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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8 

 

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

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 2022; 

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 2022, với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022:  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách nhà nước theo các Nghị quyết 

của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

vẫn còn diễn biến phức tạp. Dịch bệnh lan rộng, song hầu hết người dân đều 

đã được tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh nên các hoạt động kinh tế - xã hội 

từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Bên cạnh đó, tình hình 

xung đột chính trị ở châu Âu ảnh hưởng không nhỏ đến cả nước nói chung và 

tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng. 

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 08 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
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năm 2022 và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 tỉnh An Giang. Do đó, 

kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực như: Tốc độ 

tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 4,98% so với cùng kỳ, vượt kịch bản tăng 

trưởng đã đề ra; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,03% so với cùng kỳ; 

kim ngạch xuất khẩu đạt 564,2 triệu USD, tăng 9,58% so với cùng kỳ; thương 

mại - dịch vụ, du lịch khôi phục và phát triển; nhiều doanh nghiệp đăng ký 

thành lập mới; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt cao hơn so với cùng 

kỳ; đời sống người dân được chăm lo chu đáo, học sinh các cấp đã trở lại 

trường tiếp tục học tập; các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao 

được nối lại phục vụ đời sống tinh thần cho Nhân dân. 

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông - lâm - thủy sản và thương mại 

- dịch vụ có tăng so với cùng kỳ song còn thấp hơn kịch bản đã đề ra; năng suất 

ngành trồng trọt giảm; vẫn còn nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt 

động. 

2. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022: 

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) Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh 

Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập 

trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 09 

tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2023. 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh. 

c) Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 

2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

d) Tập trung tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh 

An Giang, phấn đấu kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín, chất lượng thực hiện 

đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phù hợp với Quy 

hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

đ) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh toàn diện trên các lĩnh vực; thực hiện các giải pháp cắt giảm và đơn 

giản hóa quy trình, thủ tục hành chính; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền 

điện tử tạo động lực nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về 

cải thiện môi trường kinh doanh gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

(PCI) tỉnh An Giang. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, thế 

mạnh, cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 

đến với tỉnh An Giang. 
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e) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng và 

giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức kiểm tra các công trình trọng điểm, các 

công trình chậm tiến độ để tháo gỡ khó khăn. Bố trí vốn đầu tư công có trọng 

tâm, trọng điểm cho các dự án quan trọng, có sức lan tỏa, phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội. 

g) Hoàn thành kế hoạch sản xuất nông - lâm - thủy sản; khuyến khích 

nông dân trồng nông sản chất lượng cao; phòng chống hạn, mặn, cháy rừng 

mùa khô, kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tiếp tục giữ vững chuỗi 

liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP; 

chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra cửa hàng kinh doanh, mua bán phân bón, vật tư nông nghiệp đảm 

bảo chất lượng và đúng giá. 

h) Tiếp tục triển khai các nội dung của Chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang năm 2022. Khôi phục, gia tăng năng lực sản xuất 

của ngành chế biến; đẩy mạnh xuất khẩu. Quan tâm nắm bắt xu hướng đầu tư 

của doanh nghiệp, vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp đổi mới công nghệ, kết nối các vùng nguyên liệu theo chuỗi giá 

trị. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao năng 

suất lao động. Khuyến khích các giải pháp sản xuất sạch và sử dụng năng 

lượng tiết kiệm. Kêu gọi đầu tư phát triển các dự án công nghiệp năng lượng 

sạch, thân thiện với môi trường. 

i) Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước theo dự toán và 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện quản lý thu có hiệu quả, phấn 

đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao. Quản lý chặt chẽ nợ thuế, đôn đốc thu kịp thời số thuế phát sinh theo 

quy định, không để nợ mới phát sinh. Thực hiện triệt để tiết kiệm chống lãng 

phí; không đề xuất bổ sung ngoài dự toán khi chưa thật sự cần thiết. Tiết 

kiệm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác phí và thực hiện tiết kiệm 

thêm 10% chi thường xuyên còn lại (không kể các khoản chi cho con người) 

để chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nếu có phát sinh). 

Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao: Các địa phương chủ động xây dựng phương án điều hành, 

dành nguồn dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn tài chính 

khác của địa phương để bù đắp hoặc điều chỉnh giảm chi tương ứng; chủ 

động rà soát, sắp xếp, cắt giảm, giãn các nội dung chi theo thứ tự ưu tiên, để 

thực hiện các nhiệm vụ được giao theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả 

năng triển khai thực hiện được trong năm 2022. 

k) Tổng kết năm học 2021 - 2022; định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 

học 2022 - 2023; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục hướng nghiệp  - dạy nghề 

và phân luồng học sinh; tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em 

ở các cấp học; xây dựng các phương án chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 
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l) Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 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; đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, trang 

thiết bị y tế đầy đủ phục vụ người dân. 

m) Thực hiện toàn diện và đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội 

và nâng cao phúc lợi xã hội; huy động các nguồn lực xã hội để cùng với 

nguồn lực nhà nước thường xuyên thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi... Phát huy công tác giới thiệu việc 

làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, tạo điều kiện để người dân có việc làm 

và thu nhập ổn định, đảm bảo điều kiện sống cho người dân.  

n) Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các khu, điểm du lịch; tổ chức tốt 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. Tiếp tục tuyên truyền, cổ động, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện trọng đại của cả nước và của tỉnh An Giang. 

Tập trung tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.   

o) 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; tiếp tục 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.  

p) 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. 

q) 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. 

r) 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 bàn tỉnh. Quản lý chặt tuyến biên giới, hạn chế tình trạng xuất, nhập 

cảnh trái phép. 

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

tế trên địa bàn tỉnh để linh hoạt điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh, 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. 
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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 những tháng đầu năm, nỗ lực 

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

năm 2022 của tỉnh. 

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

kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022 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; 

- Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

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

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND, Ủy ban nhân 

dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Cơ quan thường trú TTXVN tại An Giang, Báo Nhân dân 

tại An Giang; 

- Truyền hình Quốc hội tại tỉnh An Giang; 

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

- Website tỉnh, Cổng thông tin điện tử Văn phòng Đoàn 

ĐBQH - HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-Nh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Nưng 
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