ba Thê với sự tham dự của Sở VHTT&DL tỉnh, UBND huyện Thoại
Sơn, UBND thị trấn Óc Eo.
Trung tâm khí tượng Thủy văn tổ chức nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản
xuất, đời sống và bảo vệ môi trường
Trong năm 2017, Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh An Giang (Đài) đã triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu
khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh An Giang trong
bối cảnh biến đổi khí hậu”. Phối hợp thực hiện các đề tài nghiên Khoa học và Công nghệ: Đề tài“Nghiên cứu
xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long - Áp dụng thí điểm cho tỉnh An
Giang”; Thực hiện “Chương trình thoát nước và chống ngập thành phố Long Xuyên”, bao gồm hệ thống
cảnh báo sớm và ứng dụng mô hình DELTA để mô phỏng hệ thống thoát nước đô thị cho TP. Long Xuyên;
Đề tài“Áp dụng mô hình TELEMAC 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba
sông Hậu và sông Vàm Nao (khu vực sạt lở xã Mỹ Hội Đông). Thực hiện nhiệm vụ chuyển giao các tiến bộ
khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội của tỉnh An Giang, Đài đã từng bước hiện đại hoá, tự động hoá các trang thiết bị phục vụ cho công tác thu
thập thông tin, dữ liệu Khí tượng Thủy văn, sử dụng công nghệ tiên tiến phân tích ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời
tiết và ảnh định vị sét để thực hiện các bản tin cảnh báo dông, sét giúp địa phương và người dân phòng tránh;
Bên cạnh những công nghệ hiện có, sử dụng nhiều mô hình dự báo để làm cơ sở phân tích sự hình thành và
diễn biến của mưa, bão, lũ, phát hành các bản tin cảnh báo, kịp thời gửi đến lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban ngành
và địa phương phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phòng chống
thiên tai trên địa bàn tỉnh.
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