
 

 

 

 

     Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND 

tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị 

quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trong đó tập trung vào các nhiệm 

vụ giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tập trung theo dõi và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu và 

Thu Đông. Phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát địa bàn, theo 

dõi diễn biến thời tiết và tình hình sâu bệnh dự báo giúp nông dân quản lý 

dịch hại đạt hiệu quả. Tập trung công tác phòng chống dịch tả lợn Châu 

Phi; công tác phòng chống thiên tai, hạn chế thiệt hại về tài sản và tính 

mạng nhân dân trong mùa mưa bão. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27 tháng 6 năm 2012 

của  Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An 

Giang giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

2. Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương 

trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp 

giai đoạn 2016-2020 định hướng 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  

Phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới của năm 

2019 đề ra. Tổ chức công bố thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn 

hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.  

3. Xây dựng và phát triển thương hiệu Gạo tỉnh An Giang; đẩy nhanh 

Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng nông sản an toàn, chợ nông sản an 

toàn trên địa bàn tỉnh An Giang. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, 

phát triển thị trường trong và ngoài nước. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 740/UBND-TH            An Giang, ngày 05 tháng  8  năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 6 tháng cuối năm 2019 



4. Tăng cường các giải pháp, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh 

giải ngân vốn đầu tư, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc 

gia, vốn Trung ương bổ sung, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư tập trung 

và vốn xổ số kiến thiết của tỉnh và các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển 

của Nhà nước... Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định của Luật đầu tư công 

và các quy định về quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.  

5. Tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng hiệu quả đi đôi 

với kiểm soát chất lượng tín dụng, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên (nông 

nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, 

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...), hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, 

gắn với thực hiện các chính sách tín dụng trọng điểm của ngành, các chương 

trình, đề án của tỉnh. 

6. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm hành chính công. 

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số năng lực 

cạnh tranh (PCI) của tỉnh. 

7. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, 

thực hiện tốt công tác hoàn thuế, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu 

gian lận thương mại để thanh tra, kiểm tra thuế.  

Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách cho đầu tư và sự nghiệp, nhằm hạn 

chế đầu tư kém hiệu quả và lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, 

đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. 

8. Thực hiện rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu của các 

trường học, cơ sở giáo dục đào tạo, trên cơ sở đó có kế hoạch thực hiện cải 

tạo sửa chữa, mua sắm bổ sung kịp thời đảm bảo năm học mới 2019-2020.  

9. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, 

tay chân miệng, các dịch bệnh trong mùa hè; nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh. Phối hợp bảo hiểm Y tế tỉnh tổ chức tuyên 

truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 

2019 đạt trên 86%.  

10. Thực hiện toàn diện và đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã 

hội và nâng cao phúc lợi xã hội; tập trung thực hiện tốt chính sách người có 

công với cách mạng, giải quyết hồ sơ tồn đọng người có công. Quan tâm theo 

dõi và giải quyết kịp thời các bức xúc, tâm tư nguyện vọng, đảm bảo quyền 

lợi ích hợp pháp của người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

11. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các khu, điểm du lịch, các lễ hội địa phương, 

các dịch vụ phục vụ du lịch, tạo sự đa dạng, đặc trưng về văn hoá để thu hút du 

khách trong và ngoài tỉnh, nhất là trong các dịp lễ hội, du lịch hè. 



12. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành  vi vi phạm về khai 

thác tài nguyên, khoáng sản và môi trường, nhất là việc khai thác cát trái 

phép. Tiếp tục làm tốt công tác quan trắc môi trường, cảnh báo sạt lở bờ và 

khắc phục sạt lở bờ sông kênh rạch. 

13. Nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp theo 

nhiệm vụ được giao; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

nhiệm vụ của các ngành các cấp. 

14. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và an ninh 

biên giới. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, 

nhất là trong các dịp lễ, hội; thực hiện quyết liệt các giải pháp hạn chế tai nạn 

giao thông và đảm bảo an toàn giao thông. 

Yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Công văn này.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT & các  Phó CT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- LĐ.UBND tỉnh; 

- Phòng TH; 

- Lưu : VT. 
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