
 
Kính thưa toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sĩ tỉnh nhà! 

Nhân dịp năm mới 2020 và đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Canh Tý, thay 
mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi đến toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, 
người An Giang đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc 
và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Năm 2019 là năm thứ tư triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 
2016-2020. Trong bối cảnh đan xen nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn, nhưng với 
sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các 
ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh 
chuyển biến tích cực, thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh; nổi bật là tổng sản phẩm GRDP tăng 7,02%, đạt mức tăng trưởng 
cao nhất trong 4 năm qua. Các lĩnh vực văn hoá, an sinh xã hội, cải cách hành chính 
có nhiều tiến bộ; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. 

 Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực 
của các cấp, các ngành trong tỉnh, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng các doanh 
nghiệp đã có đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trong năm 2019. 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tiến hành Đại hội Đảng 
các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm cuối thực hiện thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Đây là 
năm An Giang tập trung tháo gỡ khó khăn, những điểm nghẽn để tạo động lực mới 
cho tăng trưởng; xây dựng bộ máy chính quyền thân thiện, phục vụ, khai thông và 
thu hút các nguồn lực của xã hội và doanh nghiệp; tiếp tục chú trọng bảo đảm an 
sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; củng 
cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tiếp tục 
phấn đấu đưa tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

Nhân dịp năm mới, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc toàn thể nhân 
dân, cán bộ và chiến sĩ tỉnh nhà, người dân An Giang đang sống xa quê một năm 
mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng! 
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