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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - 

xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung báo cáo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021: 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh tập trung các hoạt động triển khai 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách nhà nước 

năm 2021 theo các nghị quyết của Chính phủ và của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó dự báo và có thể bùng 

phát bất kỳ lúc nào, ở bất cứ đâu. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Ngoài ra, thời 

tiết cực đoan, tình trạng sạt lở bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp cũng làm cho 

tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân càng thêm khó khăn.  

Nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ 

lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh 

đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 

của Chính phủ và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, cũng như kịch 
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bản tăng trưởng năm 2021 tỉnh An Giang. Do đó, kinh tế - xã hội trong 6 tháng 

đầu năm vẫn đạt những kết quả tích cực như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

(GRDP) đạt 5,79% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 462 triệu USD, 

tăng 3,27% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 5.030 tỷ đồng, tăng 

24,11% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng kinh tế (GRDP) vẫn còn thấp hơn so với 

kế hoạch kịch bản tăng trưởng đề ra; kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 

tháng đầu năm thấp hơn nhiều so với cùng kỳ; tình hình hoạt động sản xuất - 

kinh doanh còn nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động 

tăng hơn so với cùng kỳ; một số mặt hàng nông sản gặp khó khăn trong khâu 

tiêu thụ và giá cả. 

2. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021: 

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ và giải pháp trọng 

tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung như 

sau:   

a) Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên định tinh 

thần “chống dịch như chống giặc”, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, 

chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng Nhân dân; vừa duy trì sản xuất 

kinh doanh để tăng trưởng kinh tế. Tăng cường công tác kiểm soát, chốt chặn tại 

các cửa khẩu, kể cả các đường mòn, lối mở, đường bộ và đường thủy, hạn chế 

các trường hợp nhập cảnh trái phép; đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, 

chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội để 

đảm bảo ổn định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình 

tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện đồng 

bộ các giải pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tại các tuyến 

biên giới. Khẩn trương triển khai xây dựng các khu cách ly, nhất là khu cách ly 

tại cầu Long Bình (giáp biên giới với Campuchia); 

b) Khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh; 

c) Triển khai xây dựng lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030 

tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

d) Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn 

nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn năm 2045; kế hoạch phát triển chim yến 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu 

thụ sản phẩm bò thịt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2023; thực hiện 

chương trình giống cá tra 3 cấp tỉnh An Giang giai đoạn năm 2017 - 2021; đẩy 

mạnh xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, cung cấp sản phẩm thủy sản 

an toàn vào Co.op Mart Long Xuyên; 
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đ) Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức kiểm 

tra các công trình trọng điểm, các công trình chậm tiến độ; 

e) Kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19. Tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để kêu gọi các nhà đầu tư và đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn để các dự án 

sớm đi vào hoạt động; 

g) Cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Theo dõi tình hình triển khai các dự án đầu 

tư của doanh nghiệp, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất để doanh nghiệp khởi công, triển khai các dự án và đưa vào vận hành khai 

thác, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà; 

h) Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế giá cả, lạm phát theo 

tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện công tác phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Cập 

nhật thông tin về thị trường để kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp và có kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến 

thương mại, phát triển thị trường trong và ngoài nước; 

i) Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, tập trung xử lý các 

khoản nợ đọng thuế. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách cho đầu tư và sự 

nghiệp. 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; 

k) 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...) để khôi phục lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt việc hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp 

theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh 

thanh toán không dùng tiền mặt; 

l) Tổng kết năm học 2020 - 2021; định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 

học 2021 - 2022; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề và 

phân luồng học sinh; theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để có 

phương án ứng phó hiệu quả cho năm học mới 2021 - 2022; 
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m) 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; 

n) 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. Tăng cường các biện 

pháp hỗ trợ về lao động, việc làm cho các doanh nghiệp và người lao động bị 

ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid-19. Triển khai kịp thời Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19; 

o) 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.  

Triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các khu điểm 

du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và lưu trú du lịch trên địa bàn 

tỉnh hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật, đặc biệt là trong phòng , 

chống dịch bệnh Covid-19; 

p) Thực hiện công tác truyền thông trong và ngoài tỉnh về những thành 

tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng, 

thế mạnh của tỉnh ra bên ngoài; thông tin, truyền thông đưa Nghị quyết Đại hội 

Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy ý 

chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 

năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 

Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và các chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai các nội dung về chuyển đổi số 

theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2021; 

q) 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 sông, kênh rạch, theo dõi sát 

tình hình xâm nhập mặn; 

r) 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; 

s) Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm 

giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu và tai nạn giao thông trên địa 
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bàn tỉnh. Quản lý chặt tuyến biên giới, hạn chế tình trạng xuất, nhập cảnh trái 

phép, nhất là đường mòn, lối mở, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào diễn biến, tình hình dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để linh hoạt điều hành kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, 

chỉ tiêu đã đề ra. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, Nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy tinh 

thần đại đoàn kết và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 

của tỉnh. 

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khoá X, 

kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Ban công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX; 

- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP; 

- Website Chính phủ; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND, 

UBMTTQVN tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, 

Truyền hình Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang; 

- Báo An Giang , Đài PT - TH An Giang; 

- Website tỉnh, Cổng thông tin điện tử VP Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, Phòng Công tác HĐND-Gi. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Nưng 
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