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Thông điệp Năm học 2017 – 2018 của Hiệu trưởng

Sứ mạng trung tâm của Trường Đại học An Giang là 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ở trình độ cao, lấy 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ làm 
hoạt động then chốt nhằm phục vụ sự phát triển kinh 
tế - xã hội của vùng và quốc gia. Tầm nhìn đến năm 
2030, Trường Đại học An Giang là một trong những 
trường nằm trong nhóm các trường mạnh về đào tạo 
và nghiên cứu khoa học của cả nước, với giá trị cốt lõi 
là chất lượng, sáng tạo, tận tâm, trách nhiệm và hội 
nhập. Năm học 2017 – 2018 là năm Trường Đại học 
An Giang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 
29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về việc “Đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế”, đồng thời là năm thứ ba thực hiện Nghị 
quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh An Giang và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Năm 
học 2017 – 2018, Trường tiếp tục thực hiện 8 nhiệm 
vụ trọng tâm sau:

1. Thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên 
ở trình độ cao có đủ phẩm chất, năng lực và kiện 
toàn công tác tổ chức, bộ máy quản lý các cấp 
của Nhà trường; 

2. Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo 
đại học và sau đại học có chất lượng nhất quán 
với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế; 

3. Hoàn thiện học chế tín chỉ theo hướng điều chỉnh 
tất cả chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO và 
tiếp tục đánh giá ngoài một số chương trình đào 

tạo theo chuẩn AUN nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo; triển khai chương trình đào tạo trình độ 
đại học chất lượng cao đối với một số chuyên 
ngành trọng điểm; 

4. Ứng dụng rộng rãi, mạnh mẽ công nghệ thông tin, 
lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp, hiệu 
quả, tạo nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi cho 
người học, nâng cao năng lực nghề nghiệp, chất 
lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao 
động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0;

5. Xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, chuyên 
nghiệp, trách nhiệm và sáng tạo; quy trình hóa, 
tin học hóa hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên 
cứu và quản lý; 

6. Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học, đẩy mạnh 
hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển nhà 
trường và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
khu vực; 

7. Thúc đẩy các mối quan hệ đối tác trong khu vực 
và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
các hoạt động học thuật khác hướng đến chuẩn 
mực quốc tế; 

8. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, nguồn học liệu, trang 
thiết bị thực hành thí nghiệm nhằm phục vụ tốt 
nhất hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học 
tập./.
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PGS. TS. Võ Văn Thắng

THÔNG ĐIỆP NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA HIỆU TRƯỞNG

“Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”
Thân Nhân Trung (1419 – 1499)
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“Virtuous and talented men are state sustaining elements”
Than Nhan Trung (1419 – 1499)

The primary mission of An Giang University is to train 
high quality human resources at a high level, to take 
scientific research and technology transfer as key 
activities to serve the socio-economic development 
of region and country. AGU’s vision to 2030, An 
Giang University is one of the schools in the group 
of strong schools of training and scientific research 
of the country, with core values is “Quality, Creativity, 
Commitment and Responsibility and Integration”. 

The academic year 2017 - 2018 is the year An Giang 
University continues to implement Resolution No. 29-
NQ / TW dated November 4, 2013 on “Fundamental 
and comprehensive renovation of education and 
training to meet the requirements of industrialization 
and modernization in the context of the socialist-
oriented market economy and extensive international 
integration”. This is the third year of implementing 
the Resolution of the Xth Congress of Provincial 
Party Committee and the Resolution of University 
Party Committee Congress, term 2015-2020. In 
2017 – 2018, An Giang University will continue to 
accomplish the eight missions:

1. Attracting and developing qualified, capable 
human resource, consolidating the University’s 
organization and administration systems at all 
levels;

2. Designing and developing high-quality 
undergraduate and graduate training programs 
to achieve the corresponding training outcomes 
that meet international standards;

3. Improving the credit system by adjusting all 
training programs to the CDIO standards and 
continuing the external assessment of some 
AUN-based training programs to improve the 
training quality; implementing high-quality 
undergraduate programs for some key majors.

4. Applying widely and vigorously information 
technology in teaching and learning, selecting 
appropriate and effective teaching methods, 
creating opportunities and favorable conditions 
for learners to improve their professional 
capacities in order to meet labor markets’ 
requirements in the context of international 
integration and the industrial revolution 4.0;

5. Building an effective, professional, responsible 
and creative management system; proceeding 
and computerizing teaching, learning, research 
and management activities;

6. Improving the quality of the University Scientific 
Journal, promoting scientific research and 
technology transfer for the development of AGU 
and socio-economic development of the region;

7. Promoting regional and international 
partnerships in training and scientific research 
as well as other academic activities towards to 
international standards;

8. Modernizing facilities, learning resources, 
laboratory equipments to facilitate research, 
teaching, and learning the most effectively./.

Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang

RECTOR’S STATEMENT FOR ACADEMIC YEAR 2017 – 2018
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TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
Overview Of An Giang University
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Sứ mệnh
Sứ mạng của Trường Đại học An Giang là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

An Giang University's mission is to provide high quality training human resource; 
do scientific research and technology transfer; contribute to the local socio-eco-
nomic development of the province & the country in the process of industrializa-
tion, modernization & international integration.

Mission

Tầm nhìn
Phấn đấu đến năm 2030, Trường Đại học An Giang sẽ trở thành trung tâm đào tạo trình độ đại học và sau đại 
học đa ngành, đa lĩnh vực có chất lượng; trở thành một trong những trường mạnh về nghiên cứu và chuyển 
giao công nghệ phục vụ cộng đồng được quốc tế công nhận.

Striving to 2030, An Giang University will become a center of higher and multi-disciplinary university and 
graduate training, becoming one of the strongest universities in doing research and technology transfer to 
community service and internationally recognized.

Vision

Tổng quan về Trường Đại học An Giang
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Chiến lược phát triển
Phát triển đội ngũ

Thu hút và phát triển đội ngũ ở trình độ cao có năng lực, phẩm chất; phát huy các giá trị cốt lõi của nhà trường; 
khẳng định Trường là nơi hội tụ những thế hệ con người chuyên tâm với nghề dạy học, giàu lòng đam mê khoa 
học và cháy bỏng niềm nhiệt huyết với tương lai phát triển của nhà trường và của đất nước.

Hiện đại cơ sở vật chất

Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi, đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục; mở rộng không gian tối ưu trên 
diện tích đất hiện có; từng bước hiện đại hóa phương tiện dạy học, xây dựng sân chơi và cơ sở vật chất cho 
các hoạt động khác; nâng cao điều kiện làm việc và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên; hiện đại hóa 
nguồn học liệu của thư viện, khu thực hành thí nghiệm và các trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động 
nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Phát triển chương trình đào tạo

Xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục có chất lượng ở nhiều bậc đào tạo trình độ đại học và sau 
đại học, nhất quán với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của 
xã hội; hoàn thiện học chế tín chỉ theo hướng điều chỉnh tất cả chương trình đào tạo theo CDIO nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng; thực hiện thí điểm việc giảng dạy một số học phần 
bằng ngôn ngữ tiếng Anh; tiến tới xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học chất lượng cao đối với một 
số chuyên ngành trọng điểm; tiếp tục đánh giá ngoài một số chương trình đào tạo theo chuẩn AUN.

Đổi mới phương pháp dạy và học

Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm tạo ra những trải nghiệm độc đáo, hào hứng và đầy thách thức hướng 
đến phát triển tri thức, kỹ năng, và nhân cách của người học; giúp sinh viên chiếm lĩnh nhanh, hiệu quả các nội 
dung kiến thức và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong xu 
thế hội nhập của đất nước.

Tăng cường năng lực nghiên cứu

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực trọng điểm của Tỉnh và 
khu vực; tạo văn hóa nghiên cứu, xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học xuyên quốc gia nhằm thực hiện 
những nghiên cứu trọng điểm phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu cấp bách của xã hội, và nhu cầu phát triển 
giáo dục đại học.

Phát triển hợp tác quốc tế

Mở rộng các mối quan hệ đối tác trong khu vực và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt 
động học thuật khác; tạo trải nghiệm quốc tế cho số đông thành viên của Trường để từng bước nâng cao năng 
lực, xây dựng nhà trường đạt đến những chuẩn mực quốc tế.
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Development strategies
Staff Development

Attracting and developing human resource with high quality and capability; promoting the core values of the 
school; affirming the University as a place that attracts generations of people dedicated to teaching, are pas-
sionate about science, and aspire to helping the future development of the University and the country. 

Facility Modernization

Constructing modern and comfortable facilities meeting educational needs; expanding within the available 
land; gradually modernizing teaching facilities, creating recreational facilities; improving working and learning 
conditions of staff and students; modernizing the library’s learning resources, laboratory practices and equip-
ment for research and teaching.

Training curriculum development

Designing and developing high-quality educational programs for undergraduate and graduate programs. The 
programs are designed to international standards in order to meet the increasing and diverse needs of so-
ciety and employers’ requirements; piloting teaching some courses in English; planning high-quality training 
curricula at graduate levels for a number of key subjects; and continuing to evaluate training programs in 
accordance with the ANU standard.

Teaching method Innovation

New teaching and learning methods in order to create unique, exciting and challenging experiences, to de-
velop students’ knowledge, skills, and personality; helping students grasp quickly and efficiently necessary 
knowledge and skills to meet the increasing requirements of labor markets.

Research Capability Enhancement

Promoting scientific research and technology transfer in the province’s, and region’s, key fields; creating a 
research culture; forming scientific research teams throughout the countr to carry out key research programs 
directly serving the  needs of society, and the needs of developing higher education.

International Cooperation Development

Expanding partner relationships in the region and worldwide in training, scientific research and other academ-
ic activities; creating international experiences for staff to gradually improve their capability; and developing 
an internationally recognised university.
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Thường vụ Đảng ủy

Đảng ủy
Party Committee 

Standing Party Committee

BOARD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE AN GIANG UNIVIERSITY 
TERM 2015 - 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Bí thư
Võ Văn Thắng

(Secretary - Vo Van Thang)

Phó Bí thư
Nguyễn Thanh Hải

(Deputy Secretary
 Nguyen Thanh Hai)

Ủy viên Thường vụ
Lê Quốc Cường

(Member of the Standing Committee 
Le Quoc Cuong)

Ủy viên Thường vụ
Hồ Nhã Phong

(Member of the Standing Committee 
Ho Nha Phong)

NO. NAME POSITION

1 Vo Van Thang Secretary

2 Nguyen Thanh Hai Deputy Secretary

3 Le Quoc Cuong Member of the Standing Committee

4 Ho Nha Phong Member of the Standing Committee

5 Tran Minh Tam Member of the Executive Committee

6 Nguyen Thị Ngoc Tho Member of the Executive Committee

7 Trinh Phuoc Nguyen Member of the Executive Committee

8 Nguyen Thi Bich Chau Member of the Executive Committee

9 Phan Trung Dung Member of the Executive Committee

10 Tran Van Dat Member of the Executive Committee

11 Tran Thanh Hai Member of the Executive Committee

Tổng quan về Trường Đại học An Giang

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

1 Võ Văn Thắng Bí thư

2 Nguyễn Thanh Hải Phó Bí thư

3 Lê Quốc Cường Ủy viên Thường Vụ

4 Hồ Nhã Phong Ủy viên Thường Vụ

5 Trần Minh Tâm Ủy viên Ban Chấp hành

6 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Ủy viên Ban Chấp hành

7 Trịnh Phước Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành

8 Nguyễn Thị Bích Châu Ủy viên Ban Chấp hành

9 Phan Trung Dũng Ủy viên Ban Chấp hành

10 Trần Văn Đạt Ủy viên Ban Chấp hành

11 Trần Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành
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Hội đồng Trường
University Council

Tổng quan về Trường Đại học An Giang

Danh sách Thành viên Hội đồng 
Trường Đại học An Giang

List of members of the An Giang 
University Council

Họ và tên Chức vụ

Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch Hội đồng Trường

Trần Lê Đăng Phương Thư ký Hội đồng Trường

Võ Văn Thắng Thành viên

Nguyễn Thanh Hải Thành viên

Trần Văn Đạt Thành viên

Lê Quốc Cường Thành viên

Đặng Thế Lực Thành viên

Nguyễn Trúc Lâm Thành viên

Trịnh Phước Nguyên Thành viên

Nguyễn Minh Triết Thành viên

Nguyễn Thị Ngọc Thơ Thành viên

Đặng Thị Tiếp Thu Thành viên

Nguyễn Sĩ Lâm Thành viên

Lý Thanh Tú Thành viên

Dương Văn Chín Thành viên

Hồ Thanh Bình Thành viên

Nguyễn Hữu Trí Thành viên

Trần Thị Thanh Huế Thành viên

Nguyễn Văn Hòa Thành viên

NAME POSITION

Nguyen Thanh Binh Chairman

Tran Le Dang Phuong Secretary

Vo Van Thang Member 

Nguyen Thanh Hai Member 

Tran Van Dat Member 

Le Quoc Cuong Member 

Dang The Luc Member 

Nguyen Truc Lam Member 

Trinh Phuoc Nguyen Member 

Nguyen Minh Triet Member 

Nguyen Thi Ngoc Tho Member 

Dang Thi Tiep Thu Member 

Nguyen Si Lam Member 

Ly Thanh Tu Member 

Duong Van Chin Member 

Ho Thanh Binh Member 

Nguyen Huu Tri Member 

Tran Thi Thanh Hue Member 

Nguyen Van Hoa Member 
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THƯỜNG TRỰC HỒI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
(Standing Members of the Board of Science and Education)

Cơ cấu tổ chức
Structure and Organization

Tổng quan về Trường Đại học An Giang

Chủ tịch Hội đồng
PGS. TS. Võ Văn Thắng

(Chairman - Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang)

Ban Giám hiệu
(Rector Board)

Hiệu trưởng
PGS. TS. Võ Văn Thắng

(Rector - Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang)

Phó Hiệu trưởng
PGS. TS. Trần Văn Đạt

(Vice Rector - Assoc. Prof. Dr.Tran Van Dat)

Phó Hiệu trưởng
ThS. Lê Quốc Cường

(Vice Rector - M.S Le Quoc Cuong)

Phó Hiệu trưởng
ThS. Nguyễn Thanh Hải

(Vice Rector - M.A Nguyen Thanh Hai)

Phó Chủ tịch Hội đồng
ThS. Lê Quốc Cường

(Vice Chairman
M.S. Le Quoc Cuong)

Phó Chủ tịch Hội đồng
ThS. Nguyễn Thanh Hải

(Vice Chairman 
MA.  Nguyen Thanh Hai)

Phó Chủ tịch Thường trực
PGS. TS. Trần Văn Đạt

(Vice Chairman 
Assoc. Prof. Dr.  Tran Van Dat)

Thành viên kiêm Thư ký
ThS. Lê Minh Tuấn Lâm
(Member and Secretary 
M.A. Le Minh Tuan Lam)
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG 
(NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

1 PGS. TS. Võ Văn Thắng Hiệu trưởng

2 PGS. TS. Trần Văn Đạt Phó Hiệu trưởng

3 ThS. Nguyễn Thanh Hải Phó Hiệu trưởng

4 ThS. Lê Quốc Cường Phó Hiệu trưởng

5 TS. Huỳnh Thanh Tiến Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng

6 ThS. Lê Minh Tuấn Lâm Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế

7 TS. Đặng Hùng Vũ Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

8 TS. Trần Lê Đăng Phương Khoa Lý luận Chính Trị

9 TS. Hồ Thanh Bình Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

10 TS. Nguyễn Văn Kiền Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn

11 ThS. Trần Thanh Hải Phòng Đào tạo

12 TS. Phạm Thanh Hùng Khoa Sư phạm

13 TS. Nguyễn Phương Thảo Khoa Sư phạm

14 TS. Chau Thi Đa Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế

15 TS. Nguyễn Văn Hòa Khoa Công nghệ Thông tin

16 TS. Đoàn Thanh Nghị Khoa Công nghệ Thông tin

17 TS. Hồ Chí Thành Khoa Sư phạm

18 TS. Nguyễn Trung Thành Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

19 TS. Trần Phương Lan Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

20 TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

21 TS. Phạm Văn Quang Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

22 PGS. TS. Võ Lâm Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

23 TS. Nguyễn Hữu Trí Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

24 TS. Trần Thị Thanh Huế Khoa Ngoại ngữ

25 ThS. Trần Thị Mỹ Khoa Văn hóa - Nghệ thuật

Cơ cấu tổ chức
Structure and Organization
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BOARD OF SCIENCE AND EDUCATION MEMBERS 
(THE TERM 2014 - 2019)

NO. NAME POSITION

1 Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang Rector

2 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat Vice Rector

3 M.A. Nguyen Thanh Hai Vice Rector

4 M.S. Le Quoc Cuong Vice Rector

5 Dr. Huynh Thanh Tien Resource Center for Community Development

6 M.A. Le Minh Tuan Lam Research Management & International Relations Office

7 Dr. Dang Hung Vu Faculty of Economics & Business Administration

8 Dr. Tran Le Dang Phuong Faculty of Politics

9 Dr. Ho Thanh Binh Faculty of Agriculture - Natural Resources

10 Dr. Nguyen Van Kien Research Center for Rural Development

11 M.A. Tran Thanh Hai Academic Affairs Office

12 Dr. Pham Thanh Hung Faculty of Education

13 Dr. Nguyen Phuong Thao Faculty of Education

14 Dr. Chau Thi Đa Research Management & International Relations Office

15 Dr. Nguyen Van Hoa Faculty of Information Technology

16 Dr. Doan Thanh Nghi Faculty of Information Technology

17 Dr. Ho Chi Thanh Faculty of Education

18 Dr. Nguyen Trung Thanh Faculty of Engineering - Technology -  Environment

19 Dr. Tran Phuong Lan Faculty of Agriculture - Natural Resources

20 Dr. Nguyen Thi Thanh Xuan Faculty of Agriculture - Natural Resources

21 Dr. Pham Van Quang Faculty of Agriculture - Natural Resources

22 Assoc. Prof. Dr. Vo Lam Faculty of Agriculture - Natural Resources

23 Dr. Nguyen Huu Tri Faculty of Economics & Business Administration

24 Dr. Tran Thi Thanh Hue Faculty of Foreign Languages

25 M.A. Tran Thi My Faculty of Culture - Arts

Cơ cấu tổ chức
Structure and Organization
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Ban Biên tập Tạp chí Khoa học
(Editorial Board of Journal of Science)

Thường trực Ban Biên tập Tạp chí Khoa học
(Permanent Editorial Board Journal of Science)

Tổng Biên tập
PGS. TS. Võ Văn Thắng

(Editor-in-Chief - Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang)

Thư ký
ThS. Lê Minh Tuấn Lâm

(Editorial Secretary
M.A. Le Minh Tuan Lam)

Phần A: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục Part A: Social Sciences, Humanities and Education

STT HỌ VÀ TÊN

1 PGS. TS. Nguyễn Kim Châu

2 PGS. TS. Vũ Quốc Chung

3 TS. Nguyễn Kim Dung

4 TS. Nguyễn Tiến Dũng

5 PGS. TS. Phạm Duy Đức

6 PGS. TS. Nguyễn Minh Đức

7 ThS. Nguyễn Thanh Hải

8 TS. Phạm Thanh Hùng

9 TS. Nguyễn Phương Thảo

10 GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

11 TS. Hồ Xuân Mai

12 TS. Thái Huỳnh Phương Lan

13 PGS. TS. Nguyễn Văn Nở

14 PGS. TS. Ngô Minh Oanh

15 TS. Đặng Tấn Tín

NO. NAME

1 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Kim Chau

2 Assoc. Prof. Dr. Vu Quoc Chung

3 Dr. Nguyen Kim Dung

4 Dr. Nguyen Tien Dung

5 Assoc. Prof. Dr. Pham Duy Duc

6 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Duc

7 M.A. Nguyen Thanh Hai

8 Dr. Pham Thanh Hung

9 Dr. Nguyen Phuong Thao

10 Prof. Dr. Nguyen Thi My Loc

11 Dr. Ho Xuan Mai

12 Dr. Thai Huynh Phuong Lan

13 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van No

14 Assoc. Prof. Dr. Ngo Minh Oanh

15 Dr. Dang Tan Tin

Phó Tổng Biên tập
PGS. TS. Trần Văn Đạt

(Vice Editor-in-Chief
Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat)

Tổng quan về Trường Đại học An Giang

Cơ cấu tổ chức
Structure and Organization

Phụ trách Trị sự
TS. Chau Thi Đa

(General Editorial Manager
Dr. Chau Thi Da)
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Phần C: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học

Phần B: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật

Part C: Agricultural Sciences, Fisheries and Biotechnology

Part B: Political Sciences, Economics and Law

STT HỌ VÀ TÊN

1 TS. Lê Văn Bảnh

2 TS. Hồ Thanh Bình

3 GS. TS. Bùi Chí Bửu

4 PGS. TS. Phạm Văn Dư

5 TS. Chau Thi Da

6 PGS. TS. Nguyễn Thành Hối

7 TS. Trần Phương Lan

8 PGS. TS. Võ Lâm

9 TS. Lưu Hồng Mẫn

10 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên

11 TS. Đoàn Thị Minh Nguyệt

12 PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc

13 GS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

14 TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

15 GS. TS. Võ Tòng Xuân

STT HỌ VÀ TÊN

1 PGS. TS. Lý Hoàng Ánh

2 ThS. Lê Quốc Cường

3 TS. Lê Huỳnh Tấn Duy

4 TS. Đặng Hùng Vũ

5 PGS. TS. Phan Trung Hiền

6 TS. Hồ Việt Hiệp

7 PGS. TS. Nguyễn Tri Khiêm

8 PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

9 PGS. TS. Lê Thị Lanh

10 TS. Trần Thăng Long

11 TS. Trần Lê Đăng Phương

12 PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

13 TS. Trần Anh Tuấn

14 TS. Nguyễn Hữu Trí

15 TS. Trần Mai Ước

NO. NAME

1 Dr. Le Van Banh

2 Dr. Ho Thanh Binh

3 Prof. Dr. Bui Chi Buu

4 Assoc. Prof. Dr. Pham Van Du

5 Dr. Chau Thi Da

6 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Hoi

7 Dr. Tran Phuong Lan

8 Assoc. Prof. Dr.  Vo Lam

9 Dr. Luu Hong Man

10 MA. Nguyen Thi My Duyen

11 Dr. Doan Thi Minh Nguyet

12 Assoc. Prof. Dr. Le Vinh Thuc

13 Prof. Dr. Nguyen Bao Ve

14 Dr. Nguyen Thi Thanh Xuan

15 Prof. Dr. Vo Tong Xuan

NO. NAME

1 Assoc. Prof. Dr. Ly Hoang Anh

2 M.S. Le Quoc Cuong

3 Dr. Le Huynh Tan Duy

4 Dr. Dang Hung Vu

5 Assoc. Prof. Dr. Phan Trung Hien

6 Dr. Ho Viet Hiep

7 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tri Khiem

8 Assoc. Prof. Dr. Le Nguyen Doan Khoi

9 Assoc. Prof. Dr. Le Thi Lanh

10 Dr. Tran Thang Long

11 Dr. Tran Le Dang Phuong

12 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Tuan

13 Dr. Tran Anh Tuan

14 Dr. Nguyen Huu Tri

15 Dr. Tran Mai Uoc

Tổng quan về Trường Đại học An Giang
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Phần D: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường Part D: Natural Sciences, Technology and Environment

STT HỌ VÀ TÊN

1 PGS. TS. Nguyễn Quốc Hiến

2 TS. Nguyễn Văn Hòa

3 PGS. TS. Nguyễn Bích Huy

4 PGS. TS. Hà Thúc Huy

5 TS. Nguyễn Văn Kiền

6 TS. Đoàn Thanh Nghị

7 GS. TS. Nguyễn Kim Phi Phụng

8 PGS. TS. Phạm Thành Quân

9 TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh

10 PGS. TS. Lê Anh Tuấn

11 TS. Phạm Nguyễn Kim Tuyến

12 TS. Hồ Chí Thành

13 TS. Nguyễn Trung Thành

14 GS. TS. Lê Quang Trí

15 PGS. TS. Lê Anh Vũ

NO. NAME

1 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quoc Hien

2 Dr. Nguyen Van Hoa

3 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Bich Huy

4 Assoc. Prof. Dr. Ha Thuc Huy

5 Dr. Nguyen Van Kien

6 Dr. Doan Thanh Nghi

7 Prof. Dr. Nguyen Kim Phi Phung

8 Assoc. Prof. Dr. Pham Thanh Quan

9 Dr. Nguyen Tran Thien Khanh

10 Assoc. Prof. Dr. Le Anh Tuan

11 Dr. Pham Nguyen Kim Tuyen

12 Dr. Ho Chi Thanh

13 Dr. Nguyen Trung Thanh

14 Prof. Dr. Le Quang Tri

15 Assoc. Prof. Dr. Le Anh Vu

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
(An Giang University Journal of Science)

Tổng quan về Trường Đại học An Giang
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Trường ĐHAG được thành lập trên cơ sở Trường CĐ 
Sư phạm An Giang, theo Quyết định số 241/1999/QĐ-
TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính 
phủ, là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống các 
trường ĐH tại Việt Nam. Trường đang thực hiện sứ 
mạng là “Trung tâm đào tạo nhân lực đa ngành, đa 
trình độ, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng dân 
cư tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL; NCKH và ứng dụng 
công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa 
phương, của cả nước trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, đồng thời nỗ lực để 
khẳng định tầm nhìn là “trở thành một trung tâm đào 
tạo và NCKH, ứng dụng công nghệ có uy tín trong cả 
nước và mang tầm các trường ĐH trong khu vực Đông 
Nam Á, với đội ngũ GV chất lượng cao, CSVC hiện 
đại, phục vụ đắc lực cho sự phát triển toàn diện vùng 
ĐBSCL và cả nước trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Tính đến ngày 15/6/2017, Trường có 707 CBVC cơ 
hữu, trong đó có 129 CBQL, 490 GV (trong đó có 109 
GV kiêm CBQL), 197 chuyên viên và NV phục vụ; tỷ lệ 
SV/GV quy đổi là 20,25/1; tỷ lệ GV có trình độ SĐH 
là 83,7% (chiếm tỷ lệ 0,8/1) giảng dạy 01 CTĐT trình 
độ ThS, 30 CTĐT trình độ ĐH, 19 CTĐT trình độ CĐ 
(thuộc 5 nhóm ngành) tại 8 Khoa, 2 Bộ môn với số 
lượng 10.310 SV chính quy, 75 HVCH. Trường có 06 
Trung tâm có chức năng tham gia đào tạo, NCKH và 
cung ứng dịch vụ; 10 Phòng/Ban chức năng phục 
vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo, NCKH, CGCN và 
các hoạt động hỗ trợ khác. Ngoài ra, Trường còn có 
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm là loại hình 
trường chuyên biệt 3 cấp với 103 giáo viên, có nhiệm 
vụ rèn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên và tổ chức 
các hoạt động chuyển giao và nghiên cứu khoa học 
giáo dục của Khoa Sư phạm.

Trường có tổng diện tích 447.714 m2 được xây dựng 
với kết cấu hạ tầng khang trang đã được đưa vào sử 
dụng, trong đó gồm: 15 giảng đường, 150 phòng học; 
100 phòng thí nghiệm, xưởng thực tập có trang thiết 
bị hiện đại; 1.190 máy vi tính; 01 Thư viện điện tử hiện 
đại với nhiều nguồn học liệu phong phú; khu KTX có 
237 phòng với hơn 1.620 chỗ nội trú cho SV.

Tính đến ngày 15/6/2017, Trường đã thực hiện được 
129 dự án NCKH có sự tài trợ kinh phí của các tổ 
chức, viện, trường quốc tế; thực hiện trên 1.000 đề 
tài NCKH các cấp; 01 bằng sáng chế được Tổ chức 
SHTT quốc tế công nhận; công bố trên 1.100 bài báo 
khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước 
và quốc tế. Ngoài ra, sự ra đời của Tạp chí Khoa học 
năm 2013 có mã số chuẩn quốc tế đã đánh dấu một 
bước phát triển mới của Trường trong hoạt động xuất 
bản phẩm học thuật. Đặc biệt, năm 2017 Tạp chí 
Khoa học Trường đã được Hội đồng Chức danh GS 
Nhà nước đưa vào danh mục tính điểm các công trình 
khoa học. 

Trường đã tiếp đón và làm việc với hơn 911 đoàn khách 
quốc tế, với hơn 2.800 lượt học giả của hơn 150 viện, 
trường từ nhiều quốc gia phát triển trên thế giới; ký 
kết 44 bản ghi nhớ hợp tác với nhiều viện, trường ĐH 
ở nhiều quốc gia như: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Thụy 
Điển, Hà Lan, Úc, Cộng hòa Ailen, Israel, Hàn Quốc, 
Singapore, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản,... để thực 
hiện việc trao đổi GV và SV, hợp tác trong ĐT&NCKH 
và tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế; 
tiếp nhận 76 lượt tình nguyện viên, SV và chuyên gia 
nước ngoài từ các tổ chức quốc tế đến làm việc, thực 
tập và nghiên cứu; tổ chức trên 218 hội thảo khoa học 
về các lĩnh vực đào tạo, NCKH, giao lưu văn hóa,...

Với mong muốn mang đến cho SV cơ hội giao lưu, 
học hỏi và trải nghiệm thực tế để từ đó có thể trau dồi 

17 NĂM XÂY DỰNG – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN



23

và khắc sâu kiến thức đã học, Trường thường xuyên 
tổ chức và nâng cao chất lượng các diễn đàn, hội 
thảo về phương pháp học tập, các hội nghị khoa học, 
đào tạo nghiệp vụ; tăng cường tổ chức các sân chơi 
trí tuệ trong HSSV; thực hiện hiệu quả các hình thức 
tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho SV (11.760 
SV); tổ chức các buổi gặp gỡ, tọa đàm trao đổi với 
các nhà quản lý, các doanh nghiệp (11 diễn đàn với 
6.872 SV tham gia), các lớp tập huấn kỹ năng mềm 
miễn phí cho SV (16 lớp với 4.052 SV tham gia); phối 
hợp với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh 
tổ chức Ngày hội Tuyển dụng cho SV của Trường (5 
lần tổ chức với 26.130 lượt SV tham gia, phỏng vấn 
2.370 hồ sơ, giới thiệu 1.876 SV thực tập); tổ chức 
cho SV tham gia các cuộc thi văn nghệ, các giải thi 
đấu thể thao,…

Trường là một cơ sở ĐH công lập tự chủ một phần 
kinh phí thường xuyên. Nguồn kinh phí hoạt động của 
Trường bao gồm nguồn NSNN cấp, nguồn thu học phí 
và các nguồn thu hợp pháp khác. Tỷ lệ tự chủ kinh 
phí hoạt động thường xuyên hiện nay của Trường là 
41/59. Trong các năm qua, nguồn thu của Trường đã 
góp phần đáng kể trong việc nâng cao CLĐT, mở rộng 
hoạt động NCKH, tăng cường CSVC phục vụ đào tạo 
và góp phần tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho 
CCVC của Trường. Công tác quản lý tài chính của 
Trường được thực hiện một cách công khai, minh 
bạch đúng theo quy định, được kiểm tra thường xuyên 
từ phía các cơ quan có thẩm quyền và được đánh giá 
tốt.

Để phát triển Trường thành một trung tâm ĐT&NCKH, 
ứng dụng công nghệ có uy tín, đi đầu trong đổi mới, 
đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, 
đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước trong 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế, tập thể CCVC của Trường cam kết thường 
xuyên tiếp cận xu thế phát triển GDĐH tiên tiến của 
khu vực và thế giới nhằm đào tạo nguồn nhân lực có 
đủ phẩm chất và năng lực, góp phần phát triển KT-
XH của Tỉnh và của cả nước; phát triển CTĐT để thỏa 
mãn nhu cầu học tập và yêu cầu ngày càng cao của 
thị trường lao động trong nước và thế giới; đổi mới 
nội dung chương trình, PPGD, phát huy tối đa lợi thế 
của CNTT vào hoạt động dạy - học và công tác quản 
lý, điều hành của Trường; đẩy mạnh hoạt động NCKH 
và CGCN gắn kết chặt chẽ với hoạt động đào tạo; đẩy 
mạnh quan hệ HTQT và tìm cách tận dụng các cơ hội 
để nhanh chóng mở rộng quy mô và trình độ đào tạo, 
đặc biệt là đào tạo SĐH, gắn kết với NCKH và CGCN 
để Trường xứng đáng là nơi ươm mầm tài năng và hội 
tụ ước mơ; duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý 
chất lượng, ĐBCL; khai thác và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực của địa phương kết hợp với các nguồn 
lực từ bên ngoài để phát triển nhanh, đa dạng hóa các 
loại hình đào tạo. 

Để hoàn thành có hiệu quả sứ mệnh là ĐT&NCKH 
nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phù 
hợp với nhu cầu thực tiễn đặt ra, cũng như đảm bảo 
cho Trường phát triển bền vững trong thời gian tới, tập 
thể CCVC Trường cần tiếp tục phát huy những thành 
tích đã đạt được, đồng thời ra sức khắc phục những 
khó khăn, hạn chế để Trường tiếp tục phát triển đến 
một tầm cao mới, khẳng định vị trí của một cơ sở 
GDĐH có chất lượng trong hệ thống GDĐH Việt Nam 
và khu vực trong giai đoạn đổi mới căn bản toàn diện 
nền giáo dục Việt Nam hiện nay. /.
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17 YEARS OF BUILDING - INTERGATION - DEVELOPMENT

An Giang University was established on the basis of 
An Giang College of Education, in accordance with 
the Prime Minister's Decision No. 241/1999/QĐ-
TTg dated December 30, 1999, as a public training 
institute in the universities of Vietnam. The university 
embraces the mission of a center for training human 
resources (multi-level and multidisciplinary) in order 
to meet the learning needs in An Giang province 
and the Mekong Delta; conducting research and 
applying technology to meet local socio-economic 
development requirements in the process of 
industrialization, modernization and international 
integration”. Simultaneously, the university is making 
great efforts to affirm the vision "To become a 
prestigious center in the country and Southeast Asia 
for training, researching and applying technology with 
a high-quality teaching staff and modern facilities in 
order to serve the comprehensive development of the 
Mekong Delta and the whole country in the process 
of industrialization, modernization and international 
integration.

By June 15th 2017, The university has a staff of 
707 in which there are 129 managerial cadres, 490 
teachers (including 109 holders of teaching and 
managing), 197 officers and serving personnel; 
students and lecturers are in the ratio of 20,25 to 1; 
83,7% teachers with graduate degrees (0.8/1) are 
teaching 01 master programs, 30 under-graduate 
programs, 19 3-year-college programs (in 5 groups of 
sector) at 8 faculties, 2 departments with the number 
of 10,310 regular students, 75 graduate students. 
The University has 6 centers responsible for training, 
research and service provision; 10 functional offices 
that directly serve training, scientific research, 
technical support and other activities. In addition, the 

School of Practical Education, a three-level school 
with 103 teachers which belongs to the University, 
is responsible for developing professional skills 
for pedagogical students and organizing transfer 
activities and research on Education science of the 
Faculty of Education

Occupying a total area of 447,714 square meters, 
the University is built with spacious infrastructure. 
It includes 15 lecture halls, 150 classrooms; 100 
laboratories, practice workshops equipped with 
modern equipments; 1,190 computers; 01 modern 
electronic library with abundant sources of learning 
materials; The dormitory has 237 rooms which 
can provides spaces for more than 1,620 in-dorm 
students.

By June 15th  2017, the University has implemented 129 
scientific research projects funded by international 
organizations, institutes and universities; conducted 
over 1,000 scientific research topics at all levels; 
1 patent granted by World Intellectual Property 
Organization; published over 1,100 scientific articles 
in prestigious national and international scientific 
journals.In addition, the advent of the Journal of 
Science in 2013 with international standard code 
has marked a new development of the University in 
academic publications. In particular, in 2017, the 
Journal of Science was included in the category of 
journals scored for scientific contribution by the 
State Council for Professor Title. 

An Giang University welcomed and worked with 
more than 911 international delegations with more 
than 2,800 scholars from over 150 institutes and 
universities from many developed countries in the 
world; signed 44 memorandums of cooperation with 
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institutions and universities from many countries 
such as USA, UK, France, Germany, Sweden, 
Netherlands, Australia, Republic of Ireland, Israel, 
Korea, Singapore, Indonesia, Thailand, Japan,... for 
exchanging teachers and students, cooperating in 
training & research and organizing international 
scientific seminars and conferences; received 76 
volunteers, students and foreign experts from 
international organizations to work, do internship 
and research; organized 218 scientific seminars 
in the fields of training, scientific research, cultural 
exchanges, etc.

With the aim of providing students with the 
opportunities to exchange, learn and experience 
practically then to foster and sharpen the knowledge 
achieved, the University regularly organized and 
improved the quality of forums and workshops 
on learning methods, scientific conferences, 
professional training; enhanced to organize 
intellectual playgrounds for students; effectively 
conducted consultation on vocation and employment 
for students (11,760 students); organized meetings, 
talks with managers and businesses (11 forums with 
6,872 participants), free training courses for soft skills 
(16 courses with 4,052 participants); collaborated 
with business units inside and outside the province 
to organize the Job Fair for the students (5 times 
attracting 26,130 participants, interviewing 2,370 
profiles, introducing 1,876 students for internship); 
facilitate students to participate in competitions, 
sports competitions, …

An Giang University is a public institution which 
is partially self-financed for its regular funding. 
University operation fund includes state budget, 
tuition fees, and other legal revenues. Current funding 
rate for regular activities of the University is 41/59. In 
recent years, the university's revenue has contributed 
significantly to the enhancement of training quality, 
the expansion of scientific research activities, facility 
improvement for training and ensuring lecturers 
and staff’s living. The financial management of the 
University is conducted in a transparent manner, in 
accordance with regulations, regularly checked and 

highly assessed by competent authorities.

In order to develop An Giang University to be a 
prestigious center for training, research and applying 
technology, leading in innovation, meeting the 
requirements of local socio-economic development, 
contributing to the development of the country in 
the process of industrialization, modernization 
and international integration, all lecturers and staff 
committed to constantly approach the trend of 
advanced education in the region and the world in 
training qualified human resources to contribute to 
socio-economic development of the province and 
the whole country; develop curriculum to meet the 
growing demands of learning for both domestic and 
international labor markets; renovate the contents 
of the programs, teaching methods; maximize 
the advantages of IT in the teaching and learning 
activities and the management and administration 
of the University; promote research activities and 
technology transfer closely linked to training activities; 
promoting international relations and seeking for 
opportunities to rapidly expand the scale and level 
of training, especially for the Graduate Training 
programs; integrate research and technology transfer 
to make the University a worthy center for nurturing 
talents; maintain and continually improve the quality 
management system, quality assurance; exploit and 
efficiently use local resources in combination with 
external resources in order to quickly develop and 
diversify forms of training..

To successfully fulfill the mission of Training and 
Research to provide high-quality human resources 
suitable with the practical demands as well as to 
ensure the sustainable development in the coming 
time, it is essential all lecturers and staff constantly 
promote the achievements and overcome difficulties 
and limitations so that the University reaches to 
a new height and affirm the position of a qualified 
University in the higher education system in Vietnam 
and in the region in the fundamental renewal phase 
of Vietnamese education today./.
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Establishing the University Council

Thành lập Hội đồng Trường Đại học An Giang 
Thực hiện Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định 
số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thành lập Hội đồng trường 
trong các trường đại học công lập, năm 2017, Trường Đại học An Giang đã tiến hành hoàn thiện các quy trình 
và thủ tục thành lập Hội đồng Trường. Ngày 05/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 
số 1366/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Trường Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2017 - 2022 với số lượng 19 
thành viên, bao gồm đại diện UBND tỉnh, Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của 
Trường và một số nhà khoa học có uy tín không phải là cán bộ cơ hữu của Trường. Đồng chí Nguyễn Thanh 
Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hội 
đồng trường Trường Đại học An Giang là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường, thực hiện nhiệm 
vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 16 Luật Giáo dục Đại học và Điều 9 Điều lệ Trường Đại học ban hành theo 
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Implementing Law of Education dated 18/6/2012 and the University regulations issued along the Decision 
70/2014/QĐ-TTg dated 10/12/2014 by the Prime Minister which prescribes establishment of the University 
Council in public universities. In 2017, An Giang university finalized the process and profiles for An Giang 
University Council foundation. On May 5th 2017, An Giang provincial People’s Committee issued Decision 
1366/QĐ- UBND on establishing An Giang University Council term 2017 - 2022 which comprises 19 members 
from The provincial People’s Committee, Rector Board, Lecturers, Researchers and Scientist out of An Giang 
University. Mr Nguyen Thanh Binh, Vice-Chairman of An Giang Provincial People’s Committee, was elected 
to be the President of The University Council term 2017-2022. The University Council is the Administrative 
Organization, representing the University Possession Right; implementing duties, rights prescribed at article 
16, Law of Education and article 9, the University Regulation issued along the Decision 70/2014/QĐ-TTg dated 
10/12/2014 by the Prime Minister

Những sự kiện nổi bật năm 2016

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022
Mr Nguyen Thanh Binh, Vice-Chairman of An Giang Provincial People's Committee, President of The University Council term 2017 - 2022
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Establishing the Faculty of Information Technology

Thành lập Khoa Công nghệ Thông tin
Từ những năm 2001 nhận biết được yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực CNTT có trình độ, Trường Đại 
học An Giang đã bắt đầu đào tạo bậc đại học đầu tiên chuyên ngành Cử nhân Tin học. Đến năm học 2015-
2016, Trường đã đào tạo được 12 khóa sinh viên chuyên về CNTT ở trình độ đại học, tổng cộng đã có 775 cử 
nhân chuyên ngành CNTT đã tốt nghiệp. Với mục đích nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của xã hội về nguồn nhân lực CNTT,  năm 2017, Trường đã thành 
lập Khoa Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 1461/QĐ-ĐHAG ngày 14/8/2017 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học An Giang. Khoa CNTT hiện tại đào tạo 02 ngành: Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật Phần mềm. Những 
năm tiếp theo, Khoa CNTT tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo với các chuyên ngành mới, phấn đấu trở thành 
đơn vị dẫn đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT phục vụ cho nhu cầu lao động của tỉnh An Giang và 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Since 2001, being aware of the requirements of training IT human resources with high quality to be pressing 
and necessary, the University has started training 4-year degrees in computer science. By the academic 
year 2015-2016, the University has trained in total 12 generations of IT students for 4-year programs, 775 IT 
graduates. With the aim of expanding the scale and improving the training quality to meet the increasing and 
diverse needs of the IT human resources, the Faculty of Information Technology was officially established 
under Decision No. 1461/QD-DHH dated 14/8/2017 of Rector of An Giang University. Faculty of Information 
Technology is currently training 02 disciplines: Information Technology and Software Engineering. In the 
coming years, the Faculty will continue to expand its training scope with new majors and strive to become a 
university leading in training IT human resources for labor needs of An Giang province and the Mekong Delta 
region.

Những sự kiện nổi bật năm 2016

PGS. TS Võ Văn Thắng trao Quyết định thành lập Khoa CNTT cho 2 Phó Trưởng Khoa CNTT
Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang presenting the Decision on Establishment of Faculty of Information Technology to 2 Vice-Deans of the Faculty
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Promulgating the strategy plan for the University development for the period 
2017 - 2025, vision to 2030

Ban hành KHCL phát triển Trường giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Năm 2017, Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến 2030 
(được ban hành theo Quyết định số 1251/QĐ-ĐHAG ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An 
Giang) với mục tiêu phát triển Trường Đại học An Giang trở thành trường đại học tiên tiến và hiện đại, đủ năng 
lực tự chủ theo mô hình nghiên cứu, có chất lượng ngang tầm quốc tế; trở thành một trong những trường nằm 
trong nhóm các trường mạnh về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, 
phát triển các ngành khoa học mới liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển bền vững phục vụ cộng đồng 
được quốc tế công nhận. Kế hoạch Chiến lược được cụ thể hóa với các giải pháp, tiêu chuẩn và chỉ tiêu phấn 
đấu cho từng giai đoạn, hướng đến đạt các mục tiêu cụ thể như: (1) Phát triển nguồn nhân lực hướng đến 
đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học theo mô hình ứng dụng trong giai đoạn 2017 - 2025 và đạt 
chuẩn quốc gia theo mô hình nghiên cứu ở năm 2030; (2) Phát triển quy mô đào tạo, thực hiện mục tiêu nâng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh NCKH, ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ; (3) Đầu tư và hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng cho nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa 
học công nghệ và (4) Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy nhanh lộ trình tự chủ tiến đến trở thành đơn vị sự nghiệp 
tự bảo đảm chi thường xuyên trong giai đoạn 2017 - 2025 và tự đảm bảo chi đầu tư ở năm 2030.

In 2017, the Strategy Plan for An Giang University Development for the period 2017-2025, vision to 2030 
(promulgated under Decision No. 1251 / QĐ-ĐAG dated 09/06/1971 by the Rector of An Giang University) 
aims to become an advanced and modern university capable of autonomy in accordance with the research 
model and international quality; one of the university group strong in research and technology transfer, 
especially in the field of agriculture, developing new scientific disciplines related to climate change and 
sustainable development which are to serve the community and internationally recognized. The strategy plan 
is concretized with solutions, criteria and targets for each phase, with the aim of achieving specific objectives 
such as: (1) To develop human resources towards national standards for higher education institutes in 
accordance with model applied in 2017 - 2025 and national standards according to the research model in 
2030; (2) To develop the training scale; carry out the objectives of raising the quality of education and training 
to meet the social demands; Promote scientific research, application and technology transfer; (3) To invest 
and improve facilities to meet the demands for training, research and transfer of science and technology and 
(4) To perfect the organizational structure, accelerate the autonomy roadmap and become a career unit which 
self-guarantees its regular expenditures in the period 2017-2025 and its investment expenditures in 2030.

Những sự kiện nổi bật năm 2016
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Promulgating the strategic plan for scientific and technological development in 
the period 2017 - 2025, vision to 2030

Ban hành KHCL phát triển KH&CN Trường giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
Trong năm học 2016 - 2017, Trường Đại học An Giang đã ban hành Quyết định số 1252/QĐ-ĐHAG ngày 
09/6/2017 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN của Trường giai đoạn 2017 – 2025 và tầm nhìn 
đến năm 2030. Theo kế KHCL, giai đoạn 2017 – 2025, phấn đấu có khoảng 10 - 15% công chức, viên chức 
là giảng viên có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
và cấp quốc gia; 90% có thể chủ trì được các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, có ít nhất 3 - 5 sản phẩm 
nghiên cứu khoa học được chuyển giao có thương hiệu. Định hướng đến năm 2030, Trường Đại học An Giang 
trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa lĩnh vực và trở thành đại học định 
hướng nghiên cứu trong nhóm 50 trường đại học hàng đầu của cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

In the academic year 2016 - 2017, An Giang University issued the Decision No. 1252/QĐ-ĐHAG dated on June 
9th, 2017 about approving the strategic plan for scientific and technological development of the University 
in the period 2017 - 2025 and vision to 2030. As stated in the strategic plan, for the period 2017 - 2025, the 
University strives to have: 10 - 15% teaching staff to be able to chair or participate in research projects in 
provincial and national level; 90% to be able to chair research projects at the institutional level; at least 3 - 5 
products from scientific research to be transferred with brand-names. Orienting to 2030, the University will 
become a center for scientific research and technology transfer and become a research-oriented university 
among the top 50 universities in the country in order to meet the requirements of socio-economic development 
of An Giang province and the Mekong Delta region.

Thành lập các nhóm nghiên cứu đơn ngành và liên ngành
Ngày 14/6/2017, Trường Đại học An Giang đã ban hành Quyết định 1268A/QĐ-ĐHAG về việc thành lập các 
nhóm nghiên cứu khoa học đơn ngành và liên ngành. Mục tiêu của việc thành lập các nhóm nghiên cứu là tìm 
cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học với đối tác trong và ngoài nước góp phần nâng cao và phát triển năng lực 
nghiên cứu khoa học của các tổ chức và cá nhân đang làm việc tại Trường; đảm bảo nguồn thu cho Trường 
từ sự nghiệp khoa học công nghệ; tạo thế mạnh cạnh tranh với các viện nghiên cứu và trường đại học khác 

Những sự kiện nổi bật năm 2016
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Establishing of mono and interdisciplinary research groups
On June 14, 2017, An Giang University issued the decision 1268A/QĐ-ĐHAG about the establishment of 
scientific research groups of An Giang University. The goal of establishing research teams is to find out 
opportunities for collaborative research with local and international partners, contributing to the enhancement 
and development of the scientific research capacity of different divisions and individuals working at the 
university; to ensure the revenues for the university from the scientific and technological affairs; to increase 
the university’s reputation to compete with other research institutes and universities in different fields of 
science. Scientific research groups include such majors as Social Sciences, Humanities and Education, 
Political Science, Economics and Law, Agricultural Science, Aquaculture and Biotechnology, Natural Sciences, 
Technology and Environment, and Interdisciplinary Science.

Những sự kiện nổi bật năm 2016

Hoàn thiện CTĐT hình thức GDCQ theo mô hình CDIO 
Trong năm học 2015 - 2016, Trường hoàn thành việc triển khai xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 
dựa trên chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hình thức 
giáo dục chính quy ở năm học 2015 - 2016. Năm học 2016 - 2017, Trường thành lập Hội đồng thẩm định ngoài 
14 chương trình đào tạo trình độ đại học (Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch 
sử, Giáo dục Chính trị, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Phần mềm, Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường, Khoa học Cây trồng, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Ngôn ngữ Anh và Việt Nam 
học) với sự tham gia góp ý, đánh giá của các giảng viên, nhà quản lý từ các cơ sở đào tạo khác trong nước và 
đại diện nhà sử dụng lao động. Thông qua đó, Nhà trường tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo này 
để đưa vào áp dụng từ năm 2017 – 2018. Năm học 2017 - 2018, Trường tiếp tục thẩm định ngoài 15 chương 
trình đào tạo còn lại để đưa vào áp dụng trong năm 2018 - 2019.

ở nhiều lĩnh vực khoa học. Các nhóm nghiên cứu khoa học được thành lập gồm: (1) Khoa học Xã hội, Nhân 
văn và Giáo dục; (2) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật; (3) Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công 
nghệ Sinh học; (4) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, và (5) Khoa học Liên ngành.
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Successfully completing the training program for regular education under the 
CDIO model

Phát triển chương trình đào tạo

In 2015 - 2016 academic year, the university successfully implemented the output standards and the 
training programs based on the CDIO model for all full-time training programs for higher education and 
college level. During 2016 - 2017 academic year, the university continues to conduct external assessment 
for 14 undergraduate programs (Mathematics Pedagogy, Chemistry Pedagogy, Literature Pedagogy, History 
Pedagogy, Political Education, Finance - Banking, Business Administration, Software Engineering, Management 
of Natural Resources and Environment, Crop Science, Biotechnology, Food Technology, English Education and 
Vietnamese Studies) with the participation of lecturers, managers from other national training institutions and 
respective employers. After that, the university continues to refine these training programs for the application 
in 2017-2018 academic year. In 2017-2018 academic year, the university continues to conduct the external 
assessment for 15 remaining undergraduate programs in order to apply them in 2018-2019 academic year.

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và quốc gia, đồng thời đáp 
ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của người dân là sứ mệnh và nhiệm vụ của Trường. Do đó, 
Ban Giám hiệu rất chú trọng công tác phát triển các ngành, nghề đào tạo bên cạnh việc liên tục cải tiến, nâng 
cao chất lượng các chương trình đào tạo hiện có. Trong năm học 2016 - 2017, Nhà trường đã hoàn tất đề án 
trình Bộ GD&ĐT và đã được phép tuyển sinh đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học và hai ngành 
đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học ngành  Ngôn ngữ Anh và Phát triển Nông thôn. Ngoài ra, Trường cũng đã 
hoàn thành và trình Bộ GD&ĐT hai đề án mở ngành Quản lý Giáo dục và Chăn nuôi trình độ thạc sĩ, đồng thời 
đang hoàn thiện đề án mở ba ngành đào tạo chất lượng cao trình độ đại học các ngành Khoa học Cây trồng, 
Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2017 - 2018. Bên 
cạnh đó, Trường cũng chủ trương chuyển đổi chương trình đào tạo của 12 ngành cao đẳng ngoài sư phạm để 
tiếp tục đào tạo các ngành này sau khi Chính phủ giao mảng đào tạo nghề nghiệp cho Bộ  Lao động – Thương 
binh và Xã hội quản lý.

Những sự kiện nổi bật năm 2016

Hội đồng Thẩm định ngành Công nghệ Thực phẩm
The Evaluation Board of Food Technology Discipline
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Developing training disciplines
Training human resources to meet the needs of socio-economic development of the country and of learning and 
improving qualifications of the people is the mission and responsibility of the university. Therefore, the Rector 
Board pays high attention to the development of training disciplines in addition to continuously improving the 
quality of current training programs. In 2016 -2017 academic year, the university has completed the projects 
submitted to the MoET and has been approved to provide full-time undergraduate degree in Kindergarten 
and two part-time undergraduate training programs in English Education and Rural Development. Moreover, 
the university has also completed and submitted two proposals to the MoET for the opening of the Master's 
Degree in Education Management and Animal Husbandry, and has submitted a project to MoET to ask for the 
permission to open three high quality training courses on Crop Science, Food Technology and Biotechnology 
in 2017-2018 school year. In addition, the university also advocates the transformation of 3 years training 
programs of 12 non-pedagogical disciplines in order to continuously provide training with these majors after 
the government assigns occupational training to the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

Những sự kiện nổi bật năm 2016

Hoàn thiện báo cáo TĐG cấp CSGDĐH và đăng ký ĐGN 
Để chuẩn bị cho công tác Kiểm định Chất lượng Giáo dục cấp CSGDĐH, năm 2017, Trường ĐHAG đã nghiêm 
túc triển khai và hoàn thành công tác TĐG theo kế hoạch từ ngày 01/3/2017 đến ngày 20/6/2017 trên cơ sở 
Bộ tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường ĐH của Bộ GD&ĐT. Nội dung Báo cáo TĐG năm 2017 đã bao quát toàn 
bộ các hoạt động của Trường trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, bao gồm: Sứ mạng và mục tiêu; Tổ 
chức và quản lý; CTĐT; Hoạt động đào tạo; Đội ngũ CBQL, GV và NV; Người học; NCKH, ứng dụng, phát triển 
và CGCN; Hoạt động HTQT; Thư viện, trang thiết bị học tập và CSVC; Tài chính và quản lý tài chính. Các số liệu 
và hệ thống danh mục MC được trình bày trong Báo cáo TĐG đảm bảo tính chính xác, khách quan và trung 
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In preparation for the testing and accreditation of Institutional Higher Education, in 2017, AGU has seriously 
implemented and completed the self-assessment report from March 1st, 2012 to the July 20th, 2017 against 
the MoET's criteria of quality assessment. The 2017 self-assessment report provides a review of what has 
been carried out by the university from 2012 to 2017. It includes the mission and objectives; organization and 
management; educational curriculum; training activities; management officers, faculty and staff; learners; 
scientific research, application, development and technology transfer; international cooperation activities; 
library, learning facilities and financial management. The data and systematic catalogue of evidences in the 
report are accurate, objective and relevant. The internal-assessment report was completed on July 18, 2017 
and met the requirements of the MoET on higher education quality assessment. 60/61 sub-criteria of the 10 
criteria in the report are highly evaluated (it accounts for 98.4%). The results of this assessment reflect the 
actual and accurate reality of the university's activities for the period 2012 - 2017. The internal-assessment 
report is the important evidence which confirms the education quality of the university to the institutional 
management, society, learners and other stakeholders; affirms its autonomy and self-responsibility in 
training, scientific research, technology transfer and community service according to the functions and tasks 
associated with its stated mission and objectives. The results of the report have helped the university to 
evaluate the strengths and weaknesses of each affair and to develop action plans to improve and adjust 
resources to achieve the goals. The self-assessment report was approved by experts from the Center of  
Education Quality Testing and Accreditation, National University HCMC with the percentage of 82.35% (ready 
for official assessment). The duration of official external-assessment is expected to take place from October 
17 - 21, 2017.

Completing Institutional Self-Assessment report and External Assessment 
Registration

Những sự kiện nổi bật năm 2016

thực. Báo cáo TĐG hoàn thành ngày 18/7/2017 và kết quả TĐG cho thấy, Trường đã đạt phần lớn các yêu cầu 
của Bộ tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường ĐH. Trong 61 tiêu chí của 10 tiêu chuẩn, có 60 tiêu chí Trường TĐG 
là đạt (chiếm tỷ lệ 98,4%). Kết quả TĐG này phản ánh đúng thực tế và chính xác thực trạng hoạt động giáo dục 
của Trường trong giai đoạn 2012 - 2017. Báo cáo TĐG là MC khẳng định CLGD của Trường với cơ quan quản 
lý, xã hội, người học và các bên liên quan; khẳng định tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Trường trong 
đào tạo, NCKH, CGCN và phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ gắn với sứ mạng, mục tiêu đã được 
xác định. Kết quả TĐG đã giúp Trường đánh giá toàn diện những điểm mạnh, những tồn tại theo từng lĩnh vực 
hoạt động để từ đó triển khai kế hoạch hành động nhằm cải tiến, điều chỉnh các nguồn lực nhằm đạt được 
các mục tiêu đề ra. Báo cáo TĐG được chuyên gia của TT KĐCLGD Đại học Quốc gia TP. HCM đánh giá đạt yêu 
cầu 82,35% (sẵn sàng để đánh giá chính thức). Thời gian đánh giá ngoài cấp CSGDĐH chính thức dự kiến từ 
ngày 17 - 21/10/2017.
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Successfully organizing the International Scientific Conference in the framework 
of the ENHANCE Project.

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế trong khuôn khổ Dự án ENHANCE
Được tài trợ bởi Erasmus + Programme of the European Union và ĐH Alicante (Tây Ban Nha) là điều phối, Dự 
án quốc tế “ENHANCE” (Tăng cường năng lực quốc gia về nghiên cứu và sáng tạo tại Việt Nam) được triển 
khai từ năm 2016 - 2018, gồm 3 ĐH ở Châu Âu là Alicante (Tây Ban Nha), ĐH Glasgow Caledonian (Anh), ĐH 
Công nghệ Slovak (Slovakia) và 6 trường đại học Việt Nam, trong đó có ĐHAG. Dự án ENHANCE góp phần giúp 
các trường thành viên của dự án có cơ hội học tập kinh nghiệm, nghiên cứu đánh giá nhu cầu, tập huấn nâng 
cao năng lực nghiên cứu, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu,… Trong khuôn khổ dự án, năm học 2016 - 2017, Trường ĐHAG đã tổ chức thành công Hội thảo 
tập huấn lần 3 về quản lý nghiên cứu “Các thủ tục về sở hữu trí tuệ, hợp đồng khung và tiến trình phê duyệt nội 
bộ” và Hội thảo quốc gia lần 2 về “Chiến lược thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu” tại Trường.

Funded by the Erasmus + Program of the European Union and coordinated by the University of Alicante (Spain), 
the International Project "ENHANCE" (strEngthening National researcH And iNnovation Capacities in ViEtnam) 
is launched in Vietnam in 2016 - 2018. The project consists of three universities in Europe: Alicante (Spain), 
Glasgow University (UK), Slovak University of Technology (Slovakia) and six universities in Vietnam including 
An Giang University. The ENHANCE project aims to facilitate the university members to experience learning, 
assessment research, training on enhancing research capacity, and workshops on sharing experiences in 
research and innovation. and commercialization of research results. ... In the framework of the project, in 
the academic year 2016 - 2017, the University successfully organized the third training workshop on research 
management "IP procedure and internal approval process" and the second National Workshop on the" Strategy 
for the Commercialization of Research Products "at the University.

Những sự kiện nổi bật năm 2016

Trường ĐHAG đón tiếp các đại biểu
An Giang University Welcoming the Delegates

Tính điểm công trình khoa học của Tạp chí Khoa học 
Trong năm học 2016 - 2017, Tạp chí Khoa học Trường ĐHAG đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước 
đồng ý đưa Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang vào danh mục các tạp chí được tính điểm công trình 
khoa học từ năm 2017 (Thông báo số 132/TB-ĐHAG, ngày 17/5/2017), trong đó những ngành được tính điểm 
cụ thể như sau: 1/ Nông nghiệp - Lâm nghiệp (0.50 điểm); 2/ Chăn nuôi - Thú y -Thủy sản (0.50 điểm); 3/ Hóa 
học - Công nghệ Thực phẩm (0.25 điểm); 4/ Triết học - Xã hội - Chính trị (0.25 điểm); 5/ Giáo dục học (0.25 
điểm); 6/ Kinh tế (0.25 điểm). Trong năm học 2017 - 2018, Trường sẽ tiếp tục trình Hội đồng Chức danh Giáo 
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Scored from the scientific works of the Journal of Science

Mở rộng các hoạt động đối ngoại

In the 2016 - 2017 academic year, the Science Journal of An Giang University was approved by the State 
Council for Professor Title to be included in the category of journals scored for scientific contribution from 
2017 (Announcement No. 132/TB-DHG, dated 17/5/2017), in which the sectors counted are as follows: 1/ 
Agriculture - Forestry (0.50 points); 2 / Livestock - Veterinary - Aquatic (0.50 points); 3 / Chemistry - Food 
Technology (0.25 points); 4 / Philosophy - Society - Politics (0.25 points); 5 / Educational Studies (0.25 
points); 6 / Economy (0.25 points). In 2017 - 2018, the University will continue to submit to the State Council 
for Professor Title to include the 10 boards of disciplines, interdisciplines (17 disciplines) of the An Giang 
University Journal of Science in the category of journals scored for scientific contribution as follows: 1) 
Information Technology; 2) Electricity - Electronics - Automation; 3) Laws; 4) Linguistics; 5) Biology; 6) History 
- Archeology - Ethnology; 7) Psychology; 8) Culture - Arts - Sports; 9) Earth science - mine; and 10) literature.

Trong năm học 2016 - 2017, Trường tiếp 53 đoàn khách quốc tế với 276 lượt khách (tăng 91 lượt so với năm 
học 2014 - 2015); tổ chức thành công 13 hội thảo khoa học có yếu tố quốc tế; mở rộng quan hệ hợp tác với 
các trường đại học Nhật Bản, Đài Loan, Pháp; thực hiện hiệu quả chương trình trao đổi sinh viên (SV) với Hà 
Lan và Indonesia; ký kết biên bản ghi nhớ với ĐH Andalas, Indonesia; tạo điều kiện cho Tổ chức Anywhere & 
Everywhere – Bang Texas (Hoa Kỳ), SV của ĐH Andalas (Indonesia); Bách khoa Hong Kong; ĐH Quốc gia Úc 
đến giao lưu với SV của Trường; quản lý tốt 13 dự án có sự hỗ trợ của 11 tổ chức quốc tế; duy trì mối quan hệ 
với ĐH West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo tập huấn về công tác xã hội hàng năm tại Trường; thực hiện 
hiệu quả Chương trình trao đổi SV, HS giữa hai Trường thông qua hoạt động Trại Hè (4-H Camp) tại ĐH West 
Virginia; tiếp nhận 04 TNV nước ngoài (01 tiến sĩ Pháp làm việc tại Phòng QLKH & HTQT; 02 thạc sĩ Hoa Kỳ 
giảng dạy Tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ; 01 thạc sĩ Úc về công tác tại Khoa NN-TNTN; tiếp nhận 02 SV Thụy 
Điển và Hà Lan làm đề tài tốt nghiệp tại Khoa KT-CN-MT và NN-TNTN; quản lý tốt năng lực của 04 chuyên gia 
quốc tế công tác tại Trường; hỗ trợ tốt 25 SV Lào & Campuchia; mời 02 TNV Úc, 03 TNV Hoa Kỳ về công tác 
tại Trường; có 66 lượt nhân sự xuất cảnh đi nước ngoài với các mục đích như tham quan, tập huấn, học tập và 
báo cáo ở các hội thảo, hội nghị quốc tế.

Những sự kiện nổi bật năm 2016

sư Nhà nước đưa 10 Hội đồng ngành, liên ngành (17 lĩnh vực khoa học) của Tạp chí Khoa học Trường Đại học 
An Giang vào danh mục các tạp chí được tính điểm công trình khoa học như sau: 1) Công nghệ Thông tin; 2) 
Điện – Điện tử - Tự động hóa; 3) Luật học; 4) Ngôn ngữ học; 5) Sinh học; 6) Sử học – Khảo cổ - Dân tộc học; 7) 
Tâm lý học; 8) Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục thể thao; 9) Khoa học trái đất – Mỏ; và 10) Văn học.
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Expand the International Affairs
Strictly implement the regulations of international cooperation (IC); effectively manage programs related to 
international cooperation; takeover foreign volunteers and oversea students; manage joint training programs 
with institutes and universities abroad; translate documents for Learning, Teaching and Research; meet 
and work with 53 more international delegations with 276 guests (increasing by 91 compared to the figures 
in the school year 2014 - 2015); successfully organize 13 workshops with international factors; expand 
partnerships with universities in Japan, Taiwan, France; effectively implement  student exchange programs 
with the Netherlands and Indonesia; sign a Memorandum of Understanding with Andalas University, Indonesia; 
facilitate Anywhere & Everywhere Organization – Texas (United States), students from the University of 
Andalas (Indonesia) Hong Kong Polytechnic, Australian National University to take part in exchange programs 
with students of the University; manage 13 projects sponsored by 11 international organizations; maintain the 
relationship with the University of West Virginia (United States), organize a annual training workshop on social 
work at the University; successfully implement the student exchange program between the two Universities 
through 4-H Camp at the University of West Virginia; receive 04 foreigners volunteers (01 French Doctor 
working at Reseach Management & International Relation Office, 02 American Masters teaching English at 
Faculty of Foreign Languages; 01 Australian Master working at Faculty of Agriculture and Natural Resources; 
receive 02 students from Sweden and Netherlands doing thesis at Faculty of Technology and Environment and 
Faclty of Agriculture and Natural Agriculture; well make use of capabilities of 04 international experts at the 
University; well support 25 students from Laos and Cambodia; invite 02 Australian volunteers, 04 American 
volunteers to work at the University; 66 turns of personnel exiting for the purpose of visit, training, study and 
presenting at international workshops/conferences.  

Những sự kiện nổi bật năm 2016

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2017-2020
Ngày 07 – 08/07/2017, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang lần thứ VII, nhiệm 
kỳ 2017 – 2019 đã long trọng diễn ra với chủ đề: “Tuổi trẻ Đại học An Giang sáng tri thức, vững niềm tin, rèn 
kỹ năng, vươn xa hội nhập”. Đại hội đã đề cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đại học An Giang 
trong các phong trào đồng hành, xung kích cùng thanh niên tỉnh nhà. Đại hội là cột mốc quan trọng để nhìn lại 
một chặng đường lịch sử mà đoàn viên sinh viên Trường Đại học An Giang đã trải qua. Qua đó, Đại hội đã kiểm 
điểm, đánh giá các mặt tích cực, hạn chế và đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện cho 
đoàn viên, tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của tổ chức Đoàn trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần 
vào việc phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp 
hành Đoàn Trường gồm có 31 đồng chí (khuyết 02 đồng chí), trong đó có 08 đồng chí trúng cử Ban Thường vụ 
Đoàn trường. Đồng chí Đặng Thế Lực giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường khoá VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019; đồng 
chí Trần Trung Quốc giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Trường, kiêm nhiệm Chủ tịch Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Trường 
khoá VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Trường Đại học An Giang quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, góp phần vào sự phát triển của 
trường nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.
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Congress of Ho Chi Minh Communist Youth Union of An Giang University 
term 2017 - 2020
From July 7th to 8th , 2017, the 7th Congress of the Ho Chi Minh Communist Youth Union of An Giang University, 
2017 - 2019 took place solemnly with the theme "An Giang University Youth with sharp knowledge, firm belief, 
ready to integrate". The congress promoted the spirit of pioneering and volunteering of An Giang University 
youth in the movements along with the youth in the province. The Congress is an important milestone to 
look back on the history An Giang University Students have experienced. Whereby, the congress reviewed 
and evaluated the positive and negative aspects and proposed measures to improve the quality of learning 
and training for the members; continued to affirm the important role of the Youth Union in the renovation of 
the country and the socio-economic development for the province. The Congress elected the Youth Union 
Executive Committee consisting of 31 comrades (02 comrades missing), of which 08 were elected to the 
Standing Committee of the Youth Union. Mr. Dang The Luc holds the position of Secretary of the VIIth Youth 
Union, 2017 - 2019; Mr. Tran Trung Quoc holds the position of Deputy Secretary of the Union Youth Union and 
the Chairman of the Inspection Committee of the 7th Youth Union, 2017 - 2019. With the spirit of solidarity, 
dynamic, creative, collective Ho Chi Minh Communist Youth Union Chi Minh An Giang University is determined 
to successfully implement the resolution of the Congress, contributing to the development of the University in 
particular and An Giang province in general.

Những sự kiện nổi bật năm 2016

Bổ nhiệm 02 Phó Hiệu trưởng

Appointing 02 Vice Rectors

Ngày 29/8/2016, Trường Đại học An Giang tổ chức lễ chúc mừng hai cán bộ lãnh đạo của Trường vừa được 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, đó là TS. Trần Văn Đạt, Trưởng 
phòng Đào tạo và ThS. Lê Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Tin học kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị.

On August 29th 2016, An Giang University held a ceremony to felicitate the two leaders of the University who 
have been appointed by the Provincial Party’s Standing Committee as the Vice Rectors of An Giang University 
- Dr. Tran Van Dat, Head of Academic Affairs Office and Mr. Le Quoc Cuong (MSc), Director of Information and 
Communication Technology Center cum Head of Personnel Office.
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Bổ nhiệm chức danh 02 Phó Giáo sư

Những sự kiện nổi bật năm 2016

Ngày 10/10/2016 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐC-
DGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 và Hiệu trưởng Trường Đại học An 
Giang đã ký Quyết định số 2095/QĐ-ĐHAG ngày 16/11/2016 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. 
Trần Văn Đạt (Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng Đào tạo) và TS. Võ Lâm (Giảng viên Khoa Nông nghiệp và 
Tài nguyên Thiên nhiên).

PGS. TS. Trần Văn Đạt: Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ quan trọng của một giảng viên 
đại học.

PGS Trần Văn Đạt công tác tại Trường từ năm 2001, sau đó PGS tiếp tục chương trình thạc sỹ và nghiên cứu 
sinh tại Trường Đại học La Trobe – Úc. Nhận bằng tiến sĩ năm 2013, nhưng chỉ sau 3 năm Thầy Trần Văn Đạt 
đã được phong hàm Phó Giáo sư vì những nỗ lực trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học. 
PGS,TS. Trần Văn Đạt đã xuất bản 36 bài báo khoa học chuyên ngành, trong đó có 20 bài đăng trên các tạp 
chí quốc tế uy tín; xuất bản 1 giáo trình và 2 sách chuyên khảo; và là chủ nhiệm của 4 đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp Trường. Ngoài ra, PGS cũng đã hướng dẫn nhiều học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc 
sĩ, cũng như làm chuyên gia tư vấn cho nhiều đề tài khoa học cấp Tỉnh. Đặc biệt, PGS. TS. Trần Văn Đạt đang 
phối hợp với các giáo sư Trường Đại học La Trobe - Úc thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục học 
so sánh giữa Việt Nam và Úc.

PGS. TS. Võ Lâm: Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo để không ngừng cải tiến nội dung chương trình giảng dạy, 
nâng cao chất lượng đào tạo để tiếp cận với triết lý và phương pháp giáo dục đại học hiện đại.  

PGS. TS. Võ Lâm hai lần vinh dự được nhận học bổng của Dự án MEKARN (Chương trình hợp tác nghiên cứu 
Nông nghiệp bền vững dựa trên chăn nuôi vùng hạ lưu sông Mê-Kông/SIDA Thụy Điển) để hoàn thành chương 
trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Khoa học nông nghiệp Thụy Điển.

PGS Võ Lâm đã công bố 25 bài báo khoa học, trong đó có 22 bài báo đăng trong các tạp chí chuyên ngành 
quốc tế, và 2 bài trong Hội thảo Quốc tế và 1 bài báo xuất bản ở tạp chí chuyên ngành trong nước. Trong số 

PGS. TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào 
tạo Trường Đại học An Giang

Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat, concurrently Vice Rector and Head of 
Academic office

PGS. TS. Võ Lâm - Giảng viên bộ môn Chăn nuôi Thú y - 
Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Assoc. Prof. Dr. Vo Lam – Lecturer of the Department of Animal 
Husbandry - Faculty of Agriculture and Natural Resources
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các bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có 2 bài trong cơ sở dữ liệu trích dẫn SCI (Science Citation Index), 2 
bài trong ISI (Institute for Scientific Information) với chỉ số IF (Impact factor) từ 0,26 đến 1,60,và 14 bài trong 
hệ thống trích dẫn của Scopus. Các kết quả nghiên cứu của PGS đã được nhiều tác giả trích dẫn; trong đó, 
Google Scholar là 87 lượt trích dẫn với chỉ số H-index của tác giả là 5, và Scopus là 33 lượt trích dẫn với chỉ 
số H-index của tác giả là 3. Ngoài ra, PGS Võ Lâm cũng hoàn thành một công trình nghiên cứu ứng dụng chọn 
lọc giống gà tàu vàng địa phương, kết quả nghiên cứu đã chuyển giao cho ứng dụng trong thực tế chăn nuôi 
gia đình tỉnh An Giang.

On October 10th, 2016, the Chairman of the State Council for Professor Title of Vietnam signed the Decision 
No. 55/QĐ-HĐCDGSNN on recognition of Professor and Associate Professor Title in 2016 and the Rector of 
An Giang University signed the Decision No. 2094/QĐ-ĐHAG on November 16th, 2016 and the Decision No 
2095/QĐ-ĐHAG on November 16th, 2016 to appoint two lecturers of AGU recognized as Associate Professor 
Title. They are Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat (Vice Rector and concurrently acting as Head of Academic Affairs 
Office) and Assoc. Prof. Dr. Vo Lam (Lecturer, Faculty of Agriculture and Natural Resources).

Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat: Scientific Research and Training activities are two crucial tasks of a university 
lecturer.

Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat has been working for An Giang University since 2001 then attended masters and 
doctoral program at La Trobe University, in Australia. Received his Ph.D degree in 2013, only 3 years later, Tran 
Van Dat obtained the Associate Professor Title for his efforts in teaching as well as in scientific research. 
Assoc. Prof. Dr Tran Van Dat published 36 specialized scientific papers, including 20 publications in prestigious 
international journals; published 1 textbook and 2 monographs; and being the author of 4 scientific articles 
at the university level. In addition, Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat has supervised many master students to 
successfully defend their dissertation thesis as well as has been working as a consultant for many provincial 
scientific researches. In particular, Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat is working with professors from La Trobe 
University, Australia to conduct an in-depth research on education studies between Vietnam and Australia.

Assoc. Prof. Dr. Vo Lam: Linking scienctific research and training to constantly improve the teaching curriculum, 
enhance the training quality to and to approach modern higher education philosophy and method. 

Assoc. Prof. Dr. Vo Lam was two times awarded the MEKARN Scholarship (Sustainable Agriculture Research 
Collaborative Program based on livestock in the Lower Mekong/SIDA in Sweden) to complete his the master 
and doctoral program at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Assoc. Prof. Dr. Vo Lam published 25 scientific articles, including 22 publications in international academic 
journals, 2 publications in International Conferences and 1 article in the national specialized magazine. Among 
his publications in international magazines, there are 2 articles in the SCI (Science Citation Index), 2 articles 
in ISI (Institute for Scientific Information) with IF rate (Impact factor) from 0.26 to 1.60, and 14 articles in 
Scopus. His research results have been quoted by many authors including 87 times in Google Scholar with 
the author's H-index of 5, and 33 times cited in Scopus with the author's H-index of 3. In addition, Assoc. Prof. 
Dr. Vo Lam completed a applied research in selecting yellow local chicken breed, the research result has been 
transferred into the practical application for animal raising households in An Giang province.

Two staff members being recognized the Associate Professor Title

Những sự kiện nổi bật năm 2016
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NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG NĂM 2016
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Faculty Development

Cơ sở vật chất

Phát triển đội ngũ

Facilities
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Khác
Others

Kỹ sư/Cử nhân
Engineers/Bachelors

Thạc sĩ
Masters

Tiến sĩ
Doctors

2016 - 20172015 - 20162014 - 20152013 - 20142012 - 2013

Khác 
(Others)

Diện tích cơ sở phục vụ sinh viên 
(Recreational Areas)

Ký túc xá do Trường quản lý 
(Dormitories of An Giang University)

Xưởng/trại thực tập thí nghiệm 
(Experimental Zone)

Nhà/phòng thực tập thí nghiệm 
(Laboratories)

Thư viện 
(Library)

Phòng học 
(Classrooms)

m2

23.462

4.978

14.019

1.825

11.1777.9
20

40.282

Tổng diện tích của Trường (Total area of the University): 447.717 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng (Total constructed area): 103.663 m2

Những con số ấn tượng năm 2016
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Thư viện điện tử
Electronic Library

Tổng diện tích (Total area): 4.978 m 2

Hiện đại hóa 
thư viện điện tử

1 phòng chuyên đề
50 chỗ

4 phòng máy
366 chỗ

Máy tính
kết nối Internet

375 máy

Tạp chí Khoa học 
chuyên ngành 

115 loại

Tài liệu nội sinh
luận án, luận văn, khóa 

luận, đề tài NCKH)
2.800 tài liệu

Sách 
141.590 quyển 

(24.354 nhan đề) 1 phòng đọc
1.000 chỗ

Tài liệu nghe nhìn
1.699 tài liệu

Computers with Internet

1.699

375

Items

Documents

Computers

Computer Room (with 366 PC) 4 Rooms

50-Seat Conference Room 1 Room

Reading Room 1 Seats

Book
141.590

24.354
Books
Fields

Institutional Resources (Thesis, Dissertations, Scientific Researches) 2.800

TypesSpecialized Science Journal 115

Audiovisual Aids

Những con số ấn tượng năm 2016 
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Tài chính
Finance

0

20000

40000

60000

80000

100000

HĐ dịch vụ
Services

Sự nghiệp
Career

Phí, lệ phí
Fees and charges

Ngân sách
Budgets

2016 - 20172015 - 20162014 - 20152013 - 20142012 - 2013

 7
5,4

21

 3
0,6

71
 

 5
,24

9 

 5
,14

6 

 8
1,4

48
 

 3
8,4

02
 

 6
,37

7 

 5
,28

7 

 8
2,6

39
 

 4
3,8

61
 

 8
,00

8 

 7
,08

6 

 9
0,8

15
 

 5
5,0

16
 

 7
,81

2 

 2
,57

4 

 9
1,9

02
 

 5
3,2

70
 

 4
,38

2 

 5
,18

2 

ĐVT: triệu đồng
Unit: million VND

Ngân sách
Budgets

Phí, lệ phí
Fees and charges

Sự nghiệp
Career

HĐ dịch vụ
Services

60.3 %

31.6 %

4.5 %

3.6 %

Tổng ngân sách 2012 - 2015: 

700,548 Tỉ Đồng
Total Budget 2012 - 2015: 700,548 billion VND

Số liệu tài chính năm 2016
Financial figures in 2016

ĐVT: triệu đồng
Unit: million VND

Ngân sách (Budgets)  91,902 
Phí, lệ phí (Fees and charges)  53,270

Sự nghiệp (Career) 4,382
HĐ dịch vụ (Services) 5182

Những con số ấn tượng năm 2016



45

Hoạt động đào tạo

Academic activities

Những con số ấn tượng năm 2016

2.357 là số sinh viên đại học (1.738) và cao đẳng (619) hình thức giáo dục chính quy được công nhận tốt 
nghiệp trong năm học 2016 - 2017; trong đó, có 03 sinh viên tốt nghiệp chương trình đại học thứ hai (theo hình 
thức học 02 văn bằng), đặc biệt có 01 sinh viên hoàn thành cả 02 chương trình đào tạo trong 04 năm học và 
đều đạt loại khá; 01 sinh viên hoàn tất chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp trong 03 năm học.

05 học viên cao học khóa đầu tiên của Trường (thuộc chuyên ngành Khoa học Cây trồng) đã bảo vệ thành công 
luận văn cao học và được cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 06/2017. 

03 ngành đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo trong  năm học 2016 - 2017 
gồm Giáo dục Mầm non (trình độ đại học), Ngôn ngữ Anh và Phát triển Nông thôn trình độ đại học (hình thức 
văn bằng 2).

14 chương trình đào tạo trình độ đại học đã được tổ chức thẩm định ngoài với sự tham gia góp ý, đánh giá của 
các giảng viên, các nhà khoa học và nhà tuyển dụng theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 
07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015). Các chương trình đào tạo đã được tổ chức thẩm định đều được các Hội 
đồng thẩm định đánh giá cao và thông qua. Đây là bước tiếp theo nhằm hoàn thiện các chương trình đào tạo 
dựa trên chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO đã được xây dựng trong năm học 2015 – 2016.

2,357 students (4-year program students: 1,738; 3-year program students: 619) were officially recognized in 
the 2016 - 2017 academic year. There were 03 students finishing the second university program (in the form 
of studying for 02 diplomas).  Especially 01 student completed 02 training programs in 04 years ranked Credit; 
01 student completed the training program and graduated within 03 years. The first 05 graduate students 
(majored in Plant Science) successfully defended their master's thesis and graduated with a master's degree 
in June 2017. This is an important milestone for the University to promote graduate training  program in 

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
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• 15.952 lượt lấy ý kiến người học đánh giá chất lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường với 87,6% lượt 
ý kiến sinh viên đánh giá nhà trường đáp ứng tốt hoạt động hỗ trợ đào tạo

• 126.853 lượt ý kiến người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên với 100% giảng viên được sinh 
viên đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy ở mức tốt và xuất sắc.

• 280 lượt ý kiến đánh giá của giảng viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo của nhà trường với  75,3 % giảng viên 
khá hài lòng về công tác tổ chức này.

• 200 lượt ý kiến của CBQL, giảng viên, chuyên viên/nhân viên khá đồng ý với chất lượng  hoạt động của nhà 
trường chiếm từ 78,6% đến 94,7%.

• 12 chương trình đào tạo được tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn mạng lưới các trường đại học thuộc Hiệp 
hội các trường đại học Đông Nam Á.

• Khảo sát 1.833 lượt sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, 1.273 cựu sinh viên được lấy ý kiến về chất lượng 28 
chương trình đào tạo được triển khai tại nhà trường.

• Năm 2017, Trường đã đăng ký đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

• 15,952 student reviews in the quality assessment of academic support activities with 87,6% of good 
evaluation.

• 126,853 student reviews in faculty training activities with 100% faculty having good and excellent perfor-
mance.

• 280 faculty reviews in academic support activities with 75,3 % of satisfaction.

• 200 reviews from managers, faculty, staff in the quality of university activities with 78,6% to 94,7% of 
satisfaction.

• 12 training programs are internally assessed based on the Asian University Network Quality Assurance 
Standards.

• 1,833 reviews from 4th year-students, 1,273 graduate alumni in the quality of 28 training programs taught 
at the university.

• In 2017, the university has registered the external assessment with Center of  Education Quality Testing 
and Accreditation, National University HCMC.

Đảm bảo chất lượng dạy và học

Quality assurance on teaching and learning

Những con số ấn tượng năm 2016

the future. 03 training disciplines including Kindergarten Education (4-year program), English Language and 
Rural Development (4 year training program for 2nd diploma) were approved by the Ministry of Education and 
Training for the 2016 - 2017 academic year. 14 4-year curriculum were assessed and fed back by teachers, 
scientists, employers in accordance with new regulation by the Ministry of Education and Training (Circulars 
07/2015/TT-BGDĐT dated 16/4/2015). The training programs reviewed were all assessed  by the Valuation 
and Information Council. This is the next step in order to finalize the curriculum based on the CDIO standards 
built in 2015-2016.
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HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC - BẬC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC GIÁO DỤC CHÍNH QUY
Collecting Feedbacks from Learners - Regular Undergraduate Level
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ĐỀ TÀI DỰ ÁN TRONG NƯỚC
Domestic Projects

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
Results of Assessment on Teaching Activities

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
Scientific research and technology transfer
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Những con số ấn tượng năm 2016

Tốt
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Xuất sắc
Excellent

5.78 %
94.22 %
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ĐỀ TÀI DỰ ÁN QUỐC TẾ
International Projects

Tạp chí Khoa học năm 2016
Journal of Science 2016

SỐ LƯỢNG BÀI BÁO XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG PHÂN THEO NHÓM LĨNH VỰC NĂM 2016

Number of papers published on Journal of Science,
An Giang University 2016, classified in field groups

Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường 
Natural Sciences, Technology and Environment

Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học 
Agricultural Sciences, Fisheries and Biotechnology

Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật 
Political Sciences, Economics and Law

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục 
Social Sciences, Humanities and Education

16

12
12

12

Những con số ấn tượng năm 2016

Hợp tác quốc tế
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Hoạt động xuất bản phẩm 2016
Publications 2016

TRẠI MÙA XUÂN
Trần Tùng Chinh

Nhà xuất bản Kim Đồng
SPRING CAMP

Tran Tung Chinh
 Kim Dong Publish House

TẬP BÀI GIẢNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
Võ Văn Thắng

NXB ĐHQG TP. HCM
TEXTBOOK ON HISTORY OF PHILOSOPHY

Vo Van Thang
National University of Ho Chi Minh city 

Publish House

GIÁO TRÌNH: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Nguyễn Văn Hòa, Hồ Nhã Phong

NXB Đại học Cần Thơ
TEXTBOOK: SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

Nguyen Van Hoa, Ho Nha Phong
Cantho University Publish House

THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2
Nguyễn Hồng Hải

NXB ĐHQG TP. HCM
GENERAL PHYSICS EXPERIMENTS A2

Nguyen Hong Hai
National University of Ho Chi Minh city 

Publish House

Những con số ấn tượng năm 2016
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Hoạt động của học sinh, sinh viên
Student affairs

Trường Đại học An Giang tham gia Liên hoan các đội, nhóm 
tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2017

Ngày hội việc làm 2016 Lễ Trao học bổng SFT - Thái Bình COFP cho học sinh, sinh viên 
nghèo vượt khó học giỏi

Sinh viên Đại học An Giang tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Sinh 
viên toàn quốc 

Tiếp đón đoàn Đại học Bách Khoa HongKong

An Giang University Participating the Contest                                     
on Revolutional Songs 2017

Job Fair 2017
Ceremony on awarding  SFT - Thái Bình COFP Scholarship to 

outstanding students overcoming life difficulties

An Giang University students participating in National Olympic 
Contest for Students on Physics

An Giang University 
Welcoming Hongkong Polytechnic 

University

Ceremony on launching Voluntary Summer Campain 2017
Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2017
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THÔNG ĐIỆP NĂM 2017 – 2018 CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
Statements Of The Faculties For The Academic Year 2017 - 2018
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Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên

Faculty of Agriculture - Natural Resources

Năm 2017, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên sẽ thực hiện các giải pháp hiệu quả để nâng cao 
chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ với các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long và thực hiện chủ trương tăng cường thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Khoa tiếp 
tục vận hành các chương trình đào tạo trình độ đại học được thiết kế theo chuẩn CDIO; tự đánh giá lần 2 và 
lần 1 ba chương trình đào tạo theo bộ chuẩn AUN (Công nghệ Thực phẩm, Phát triển Nông thôn và Khoa học 
Cây trồng); hoàn thành và tuyển sinh cao học Chăn nuôi; tiếp tục hoàn thành soạn thảo chương trình đào tạo 
Cao học ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học. Hoàn thiện 3 chương trình chất lượng cao trình 
độ đại học (Khoa học Cây trồng, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học); rà soát và chuẩn hóa chương 
trình cao học ngành Khoa học Cây trồng; tiếp tục các chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Saga (Nhật) 
và Đại học Andalas (Indonesia); triển khai thực tập rèn nghề cho sinh viên tại Israel về thực hành nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao; giảng dạy một số học phần chuyên ngành bằng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếp tục thực 
hiện các dự án nghiên cứu, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án tài trợ quốc tế.

In 2017, the Faculty of Agriculture and Natural Resources will implement effective solutions to improve the 
quality of training and strengthening the cooperation with Mekong Delta provinces in scientific research and 
technology transfer and enhance the commercialization of research products. The Faculty will continues to 
operate undergraduate training programs designed in accordance with CDIO standards; the second internal 
assessment and the first three disciplines in accordance with AUN standards (Food Technology, Rural 
Development and Crop Science); complete and enroll for the Master training program of Animal Husbandry; 
continue to complete the Master training programs in Food Technology and Biotechnology; complete three 
high quality undergraduate training programs (Plant Science, Food Technology and Biotechnology); Review 
and standardize the Graduate Program in Plant Science; continue student exchange programs with Saga 
University (Japan) and Andalas University (Indonesia); deploy vocational internship programs for students in 
Israel on high-tech agriculture; teach a number of specialized modules in the English language; continue to 
implement research projects, especially key provincial projects and international-funded projects.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị đào tạo
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Khoa Công nghệ Thông tin

Faculty of Information Technology

Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 1461/QĐ-ĐHAG của Hiệu trưởng Trường Đại 
học An Giang ngày 14/08/2017. Hiện nay, Khoa gồm có 2 bộ môn: Bộ môn Công nghệ Thông tin và Bộ môn Kỹ 
thuật Phần mềm. Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, và 
tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, năm 2017 - 2018,  Khoa sẽ đưa vào 
vận hành 2 chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn CDIO; giảng dạy 06 học phần chuyên ngành bằng 
ngôn ngữ tiếng Anh; đẩy mạnh việc phát triển và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

The Faculty of Information Technology was established under Decision No. 1461/QĐ-ĐHAG by the Rector of 
An Giang University dated 14/08/2017. Currently, the Faculty consists of two departments: the Department of 
Information Technology and the Department of Software Engineering. With the mission to train high quality 
human resources in the field of information technology, and to participate in scientific research and technology 
transfer activities, from 2017 to 2018, the Faculty will operate two training programs which are designed to 
reach the CDIO standards; teach 06 specialized courses in English language; promote the development and 
transfer of scientific research products to meet the economic development needs of An Giang province and 
the Mekong Delta.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị đào tạo
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Khoa Sư phạm

Faculty of Education

Để đào tạo những cử nhân Sư phạm ở trình độ đại học, cao đẳng có kiến thức chuyên môn sâu rộng, năng 
động và sáng tạo, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp để phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục phổ 
thông hiện nay, năm học 2016 - 2017, Khoa triển khai áp dụng 13 chương trình đào tạo được thiết kế theo 
chuẩn CDIO; tự đánh giá 05 chương trình đào tạo theo bộ chuẩn ANU (Sư phạm Toán, Hóa, Lý, Văn và Sử); 
hoàn thiện 01 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Văn học Việt Nam); tiếp tục xây dựng đề án mở 02 ngành 
sau đại học (Hóa hữu cơ, Lý luận và Phương pháp dạy Toán); thay đổi phương thức tổ chức kiến tập, thực tập 
nghiệp vụ sư phạm; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục để phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy 
và đổi mới chương trình giảng dạy; giảng dạy 16 học phần chuyên ngành bằng ngôn ngữ tiếng Anh, đổi mới 
phương pháp giảng dạy để giúp người học chiếm lĩnh nhanh, hiệu quả nội dung kiến thức, kỹ năng để đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

The Faculty’s mission is to provide bachelor and junior college degrees in pedagogy with extensive expertise, 
dynamism, creativity and professional practical skills to serve the need of raising the quality of secondary and 
high school education. In the 2016 - 2017 school year, the Faculty will focus on: applying 13 training programs 
in accordance with CDIO standards and implementing 05 self-assessment training programs according to 
AUN standards (Teachers of Mathematics, Chemistry, Physics, Literature and History); completing 01 Master 
training programs (Vietnamese Literature); formulating 02 Master training programs (Organic Chemistry, 
Theory and Methods of teaching Mathematics); changing organization of pedagogical observation and 
practice; promoting scientific research on education to serve teaching and curriculum innovation; implementing 
16 specialized modules in English; and focusing on innovating teaching methodology to help students learn 
quickly and efficiently to meet the increasing requirements of the society.
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Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Faculty of Economics - Business Administration

Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh có chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học các ngành kinh 
tế gắn với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực kinh tế. Năm học 2017 - 2018, tập 
thể đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa quyết tâm cam kết nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo thông qua 
việc vận hành 07 chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn CDIO và biên soạn mới 03 chương trình theo 
chuẩn CDIO (Marketing trình độ đại học; ngành Tài chính Doanh nghiệp và Tài chính Ngân hàng trình độ cao 
đẳng); tự đánh giá theo bộ chuẩn AUN thêm 01 chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học, tăng 
tổng số chương trình được đánh giá lên 04. Bên cạnh đó, Khoa đang xây dựng chương trình liên kết đào tạo 
cử nhân, thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh với Đại học Assumption, Thái Lan, đồng thời triển khai các hoạt 
động nghiên cứu khoa học ngành và liên ngành nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long và cả nước.

The Faculty of Economics and Business Administration has the function of training human resources in 
economic fields associated with scientific research and technology transfer. In the academic year 2017 
- 2018, the faculty members are committed to improve the quality of training through operating of seven 
training programs designed to reach the CDIO standards and compiling three new programs (Marketing; 
Business Finance and Banking finance) in accordance with the CDIO standards as well; implementing internal-
assessments according to the AUN standards one more undergraduate training program in Accountant, then 
increasing the total number of programs to 04.  In addition, the Faculty, collaborating with Assumption University, 
Thailand, is developing an undergraduate program and a master program in Business Administration. At the 
same time, the Faculty is carrying out scientific and interdisciplinary scientific research activities to serve the 
socio-economic development objectives of the Mekong River Delta and the whole country.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị đào tạo
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Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

Faculty of Engineering - Technology - Environment

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường có chức năng đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực môi trường và 
kỹ thuật – công nghệ; nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng về kỹ thuật môi trường. Năm học 2017 - 2018, 
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường đưa vào vận hành 02 chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn 
CDIO; giảng dạy 04 học phần chuyên ngành bằng ngôn ngữ tiếng Anh và hoàn thiện 02 chương trình cao học 
ngành Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Tài nguyên và Môi trường; nghiên cứu xây dựng đề án mở ngành Công 
nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (chuyên ngành Điện Công nghiệp) trình độ đại học. 
Trong thời gian tới, Khoa sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học, đặc biệt là công 
nghệ vật liệu trong xử lý môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Faculty of Engineering – Technology – Environment offers training courses in the field of environment and 
technology, conducts scientific research and application transfers on environmental engineering. In the 
academic year 2017 - 2018, it starts implementing 02 training programs designed to CDIO standards, teaching 
04 specialized courses in English, and improving 02 Master’s programs in Environmental Engineering, and 
Natural Resources and Environmental Management. The Faculty also develops the proposal of opening 
02 undergraduate programs in Chemical Engineering Technology and Electrical Engineering Technology 
(Industrial Electricity Engineering). In the coming time, the Faculty will promote the transfer of scientific 
research products, especially material technology in environmental treatment to meet the needs of socio-
economic development of An Giang Province and the Mekong Delta.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị đào tạo
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Khoa Ngoại ngữ

Faculty of Foreign Languages

Khoa Ngoại ngữ phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có chất lượng về giáo dục ngoại ngữ, nghiên 
cứu ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh An Giang, khu 
vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Việt Nam nói chung. Trong năm học 2017 – 2018, Khoa tiếp tục vận hành 
và đánh giá hiệu quả của 03 chương trình đào tạo chính quy được thiết kế theo chuẩn CDIO và 02 chương trình 
đào tạo hệ vừa học vừa làm; xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Du lịch và 
Thương mại; áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến; nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên; 
gắn kết việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng 
một môi trường học tập thân thiện, hợp tác giữa giảng viên, sinh viên và tình nguyện viên nước ngoài; đạt được 
mục tiêu phát triển toàn diện năng lực sinh viên về phẩm chất, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, và khả năng 
thích ứng với môi trường học tập và làm việc đa văn hóa.

The Faculty of Foreign Languages strives toward a unit of high-quality training and research in foreign 
language education, English language studies, and English teaching to create qualified human resources 
for An Giang province, the Mekong Delta, and Vietnam. In this academic year 2017 – 2018, the Faculty 
continues to deliver and evaluate its three full-time training programs following CDIO standards and two 
part-time training programs; design English Language programs specializing in Tourism and Business. The 
Faculty also aims to incorporate innovative teaching methods; improve staff’s capacity; foster teaching and 
learning outcomes through connecting teaching, research, and international cooperation; build up a friendly 
and active environment for enhancing collaborative learning among lecturers, students, and international 
volunteer lecturers; work toward an overall goal of comprehensive development in students’ capacity in 
terms of morality, professional competencies, and adaptation ability for success in a multi-cultural working 
environment.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị đào tạo



59

Khoa Lý luận Chính trị

Faculty of Politics

Khoa Lý luận Chính trị là tổ chức quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trực thuộc Trường Đại học An Giang. 
Khoa có nhiệm vụ quản lý hoạt động đào tạo chuyên ngành Giáo dục Chính trị và Luật. Khoa có sứ mệnh góp 
phần vào sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị và nghiên cứu ứng 
dụng khoa học pháp lý, gắn lý thuyết với thực tiễn nhằm đào tạo nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn, có văn 
hoá, giàu lòng yêu nước. Khoa Lý luận Chính trị phát triển theo hướng kết hợp nghiên cứu với ứng dụng thực 
tiễn, phấn đấu đến năm 2025 trở thành: đơn vị đào tạo Cử nhân luật, và nghiên cứu khoa học pháp lý có uy tín 
tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu về lý luận chính trị và trao 
đổi các ý tưởng khoa học có uy tín tại Việt Nam, góp phần xây dựng Trường Đại học An Giang ngang tầm với 
các Trường trong khu vực và quốc tế.

Being a training and scientific research management division of An Giang University, Faculty of Politics 
manages the training activities of Political Education and Law. Its mission is to contribute to the society’s 
development and advancement through the study of political theory and the application of legal science, 
linking theory and practice in order to equip human resources with expertise, education and patriotism. The 
Faculty has been developing in the direction of combining research with practical application, striving by 2025 
to become: capable of offering the Bachelor of Laws program; prestigious about legal science research in the 
Mekong Delta, and a prestige center in Vietnam for training, fostering, conducting research on political theory, 
and exchanging scientific ideas, contributing to make An Giang University become on par with regional and 
international education institutions.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị đào tạo
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Khoa Văn hóa – Nghệ thuật

Faculty of Culture - Arts

Khoa Văn hóa - Nghệ thuật có chức năng đào tạo các chuyên ngành về văn hóa, du lịch, nghệ thuật. Trong năm 
học 2017 - 2018, Khoa tiếp tục đào tạo các ngành: Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch), Việt Nam học (Hướng dẫn 
Du lịch), cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật. Nhằm đáp ứng yêu cầu cho ngành kinh 
tế mũi nhọn của địa phương, trong năm học này, Khoa sẽ tiến hành xây dựng các CTĐT: cao đẳng Quản trị lữ 
hành, cao đẳng Quản trị Nhà hàng, cao đẳng Quản trị Khách sạn; song song với các các ngành trên, ở lĩnh vực 
nghệ thuật , Khoa Văn hóa – Nghệ thuật cũng tiến hành xây dựng  các CTĐT cho ngành Thiết kế Mỹ thuật, Mỹ 
thuật ứng dụng, Thanh nhạc. Năm học 2017 - 2018, Khoa Văn hóa - Nghệ thuật phấn đấu biên soạn 50% ngân 
hàng câu hỏi cho các học phần trong chương trình đào tạo. Trong năm học này việc đăng ký giảng dạy một số 
học phần bằng tiếng Anh cũng được tiếp tục thực hiện. 

The Faculty of Culture and Arts provides courses of culture, tourism, and arts. In the academic year 2017-
2018, the Faculty continues to train students majored in Vietnamese Studies (Culture-Tourism), Vietnam 
Studies (Tourguide), Music Teacher Education (03-year college program), Fine Arts Teacher Education (03-
year college program). To meet the requirements of the key local economic sectors, in this school-year, the 
Faculty will conduct the following 03-year college programs: Travel Management, Restaurant Management, 
Hotel Management. In parallel with the above-mentioned fields, the Faculty constructs training programs for 
Art Design, Fine Arts, and Music. In the academic year 2017-2018, it strives to complete 50% of the question 
banks of the modules that have not had the bank yet. The registration of some courses to be taught in English 
is continued.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị đào tạo



61

Bộ môn Giáo dục Thể chất

Department of Physical Education

Bộ môn Giáo dục Thể chất có chức năng đào tạo đội ngũ cán bộ thể dục thể thao, giáo viên giảng dạy Giáo 
dục Thể chất trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, với kiến thức chuyên môn sâu rộng, năng 
động và sáng tạo; tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động 
giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Năm học 2017 – 2018, Bộ môn Giáo dục Thể chất áp dụng 
chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn CDIO cho hai hệ: chuyên Giáo dục Thể chất và không chuyên 
Giáo dục Thể chất; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội 
ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ và thực hiện các nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hơn nữa chất 
lượng đào tạo cho Nhà trường.

The Department of Physical Education provides staff of physical education and sports, teachers of physical 
education for lower and upper secondary schools, with deep professional knowledge, dynamic and creativity. 
Besides, the Department participates in scientific research and technology transfer in direct service of 
teaching and learning activities of lecturers and students. In the academic year 2017 – 2018, it applies 
curricula designed to CDIO standards for both systems: specialized physical education and non-specialized 
physical education. The Department continues to innovate teaching methods, facilitate the Department’s 
members to achieve doctoral degrees, and conduct scientific research in order to improve the training quality 
of the University.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị đào tạo



62

Bộ môn Giáo dục Quốc Phòng

Department of Defense Education

Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh, đánh giá chất lượng đào tạo sinh viên cho các 
hệ đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT và kế hoạch hàng năm của Bộ môn. Thường xuyên tổ chức hoạt động 
phương pháp, chuẩn hóa nội dung, phương pháp giảng dạy, sử dụng thành thạo thiết bị dạy học hiện đại, vận 
dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy quốc phòng - an ninh. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa 
học, viết tin bài cho Nhà trường và website của Bộ môn.

The Department continues to implement the program of defense education and security, evaluate the training 
quality of all training systems according to MOET’s regulations and the Department’s annual plans. It also reg-
ularly organizes methodical activities, standardizes teaching content and methods, practices using modern 
teaching equipments, and applies active teaching and learning methods. The Department’s members actively 
participates in scientific research and writes news articles for the University and the Department’s website.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị đào tạo
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Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn

Research Center for Rural Development

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn là đơn vị sự nghiệp, tự chủ một phần kinh phí, trực thuộc Trường 
Đại học An Giang theo Quyết định 371/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh An Giang. Trung tâm là đơn 
vị uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn trong khu vực và quốc tế. Trong năm học 2017 - 2018, Trung tâm sẽ thực hiện hiệu 
quả 09 chương trình nghiên cứu và hợp tác đang triển khai, viết mới 3 đề cương nghiên cứu được chấp nhận 
tài trợ, xuất bản 06 bài báo trên tạp chí quốc tế, 02 bài trên tạp chí trường và 04 bài ở các tạp chí hoặc hội 
thảo khác, xuất bản 02 chương trong các quyển sách mà Trung tâm và cá nhân tham gia nghiên cứu với các 
đơn vị trong và ngoài nước; doanh thu từ các hoạt động dịch vụ nghiên cứu và đào tạo với các đơn vị trong và 
ngoài nước đạt 2 tỷ đồng; tăng cường hợp tác với địa phương như huyện, sở ban ngành của tỉnh An Giang và 
các tỉnh trong khu vực.

Established under the Decision No 371/QĐ-UBND dated February 02, 2017 of An Giang People’s Committee, 
the Research Center for Rural Development is a non-profit, partially self-funded unit of An Giang University. 
It is a prestigious unit in the field of research, training for scientific and technical advances transfer in 
agriculture and rural development in the region and worldwide. In the academic year 2017-2018, the Center 
are implementing effectively nine ongoing research and cooperation programs, writing 03 new sponsored 
research protocols, publishing 06 articles on international journals of science, 02 articles on An Giang 
University Journal of Science, and 04 articles on other journals and conferences. It is also having 02 book-
chapters published whose contents are the results of research collaboration activities between the Center 
members and other domestic and external units. The revenue from research and training services reaches 2 
billion dongs. The Center also promotes collaboration with the authorities of the districts and departments in 
An Giang and other provinces in the region.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị sự nghiệp
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Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn

Research Center for Social Science & Humanities
The Research Center for Social Sciences and Humanities is a self-financed unit established in accordance 
to Decision No. 370/QĐ-UBND dated 02/02/2017 of the People's Committee of An Giang province. The 
Center regularly conducts research, application and transfer activities in the social sciences and humanities 
to improve the training quality of An Giang University, contributing to the socio-economic development of 
An Giang and the Mekong Delta. In the academic year 2017 - 2018, the Center will focus on research and 
implementation of projects on education innovation programs, new rural construction, sustainable poverty 
reduction, tourism development, enterprise development, human resource development and administrative 
reform; expanding cooperation with domestic and international agencies and organizations to carry out 
scientific and technological activities. The Center strives to become one of the top research centers of An 
Giang Province and the Mekong Delta.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn là đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ theo Quyết định số 
370/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Trung tâm thường xuyên tổ chức các 
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phục vụ mục tiêu nâng 
cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học An Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm học 2017 - 2018, Trung tâm tập trung nghiên cứu và triển khai 
các đề tài, dự án phục vụ các chương trình đổi mới giáo dục, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 
phát triển du lịch, phát triển doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính; mở rộng liên kết 
và hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ. 
Trung tâm nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu mạnh của tỉnh An Giang và 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị sự nghiệp
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Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng

Resource Center for Community Development

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng là đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ theo Quyết định số 
2395/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh An Giang. Chức năng của Trung tâm là thiết lập các chương 
trình đào tạo ngắn hạn, thương thuyết nhiều đối tác trong và ngoài nước để tìm nguồn tài trợ, hợp tác trong lĩnh 
vực xây dựng nguồn nhân lực để phát triển cộng đồng. Năm học 2017 - 2018, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện 
chương trình tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh An Giang do Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ tài trợ, tổ chức giảng dạy các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh, kỹ năng mềm, Trung tâm còn đẩy mạnh 
mối liên kết, hợp tác với các viện, trường, cơ sở giáo dục uy tín trong nước và quốc tế, tăng cường tìm nguồn 
tài trợ để thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng cho tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu và hội nhập sâu 
rộng trong cộng đồng ASEAN, phát triển thành một Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có uy 
tín tại khu vực và trong cả nước.

The Resource Center for Community Development (RCCD) is an autonomous organization that implements 
autonomy under Decision No. 2395/QĐ-UBND dated 07/8/2017 by An Giang Provincial People's Committee. 
The functions of the Center are to set up short-term training programs, negotiate with domestic and 
foreign partners to seek funding and cooperation in the field of building human resources for community 
development. In the academic year 2017 - 2018, addition to continuing to the implementation of the English 
program for disadvantaged students in An Giang province sponsored by the US Department of State, the 
Center organizes the teaching of fostering English language and professional development programs and 
soft skill training courses. The Center also promotes the linkage and cooperation with prestigious national 
and international institutes, and higher education institutions, to seek funding for the implementation of 
community development assistance programs for An Giang province and the Mekong Delta region. In coming 
years, the Center will focus on promoting training, research and deep integration in the ASEAN community, 
developing into a high quality and prestigious human resource training center in the region and in the country.



67

Trung tâm Tin học

Center for Information and Communication Technology

Năm học 2017 - 2018, Trung tâm Tin học tập trung xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp và hiện đại; xây 
dựng và phát triển hình ảnh đơn vị bằng cách cải tiến hoạt động dịch vụ và thông tin quảng bá (thiết kế 03 
brochure, tờ bướm, có ít nhất 05 hoạt động sự kiện CNTT, bố trí lại cảnh quan, phòng học); tiếp tục tăng cường 
ứng dụng CNTT trong đơn vị, xây dựng mới và nâng cấp 03 chương trình ứng dụng để nâng cao chất lượng và 
hiệu quả công việc; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu sản phẩm 
mới. Tầm nhìn đến năm 2025, Trung tâm có khả năng tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Trong giai 
đoạn đến năm 2025, doanh thu của đơn vị tăng trưởng ổn định 15% hằng năm; có được một số sản phẩm chủ 
lực về CNTT, đặc biệt là trong lĩnh vực IoT; đủ năng lực tham gia đấu thầu những gói thầu có giá trị trên 20 tỷ 
đồng; trở thành đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo và dịch vụ, có uy tín 
cao trong tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

In the academic year 2017-2018, the Center for Information and Communication Technology focuses on 
building a professional and modern working culture; developing the center’s image by improving service and 
promotional information (03 brochures, flyers, at least 05 events in IT, landscape and classroom layout); 
continuing to strengthen the IT application in the unit, building and upgrading 03 application programs 
to improve the quality and efficiency of work; promoting scientific research, innovation and new product 
research. Heading to 2025, the Center will be able to afford recurrent expenditure and investment. During this 
period, the unit revenue grews steadily by 15% annually; developing several key IT products especially in the 
field of IoT; participating in tender packages (up to 20 billion VND); becoming a professional unit operating in 
the field of science, technology, training and services, high reputation in the province and the Mekong Delta.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị sự nghiệp
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Trung tâm Ngoại ngữ

Center for Foreign Languages

Trung tâm Ngoại ngữ tiếp tục cải tiến quy trình làm việc theo phương châm thân thiện, hiệu quả; kiện toàn 
bộ máy nhân sự nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án Chuyển đổi TTNN-ĐHAG  thành đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Trường ĐHAG tự đảm bảo một phần kinh phí giai đoạn 2016 - 2018 và phương án tự chủ về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của TTNN - ĐHAG giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 
2030. Trong năm học 2017-2018, Trung tâm tiếp tục củng cố thực hiện ISO và 5S tại đơn vị; đảm bảo thực hiện 
đầy đủ, nghiêm túc các quy trình ISO trong thực hiện các hoạt động của đơn vị; phấn đấu nâng mức tự đảm 
bảo về chi thường xuyên của đơn vị đạt trên 85%; tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy ở các khóa học; hoàn 
thiện biên soạn tài liệu giảng dạy tiếng Anh theo Khung năng lực 6 bậc và tiếng Anh dành theo thiếu nhi theo 
chuẩn quốc tế; đa dạng hóa các hình thức đào tạo và mở rộng liên kết đào tạo với các trung tâm, cơ sở giảng 
dạy ngoại ngữ trong và ngoài Tỉnh.

The Center for Foreign Languages of An Giang University continues to improve its working procedures in a 
friendly and effective manner; strengthening the human resources for the effective implementation of the 
project of converting the center into public unit belonging to An Giang University - partially covers the budget 
for the period 2016 - 2018 and the plan for organizational structure, personnel and finance autonomy for 
the period 2017 - 2020 with orientation to 2030. During the 2017 - 2018 school year, the Center continues to 
consolidate the implementation of ISO and 5S at the unit; ensure full and rigorous ISO procedures in the im-
plementation of the unit operations; to strive to raise the self-assured level of regular expenditures of the units 
to over 85%; continuing to improve the quality of teaching through the courses; completing the preparation of 
English language teaching materials for 6 level framework and English for children correlating to international 
standards; to diversify forms of training and expand training cooperation with centers and establishments for 
teaching foreign languages inside and outside of the province.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị sự nghiệp



69

Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá

Dormitory Service Center

Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá là trung tâm nội trú đảm bảo an ninh - tiện nghi – hiện đại nhất dành cho sinh viên 
của Trường Đại học An Giang. Trung tâm phấn đấu trở thành một trung tâm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hiệu 
quả cho học tập và đời sống của sinh viên Trường Đại học An Giang. Phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, mang đến một môi trường nội trú thân thiện, thoải mái cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi và 
đảm bảo môi trường cho sinh viên phát triển toàn diện; trung tâm sẽ luôn đồng hành cùng sinh viên Trường 
Đại học An Giang “vững tâm trong học tập, vững tin vào tương lai”.

Dormitory Service Center is striving to become a modern – secured - comfortable facility, providing effective 
support services for learning and life of An Giang University’s students. Dormitory Service Center is currently 
developing infrastructure, improving service quality, providing a friendly, comfortable environment for stu-
dents, facilitating and ensuring the environment for comprehensive student development. Dormitory Service 
Center always accompanies students of An Giang University as the motto “be confident in learning, believe 
in the future".

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị sự nghiệp
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Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Pedagogical Practice School

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm là một trường công lập đa cấp học, ngoài nhiệm vụ giáo dục, đào tạo 
học sinh phổ thông các cấp như các trường khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường còn có nhiệm vụ 
rèn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên và tổ chức các hoạt động chuyển giao và nghiên cứu khoa học giáo dục 
của Khoa Sư phạm. Hiện nay, Trường có cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy học hiện đại, thực hiện mạnh 
mẽ việc đổi mới phương pháp dạy học và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, dạy học. Đội ngũ 
cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn giỏi và nhiều kinh 
nghiệm trong giảng dạy. Ngoài ra, Trường có hệ bán trú cho học sinh khối tiểu học. Với chức năng, mục tiêu 
và trọng trách đó, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm là loại hình trường chuyên biệt, xứng đáng hứa hẹn 
đào tạo nên những thế hệ học sinh năng động và sáng tạo.

The Pedagogical Practice School is a public, multi-level school. In addition to educational mission, the school 
focuses on training professional skills, organizing scientific research and technology transfer activities of the 
Faculty of Education. Currently, the school is equipped with modern teaching facilities, applying innovative 
educational approaches and information technology in management and teaching. In addition, the school 
management staff and teachers are dynamic and creative with excellent teaching expertise and experience. 
Moreover, the school has semi-boarding training system for primary students. With the above difficult func-
tions and missions, The Pedagogical Practice School is a particular multi-level school with strong potentials 
in training active and innovative students.

Thông điệp năm 2017 – 2018 của các đơn vị sự nghiệp
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72 Danh sách Công chức, Viên chức có học vị Tiến sĩ

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ HỌC VỊ TIẾN SĨ

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

1 Võ Văn Thắng Ban Giám hiệu Triết học

2 Trần Văn Đạt Ban Giám hiệu Giáo dục học

3 Đoàn Thanh Nghị Khoa CNTT Khoa học Máy tính

4 Nguyễn Văn Hòa Khoa CNTT Tin học

5 Nguyễn Trần Nhẫn Tánh Khoa KT - CN - MT Khoa học Thủy văn

6 Nguyễn Trần Thiện Khánh Khoa KT - CN - MT Khoa học và Kỹ thuật Môi trường

7 Nguyễn Trung Thành Khoa KT - CN - MT Công nghệ hoá học

8 Tô Thiện Hiền Khoa KT - QTKD Tài chính Ngân hàng

9 Đặng Hùng Vũ Khoa KT - QTKD Kinh doanh Quốc tế

10 Nguyễn Hữu Trí Khoa KT - QTKD Kinh tế Môi trường và Nghiên cứu TNTN

11 Trần Đình Phụng Khoa LLCT Giáo dục Chính trị

12 Trần Lê Đăng Phương Khoa LLCT Luật Dân sự

13 Nguyễn Tuyết Giang Khoa NN - TNTN Dinh dưỡng Vật nuôi

14 Thái Huỳnh Phương Lan Khoa NN - TNTN Xã hội học và Nhân văn

15 Trương Bá Thảo Khoa NN - TNTN Trồng trọt

16 Phạm Văn Quang Khoa NN - TNTN Kỹ thuật đất đai và nguồn tài nguyên nước

17 Nguyễn Văn Minh Khoa NN - TNTN Trồng trọt

18 Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa NN - TNTN Bảo vệ Thực vật

19 Nguyễn Thành Trung Khoa NN - TNTN Công nghệ Thực phẩm

20 Trần Phương Lan Khoa NN - TNTN KHMT Con người cùng với quyền hạn và danh dự kèm theo

21 Hồ Thanh Bình Khoa NN - TNTN Khoa học Thực phẩm

22 Nguyễn Văn Chương Khoa NN - TNTN Khoa học Đất

23 Nguyễn Hữu Thanh Khoa NN - TNTN Kỹ thuật Sinh học

24 Nguyễn Thị Hạnh Chi Khoa NN - TNTN Vi sinh vật học

25 Nguyễn Thế Thao Khoa NN - TNTN Chăn nuôi

26 Phan Phương Loan Khoa NN - TNTN Nuôi trồng Thủy sản Nước ngọt

27 Võ Lâm Khoa NN - TNTN Chăn nuôi

28 Đoàn Thị Minh Nguyệt Khoa NN-TNTN Nông nghiệp và Kỹ thuật Sinh học

29 Võ Thị Minh Phụng Khoa Ngoại ngữ Văn học cổ đại Trung Quốc

30 Trần Thị Thanh Huế Khoa Ngoại ngữ Quản lý Giáo dục

31 Nguyễn Phương Thảo Khoa Sư phạm LL&PPGD môn Toán

32 Trần Văn Thạnh Khoa Sư phạm LL&PPGD môn Vật lý
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LIST OF FACULTIES WITH DOCTORATE DEGREE
No. Name Unit Major

1 Vo Van Thang Rector Board Philosophy

2 Tran Van Dat Rector Board Pedagogics

3 Doan Thanh Nghi Faculty of Information Technology Computer Science

4 Nguyen Van Hoa Faculty of Information Technology Information Technology

5 Nguyen Tran Nhan Tanh
Faculty of Engineering – Technology 
and Environment

Hydrological Science

6 Nguyen Tran Thien Khanh
Faculty of Engineering – Technology 
and Environment

Environmental Science and Engineering

7 Nguyen Trung Thanh
Faculty of Engineering – Technology 
and Environment

Chemistry Technology

8 To Thien Hien
Faculty of Economics & Business 
Administration

Finance – Banking

9 Dang Hung vu
Faculty of Economics & Business 
Administration

Foreign Trade

10 Nguyen Huu Tri
Faculty of Economics & Business 
Administration

Environmental Economics and Natural 
Resources

11 Tran Dinh Phung Faculty of Politics Political Education

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

33 Phạm Thị Thu Hoa Khoa Sư phạm Toán và Thống kê

34 Bùi Phước Phúc Khoa Sư phạm Hóa lý

35 Hồ Chí Thành Khoa Sư phạm Hóa học

36 Phạm Phát Tân Khoa Sư phạm Hóa học

37 Nguyễn Bách Thắng Khoa Sư phạm Quản lý Giáo dục

38 Nguyễn Đức Thăng Khoa Sư phạm Ngữ văn

39 Phạm Thanh Hùng Khoa Sư phạm Văn học Việt Nam

40 Lê Thị Liên Khoa Sư phạm Lịch sử

41 Tiêu Minh Đương Khoa Sư phạm Văn nghệ học (Lý luận Văn học và Nghệ thuật)

42 Lê Ngọc Quỳnh Khoa Sư phạm Toán học

43 Phan Văn Long Em Khoa Sư phạm Toán học

44 Lê Thị Linh Giang Phòng KT&KĐCL Đo lường và đánh giá trong giáo dục

45 Chau Thi Đa Phòng QLKH&HTQT Khoa học Động vật, Dinh dưỡng và Quản lý

46 Nguyễn Văn Kiền Trung tâm NC&PTNT Quản lý Môi trường

47 Huỳnh Thanh Tiến Trung tâm TNNLPTCĐ Quản lý Giáo dục
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No. Name Unit Major

12 Tran Le Dang Phuong Faculty of Politics Civil Law

13 Nguyen Tuyet Giang
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Animal Nutrition

14 Thai Huynh Phuong Lan
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Sociology and Humanities

15 Truong Ba Thao
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Cultivation

16 Pham Van Quang
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Land Techniques and Water Resources

17 Nguyen Van Minh
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Cultivation

18 Nguyen Thi Thanh Xuan
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Plant Protection

19 Nguyen Thanh Trung
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Food Technology

20 Tran Phuong Lan
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Human Environmental Science

21 Ho Thanh Binh
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Food Science

22 Nguyen Van Chuong
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Soil Science

23 Nguyen Huu Thanh
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Biology Techniques

24 Nguyen Thi Hanh Chi
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Microbiology

25 Nguyen The Thao
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Animal Husbandry

26 Phan Phuong Loan
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Freshwater aquaculture

27 Vo Lam
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Animal Husbandry

28 Doan Thi Minh Nguyet
Faculty of Agriculture & Natural 
Resources

Agriculture and Biotechnology

29 Vo Thi Minh Phung Faculty of Foreign Languages Ancient Chinese Literature

30 Tran Thi Thanh Hue Faculty of Foreign Languages Education Management

31 Nguyen Phuong Thao Faculty of Education
Theory and Methods for Teaching 
Mathematics
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No. Name Unit Major

32 Tran Van Thanh Faculty of Education Theory and Methods for Teaching Physics

33 Pham Thi Thu Hoa Faculty of Education Mathematics and Statistics

34 Bui Phuoc Phuc Faculty of Education Chemistry – Physics

35 Ho Chi Thanh Faculty of Education Chemistry

36 Pham Phat Tan Faculty of Education Chemistry

37 Nguyen Bach Thang Faculty of Education Education Management

38 Nguyen Duc Thang Faculty of Education Literature

39 Literature Faculty of Education Vietnamese Literature

40 Le Thi Lien Faculty of Education History

41 Tieu Minh Duong Faculty of Education Literary Theory and Arts

42 Le Ngoc Quynh Faculty of Education Mathematics

43 Phan Van Long Em Faculty of Education Mathematics

44 Le Thi Linh Giang
Examination & Quality Assessment 
Office

Measurement and Assessment in Education

45 Chau Thi Da
Research Management & International 
Relation Office

Animal Science, Nutrition & Management

46 Nguyen Van Kien
Research Center for Rural 
Development

Environment Management

47 Huynh Thanh Tien
Resource Center for Community 
Development

Nguyen Van Kien
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DANH SÁCH TÌNH NGUYỆN VIÊN NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 2012

STT Họ và tên TNV Quốc tịch Nơi công tác Thời gian công tác

1
Jillian Elizabeth 

Primiano
Hoa Kỳ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm Từ 01/08/2011 đến 31/05/2012

2 Jean Yves Legros Pháp Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm Từ  20/02/2012 đến 31/12/2012

3 Charles Howie Anh Khoa NN-TNTN Từ  01/09/2011 đến 31/05/2013

4
Christine Adele Mary 

Scheer
Úc Thư viện Từ 08/08/2011 đến 08/08/2012

5 Peter Thomas hooper Úc Khoa NN-TNTN Từ 01/09/2012 đến 10/08/2013

6
Claire Elizabeth Sullian

Hoa Kỳ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm Từ 25/07/2012 đến 10/06/2013

7 Annie Marie Tran Hoa Kỳ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm Từ 15/08/2012 đến 30/05/2013

8 To Uyen Iris Nguyen Hoa Kỳ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm Từ 15//08/2012 đến 30/05/2013

9 Daniel Bladh Thụy Điển
Phòng QLKH&HTQT

Trung tâm NC KH XH & NV
Từ 01/09/2011 đến 31/05/2012

10 SarahEmily Lekberg Hoa Kỳ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm Từ 25/07/2013 đến 25/07/2014

11
Elena Christine 

Robertson
Hoa Kỳ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm Từ 15/08/2013 đến 30/05/2014

12
Nicholas Connor 

Schcolnik
Hoa Kỳ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm. Từ 15/08/2014 đến 20/02/2015

13

Kenneth Robert Phillips Úc
Phòng QLKH&HTQT

& Khoa NT-TNTN

Từ 25/07/2012 đến 25/12/2012

14 Từ 02/08/2014 đến 01/11/2014

15 Từ 08/05/2015 đến 08/08/2015

16 Từ 01/06/2016 đến 01/10/2016

17
Shirley K. Finocchiaro Hoa Kỳ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm.

Từ 15/01/2015 đến 30/06/2015

18 Từ 17/08/2015 đến  01/06/2016

19
Charles R. Finocchiaro Hoa Kỳ Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư Phạm.

Từ 15/01/2015 đến 30/06/2015

20 Từ 17/08/2015 đến  01/06/2016

21 René Pierre Elie Bourion Pháp Phòng QLKH&HTQT Từ 02/03/2016 đến 02/07/2016

22 Kirsty Mortlock Úc Khoa Ngoại ngữ Từ 15/08/2016 đến 15/12/2016

23 Elizabeth Roche Úc Khoa Ngoại ngữ Từ 15/08/2016 đến 15/12/2016

24 Mia Kataisto Hoa Kỳ Khoa Ngoại ngữ Từ 15/08/2016 đến 31/05/2017

25 Ann Wagner Hoa Kỳ Khoa Ngoại ngữ Từ 15/01/2017 đến 31/05/2017

26 Farshid Moghimi Hoa Kỳ Khoa Ngoại ngữ Từ 15/01/2017 đến 31/05/2017

27 Emil Poeisz Nauy Khoa Ngoại ngữ Từ 02/02/2017 đến 31/05/2017

28 Glen Monroe Noteboom Hoa Kỳ Khoa Ngoại ngữ Từ 02/02/2017 đến 31/05/2017
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LIST OF FOREIGN VOLUNTEERS SINCE 2012

List Of Foreign Volunteers Since 2012

No Full name Nationality Work Place Thời gian công tác

1
Jillian Elizabeth 

Primiano
American

Department of Foreign Languages, 

Faculty of Education
From 01/08/2011 to 31/05/2012

2 Jean Yves Legros French
Department of Foreign Languages,

Faculty of Education
From 20/02/2012 to 31/12/2012

3 Charles Howie British
Faculty of Agriculture & Natural 

Resources;
From 01/09/2011 to 31/05/2013

4
Christine Adele Mary 

Scheer
Australian Library From 08/08/2011 to 08/08/2012

5 Peter Thomas hooper Australian
Faculty of Agriculture & Natural 

Resources;
From 01/09/2012 to 10/08/2013

6
Claire Elizabeth Sullian

American
Department of Foreign Languages,

Faculty of Education
From 25/07/2012 to 10/06/2013

7 Annie Marie Tran American
Department of Foreign Languages,

Faculty of Education
From 15/08/2012 to 30/05/2013

8 To Uyen Iris Nguyen American
Department of Foreign Languages,

Faculty of Education

From 15//08/2012 to 
30/05/2013

9 Daniel Bladh Swedish

Research Center for Social Science 
and Humanities;

Research and International Relation 
Office

From 01/09/2011 to 31/05/2012

10 SarahEmily Lekberg American
Department of Foreign Languages,

Faculty of Education
From 25/07/2013 to 25/07/2014

11
Elena Christine 

Robertson
American

Department of Foreign Languages,

Faculty of Education
From 15/08/2013 to 30/05/2014

12
Nicholas Connor 

Schcolnik
American

Department of Foreign Languages,

Faculty of Education
From 15/08/2014 to 20/02/2015

13

Kenneth Robert Phillips
Australian

Facu lty of Agriculture & Natural 
Resources;

Research and International Relation 
Office

From 25/07/2012 to 25/12/2012

14
From 02/08/2014  to 

01/11/2014

15
From 08/05/2015 to  

08/08/2015

16 From 01/06/2016 to 01/10/2016
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No Full name Nationality Work Place Thời gian công tác

17

Shirley K. Finocchiaro American
Department of Foreign Languages,

Faculty of Education

From 15/01/2015 to 30/06/2015

18
From 17/08/2015 to  

01/06/2016

19

Charles R. Finocchiaro American
Department of Foreign Languages,

Faculty of Education

From 15/01/2015 to 30/06/2015

20
From 17/08/2015 to  

01/06/2016

21
René Pierre Elie 

Bourion
French

Research and International Relation 
Office

From 02/03/2016 to 02/07/2016

22 Kirsty Mortlock Australian Faculty of Foreign Languages From 15/08/2016 to 15/12/2016

23 Elizabeth Roche Australian Faculty of Foreign Languages From 15/08/2016 to 15/12/2016

24 Mia Kataisto American Faculty of Foreign Languages From 15/08/2016 to 31/05/2017

25 Ann Wagner American Faculty of Foreign Languages From 15/01/2017 to 31/05/2017

26 Farshid Moghimi American Faculty of Foreign Languages From 15/01/2017 to 31/05/2017

27 Emil Poeisz Norwegian Faculty of Foreign Languages From 02/02/2017 to 31/05/2017

28
Glen Monroe 
Noteboom

American Faculty of Foreign Languages From 02/02/2017 to 31/05/2017

List Of Foreign Volunteers Since 2012
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

Kinh tế và Quản lý công Khoa học Cây trồng Bảo vệ Thực vật LL&PPDH Toán

Luật Kinh tế Quản trị Kinh doanh Tài chính Ngân hàng Giáo dục Thể chất

Khoa học Máy tính Giáo dục Chính trị Lịch sử Việt Nam LL&PPDH Vật lý

Giáo dục Mầm non LL&PPDH Văn – Tiếng Việt Triết học LL&PPDH Hóa học

LL&PPDH Sinh học LL&PPDH học Địa lý Quản lý Giáo dục
KTXD công trình dân 
dụng và công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

Sư phạm Toán học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Vật lý Sư phạm Địa lý

Sư phạm Lịch sử Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh học
Sư phạm Kỹ thuật 
Nông nghiệp

Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Tin học Giáo dục Thể chất Giáo dục Mầm non

Giáo dục Tiểu học Giáo dục Chính trị Kế toán – Kiểm toán Công nghệ Thực phẩm

Nuôi trồng Thủy sản Kinh tế Quốc tế Công nghệ Sinh học Phát triển Nông thôn

Quản trị Kinh doanh Công nghệ Thông tin Chăn nuôi Tài chính Ngân hàng

Bảo vệ Thực vật Ngôn ngữ Anh Tài chính Doanh nghiệp Khoa học Cây trồng

Kỹ thuật Phần mềm Kinh doanh Nông nghiệp
Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường

Công nghệ Kỹ thuật 
Môi trường

Luật học Việt Nam học

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

Sư phạm Tiếng Anh Bảo vệ Thực vật Công nghệ Thông tin Sư phạm Tin học

Nuôi trồng Thủy sản Công nghệ Thực phẩm Giáo dục Mầm non Chăn nuôi

Công nghệ Sinh học Giáo dục Tiểu học Khoa học Cây trồng Sinh học Ứng dụng

Giáo dục Thể chất Phát triển Nông thôn Việt Nam học Sư phạm Âm nhạc

Sư phạm Mỹ thuật

Chương trình Đào tạo
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TRAINING PROGRAMS
GRADUATE PROGRAMS

Economics and 
Public Management

Plant Science Plant Protection
Theory and Methods for 
Teaching Mathematics

Economics Law Business Administration Finance - Banking Physical Education

Computer Science Political Education Vietnamese History
Theory and Methods for 
Teaching Physics

Preschool Teacher 
Education

Theory and Methods for 
teaching Lirature

Philosophy
Theory and Methods for 
Teaching Chemistry

Theory and Methods 
for Teaching Biology

Theory and Methods for 
Teaching Geography

Education Management
Civil and industrial of 
Construction Engineering 

UNDERGRADUATE PROGRAM S

Mathematics Teacher 
Education Literature Teacher Education Physical Education Geography Teacher 

Education

History Teacher Education Chemistry Teacher Education Biology Teacher 
Education

Agro-techonology 
Teacher Education

English Teacher Education Informatic Teacher 
Education Physical Education Preschool Teacher 

Education

Primary Teacher Education Political Education Accounting - Audit Food Technology

Aquaculture Intertional Economics Biology 
Technology Rural Development

Business Administration Information Technology Animal Husbandry Finance - Banking

Plant Protection English Entrepreneur 
Finance Plant Science

Software Engineering Agricultural Business
Resource and 
Environment 
Management

Environmental 
Engineering

Law Vietnamese Studies

3-YEAR COLLEGE PROGRAMS

English Teacher Education Plant  Protection Information 
Technology

Informatic Teacher 
Education

Aquaculture Food Technology Preschool Teacher 
Education Animal Husbandry

Biology Technology Primary Teacher 
Education Plant Science Applied Biology

Physical Education Rural Development Vietnamese Studies Music Teacher Education

Art Teacher Education
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DANH SÁCH VĂN BẢN GHI NHỚ VỚI CÁC VIỆN, TRƯỜNG

STT Đối tác / Quốc gia Năm ký Hết hạn Nội dung

1
Đại học Ecole de Biologie 

Industrielle (Pháp)
2012 2017

Trao đổi CBGV, thông tin, tài liệu, hoạt động nghiên 
cứu.

2
Đại học ESTI 

(Pháp)
2012 2017

Trao đổi CBGV và các hoạt động nghiên cứu khoa 
học

3
Đại học Cergy-Pointoise

(Pháp)
2012 2017

Trao đổi CBGV, SV; Xúc tiến hội thảo và các chủ đề 
nghiên cứu có liên quan ; Gửi các sinh viên Tiến sĩ 
và sau Tiến sĩ

4
Viện BrightHope 

(Campuchia)
2013 2018

Đào tạo trình độ ĐH cho SV  do BHI giới thiệu; Hỗ 
trợ BHI tham quan các doanh nghiệp NN tại AG; Hỗ 
trợ giảng viên BHI tham gia hội thảo về NN, GD và 
MT tại ĐHAG

5

Đại học Quốc gia Úc, Khoa NC Xã 
hội & Nhân khẩu học 

(Úc)

2013 -
Trao đổi CBGV; Xây dựng chương trình đào tạo ngắn 
hạn;  Hỗ trợ, hợp tác  học tập kinh nghiệm giáo dục

6
Trung tâm SEAMEO Regional for 

Tropical Biology-013
2013 2013

Tổ chức tập huấn ngắn hạn về “Tối ưu hóa nguồn 
nguyên liệu sẵn có ở địa phương trong công thức 
thức ăn cho nuôi thủy sản quy mô nhỏ bền vững ở 
Đông Nam Á”

7
Đại học Andalas,  Khoa Nông 

nghiệp, (Indonesia)
2013 2018

Liên kết đào tạo; Hợp tác nghiên cứu; Tạo cơ hội 
tham dự hội thảo, hội nghị cho CBGV, SV và lãnh đạo  
hai trường; Trao đổi các ấn phẩm khoa học, giáo dục

8
Đại học Kagoshima

(Nhật Bản) 
2013 2018

Trao đổi CBGV, SV và các hoạt động  nghiên cứu 
khoa học

9
Đại học Saga

(Nhật Bản)
2013 2016

Trao đổi CBGV, SV; Xúc tiến hội thảo và các chủ đề 
nghiên cứu có liên quan

10
Đại học Griffth

(Ireland)
2013 2016

Trao đổi CBGV, SV (mỗi bên tự tìm nguồn kinh phí); 
Hợp tác nghiên cứu, viết bài báo;  Tạo cơ hội tham 
dự các hội thảo, hội nghị cho CBGV, SV và lãnh đạo 
hai trường; Trao đổi SV thực tập; Trao đổi tài liệu 
khoa học; Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn 
hạn

11
Đại học Ben-Gurion, Negev, Beer-

Sheva (Israel)
2014 2017

Trao đổi CBGV, SV hợp tác tổ chức seminar, hội thảo 
chuyên  đề, dự án nghiên cứu; hỗ trợ phát triển hoạt 
động học thuật khác mà hai bên quan tâm. 

12
Đại học Miyagi

(Nhật Bản)
2014 -

Trao đổi GV, SV, thông tin tài liệu học thuật, Hợp tác 
đào tạo, chuyển giao công nghệ; thực hiện chương 
trình, học thuật, dự án ngắn hạn. 
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STT Đối tác / Quốc gia Năm ký Hết hạn Nội dung

13
Đại học Andalas 

(Indonesia)
2016 -

Tăng cường hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau 
về Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Trao đổi CBGV. 

14

Trung tâm nghiên cứu và đổi mới 
Edmund Mach Foundation 

(Ý)

2016 2021

Hai bên hợp tác tạo điều kiện nghiên cứu khoa 
học và phát triển hợp tác trong các lĩnh vực “nông 
nghiệp bền vững, sản xuất lương thực và bảo vệ môi 
trường”.

16

Đại học Công nghệ Thonburi King 
Mongkut 

(Thái lan)

2016 2021

Trao đổi CBGV, SV; Liên kết hoạt động nghên cứu và 
xuất bản nghiên cứu; Hợp tác trong các hoạt động 
semina, thảo luận học thuật; các chương trình đào 
tạo ngắn hạn. 

17 Đại học HZ Hà Lan 2016 2021
Trao đổi CBGV, SV, Học giả; Phát triển các chương 
trình nghiên cứu; trao đổi các thông tin, tài liệu học 
thuật; Hợp tác thông qua các dự án liên kết

18
Đại học Bang Indiana State

(Hoa kỳ)
2016 2021

Trao đổi tài liệu, ấn phẩm 02 bên quan tâm;

Chia sẻ về chương trình đào tạo, khóa học; Thực 
hiện các chương trình, khóa học liên kết (hội nghị, 
seminar,…); Trao đổi GV, CB nghiên cứu, SV tập sự, 
và SV Cao học; Hợp tác trong các dự án nghiên cứu

19
Đại học Toàn Cầu

(Canada)
2016 -

Hợp tác phát triển GD-ĐT thông qua chương trình 
đào tạo Tiếng Anh Online.

20
Đại học Massey

(New Zealand)
2016 2021

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh học tập tại New Zealand; 
Liên kết thực hiện các khóa học ngắn hạng nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn của CBGV; Trao đổi 
GV; Tham gia các buổi seminar, cương trình hội nghị 
về học thuật.

21
Đại học Công nghệ Queensland 

(Úc) 
2016 2021

Phát triển dự án liên kết giữa 02 bên; Liên kết tổ 
chức các chương trình học thuận và nghiên cứu 
khoa học; Trao đổi CBGV nhằm nâng cao trình độ; 
trao đổi các tài liệu, ấn phẩm về các lĩnh vực 02 bên 
quan tâm

22 Viện Công nghệ Châu Á AIT 2017 2020
Tổ chức các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực xuất 
bản, nghiên cứu, trao đổi nguồn lực và các chương 
trình đào tạo vì sự phát triển của ĐBSCL.
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DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

STT Tên dự  án
Tổ chức tài trợ/

Quốc gia
Thời gian 
thực hiện Hoạt động Dự án

1

Dự án ICRE giai đoạn II: 
Đề tài “Khảo sát thị trường 
tiêu thụ nội địa của sản 
phẩm gạo đạt tiêu chuẩn 
Global GAP” phục vụ cho 
Dự án ICRE của tỉnh AG

 Dự án ICRE của 
tỉnh An Giang 2012

1. Thu thập dữ liệu về người tiêu dùng, thị trường và 
các đối tác liên quan;

2. Ước lượng, mô tả nhu cầu thị trường;

3. Phân tích SWOT cho tiêu thụ gạo Global GAP nhằm 
đề xuất chiến lược và định hướng các giải pháp;

4. Hội thảo báo cáo kết quả điều tra - xác định hướng 
hành động.

2

Tăng cường năng lực 
giảng dạy và nghiên cứu 
của Trường ĐH An Giang 
trong thời kỳ toàn cầu hóa 
(TRIG)

World Bank, Bộ 
GD&ĐT 2012

1. Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu cho 
CBGV các Khoa Sư phạm, NN-TNTN, KT - CN - MT, KT 
- QTKD

2. Cải tiến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. 

3

Đánh giá hiệu quả việc 
thực hiện sản xuất theo 
hướng gap trong mô hình 
“cánh đồng mẫu lớn”  - 
Chương trình hỗ trợ kỹ 
thuật hậu gia nhập WTO 
- Dự án ICRE

Dự án ICRE của 
tỉnh An Giang 2012

1. Thu thập dữ liệu về nông dân tham gia Mh CĐML và 
các đối tác liên quan;

2. Phân tích mức độ hài lòng của nông dân đang tham 
gia mô hình, mong muốn của nông dân chưa tham gia 
liên kết với doanh nghiệp có tham gia CĐML trong thời 
gian tới;

3. Thảo luận nhóm chuyên gia nhằm ghi nhận ý kiến 
phản hồi về kết quả khảo sát, đề xuất chiến lược và 
định hướng các giải pháp;

4. Hội thảo báo cáo kết quả điều tra - xác định hướng 
hành động.

4

Đánh giá năng lực quản 
lý, triển khai, thực hiện 
luật dạy nghề từ cơ quan 
quản lý, doanh nghiệp sử 
dụng lao động, cơ sở đào 
tạo nghề và người được 
đào tạo nghề ở Đồng bằng 
sông Cửu long: trường 
hợp ở tỉnh An Giang và 
Bến Tre

Quỹ Hỗ trợ Sự 
tham gia của người 
dân và trách nhiệm 

giải trình (PAR-
AFF)/ Đan Mạch

11/2013 – 
9/2014

1. Đánh giá năng lực của các ban ngành trong địa 
phương (cấp tỉnh, huyện, xã) trong việc thực hiện triển 
khai và quản lý các hoạt động trong QĐ 1956;

2. Đánh giá về năng lực của các cơ sở đào tạo nghề địa 
phương trong quá trình thực hiện luật đào tạo nghề ;

3. Đánh giá về người học (điều kiện học vấn, khả năng 
tham gia, khả năng ứng dụng sau khi học,….);

4. Đánh giá về chất lượng đào tạo nghề thông qua các 
Doanh nghiệp sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh.

5

Hướng tới môi trường 
không độc chất vùng 
Đông Nam Á - Towards a 
non-toxic Environment in 
South East Asia Phase II

PAN AP – 
Pesticide Action 
Network for Asia 
and The Pacific/ 

Malaysia

2012 - 2018

1. Hoạt động cộng đồng giám sát việc sử dụng thuốc 
BVTV (CPAM);

2. Phát triển giống Lúa mùa nổi ở cấp độ cộng đồng

3. Xuất bản sách về Bộ sưu tập dạng hình bông Lúa 
mùa nổi;

4. Các phong trào nâng cao nhận thức về tác hại của 
hóa chất BVTV lên sức khỏe và cộng đồng.

Danh mục các chương trình dự án trong nước và quốc tế
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STT Tên dự  án
Tổ chức tài trợ/

Quốc gia
Thời gian 
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6

Nghiên cứu “Nâng cao 
khả năng phục hồi của 
cộng đồng thông qua 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu: Nghiên cứu và tập 
huấn để bảo tồn và phát 
triển hệ thống canh tác 
lúa mùa nổi - cây màu ở 
xã Vĩnh Phước, huyện Tri 
Tôn, tỉnh An Giang”  

SEARCA/ 
Phillipines

1/2014 - 
2015

1. Điều tra, phỏng vấn về kinh tế - xã hội và sinh kế của 
nông dân trồng LMN màu tại xã Vĩnh Phước;

2. Tập huấn về sản xuất nông nghiệp bền vững;

3. Tập huấn về kinh doanh và tổ hợp tác trong sản xuất 
nông nghiệp sạch;

4. Tập huấn về chế biến và an toàn thực phẩm;

5. Tổ chức các hội thảo liên quan.

7

Dự án “Nâng cao năng lực 
các dịch vụ tâm lý xã hội 
cho trẻ em mồ côi nhiễm 
HIV/AIDS và trẻ bị ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS thông 
qua các dịch vụ trực tiếp 
và đào tạo công tác xã 
hội”

WWO (Worldwide 
Orphans 

Foundation)

10/2012 – 
6/2013

Xây dựng và thực hiện các seminar về công tác xã hội 
dành cho các nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp 
và bán chuyên nghiệp; Thực hiện các buổi trình bày 
nâng cao nhận thức về công tác xã hội cho sinh viên; 
Cung cấp các hỗ trợ trực tiếp và quản lý ca tại AG, bao 
gồm cả các dịch vụ chuyển gởi; Hỗ trợ tâm lý xã hội và 
kiến thức cho trẻ OVC và gia đình các em; Liên kết và 
chuyển gởi trong mạng lưới hỗ trợ trẻ mồ côi nhiễm và 
ảnh hưởng HIV/AIDS tại AG;

8

Dự án “Tăng cường hiểu 
biết về chính sách ưu đãi 
cho học sinh thiệt thòi 
nhằm đẩy lùi tham nhũng 
trong giáo dục"

World Bank 2014 - 2015

1. Giảng dạy ngoài giờ lên lớp;

2. Tổ chức thi hùng biện cho HS ;

3. Tập huấn nâng cao năng lực cho CB quản lý, GV các 
trường THCS, THPT ở huyện Tịnh Biên;

4. Xây dựng và triển lãm Ki-ốt thông tin, phát tờ bướm 
truyền thông. 

9

Bảo tồn và lượng hóa hệ 
sinh thái nông nghiệp đất 
ngập nước  và kiến thức 
đối với an ninh về nước 
và khả năng phục hồi 
tại ĐBSCL (Nghiên cứu 
SUMERNET)

SUMERNET/

Thái Lan

2014 - 2017

1. Nghiên cứu hệ sinh thái trên lúa mùa nổi;

2. Nâng cao năng lực nông dân trồng LMN trong việc 
xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm;

3. Tập huấn nâng cao nhận thức, kết nối thị trường tiêu 
thụ;

4. Hội thảo kết nối thị trường tiêu thụ;

5. Thành lập mạng lưới các nông dân trồng và sản xuất 
lúa mùa nổi;
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10

Nghiên cứu “Quản lý 
nguồn tài nguyên nước 
trong cộng đồng vùng 
ĐBSCL” PEER

Viện Hàn Lâm 
Khoa học Hoa Kỳ 

và Tổ chức USAID/

Hoa Kỳ

9/2014 – 
9/2017

1. Nghiên cứu về quản lý nguồn nước tại An Giang và 
Sóc Trăng;

2. Tổ chức các cuộc khảo sát thực địa ở hai địa phương, 
phỏng vấn cấp lãnh đạo sở huyện và xã, và nông dân;

3. Tổ chức các cuộc hội thảo về tầm quan trọng của 
quản lý nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu tại 
TX. Vĩnh Châu - ST tháng 5/2015;

4. Tài trợ đào tạo 02 học viên cao học chuyên ngành 
môi trường và biến đổi khí hậu cho Trường ĐHAG, và 
Phòng TNMT Tịnh Biên.;

5. Tài trợ tiếp 2 - 3 học viên cao học về ngành môi 
trường, nước và biến đổi khí hậu cho tỉnh ST.

11 Dự án MEKARN Sida/ Thụy Điển 2014 - 2017 Đào tạo tiến sĩ và thực hiện nghiên cứu .

12

Đánh giá hiện trạng quản 
lý chất thải rắn TP.Long 
Xuyên (Nghiên cứu Chất 
thải rắn TP.Long Xuyên)

TP. Vaxjo / 

Thụy Điển 2015

1. Phối hợp với Sở TNMT trong việc thực hiện một số 
hoạt động của Dự án “Växjö – An Giang Partnership 
Program for improved Waste Management” trong 
chương trình hợp tác giữa tỉnh AG và TP. Vaxjo – Thụy 
Điển;

2. Thực hiện điều tra về “Khảo sát chất thải rắn tại TP. 
Long Xuyên, tỉnh AG” một hoạt động của Dự án “Nâng 
cao năng lực thực hành quản lý chất thải rắn ở TP. 
Long Xuyên, tỉnh AG”.

13

Đánh giá tính ổn định lâu 
dài về đa dạng sinh học 
và kinh tế xã hội dựa trên 
mô hình lúa mùa nổi và hệ 
thống canh tác lúa thâm 
canh ở ĐBSCL

Tổ chức RUFFORD/ 
Anh 2015 - 2016

1. Đánh giá tính chất vật lý đất;

2. Đánh giá chất lượng nước;

3. Đánh giá đa dạng sinh học.

14

Dự án LMPPI quản trị hợp 
lý tài nguyên thiên nhiên 
để cải thiện sinh kế ở 
vùng lũ của ĐBSCL

Tổ chức USAID/

Hoa Kỳ
2015 - 2017

1. Nghiên cứu sinh kế trong mùa lũ – điều tra xã hội 
học;

2. Nghiên cứu mô hình lúa mùa nổi – màu;

3. Nghiên cứu mô hình thủy sản mùa lũ;

4. Tập huấn kỹ thuật trồng màu, nuôi thủy sản và trồng 
LMN;

5. Hội thảo khởi động, tổng kết năm và tổng kết dự án.

15

Chương trình Tiếng Anh 
dành cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn 
Access

Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ 1/2015 - 

9/2016

1. Bồi dưỡng kỹ  năng tiếng Anh, vi tính cho học sinh 
lớp 8 có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh AG.;

2. Tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động phục vụ 
cộng đồng;
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16

Nghiên cứu các mô hình 
HTX Nông nghiệp kinh 
doanh thành công và thất 
bại tại Việt Nam

Tổ chức JICA/ 
Nhật

12/2015 - 
4/2016

Thăm và phỏng vấn 08 HTX thành công và thất bại tại 
ĐBSCL.

17

Triển khai và huấn luyện 
4 bộ tài liệu quản lý HTX 
nông nghiệp theo mô hình 
Nhật Bản

Tổ chức JICA/ 
Nhật

1/2016 - 
4/2016

Đi cùng Trưởng hoặc Phó đại diện JICA Việt Nam để 
giới thiệu 04 tài liệu đến UBND các tỉnh và huấn luyện 
chuyển giao.

18

Khảo sát hành vi và thói 
quen của những người 
mua bán chuột tại tỉnh An 
Giang.

Tổ chức 
METABIOTA/

Hoa Kỳ

8/2015 - 
3/2016

Khảo sát thói quen của người  mua bán chuột để tìm 
giải pháp bảo vệ sức khỏe trong KD.

19

Vai trò của giới và những 
mối quan hệ: Sự tham gia 
của phụ nữ dân tộc trong 
quản lý nước ở xã Ô Lâm 
– huyện Tri Tôn – tỉnh An 
Giang

SEARCA/ 
Phillipines 2016 - 2017

 1. Nghiên cứu và đánh giá vai trò phụ nữ dân tộc trong 
việc quản lý nước tại xã Ô Lâm. 

2. Kiến nghị giải pháp và chính sách liên quan.

20

Đánh giá hệ thống lúa 
mùa truyền thống đối với 
việc thích ứng biến đổi khí 
hậu tại ĐBSCL

SEARCA/ 
Phillipines 2016 - 2017

1. Đánh giá hệ thống canh tác lúa mùa truyền thống tại 
04 tỉnh: AG, Long An, Kiên Giang và Đồng Tháp;

2. Phân tích những mặt ưu khuyết điểm của hệ thống 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

3. Đánh giá và sưu tập bộ giống lúa mùa truyền thống 
tại 04 tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long 
An phục vụ cho bảo tồn gen.

21

Đánh giá hệ thống canh 
tác nông nghiệp sinh thái 
lúa mùa nổi cho một xã 
hội khỏe và thích ứng biến 
đổi khí hậu vùng hạ lưu 
sông Mekong và Myanmar 
–  Hoạt động tiền khảo 
sát và hội thảo đánh giá 
nhu cầu tại vùng ĐBSCL

ĐH Quốc gia Úc/ 
Úc 4 - 6/2016

1. Khảo sát đánh giá nhu cầu mở rộng vùng trồng Lúa 
mùa nổi tại An Giang, Đồng Tháp và Long An;

2. Hội thảo “Đánh giá hệ thống canh tác nông nghiệp 
sinh thái lúa mùa nổi cho một xã hội khỏe và thích 
ứng biến đổi khí hậu vùng hạ lưu sông Mekong và 
Myanmar” tại huyện An Phú;

3. Kết quả đánh giá hình thành Dự án phát triển 
vùng trồng lúa mùa nổi tại Việt Nam, Campuchia và 
Myanmar.

22
Nâng cao năng lực nghiên 
cứu và đổi mới sáng tạo ở 
Việt Nam (ENHANCE)

Erasmus + 
European Union 2016 - 2018

1. Tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao năng lực 
nghiên cứu và sáng tạo;

2. Cung cấp trang thiết bị, sách, tài liệu trực tuyến hỗ 
trợ nâng cao năng lực nghiên cứu và sáng tạo.
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23

Phát triển chương trình 
giảng dạy về An toàn Môi 
trường và Bảo tồn đa dạng 
sinh học trong khu vực 
Đông Nam Á (CONSEA)

Liên hiệp hội

Khoa học Châu Âu
2016 - 2018 Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ.

24

Tác động của việc giảm 
dinh dưỡng và lượng phù 
sa đến sản xuất nông 
nghiệp và sinh kế ở ở An 
Giang

Oxfam 10/2016 – 
06/2017 Tổ chức khảo sát và hội thảo.

25

Chương trình tiếng Anh 
dành cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn trong 
tỉnh An Giang English 
Access Microscholarship 
Program 2016-2018

Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ 2016 - 2018

1. Bồi dưỡng kỹ  năng tiếng Anh, vi tính cho học sinh 
lớp 8 có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh AG;

2. Tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động phục vụ 
cộng đồng.

26

Quantifying the trade-
offs between ecosystem 
service provision and 
water management in rice 
systems

SIDA/ Thụy Điển 2017-2019
Đào tạo Tiến sĩ, triển khai các hoạt động nghiên cứu 
khoa học;  Chia sẻ kết quả nghiên cứu liên quan đến 
quản lý dịch vụ sinh thái.

27

Cung cấp nước uống sinh 
hoạt: sự tham gia và tăng 
cường năng lực của phụ 
nữ dân tộc Khmer trong 
quản lý nguồn nước tại 
huyện Tịnh Biên, An Giang

DAP/ Úc 2016 - 2017

1. Khảo sát thực tế hiện trạng sử dụng nước tại cộng 
đồng.

2. Khảo sát các điểm có thể xây dựng giếng khoan có 
sự tham gia của người dân tại cộng đồng.

3. Tiến hành xây dựng giếng khoan và tập huấn cho 
phụ nữ và nam trong việc sử dụng, bảo quản và quản 
lý các giếng nước được tài trợ từ dự án.

28 Agriculture for food 
security (AgriFose 2030) SIDA/ Thụy Điển 2017 - 2030 Hợp tác đào tạo, tổ chức hội thảo và trao đổi nghiên 

cứu giữa các nước thành viên.

29 Dự án ACTAE (AliSEA)

Liên minh nghiên 
cứu nông nghiệp 
sinh thái Đông 

Nam Á

2017

1. Xuất bản kỷ yếu hội thảo “Bảo tồn hệ thống canh tác 
sinh thái trên nền lúa mùa nổi tại ĐBSCL, Việt Nam”;

2. Tổ chức hội thảo với các bên liên quan để chia sẻ 
kết quả nghiên cứu;

3. Tổ chức tham quan thực địa vùng bảo tồn lúa mùa 
nổi tại huyện Tri Tôn – AG;

4. Tăng cường mở rộng mạng lưới nghiên cứu để tìm 
thêm nguồn tài trợ; cho việc mở rộng khu vực bảo tồn 
hệ thống canh tác nông nghiệp sinh thái kết hợp với 
lúa mùa nổi tại lưu vực sông Mekong và Myanmar.
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30

Xây dựng khả năng thích 
ứng với các nguồn gây 
ngập lụt tại Đông Nam 
Á và Đông Á thông qua 
phương pháp tiếp cận 
dựa vào cộng đồng có 
ứng dụng công nghệ 
(REMATCH)

NERC (Hội đồng 
nghiên cứu môi 
trường tự nhiên)

2016 – 
2017

1. Tổ chức 02 hội thảo với các bên có liên quan về 
vấn đề quản lý lũ lụt, có sự tham gia của các đối tác 
đến từ ĐH Newcastle và Đại học Northumbria – Vương 
Quốc Anh, ĐH Kỹ thuật và Công nghệ Bangladesh – 
Bangladesh và Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Lan;

2. Tham dự chương trình tập huấn nâng cao năng lực 
nghiên cứu cho thành viên đề tài tại Anh;

3.Tham dự hội thảo tại Bangladesh để trao đổi và chia 
sẻ các thông tin liên quan trong việc quản lý lũ lụt.;

4. Thiết lập 02 trạm đo lượng mưa phục vụ cung cấp 
số liệu cho đề tài;

5. Thực hiện thảo luận nhóm, khảo sát hộ và phỏng 
vấn sâu về các tác động của các loại hình lũ và cách 
ứng phó hiện có từ cộng đồng và các đơn vị quản lý.

31 Chương trình Vietnam 
Field School 2017 Lần II

Đại học quốc gia 
Úc/ Úc 2017

1. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu;

2. Tham quan thực tế các mô hình canh tác tại AG;

3. Sinh viên ĐH QG Úc cùng sinh viên ĐHAG giao lưu 
về văn hóa.
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH TIÊU BIỂU 
ĐANG THỰC HIỆN, NGHIỆM THU VÀ ĐÃ CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG

STT Tên đề tài Họ và tên CNĐT

1 Ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu Phan Phương Loan

2 Nghiên cứu ứng dụng hoàn chỉnh quy trình sinh sản nhân tạo và SXG cá tra nghệ Vương Học Vinh

3 Phục tráng giống gà tàu vàng địa phương có sức tăng trọng cao, chất lượng thịt tốt Võ Lâm

4 Nghiên cứu kỹ thuật SXG cá rô biển tại An Giang Phan Phương Loan

5 Nghiên cứu tạo mẫu xà cừ in vitro và nghiên cứu quy trình vi nhân giống cây Bình 
vôi bằng phương pháp nuôi cấy mô Nguyễn Thị Mỹ Duyên

6 Thiết kế giáo trình điện tử tiếng Trung sơ cấp Huỳnh Thị Tố Nga

7 Nghiên cứu chế biến sữa ấu tiệt trùng Trần Xuân Hiển

8 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá trê vàng Phan Phương Loan

9
Xây dựng quy trình sản xuất sữa gạo Cao Thị Luyến,

Hồ Thanh Bình

10 Xây dựng trang web hỗ trợ quá trình dạy và học học phần Tin học chuyên ngành 
Sư phạm Toán Phạm Văn Bản

11 Chế tạo thiết bị tưới tự động
Phạm Văn Quang,

Phạm Minh Tân

12 Xây dựng website hỗ trợ dạy – học, học phần Vật lý đại cương A1 Võ Văn Dễ

13 Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa 
học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang Đoàn Thanh Nghị

14 Ứng dụng ảnh viễn thám (Radar) và GIS đánh giá thực trạng và điều chỉnh bản đồ 
lịch thời vụ (3 vụ lúa/năm) ở 02 huyện Châu Thành và Thoại Sơn, tỉnh An Giang Phạm Duy Tiễn
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STT Tác giả Tên bài báo

1 Võ Văn Thắng Dấu ấn văn hóa Pháp trong kiếm trúc tôn giáo ở cù lao Giêng.

2

Võ Văn Thắng,

Nguyễn Thị Ngọc Thơ ,

Huỳnh Thanh Tiến,

Trần Thị Thanh Huế

CDIO – An educational framework for curricular planning and outcome-based 
assessment.

3

Võ Văn Thắng,

Nguyễn Hữu Trí , 

Hồ Bạch Nhật

Building a theory framework of Vietnamese consuming culture on the concepts 
of consumer behavior.

4

Võ Văn Thắng, 

Nguyễn Thị Ngọc Thơ, 

Trần Xuân Hải

Hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa của Việt Nam – từ nhận thức đến hành 
động.

5
Võ Văn Thắng, 

Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Dấu ấn văn hóa Pháp trong kiến trúc ở An Giang cuối thế kỷ XIX - nửa đầu thế 
kỷ XX.

6
Võ Văn Thắng, 

Lê Huy Thực
Truyện Kiều - tên tác phẩm và nội dung xã hội.

7

Trần Văn Đạt, 

Võ Văn Thắng,

Lê Minh Tuấn Lâm

Khám phá và phân tích các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức trong nghiên 
cứu khoa học

8

Bùi Trung Hưng, 

Võ Văn Thắng,

Nguyễn Duy Anh Tuấn, 

Trần Hồng Nhung

Năng lực tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên 
các trường đại học địa phương thuộc vùng nam bộ.

9

Lê Thị Linh Giang, 

Trần Thị Lan Anh,

Châu Sôryaly

Ảnh hưởng của các yếu tố về sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào 
tạo tại một số trường đại học thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

10 Trương Chí Hùng Lỗi cú pháp của học sinh Khmer tại Trường Dân tộc Nội trú tỉnh An Giang và 
hướng khắc phục.

11 Trần Tùng Chinh Đóng góp khoa học của Nguyễn Đổng Chi trong phần khảo dị “kho tàng truyện 
cổ tích Việt Nam”.

12 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Chính sách cai trị của Pháp ở An Giang từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ 
XX.

13 Trần Thị Kim Liên Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở tỉnh An Giang qua 
nghiên cứu trường hợp cấp huyện.
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14
Phan Thị Ngọc Nhanh, 

Lê Ngọc Phượng
Tỉ lệ thừa cân béo phì và các yếu tố có liên quan ở trẻ 5 đến 6 tuổi tại thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang.

15
Lê Thị Á Đông, 

Nguyễn Thị Mai Trang
Thái độ của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng: nghiên cứu thực nghiệm 
tại siêu thị Coopmart, An giang.

16
Hồ Bạch Nhật, 

Trần Thanh Sang

Đo lường sự thoả mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM 
của một số ngân hàng TMCP tại thành phố Long Xuyên: so sánh giữa mô hình 
Servperf và Gronroos.

17 Đoàn Vinh Thăng Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả kinh doanh: vai trò tương tác của 
sở hữu nhà nước.

18 Nguyễn Thị Minh Hải Tác động của âm nhạc lên hành vi người tiêu dùng.

19 Trần Lê Đăng Phương Đặc thù quyền tác giả và quyền liên quan trong Trường Đại học

20 Phạm Xuân Phú Vai trò của việc tiếp cận các phương tiện truyền thông ở vùng bị nhiễm mặn và 
biến đổi khí hậu ở xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

21 Võ Thanh Tân Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá trèn bầu (Ompok Bimaculatus).

22 Khưu Phương Yến Anh Nghiên cứu xạ khuẩn có khả năng đối kháng nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa 
phân lập từ đất tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

23 Nguyễn Văn Mện Phổ tán sắc Plasmon của hệ Graphene hai lớp với điện môi nền không đồng 
nhất ở nhiệt độ không tuyệt đối.

24 Phạm Duy Tiễn Ứng dụng ảnh vệ tinh Modis theo dõi diễn biến lũ tại tỉnh An Giang (từ năm 
2000 đến 2013) và thành lập bản đồ lũ năm 2013.

25 Lê Hoàng Anh Bảo mật trong mạng cảm biến không dây trên lớp data link.

26 Trần Tùng Chinh Đặc điểm thi pháp truyện dân gian An Giang.

27 Nguyễn Thị Xuân Mai Phát triển năng lực viết văn nghị luận cho học sinh qua sử dụng một số hình 
thức ghi chép trong dạy đọc hiểu văn bản nghị luận.

28 Lê Ngọc Hiệp
Kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm và một số yếu tố 
liên quan của người kinh doanh thức ăn đường phố tại thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang năm 2014

29

Lưu Thị Thái Tâm, 

Châu Sôryaly, 

Chau Khon

Các yếu tố tác động đến quyết định chọn trường đại học của học sinh lớp 12 tại 
thành phố Long Xuyên, An Giang.

30 Đoàn Vinh Thăng Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của đội ngũ bán hàng: trường hợp công 
ty thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh ở khu vực miền Tây.

31
Nguyễn Thị Kim Quyên, 

Chau Thi Đa
Khảo sát sinh kế nông nghiệp và thủy sản đang sử dụng hệ sinh thái dọc sông 
Hậu tại thành phố Long Xuyên, An Giang.
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32 Nguyễn Thị Thái Trân Đặc điểm văn hóa qua địa danh hành chính tỉnh An Giang.

33

Lê Thị Linh Giang,

Châu Sôryaly,

Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên 
Chương,

Chau Khon

A survey on the quality of curriculum through the evaluation of english-major 
alumni at An Giang University to meet the employers’ needs.

34

Nguyễn Phi Bằng, 

Lê Thị Thúy Hằng,

Nguyễn Thế Thao

Survey on prevalance of blood parasites on beef cattle in cho moi district-An 
Giang province.

35 Phan Văn Long Em Indentical synchronization in complete network of reaction-diffusion equations 
of fitzhugh-nagumo.

36 Nguyễn Nguyệt Nga Some solutions to overcome the misspelling for the students of primary 
education sector, An Giang University.

37 Phạm Phát Tân Magnesium doped tio2 photocatalyst on degradation of phenol under uv-
visible light.

38
Huỳnh Thanh Tiến,

Trần Thị Thanh Huế

Exploring factors hindering lectures’ research engagement and their 
satisfactory attitudes towards professional development activities organiesd 
in a Mekong Delta’s University.

39
Trần Thị Thanh Huế

Huỳnh Thanh Tiến
Socio-cuktural context and professional leaning and development in 
vietnamese higther education: insights from policy document analysis.

40 Nguyễn Hữu Trí Vulnerability assessment in the Mekong Delta of Vietnam: A review.

41 Chi Đô Na Input in second language acquisition.

42 Dương Thị Diễm Phúc Vietnamese studens’ attitudes towards error-related issues in efl writing 
classes.

43 Nguyễn Hồ Thanh Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 
hậu trên địa bàn An Giang trong thời gian qua.

44 Trần Minh Hiếu
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú đối với chất 
lượng dịch vụ khám chữa bệnh - nghiên cứu điển hình tại Bệnh viện Đa khoa 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

45 Trần Minh Hiếu Giải pháp nâng cao sự hài lòng của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu 
tại Trường Đại học An Giang.

46 Hồ Bạch Nhật Đánh giá các yếu tố thuộc chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của 
khách hàng tại siêu thị Điện Máy Xanh Long Xuyên

47 Hồ Bạch Nhật Phân khúc thị trường khách du lịch Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, thành phố Châu 
Đốc.
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48 Nguyễn Thị Kim Anh Xây dựng chỉ số minh bạch và công bố thông tin cho các công ty niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam.

49 Phạm Xuân Quỳnh Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam.

50 Phạm Xuân Quỳnh Ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2016.

51 Trịnh Thị Hợp Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trên 
báo cáo thường niên của các doanh nghiệp trên sàn UpCom.

52 Lê Thị Cẩm Chi Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng mô hình đất ngập nước 
nhân tạo dùng sậy, nến, vetiver.

53 Trương Đăng Quang Hiện trạng khai thác đất sét cho sản xuất gạch ngói nung ở xã Long Giang, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

54 Trương Đăng Quang Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý cây xanh Khu Trung tâm 
Trường Đại học An Giang.

55 Dương Mai Linh Water management and methane emission from rice cultivation: A case study 
in An Giang province, Vietnam.

56 Nguyễn Trần Thiện Khánh Microalgal culture with digestate from methane fermentation - concentration 
of digestate on growth of three microalgal species.

57 Lê Trung Thư Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ 
thông và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

58 Lê Trung Thư Một số nghiên cứu về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học ở Việt 
Nam.

59
Phan Phước Toàn

Nguyễn Trung Thành
Tổng hợp vật liệu FexOy/tro trấu và vai trò của chất mang trong hấp phụ asen 
từ nước ngầm.

60 Nguyễn Trung Thành CO oxidation reaction activity of Pt cluster catalysts on Ti0.9Mo0.1O2 support.

61 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nghiên cứu nhân giống cây hà thủ ô trắng (streptocaulon juventas merr.) bằng 
phương pháp nuôi cấy mô.

62 Huỳnh Anh Một số vấn đề pháp lý về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân 
hàng thương mại.

63 Huỳnh Ngọc An Giá trị tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay.

64 Nguyễn Phan Thị Thùy Dung Tính nhân văn trong tư tưởng thời kỳ Lý - Trần.

65 Lê Thị Mỹ An Một số kết quả thực hiện xóa đói giảm nghèo ở An Giang.

66 Lê Thị Mỹ An Du lịch cộng đồng một giải pháp xóa đói giảm nghèo ở An Giang.
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67 Lê Thị Mỹ An Ngoại giao Hồ Chí Minh những thành công trong quá trình bảo vệ vững chắc 
thành quả cách mạng tháng Tám.

68 Tạ Văn Sang Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo.

69 Nguyễn Phan Thị Thùy Dung Tư tưởng giáo dục đạo đức thời kỳ Lý - Trần.

70 Nguyễn Thị Thu Hồng Ảnh hưởng của mai dương (mimosa pigra l.) trong khẩu phần lên mức ăn vào 
và khả năng sinh trưởng của dê thịt.

71 Nguyễn Thị Thu Hồng Ảnh hưởng của kết hợp cây dã quỳ (tithonia diversifolia) với cây mai dương 
(mimosa pigra) đến lượng thức ăn ăn vào và sinh trưởng của dê thịt.

72 Trần Vĩnh Sang Khảo sát đặc tính thực vật của giống nhãn mới phát hiện ở Bạc Liêu.

73 Nguyễn Bình Trường Thí nghiệm In Vivo và phương pháp xử lý số liệu .

74 Nguyễn Bình Trường Sự thay đổi về cơ cấu giống làm tăng năng suất đàn bò thịt nuôi tại vùng núi ở 
tỉnh An Giang.

75 Nguyễn Bình Trường Một góc nhìn về bảo tồn giống bò vàng Việt Nam.

76 Nguyễn Bình Trường Giá trị dinh dưỡng nguồn thức ăn trong chăn nuôi dê.

77 Nguyễn Bình Trường Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung trong khẩu phần đến tăng khối lượng và tiêu 
hóa trên dê thịt.

78 Nguyễn Bình Trường Số đơn vị cần thiết cho từng loại thí nghiệm chăn nuôi.

79 Nguyễn Bình Trường Phương pháp xây dựng khẩu phần trên bò vỗ béo.

80 Nguyễn Bình Trường Hiện trạng, những kết quả thu được từ nghiên cứu và định hướng chăn nuôi trâu 
bò của tỉnh An Giang.

81 Nguyễn Bình Trường Đánh giá tính thích nghi của con lai F1 giữa bò cái Vàng với giống Red Angus 
và Red Brahman nuôi ở nông hộ tại tỉnh An Giang.

82 Lê Ngọc Hiệp Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Khmer dưới 5 tuổi tại huyện Tri tôn, An Giang.

83 Lê Ngọc Hiệp
Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm của nhân viên 
chế biến tại các cơ sở nấu đám tiệc trên địa bàn Thành phố Châu Đốc, tỉnh An 
Giang năm 2016.

84 Nguyễn Bình Trường Một số tình hình chăn nuôi heo trong nông hộ và khả năng sản xuất thịt của các 
nhóm giống heo lai tại tỉnh Đồng Tháp.

85 Nguyễn Bình Trường Chăn nuôi dê tại tỉnh An Giang.

86 Nguyễn Bình Trường Hiện trạng về giống bò hướng thịt ở tỉnh An Giang.

86 Nguyễn Bình Trường Một số đặc điểm về sinh trưởng, sinh sản của trâu tỉnh An Giang.

Bài báo đăng tạp chí trong nước năm học 2016 - 2017
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87 Nguyễn Bình Trường
Cải thiện chất lượng bò thịt trong phương thức chăn nuôi nông hộ tại tỉnh An 
Giang bằng hai công thức lai giữa bò địa phương với giống Red Brahman và 
Red Sind.

88 Nguyễn Bình Trường Nghiên cứu bảo quản cây đậu phộng (arachis hypogeae) làm thức ăn gia súc.

89 Nguyễn Bình Trường Ảnh hưởng của cây đậu phộng (arachis hypogeae) xử lý 2% ammonium sulfate 
đến năng suất và chất lượng sữa bò.

90 Nguyễn Bá Trung Tập tính thường ngày của bê lai giữa Red Angus và Red Brahman với bò Vàng 
nuôi trong nông hộ tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

91 Nguyễn Bá Trung Sinh trưởng của bê lai giữa Red Angus và Red Brahman với bò Vàng nuôi trong 
nông hộ tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

92 Phạm Xuân Phú Đánh giá tính tổn thương đối với sinh kế của nông dân do tác động của lũ ở 
tỉnh An Giang.

93 Nguyễn Phi Bằng Tình hình nhiễm giun sán đường tiêu hoá ở chó và mối tương quan giữa các 
yếu tố nguy cơ lây nhiễm sang người tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

94

Nguyễn Phi Bằng,

Trương Thanh Nhã,

Lê Thị Thúy Hằng

Tình hình nhiễm sán dây trên chó tỉnh An Giang và đặc điểm hình thái của loài 
sán dây phổ biến nhất trên chó có khả năng truyền lây sang người.

95 Nguyễn Thế Thao Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung trong khẩu phần đến tăng khối lượng và tiêu 
hóa trên dê thịt.

96 Võ Lâm Tổng quan nghiên cứu chăn nuôi bò sữa nông hộ - Quản lý liên quan đến sản 
xuất sữa và bệnh viêm vú cận lâm sàng.

97 Bùi Phan Thu Hằng Tổng quan nghiên cứu chăn nuôi bò sữa nông hộ - Quản lý liên quan đến sản 
xuất sữa và bệnh viêm vú cận lâm sàng.

98 Nguyễn Thế Thao Hiện trạng và kịch bản giảm phát thải khí metan từ hệ thống nuôi bò thịt bán 
thâm canh quy mô nông hộ ở tỉnh An Giang.

99 Hồ Thị Ngân Hà Nghiên cứu chế biến chạo ốc dưa chuột.

100 Nguyễn Văn Chương Biện pháp giảm thiểu sự hấp thu asen trong lúa, bắp và đậu xanh trồng trên đất 
phù sa An Phú - An Giang.

101 Nguyễn Văn Chương Đánh giá thực trạng hàm lượng Asen trong môi trường nước, đất sử dụng trồng 
trọt tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

102 Nguyễn Văn Chương Cải thiện chất lượng dầu cá tra bằng phản ứng trung hòa.

103 Nguyễn Thị Tuyết Giấc mơ Mỹ và người Mỹ da đen trong tiểu thuyết Toni Morrison.

104 Nguyễn Thị Tuyết Mỹ cảm của kiểu tự sự trong suốt.

105 Nguyễn Thị Tuyết Biểu tượng gà.

106 Phạm Thanh Hùng Nghệ thuật dựng truyện và xây dựng tình huống trong truyện ngắn Trang Thế 
Hy.
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107 Phạm Thanh Hùng Nhìn lại truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam (1954 - 
1965).

108 Phạm Thanh Hùng Vũ Hạnh, nhà văn - nhà hoạt động văn hóa lịch duyệt, tâm huyết và tài năng.

109 Nguyễn Phú Thắng Giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh An Giang trong xu thế 
liên kết vùng phụ cận.

110 Lê Công Nhàn Solvability of fractional differential equation with nonlocal boundary conditions 
at resonance.

111 Nguyễn Bách Thắng Kinh nghiệm đào tạo giáo viên trung học phổ thông ở một số quốc gia và đề 
xuất vào đào tạo giáo viên ở Việt Nam.

112 Nguyễn Bách Thắng Tổng quan nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới 
giáo dục.

113 Nguyễn Thu Hương Từ cách tiếp cận mục tiêu đến cách tiếp cận năng lực trong thiết kế dạy học 
tập đọc Tiếng Việt 3.

114 Trần Trung Hiếu Tổ chức bài học song ngữ Anh – Việt trong dạy học sinh học trường trung học 
phổ thông.

116 Nguyễn Bách Thắng Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục 
trong các trường quân đội.

117 Nguyễn Thị Kim Ngân Vài nét về mùa nước nổi ở miền Tây.

118 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Du lịch Vàm Nao thừa tiềm năng thiếu nguồn lực.

119 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Vai trò của phụ nữ trong hoạt động du lịch.

120 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch 
ở tỉnh An Giang.

121 Trần Kim Ngân Bàn về tính dân tộc của mỹ thuật Việt Nam thời Pháp thuộc.

122 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Phát triển du lịch bền vững ở Núi Cấm, An Giang.

123 Trần Công Kha Giải pháp nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang

124

Trần Công Kha

Nguyễn Hồng Hải

Trịnh Thị Hồng

Nguyễn Thị Xuân Đào

Trình Thị Thu Hồng

Lâm Thị Thanh Phương

Phạm Đức Thọ

Nguyễn Thị Lan Anh

Tăng cường hiệu quả dạy – học bài “chuyển động thẳng biến đổi đều” với sự hỗ 
trợ của phần mềm phân tích video.

125 Nguyễn Văn Hồng Ứng dụng Memrise trong ghi nhớ tên thông thường các hợp chất hóa học.
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126 Nguyễn Thị Ngọc Giang Ảnh hưởng của điều kiện xử lý đến khả năng sinh enzyme amylase và protease 
từ Aspergillus oryzae trên koji nấm bào ngư (Pleurotus spp.)

127 Nguyễn Thị Ngọc Giang Phát triển cây ăn quả tỉnh An Giang - Ứng dụng công nghệ cao sau 2 năm thực 
hiện.

128 Lý Ngọc Thanh Xuân Hiệu quả của vi khuẩn nội sinh Burkholderia vietnamiensis lên sinh trưởng và 
năng suất lúa trồng trên ba vùng đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long.

129 Lý Ngọc Thanh Xuân Phân lập, tuyển chọn nấm Trichoderma spp. ở vùng rễ có khả năng phân giải 
xenluloza hiện trong đất phèn trồng màu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

130 Lý Ngọc Thanh Xuân Hiệu quả của nhiễm vi khuẩn nội sinh thực vật lên sinh trưởng và năng suất 
sắn trên đất phèn.

131 Lý Ngọc Thanh Xuân Hiệu quả của phân hữu cơ sản xuất từ xác bã khoai lang phân hủy bằng vi sinh 
vật đến năng suất và hấp thu NPK của cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

132 Trang Quang Vinh Xây dựng và sử dụng bài tập phân hoá chương Hidrocacbon không no Hóa học 
11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

133 Trịnh Thị Hồng Bất đối xứng tiến - lùi (forward - backward asymmetry) của top quark trong mô 
hình 3 - 3 - 1.

134 Nguyễn Phước Nho Tư vấn xác định giá đất tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

135 Huỳnh Thị Cam Bức tranh đời sống nông thôn trong tập truyện Lặng lẽ bến chờ.

136 Huỳnh Thị Cam Tiền của Thần cây - Những trang văn thân thiện với trẻ.

137 Huỳnh Thị Cam Hạnh phúc rất riêng.
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1 Nguyễn Phan Thị Thùy 
Dung

“Phong cách diễn đạt” của Hồ Chí Minh với việc giảng dạy ở Trường Chính trị Tôn 
Đức Thắng hiện nay.

2 Nguyễn Phan Thị Thùy 
Dung

“Xây dựng động cơ học tập đúng đắn cho học viên” - Góp phần nâng cao chất lượng 
đào tạo ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, An Giang.

3 Lê Thị Liên “Quá trình hình thành và lớn mạnh của các cộng đồng Islam ở các nước Đông Nam 
Á”.

4 Từ Thị Thanh Mỵ An Giang trong thực hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và 
công bằng xã hội.

5 Phan Thị Ánh An Giang xây dựng và phát triển nông thôn mới bền vững qua 30 năm dưới ánh 
sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhiệm vụ và giải pháp.

6 Đoàn Vinh Thăng Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả kinh doanh của các hợp tác xã nông 
nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

7 Đoàn Vinh Thăng Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính và kinh doanh đa ngành đến hiệu quả kinh doanh 
của các hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam.

8 Cù Ngọc Quí
Ảnh hưởng của vi khuẩn Cellulomonas flavigena, Azospirillum sp., Pseudomonas 
sp. đến sinh trưởng và năng suất lúa OM5451 trong điều kiện có chôn vùi rơm rạ 
tươi.

9 Nguyễn Hồng Hải Áp dụng phương pháp phân tích mốt thực nghiệm trong xác định các đứt gãy ở 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

10 Lê Thị Liên Bác Tôn với công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân miền Nam 
(1954 - 1975).

11 Nguyễn Thị Bé Phúc Khảo sát, đánh giá phân vùng 03 khu vực sinh thái: lưu vực sông Tiền, sông Hậu, 
vùng Bảy núi, vùng Tứ giác Long Xuyên của tỉnh An Giang.

12 Lê Minh Tuấn Lâm Bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang.

13 Võ Thị Thúy Kiều Bộ tiêu chuẩn nghề VTOS và bài học đối với việc đào tạo du lịch có trách nhiệm tỉnh 
An Giang xu thế hội nhập.

14 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Các giải pháp góp phần phát triển du lịch bền vững ở huyện Thạnh Phú.

15 Đoàn Vinh Thăng Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt 
Nam.

16 Trần Thị Kim Liên Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của giáo viên phổ thông ở tỉnh An 
Giang.

17 Tạ Văn Sang Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh.

18 Võ Hoàng Đông Công đoàn Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn.

19 Huỳnh Ngọc An Cơ sở hình thành tư tưởng lập hiến và các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp theo 
Tư tưởng Hồ Chí Minh.
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20 Lê Thị Liên, Nguyễn Phú 
Thắng Chuyển dịch đào tạo nhân lực du lịch tỉnh An Giang theo hướng có trách nhiệm.

21 Phạm Văn Thành Dấu ấn Lê Đại Cang trong sự nghiệp bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1832 - 
1838.

22 Bùi Thị Ngọc Phương Dấu ấn văn hóa bản địa trong nền văn hóa Óc Eo và định hướng phát triển du lịch.

23 Bùi Thị Ngọc Phương Du lịch An Giang – Tiềm năng cần được đánh thức.

24 Nguyễn Phong Vũ Du lịch chiến trường xưa.

25 Lâm Thị Mai Sương Tú Du lịch làng nghề- định hướng mới trong phát triển sản phẩm du lịch An Giang.

26 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Du lịch Núi Sam - Châu Đốc.

27 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư - Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái vườn 
quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau.

28 Nguyễn Đăng Khoa Du lịch tín ngưỡng - tâm linh, thêm một hình thái du lịch khám phá núi Cấm.

29 Nguyễn Trần Thiện Khánh Dự án máy lọc nước.

30 Nguyễn Hồ Thanh Đảng bộ An Giang lãnh đạo công tác đối ngoại qua 30 năm đổi mới.

31 Nguyễn Minh Diễm Quỳnh Đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng theo di chúc Bác Hồ.

32 Phạm Xuân Phú Đào tạo nguồn nhân lực phát triển nông thôn đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn 
mới ở tỉnh An Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

33 Trương Chí Hùng Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của người Khmer ở An Giang.

34 Trần Tùng Chinh Đặc điểm thi pháp của một số truyện kể dân gian An Giang.

35 Nguyễn Đăng Khoa Đặc trưng cộng đồng của người Chăm Islam ở Nam Bộ.

26 Huỳnh Thị Cam Để tinh thần chị Huỳnh Thị Hưởng sống mãi trong lòng thanh niên hôm nay.

27 Trần Thế Định Đề xuất chiến lược phát triển du lịch cộng đồng thành phố Cần Thơ trên cơ sở phân 
tích SWOT.

28 Dương Mai Linh Đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ 
môi trường nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

29 Huỳnh Thị Cam Đề xuất một số giải pháp phát huy tiềm năng, phát triển Khu du lịch núi Cấm.

40 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở tỉnh An Giang.

41 Dương Thế Hiền Đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của thiết chế văn 
hóa cơ sở hiện nay: thực trạng và giải pháp.

42 Thái Trí Hải Đồng chí Trần Thanh Quế - người cán bộ cách mạng tài đức của nhân dân Tri Tôn 
trong kháng chiến chống Mỹ.
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43 Phan Thị Ánh Góp phần tìm hiểu chữ đức và tài của Hồ Chí Minh với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức của người cán bộ và sự thống nhất giữa đức và tài.

44 Lê Thị Liên Giải pháp bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái bền vững rừng tràm Trà Sư huyện 
Tịnh Biên – tỉnh An Giang.

46 Đặng Đăng Thư Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở An Giang.

47 Nguyễn Phú Thắng Giải pháp khai thác bền vững tài nguyên du lịch đặc thù vùng Thất Sơn (huyện Tịnh 
Biên), tỉnh An Giang trong xu thế liên kết, hội nhập.

48 Huỳnh Lý Thanh Nhàn Giải pháp tích hợp mạng xã hội trong xây dựng hệ trợ giảng thông minh.

49
Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh 
Phước Hải,

Trương Thị Diễm

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong ghi chép nhật ký và xuất nguồn gốc 
thủy sản.

50

Đoàn Thanh Nghị,

Huỳnh Phước Hải,

Lê Minh Tuấn Lâm,

Huỳnh Thanh Tiến

Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và 
công nghệ.

51 Nguyễn Hồng Nhật Hiện trạng môi trường nông nghiệp, nông thôn và tác động của biến đổi khí hậu vào 
sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn.

52 Lê Minh Tuấn Lâm Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học An Giang 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

53

Phạm Văn Hận,

Thái Trí Hải,

Dương Thế Hiền,

Nguyễn Thị Hoàng Phượng

Huỳnh Thị Hưởng - Biểu tượng bất diệt của vùng đất Hội An (Chợ Mới - An Giang) 
trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1960 đến năm 1965.

54 Lê Thị Mỹ An Kế thừa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện 
nay.

55 Nguyễn Hồ Thanh Kết hợp phát triển kinh tế du lịch với tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn 
An Giang.

56 Đoàn Vinh Thăng Kiểm định sự phù hợp của lý thuyết trật tự phân hạng đối với cấu trúc vốn của các 
doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

57 Nguyễn Thị Minh Hải Kiểm tra, đánh giá học viên hệ lãnh đạo, quản lý tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 
theo hướng gắn lý luận với thực tiễn.

58 Phạm Xuân Phú Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xây dựng nông thôn mới và vai trò 
của người dân - bài học rút ra cho Việt Nam.

59 Nguyễn Phú Thắng Khai thác bền vững tri thức bản địa dân tộc Chăm, Khmer tỉnh An Giang phục vụ 
phát triển du lịch cộng đồng.

60 Hồ Thị Đào Khai thác nguồn tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể để phát triển du lịch văn 
hóa ở Phú Tân, An Giang.
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61 Nguyễn Đăng Khoa Khai thác yếu tố Phân tâm học trong phát triển du lịch - Một hướng đề xuất gợi mở.

62 Hồ Liên Huê Khảo sát, đánh giá phân vùng ba khu vực sinh thái: lưu vực sông Tiền, sông Hậu, 
vùng Bảy Núi và tứ giác Long Xuyên của tỉnh An Giang.

63 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Mô hình phát triển hoa nền tỉnh An Giang.

64 Huỳnh Thị Cam Một đời theo Đảng.

65 Trương Chí Hùng Một số biện pháp sửa lỗi viết câu cho học sinh Khmer trong giờ dạy ngữ văn ở 
trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

66 Nguyễn Hồ Thanh Một số giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn hiện nay.

67 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Một số giải pháp góp phần khai thác hiệu quả giá trị văn hoá Óc Eo vào hoạt động 
du lịch ở tỉnh An Giang.

68 Nguyễn Hồ Thanh Một số kết quả quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu trên địa bàn An Giang trong thời gian qua.

69 Nguyễn Hồ Thanh Một số nhân tố tác động đến sự phát triển bền vững các nguồn nhân lực phục vụ 
kinh tế nông nghiệp và kinh tế du lịch ở tỉnh An Giang.

70 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Một thoáng sương mù Thiên Cấm Sơn.

71 Lê Thị Mỹ An Một vài suy nghĩ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Chính trị Tôn Đức 
Thắng.

72 Nguyễn Đăng Khoa Mùa trong sáng tác của nhạc sĩ.

73 Mai Thị Minh Thuy Năng lực cần thiết đối với nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong giai đoạn 
hiện nay – gợi ý phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh An Giang

74 Lê Thị Liên Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong phát triển kinh 
tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

75

Hồ Bạch Nhật,

Lâm Thị Thanh Phương,

Lê Nguyên Phương Dũng,

Nguyễn Hồng Hải,

Phạm Trung Hiếu,

Trần Công Kha

Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Sư phạm từ các yếu tố tác động đến quá 
trình học tập ở Trường Đại học An Giang.

76 Hồ Thị Đào Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng đến phát triển bền vững ngành du lịch 
An Giang trong giai đoạn hiện nay.

77 Nguyễn Hồng Hải Nâng cao chất lượng tài liệu từ ở vùng vĩ độ thấp

78 Bùi Thu Hằng Nông nghiệp An Giang - một chặng đường đổi mới.

79 Huỳnh Thị Cam Nghề của lòng nhân ái.
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80 Phạm Xuân Phú Nghiên cứu mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng trong vùng bị xâm nhập mặn 
đến sản xuất nông nghiệp ở xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

81 Phạm Văn Hận Nghiên cứu sự phát triển thể lực chuyên môn của đội tuyển bóng chuyền nam sinh 
viên Trường Đại học An Giang sau một năm tập luyện.

82 Mai Thị Minh Thuy Ngôi miếu thờ Bà Chúa Xứ Bàu Mướp ở Tịnh Biên - An Giang dấu ấn giao lưu văn 
hóa vùng bán sơn địa.

83 Dương Thế Hiền Nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững du lịch An Giang: thực trạng và định 
hướng giải pháp.

84 Hồ Thị Đào Nhận diện một số cơ hội và thách thức đối với phát triển du lịch làng nghề ở An 
Giang trong giai đoạn hiện nay.

85 Cao Thị Hoa Nhận thứ lý luận về công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ 
An Giang qua 30 mươi năm đổi mới - nhiệm vụ và giải pháp.

86 Võ Hoàng Đông Những chủ trương đột phá của đảng bộ tỉnh An Giang trên lĩnh vực nông nghiệp 
thời kỳ đổi mới.

87 Mai Thị Minh Thuy Những tiềm năng du lịch ở Tịnh Biên trong bối cảnh du lịch ở Bảy Núi còn đang ... 
“nằm chờ”.

88 Dương Thế Hiền Phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang: thực trạng 
và giải pháp.

89
Mai Thị Minh Thuy,

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Phát triển du lịch sinh thái ở An Giang.

90 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Phát triển du lịch sinh thái ở khu vực Vàm Nao, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

91
Võ Văn Thắng, 

Mai Thị Minh Thuy
Phát triển du lịch tâm linh ở An Giang hiện nay.

92 Nguyễn Trần Thiện Khánh Phát triển kinh tế bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường vùng biển và hải đảo 
Việt Nam.

93 Nguyễn Phong Vũ Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ.

94 Bùi Thu Hằng Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ và xây  dựng Nhà nước dân chủ ở Việt Nam. 
Từ lý luận đến thực tiễn.

95 Võ Hoàng Đông Quán triệt quan điểm “Dân là gốc” trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn qua 30 năm 
đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh An Giang.

96 Trần Đình Phụng Quy trình dạy học Triết học nhắm phát triển tư duy lý luận cho sinh viên.

97 Nguyễn Minh Diễm Quỳnh Quyền hưởng dụng được quy định ở Bộ Luật Dân sự năm 2015

98 Phan Thị Ánh Rèn luyện đạo đức xây và chống cho cán bộ đảng viên thông qua cuộc vận động 
học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Lý luận và thực tiễn



103Bài báo đăng Hội nghị - Hội thảo trong nước năm học 2016 - 2017

STT Họ và Tên Tên bài báo, báo cáo

99 Bùi Thị Mai Phụng So sánh lượng khí nhà kính phát thải từ công nghệ sản xuất gạch nung và gạch 
không nung ở tỉnh An Giang.

100 Huỳnh Ngọc An Sự cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh.

101 Nguyễn Hồng Hải Sử dụng hệ số Lyapunov và chiều tương quan trong phân tích tín hiệu điện tâm đồ 
để nhận dạng một số loại bệnh tim.

102 Lê Thị Mỹ An Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh An Giang về xóa đói giảm nghèo 2005 – 2015, thành 
tựu và giải pháp.

103 Nguyễn Trần Thiện Khánh Tác động của biển đổi khí hậu đến nguồn nước và những ảnh hưởng trong nuôi 
trồng xen canh tôm càng xanh – lúa tại huyện Thoại Sơn, An Giang.

104 Nguyễn Hồ Thanh Tác động kinh tế thị trường đối với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam.

105 Nguyễn Trung Thành Tăng cường sự tham gia phối hợp của lực lượng Đoàn viên thanh niên trong công 
tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

106 Lâm Thị Mai Sương Tú Tiềm năng phát triển loại hình du lịch làng nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long.

107 Võ Thị Minh Phụng Tìm hiểu nội dung thơ Thiền trong thơ Vương Duy (Trung Quốc) và Huyền Quang 
(Việt Nam).

108 Bùi Thu Hằng Tìm hiểu và học tập phong cách diễn đạt của chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy 
Lý luận Chính trị.

109 Hồ Thị Đào Tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam (An Giang) - góc nhìn từ du lịch.

110 Dương Thế Hiền Tuyên Trung Hầu Nguyễn Văn Tuyên  -  những dấu ấn trong lịch sử dân tộc.

111 Hồ Thị Đào Từ phân tích SWOT đến giải pháp phát triển bền vững du lịch biển ở huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre.

112 Tạ Văn Sang Tư tưởng Hồ Chí Minh “không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Từ nhận thức lý luận 
đến hành động thực tiễn.

113 Phan Thị Ánh Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn.

114 Nguyễn Thành Tín Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền thể hiện trong Hiến pháp Việt Nam

115 Tạ Văn Sang Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của tổ chức Công đoàn.

116 Bùi Thị Ngọc Phương Thế mạnh và thách thức trong phát triển du lịch ở Phú Tân.

117 Phạm Huỳnh Thanh Vân Thích ứng tập thể, giải pháp cho vấn đề xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu 
Long – trường hợp tỉnh An Giang.

118 Dương Thế Hiền Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư – chân dung người anh hùng trong thời loạn.

119 Tô Minh Châu Thực trạng một số làng nghề truyền thống trong mùa nước nổi của tỉnh An Giang 
và đề xuất các giải pháp thích ứng.

120 Đặng Đăng Thư Thực trạng và giải pháp cho phát triển du lịch sinh thái tại Phú Tân.

121 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Thực trạng và giải pháp góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt 
Nam.

122 Phạm Xuân Phú Thực trạng và giải pháp nhân rộng mô hình cánh đồng lớn ở tỉnh An Giang nói riêng 
và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
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123 Phạm Xuân Phú Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Văn Giáo, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

124 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Thực trạng và giải pháp phát triển hoa nền và kiểng lá tỉnh An Giang.

125 Đặng Đăng Thư Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao ở An 
Giang.

126 Phạm Xuân Phú Thực trạng vấn đề “Tam Nông” trong cánh đồng lớn thông qua liên kết bốn nhà ở 
tỉnh An Giang.

127

Phạm Hữu Dũng,

Đoàn Thanh Nghị,

Huỳnh Thanh Tiến

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch 
tại An Giang.

128 Huỳnh Ngọc An Vài suy nghĩ về phương pháp giảng dạy và yêu cầu đối với người giảng viên trường 
chính trị.

129 Phạm Văn Thành Vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa trong việc giáo dục thế hệ An Giang: Thực 
trạng và giải pháp.

130 Nguyễn Hồ Thanh Vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong phát triển nền kinh tế tri thức hiện 
nay.

131

Đoàn Thanh Nghị,

Nguyễn Thị Mỹ Truyền,

Phạm Hữu Dũng,

Huỳnh Thanh Tiến

Vai trò của Trường Đại học An Giang trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu 
và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin.

132 Lê Thị Liên Vai trò lãnh đạo của Trần Thanh Quế (Mười Ly) trong cuộc đấu tranh chống Mỹ ở 
Tri Tôn.

133 Dương Thế Hiền Văn hóa truyền thống của cộng đồng Chăm Islam An Giang (Việt Nam): luật tục 
cấm uống rượu.

134 Huỳnh Ngọc An Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế trong việc phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào giảng dạy các học phần Lý luận Chính trị

135 Nguyễn Hồ Thanh Vận dụng quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo ở tỉnh 
An Giang qua 30 năm đổi mới.

136 Vương Vĩnh Phát Vận dụng quy nạp vào dạy học Hình học cấp trung học cơ sở.

137 Nguyễn Thị Tuyết Vấn đề chủng tộc trong Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell.

138 Lâm Thị Mai Sương Tú Vấn đề ngoại ngữ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay

139 Lê Thị Liên Về thăm căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc

140 Đỗ Thị Thanh Hà Việc giữ gìn giá trị văn hoá ở An Giang trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

141 Phạm Văn Hận Xây dựng các tiêu chí đánh giá thể lực chuyên môn, kỹ thuật cơ bản cho vận động 
viên đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên Trường Đại học An Giang.

142 Võ Hoàng Đông Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh.
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143 Đỗ Thị Thanh Hà Xây dựng phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh cho cán bộ, 
giảng viên trong giảng dạy tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay.

144

Đoàn Thanh Nghị,

Huỳnh Thanh Tiến,

Trần Thị Thanh Huế

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh An Giang.

145 Huỳnh Ngọc An Xây dựng tinh thần dân chủ trong học tập của sinh viên Đại học An Giang.

146 Tôn Thị Tuyết Oanh Ý nghĩa tình thái trong câu nghi vấn có hiệu lực ở lời gián tiếp (Dựa trên cứ liệu 
tiếng Việt).

147 Châu Hồng Phương Thảo Bàn về những biểu hiện vô cảm của sinh viên.

148 Nguyễn Thị Lan Phương & 
Lê Trương Hồng Danh

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016 và các giải 
pháp phát triển khoa học và công nghệ năm học 2016-2017.

149 Huỳnh Ngọc An Cơ sở hình thành tư tưởng lập hiến và các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp theo 
Tư tưởng Hồ Chí Minh.

150 Phan Thị Ngọc Nhanh Đặc thù trong hoạt động kiến tập, thực tập của sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục 
Mầm non, Trường Đại học An Giang - thuận lợi, khó khăn và giải pháp.

151 Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên 
Chương

Đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm theo hướng tiếp cận thực tiễn giải 
pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tại Khoa Sư phạm, Trường Đại học An 
Giang.

153 Đặng Hùng Vũ Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Kinh tế-QTKD, Trường Đại 
học An Giang.

154 Nguyễn Thị Thanh Nhàn khó khăn của sinh viên ngành Sư phạm Địa lí khi tham gia rèn nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên năm học 2016 - 2017.

155 Nguyễn Minh Diễm Quỳnh Luận bàn về người công bộc của dân.

156 Nguyễn Văn Khương Một số giải pháp cho công tác tổ chức rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm trong đào tạo 
giáo viên Tiểu học ở trường Đại học An Giang.

157
Lê Thị Minh Nguyệt,

Lê Văn Toán
Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm ngành Sư phạm Tin học.

158 Trần Trung Hiếu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực tập sư phạm ở trường phổ thông.

159 Tạ Văn Sang Một số vấn đề về nhà nước pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

160 Vũ Thị Lệ Thương Một vài ý kiến góp phần nâng cao hoạt động thực tâp đối với sinh viên Khoa Sư 
phạm.

161 Trịnh Thị Hợp Nâng cao phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ.

162 Nguyễn Thị Xuân Mai Nhìn lại công tác thực tập sư phạm ngành Sư phạm Ngữ văn năm học 2016- 2017

153 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện Những thuận lợi và khó khăn của sinh viên khi kiến tập, thực tập Sư phạm và rèn 
luyện nghiệp vụ Sư phạm thường xuyên tại các trường phổ thông

154 Hồ Bạch Nhật
Phân tích một số yếu tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến kết quả học 
tập của sinh viên năm nhất, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học An 
Giang.

155 Trần Đình Phụng Phương pháp dạy học thông qua thực hành dạy - giải pháp góp phần nâng cao chất 
lượng kiến tập, thực tập và phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm
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156

Phạm Văn Minh,

La Thị Kim Bách, 

Vũ Thị Hồng Ngọc

Quy trình công tác tổ chức và quàn lý hoạt động thưc tập Sư phạm cho sinh viên 
Sư phạm, Trường Đại học An Giang.

157 Nguyễn Minh Diễm Quỳnh Quyền hưởng dụng được quy định ở Bộ Luật Dân sự năm 2015.

158 Bùi Thị Mai Phụng So sánh lượng khí nhà kính phát thải từ công nghệ sản xuất gạch nung và gạch 
không nung ở tỉnh An Giang.

159 Phan Thị Ánh Tìm hiểu tư tưởng lập hiến và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

160 Nguyễn Thị Minh Hải Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946,

161 Trần Thị Mỹ Phương Thực trạng dạy và học môn Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế quốc tế  của sinh viên 
lớp DH15QT, Trường Đại học An Giang, năm học 2016-2017.

162 Nguyễn Hồ Thanh Vấn đề bản chất và chức năng của nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh,

163
Cao Minh Toàn, 

Nguyễn Minh Châu
Yếu tố tác động đến sự tự nguyện đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn 
của người dân - trường hợp xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

164 La Thị Kim Bách Quy trình công tác tổ chức và quản lý hoạt động thực tập sư phạm cho sinh viên Sư 
phạm, Trường Đại học An Giang.

165 Nguyễn Phương Thảo Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Toán qua hoạt động rèn 
luyện nghiệp vụ Sư phạm tại trường phổ thông.

166 Đỗ Công Hồng Ân Nho, Pháp – Tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng pháp luật 
và thực thi pháp luật.

167 Lưu Thế Hoàng Một vài góp ý về công tác kiến tập thực tập sư phạm.

168

Lê Văn Toán,

Trương Thị Diễm, 

Huỳnh Thanh Việt

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm ngành Sư phạm Tin học.

169
Trần Minh Hiếu,

Đặng Hùng Vũ
Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doang, 
Trường Đại học An Giang

170 Nguyễn Hữu Trí Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên 
Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

171 Nguyễn Thị Minh Hải Bàn luận một số vấn đề về người đánh giá trong đánh giá kết quả thực tập sư phạm 
của sinh viên

Bài báo đăng Hội nghị - Hội thảo trong nước năm học 2016 - 2017
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 BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC NƯỚC NGOÀI NĂM HỌC 2016 - 2017

STT Họ và tên Tên bài báo

1 Trần Văn Đạt
Coping Styles with Student Misbehavior as Mediators of Teachers’ Classroom 
Management Strategies

2 Trần Văn Đạt
The Effects of Jigsaw Learning on Students’ Knowledge Retention in Vietnamese 
Higher Education

3 Nguyễn Trần Nhẫn Tánh
Coupling hydrologic and economic modeling for wetland management multi-
optimization in Tram Chim National Park, Vietnam

4 Nguyễn Trung Thành
Interplay between Molybdenum Dopant and Oxygen Vacancies in a TiO2 Support 
Enhances the Oxygen Reduction Reaction

5 Nguyễn Trung Thành
Enhanced Defluoridation using Reusable Strong Acid Cation Exchangers in Al3+ form 
(SAC-Al) Containing Hydrated Al(III) Oxide Nanoparticles

6 Nguyễn Trung Thành Amine-bearing activated rice husk ash for CO2 and H2S gas removals from biogas

7 Chi Đô Na Intake in Second Language Acquisition

8 Chau Thi Đa
Stakeholders’ perceptions of ecosystem services and Pangasius catfish farming 
development along the Hau River in the Mekong Delta, Vietnam

9 Chau Thi Đa
Growth performance, feed utilisation and biological indices of Tra catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) cultured in net cages in pond fed diets based on 
locally available feed resources.

10 Chau Thi Đa

Monitoring and determination of sulfonamide antibiotics (sulfamethoxydiazine, 
sulfamethazine, sulfamethoxazole and sulfadiazine) in imported Pangasius catfish 
products in Thailand using liquid chromatography coupled with tandem mass 
spectrometry

11 Chau Thi Đa
Monitoring Mangrove Forest Changes from Multi-temporal Landsat Data in Can Gio 
Biosphere Reserve, Vietnam

12 Phạm Xuân Phú
The situation and solutions for using indigenous knowledge of local people in 
adaptation to floods in An Giang province, Vietnam

13 Bùi Phan Thu Hằng
Colostrum quality, IgG absorption and daily weight gain of calves in small-scale dairy 
production systems in Southern Vietnam

14 Nguyễn Tuyết Giang
Dependence of in-vitro starch and protein digestions on particle size of field peas 
(Pisum sativum L.)

15 Nguyễn Phú Thắng

An Evaluating on the Competitiveness of Tourism Cluster in An Giang Province, Viet 
Nam by Applying the Diamond Model

16 Lê Công Nhàn
Solvability of Fractional Differential Equation with Nonlocal Boundary Conditions at 
Resonance, https://link.springer.com/article/10.1007/s10013-016-0233-8
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17 Lê Công Nhàn
Existence of solutions for p-laplacian-like differential equation with multi-point 
nonlinear neumann boundary conditions at resonance

18 Lê Ngọc Quỳnh Two meromorphic mappings having the same inverse images of moving hyperplanes

19 Lê Ngọc Quỳnh
Algebraic dependences of meromorphic mappings sharing moving hyperplanes 
without counting multiplicities

20 Hồ Chí Thành Total synthesis of (+)-Vicenin-2

21 Lâm Thị Mỹ Linh Anti-cholinesterases and memory improving effects of Vietnamese Xylia xylocarpa

22 Lê Công Nhàn
Global Solution and Blow-up for a Class of p-Laplacian Evolution Equations with 
Logarithmic Nonlinearity

23 Huỳnh Thanh Tiến
A Case Study: Exploring Factors Affecting Lecturers’ Research Engagement in a 
University in the Mekong Delta Region

24 Huỳnh Thanh Tiến
Understanding the Use of Intercultural Education in Foreign Language Teaching 
in the ASEAN Community and Some Suggestions for the Regional Integration of 
Vietnamese Higher Education Institutions

25 Lý Ngọc Thanh Xuân
Isolation and characterization of rice endophytic bacteria in acid sulphate soil of 
Mekong delta, Vietnam

26 Lý Ngọc Thanh Xuân
Isolation and characterization of rhizospheric bacteria in rice (oryza sativa l.) 
cultivated on acid sulphate soils of the Mekong delta, Vietnam

27 Lý Ngọc Thanh Xuân
Isolation and characterization of endophytic and rhizopheric bacteria associated 
sweet-potato plants cultivated on soils of the Mekong delta, Vietnam
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