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Ngày 10/10/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh chủ 
trì cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 
9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng tháng cuối 
năm 2016.  

Thành phần tham dự gồm: Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh, lãnh đạo các 
Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ Viện Nam tỉnh, Liên Đoàn Lao động, Hội 
Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Đảng ủy Khối Dân chính Đảng, Đảng ủy Khối doanh 
nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh; 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và 
Công nghệ, Cục thuế, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu kinh tế, 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Đại diện Đài Phát thanh - Truyền 
hình An Giang, Báo An Giang, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh. 

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, trình bài các nội dung theo 
phân công; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành qua thảo luận; phát 
biểu của các PCT UBND tỉnh Lê Văn Nưng, Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau: 

I . Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016  

Chín tháng đầu năm 2016, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng 
dưới sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực 
của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân, kinh tế - xã hội của tỉnh 
tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 5,25% 
so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp phục hồi qua từng quý; Chỉ số sản xuất công 
nghiệp tăng 6,33% so cùng kỳ; thu hút đầu tư tăng cao về số dự án và vốn; 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,7%; Tổng thu ngân 
sách từ kinh tế địa bàn đạt 86,7% so dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ; Thu 
hút 6,3 triệu lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng 
5,6% so với cùng kỳ năm 2015. Doanh thu du lịch ước đạt 1.660 tỷ đồng, tăng 
23,8% so với cùng kỳ năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển 
biến tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế tỉnh nhà vẫn đang đối diện một số 
khó khăn, thách thức như: Mặt hàng lúa và cá vẫn gặp nhiều khó khăn về thị 
trường, giá xuất khẩu giảm; giải ngân vốn đầu tư xây dựng chậm, đạt kết quả 
thấp. Công tác cải cách hành chính có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt, ảnh hưởng 
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đến chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) 
và Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI). Phạm pháp hình sự xảy ra giảm, 
nhưng vẫn còn nhiều vụ trọng án, nguy hiểm; tai nạn giao thông giảm so cùng 
kỳ nhưng số vụ và người chết còn cao. 

II. Một số nhiệm vụ tập trung 3 tháng cuối năm 2016: 

Xác định những thuận lợi và khó khăn qua 9 tháng đầu năm, dự báo tình 
hình trong thời gian tới. Theo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh thì tăng trưởng 
GRDP cả năm 2016 của tỉnh đạt mức 6,5%, đạt kế hoạch đề ra (KH 6,5%). Tuy 
đánh giá với kết quả như vậy, nhưng không phải chúng ta sẽ bằng lòng mà phải 
tiếp tục tập trung quyết liệt, phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020. Các sở, ngành và địa 
phương cần tập trung một số nhiệm vụ cụ thể:  

1. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Theo dõi, chỉ đạo đảm bảo an 
toàn, thắng lợi sản xuất vụ Thu Đông. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác 
xuống giống vụ Đông Xuân 2016-2017. 

Chủ động đề phòng giông lốc, sạt lở trong mùa mưa bão, sau khi nước lũ 
rút, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Tập trung 
công tác thủy lợi, phòng chống hạn, xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất trong mùa 
khô năm 2017. 

Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên gia cầm, gia súc; quản 
lý, kiểm soát chặt chẽ các điểm giết mổ gia súc và buôn bán ở các chợ đảm bảo 
nguồn thịt sạch cung cấp cho người dân. 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về 
phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; Chương trình xây dựng nông thôn 
mới, đảm bảo các xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch của năm 
2016. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 
theo Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ. Triển khai kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 khi được Chính phủ thông 
qua. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ và 
giải pháp hỗ trợ phát triền doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh đồng 
bộ với Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh (PCI) của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Chủ trì phối hợp với các đơn vị 
liên quan theo dõi sát sao và kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho 49 dự án 
thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2016 sớm hoàn thành đi vào hoạt động. 

Thống nhất chọn phương án 2 về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2017 như đề xuất, tăng trưởng GRDP tăng 6,7% so năm 2016. Yêu cầu Sở 
sớm hoàn chỉnh trình Tỉnh ủy kỳ trong kỳ họp gần nhất. 

3. Sở Xây dựng: Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND 
tỉnh thành lập Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã hội trên cơ sở sắp xếp Ban 
quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các Ban quản lý của các Sở.    
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4. Sở Công Thương: Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp 
về tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh; mở rộng xúc tiến và thị trường thông qua 
các mô hình liên kết, hợp tác nhằm đưa hàng hóa An Giang đến các tỉnh, thành 
trên cả nước.  

Tiếp tục triển khai kế hoạch mô hình chợ an toàn, cửa hàng bán nông sản 
sạch trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các xã, thị trấn đều có cửa hàng rau an toàn, vệ 
sinh thực phẩm.  

Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu; có giải 
pháp bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời 
sống nhân dân, đặc biệt là trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán 2017. 

5. Sở Tài chính: Tập trung công tác quản lý, chống thất thu thuế, phấn 
đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu theo dự toán được giao. Triển khai theo lộ trình xã 
hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.  

Thống nhất về dự toán thu, chi ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 để 
chuẩn bị làm việc kinh tế - xã hội với các huyện, thị, thành phố. 

6. Sở Giao thông vận tải: Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy 
nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân các công trình hạ tầng giao thông quan 
trọng. Theo dõi sát sao và tranh thủ Bộ, ngành trung ương triển khai các dự án 
giao thông do Bộ làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.  

7. Sở Nội vụ: Xây dựng kế hoạch thực hiện khắc phục sau kết luận 
Thanh tra của Bộ Nội vụ về quản lý cán bộ tỉnh An Giang. Tổ chức thi công 
chức năm 2016 bổ sung cho các sở, ngành và địa phương còn thiếu; kỳ thi nâng 
ngạch cán sự lên chuyên viên. 

Hoàn chỉnh Chương trình hành động phát triển nguồn nhân lực tỉnh An 
Giang giai đoạn 2016-2020 sau góp ý của Ban Chấp hành Tỉnh ủy, tham mưu 
UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành. 

Chuẩn bị tờ trình bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với các Sở còn 
thiếu (Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ) tại kỳ họp lần thứ 3 HĐND 
tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục thực hiện kế hoạch 62-KH-
/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW 
Đảng; NQ số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường. 

 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.  

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị chu đáo nội dung tiếp và làm việc 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi trên 
địa bàn tỉnh. 

Tổ chức khảo sát lại và tiếp cận thực tế với người dân có con em đang 
theo học cấp trung học cơ sở theo mô hình trường học Vnen; trên cơ sở đó, báo 
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cáo UBND tỉnh và có kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tính hiệu quả 
của mô hình giáo dục mới này. 

10. Sở Y tế: Tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, 
nhất là sốt xuất huyết, bệnh do virus Zika; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Chuẩn bị tiếp làm việc với Đoàn công tác Bảo hiểm Trung ương về công 
tác bảo hiểm trên địa bàn tỉnh An Giang.   

11. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Chủ động làm việc với các 
doanh nghiệp về nhu cầu lao động trên cơ sở đó tuyển sinh dạy nghề kết hợp 
với giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người lao động. 

 Thực hiện tốt các giải pháp an sinh xã hội, nhất là triển khai kịp thời các 
chủ trương, chính sách về xóa đói, giảm nghèo, nhà ở cho người có công, hộ 
nghèo, hộ đồng bào dân tộc. 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thăm, chúc Tết Nguyên đán 
năm 2017 cho lãnh đạo tỉnh.  

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ chào mừng ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. 

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 tết, lễ hội. 

Xây dựng Chương trình phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai 
đoạn 2016-2020, chậm nhất cuối tháng 10/2016, trình Tỉnh ủy cho ý kiến.   

13. Sở Ngoại vụ: Tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh sự, ngoại giao, 
phân giới cấm mốc; Chuẩn bị nội dung họp định kỳ cuối năm 2016 với tỉnh 
Takeo, Kandal - Campuchia; phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND 
tỉnh làm việc, chúc tết Dương lịch năm 2017 Lãnh sự quán các nước. Xây dựng 
kế hoạch đối ngoại năm 2017.  

Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh hình thức hỗ trợ kinh phí xây dựng hội 
trường tỉnh Tàkeo – Campuchia theo hình thức hỗ trợ trọn gói cho phía bạn 
làm thủ đầu đầu tư xây dựng, An Giang chỉ giám sát quá trình thực hiện.    

14. Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tăng cường công tác đảm bảo 
quốc phòng, an ninh chính trị và an ninh biên giới. Tiếp tục giữ vững mối quan 
hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh giáp biên. Tập trung tấn công, trấn áp tội 
phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, hội. 

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và 
đường thủy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

15. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp các sở, ngành và địa phương chuẩn 
bị nội dung cho Thường trực UBND tỉnh làm việc với huyện, thị, thành phố về 
kinh tế - xã hội năm 2017. Tổ chức khánh thành và đưa Trung tâm tiếp nhận và 
trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông đi vào 
hoạt động trong tháng 11/2016. 
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Thành lập Tổ theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND, Chủ tịch 
UBND tỉnh do Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng. 

Làm việc với 08 sở ngành và Báo An Giang về điều chỉnh nội dung đăng 
báo công bố thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp của tỉnh và yêu cầu 
các huyện, thị xã, thành phố hàng tháng đều công bố kết quả tiếp nhận và thời 
gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp như UBND 
tỉnh.   

16. Các sở, ngành và địa phương: Tập trung thực hiện hoàn thành các 
đầu công việc còn lại theo chương trình công tác của UBND tỉnh, của ngành và 
địa phương; Xây dựng chương trình công tác để triển khai thực hiện trong năm 
2017.  

 Chuẩn bị đầy đủ, đúng thời gian các nội dung đã được UBND tỉnh phân 
công, giao nhiệm vụ để thông qua HĐND tỉnh kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh, 
khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

III Một số đề xuất kiến nghị: 

1. Đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tiếp Đoàn 
Kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận kết quả phổ cập giáo dục mầm 
non 5 tuổi; bổ sung tuyển dụng giáo viên mần non cho các trường còn thiếu 
theo quy định. 

Việc xây dựng các trường mần non thực hiện theo lộ trình đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó ưu tiên cho các xã nông thôn mới.   

2. Đồng ý đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố 
thông tin xử lý văn bản hàng tháng qua môi trường mạng của các sở, ngành và 
địa phương; Phối hợp Hiệp hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) tổ chức 
hội thảo và diễn tập an toàn an ninh thông tin năm 2016.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND 
tỉnh đến các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./.  

 

 
Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND tỉnh; 
- CT&các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban ngành; 
- UBND huyện, thị, thành phố; 
- Lãnh đạo Vp.UBND tỉnh; 
- Lưu: VT 

           CHÁNH VĂN PHÒNG 
.      

  
 
 
 

         Phạm Sơn 
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