
1 

 

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TIẾP XÚC CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHOÁ XV 

(dành cho đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh An Giang) 

***** 

 

A. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM  

I. HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

Từ đầu năm đến nay, Đoàn ĐBQH và Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang 

đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao, gồm: 

1. Về hoạt động khảo sát, giám sát 

- Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy 

hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trên địa bàn tỉnh. 

+ Khảo sát: UBND huyện Tri Tôn, UBND TP Long Xuyên. 

+ Giám sát trực tiếp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Giám sát qua văn bản: HĐND tỉnh, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Sở Công thương, UBND các huyện, thị, thành phố.  

- Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh An Giang.  

+ Khảo sát: UBND huyện An Phú, UBND huyện Châu Phú, UBND huyện Chợ 

Mới, Sở LĐTBXH. 

+ Giám sát trực tiếp: Công an tỉnh, Cục THADS tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Giám sát qua văn bản: HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố.  

- Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn tỉnh An Giang. 

+ Khảo sát: UBND huyện Tịnh Biên, UBND TP Châu Đốc, Công ty CP Môi 

trường Đô thị An Giang, Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và 

nông nghiệp tỉnh. 

+ Giám sát trực tiếp: Sở Tài chính, Công ty TNHH một thành viên Khai thác 

công trình thủy lợi, Trường Cao đẳng Y tế, Cục Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 
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+ Giám sát qua văn bản: HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Sở Gáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị, thành phố.  

2. Về tổ chức lấy ý kiến đóng góp các Dự thảo Luật, pháp lệnh 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

- Luật Điện ảnh (sửa đổi) 

- Luật Cảnh sát cơ động 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) 

3. Về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị  

Thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị, Đoàn ĐBQH đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐĐBQH 

ngày 19/02/2022 về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh và tổ 

chức cho các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp công dân hàng tháng theo quy định 

của pháp luật. Những tháng đầu năm Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp 46 lượt công dân, trong 

đó có 03 đoàn đông người, tiếp nhận 59 đơn và xử lý chuyển cho cơ quan có thẩm 

quyền 19 đơn, hướng dẫn 11 và lưu theo dõi 29 đơn. 

4. Hoạt động chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. 

a) Thăm, tặng quà và chúc Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức thăm, tặng 167 phần quà tết Nguyên đán 

Nhân Dần 2022 cho đại biểu Quốc hội các khóa, một số gia đình chính sách của 11 huyện, 

thị, thành phố, các cơ quan đơn vị và tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 

129.900.000đ; Riêng các vị ĐBQH đơn vị tỉnh đã vận động 2.450 phần quà tặng cho 

cơ sở tình thương, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn của huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 

1.366.000.000đ1. 

b) Các nguồn vận động kinh phí 

- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ 100 căn nhà 

cho hộ nghèo tỉnh An Giang, tổng trị giá 5 tỷ. 

- Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Mnh hỗ trợ xây cất mới 03 căn nhà cho hộ nghèo là 

                                              
1 Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho cơ sở tình thương, 30 hộ gia đình chính sách, UBMTTQ TP Long Xuyên, 

UBMTTQ huyện Châu Thành, UBMTTQ huyện Thoại Sơn và 01 nguyên ĐBQH với tổng số tiền 106 triệu đồng; ĐBQH 

Đôn Tuấn Phong trao 2.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP 

Châu Đốc, TX Tân Châu, huyện An Phú, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, huyện Phú Tân, xã Mỹ Hiệp huyện Chợ Mới 

với tổng số tiền 1 tỷ đồng (mỗi hộ gồm phần quà 200.000đ và 300.000đ tiền mặt); ĐBQH Lương Quốc Đoàn tặng 50 

phần quà cho gia đình chính sách của TP Long Xuyên với tổng số tiền 60 triệu đồng (mỗi hộ gồm phần quà 200.000đ và 

1.000.000đ tiền mặt); ĐBQH Hoàng Hữu Chiến tặng 300 phần quà cho hộ nghèo và gia đình khó khăn với tổng số tiền 

150 triệu đồng; Lãnh đạo Đoàn tặng 85 phần quà trị giá 50 triệu đồng từ nguồn vận động Cty Phà An Giang, Cty Xổ số 

kiến thiết An Giang, Cty Phan Nam. 
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người dân tộc Khmer tại huyện Châu Thành, tổng trị giá 180 triệu đồng (60 triệu 

đồng/hộ). 

- Tặng 11 máy lọc nước cho huyện, thị, thành (triệu đồng/máy); thăm, tặng 90 

phần quà cho hộ nghèo (1 triệu đồng/hộ) và 01 gia đình chính sách tiêu biểu (giỏ quà 

1 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt). 

II. THAM GIA HOẠT ĐỘNG DO QUỐC HỘI TỔ CHỨC 

1. Dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. 

2. Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến tại phên họp thứ 9 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Dự Hội thảo trực tuyến “Kinh nghiệm Quốc tế về phát triển HTX và Luật 

HTX của một số Quốc gia trên thế giới”. 

4. Dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số 

dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

5. Dự Hội thảo khu vực phía Nam lấy ý kiến về DA Luật Khám, chữa bệnh 

(sửa đổi), Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong bối cảnh Covid-19. 

6. Dự Hội nghị “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử”. 

 

B. DỰ KIẾN NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV 

Kỳ hợp thứ ba Quốc hội khóa XV là kỳ họp quan trọng, thông qua nhiều dự án 

Luật, cho ý các dự án Luật mới, chương trình lập pháp, chương trình giám sát và nhiều 

nội dung quan trọng, gồm: 

Công tác lập pháp:  

I. Xem xét thông qua:  

1. Luật Cảnh sát cơ động; 

2. Luật Điện ảnh (sửa đổi);  

3. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); 

4. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; 

6. Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, 

dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; 

7. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; 
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8. Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ 

họp Quốc hội, Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); 

9. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh 

Khánh Hòa. 

II. Cho ý kiến 6 dự án luật 

1. Luật Dầu khí (sửa đổi); 

2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); 

3. Luật Thanh tra (sửa đổi); 

4. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; 

6. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng 

khác:  

- Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2022. Phê chuẩn 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

- Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

- Xem xét, quyết định việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 

ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. 

- Xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; 

Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy 

hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. 

- Xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập 

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. 

- Xem xét báo cáo tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 

66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường    Hồ Chí Minh theo Nghị 

quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ 

Chí Minh giai đoạn tiếp theo. 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.  
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- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị 

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.  

- Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. 

- Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (trong đó có 

việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm 

xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng). 

- Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có). 

Trên đây là báo cáo của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh An Giang, xin ý kiến bà con 

cử tri về những vấn đề xây dựng Luật, các hoạt động giám sát và các vấn đề nội cộm, 

bức xúc của đất nước, của địa phương. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO  

(dành cho Đại biểu Quốc nghiên cứu, bổ sung phần trình bày trước cử tri) 

 

A. BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUÍ I/2022 CỦA VIỆT NAM 

Những tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới diễn biến phức tạp như cuộc chiến 

giữa Nga - Ucraina; giá dầu và lạm phát tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; một 

số nền kinh tế lớn thu hẹp quy mô nới lỏng chính sách tiền tệ, Cục dự trữ liên bang Mỹ 

(FED) nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2018... đã tác động không nhỏ đến kinh tế 

nước ta. Trong nước, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai để bảo đảm nguồn cung, 

ổn định giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá...; 

dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả lộ trình mở cửa 

hoàn toàn du lịch quốc tế từ giữa tháng 03, mở cửa trường học, dịch vụ vui chơi, giải 

trí, văn hóa, nghệ thuật... tạo điều kiện phục hồi nhanh ngay trong Quý I và cả năm 

2022. 

Nhờ đó, tình hình KTXH 03 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ 

thể như sau: 

1. Các kết quả đạt được 

(1) Tăng trưởng GDP đạt khá, Quý I ước tăng 5,03% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 

2020 tăng 3,66%, năm 2021 tăng 4,72%), đáng chú ý khu vực dịch vụ tăng 4,58%, gấp 

gần 1,5 lần so với cùng kỳ các năm 2020-2021. Qua đó, tạo niềm tin vào các chính 

sách phục hồi và phát triển KTXH, kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục đã tích cực trong Quý 

II và cả năm 2022. 

(2) Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo 

đảm. CPI bình quân Quý I tăng 1,92% so với cùng kỳ, tương đối thấp so với cùng kỳ 

các năm 2018-2021, thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát lạm phát, kịp thời ban hành 

chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, giảm thuế GTGT, góp phần 

giảm bớt áp lực tăng giá xăng dầu, thực phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho doanh 

nghiệp, người dân; bảo đảm nguồn cung, dự trữ xăng dầu trong nước; ổn định thị trường 

điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 

- Thị trường tài chính - tiền tệ cơ bản ổn định, đến ngày 25/3 tín dụng tăng 

4,63% so với cuối năm 2021; duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ tích cực 

nhu cầu tín dụng cho sản xuất, kinh doanh; kịp thời có giải pháp ổn định thị trường, 

tâm lý nhà đầu tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trên thị 

trường chứng khoán. 

- Thu ngân sách Quý I đạt 32,6% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ, đáp ứng nhu 

cầu chi phòng chống dịch, an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách. 
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- Xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ trong tháng, tăng 45,5% so với tháng trước, tính 

chung Quý I tăng 12,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng 

50,5% so với tháng trước, tính chung Quý I tăng 22% so với cùng kỳ, gấp 2,2 lần tốc 

độ tăng của khu vực FDI (10%). Nền kinh tế xuất siêu 1,39 tỷ USD trong tháng 03, 

tỉnh chung Quý I xuất siêu 809 triệu USD. 

- Vốn FDI đăng ký tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần 3 tháng tăng gần 2 lần so 

với cùng kỳ, FDI thực hiện tăng 7,8% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất kể từ năm 

2016 đến nay, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư kinh 

doanh, triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của nước ta. 

 - Tập trung xử lý một số vấn đề tồn đọng, kéo dài, các dự án, doanh nghiệp chậm 

tiến độ, kém hiệu quả, qua đó góp phần thảo gỡ rào cản, nâng cao hiệu quả sử dụng 

nguồn lực của nền kinh tế. 

(3) Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục mở rộng. Sản xuất nông nghiệp ổn 

định, làm tốt công tác gieo trồng vụ đông xuân và thu hoạch lúa mùa, phòng, chống rét 

đậm, rét hại, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc, giá trị tăng thêm 03 tháng toàn ngành tăng 

7,07% so với cùng kỳ (03 tháng năm 2021 tăng 6,44%); trong đó công nghiệp chế biến 

chế tạo tăng 7,79%, mặc dù thấp hơn Quý I năm 2021 (9,45%), nhưng chỉ số tiêu thụ 

tăng 6,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2021 tăng 5,8%), cho thấy mức độ phục hồi 

thị trưởng là khá tốt. 

Thương mại, dịch vụ tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 03 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Thị 

trưởng du lịch quốc tế mở cửa hoàn toàn từ giữa tháng 03, nhiều đường bay quốc tế 

được nối lại, khách quốc tế đến nước ta trong tháng tăng 2,2 lần so với cùng kỳ, tính 

chung Quý 1 tăng 89,1% so với cùng kỳ. 

(4) Tình hình doanh nghiệp rất tích cực. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 

tái gia nhập thị trường trong tháng cao gấp 03 lần doanh nghiệp rút lui, tính chung Quý 

I đạt kỷ lục hơn 60 nghìn doanh nghiệp, tăng hơn 36,7% so với cùng kỳ, cao nhất trong 

các Quý I từ trước tới nay. Đây là dấu hiệu tăng trưởng tích cực cho năm 2022, phản 

ánh kỳ vọng, niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp vào tiến trình mở cửa, 

phục hồi của nền kinh tế. 

(5) Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Tiếp tục hỗ trợ người dân, người 

lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đã hỗ trợ khoảng 40,5 nghìn tỷ đồng cho 

35,87 triệu lượt đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, hỗ trợ gần 38,6 nghìn tỷ đồng 

từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP. Tình hình lao động, việc 

làm có bước khởi sắc, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong Quý 1 năm 2022 giảm 
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so với Quý trước, thu nhập người lao động được cải thiện, xử lý tốt các vụ việc định 

công phát sinh. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiêm vắc-xin, điều trị bệnh nhân tiếp 

tục được triển khai quyết liệt; đẩy mạnh tiêm mũi 3, chuẩn bị sẵn sàng tiêm cho trẻ 5-

12 tuổi từ đầu tháng 4. Số ca nhiễm mới giảm dần từ cuối tháng; số ca nhập viện, 

chuyển nặng, tử vong duy trì ở mức thấp và trong phạm vi kiểm soát. 

Tích cực triển khai lộ trình mở cửa lại trường học gắn với bảo đảm an toàn dịch 

bệnh, nhiều địa phương đã đón học sinh trở lại trường học tập trực tiếp, tổ chức dạy 

học 2 buổi/ngày. Công tác chuẩn bị SEA Games 31 được thực hiện khẩn trường, tích 

cực, bảo đảm chu đáo, an toàn. 

(6) Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đổi ngoại 

được đẩy mạnh. Quản lý, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp, đối 

sách, chủ động phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống biên giới đất liền. Làm tốt công 

tác bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào sơ tán khỏi Ucraina sang các nước lân cận, sơ tán 

về nước an toàn; tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ ngoại giao song phương, nhất là 

với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác quan trọng thúc đẩy ngoại giao đa phương, 

khẳng định vị thế, vai trò của nước ta trong các vấn đề khu vực và quốc tế. 

2. Một số khó khăn, hạn chế 

Những biến động của tình hình khu vực và thế giới, lạm phát, giá dầu tăng cao, 

dịch bệnh kéo dài... đã tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống KTXH của nước ta 

trong tháng 03 và Quý 1 năm 2022. Cụ thể như sau: 

(1) Ôn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá dầu tăng cao 

từ cuối tháng 02 tác động dây chuyền lên giá cước vận tải, chi phí sản xuất, logisitics, 

giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu…, trong khi công tác điều hành giá xăng dầu còn khó 

khăn. CPI tháng 03 tăng 0,7% so với tháng trước, cao nhất từ năm 2012 đến nay, tạo 

áp lực cho điều hành ổn định kinh vĩ mô, kiểm soát lạm phát cả năm, làm giảm hiệu 

quả chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. 

Tinh toán sơ bộ cho thấy, giá dầu 100 USD/thùng sẽ tác động tiêu cực đến nhiều 

chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2022 và 2023, làm giảm tốc độ tăng trưởng lần lượt là 0,12 

và 0,27 điểm % lạm phát tăng thêm 0,5 điểm % mỗi năm, xuất khẩu giảm lần lượt 0,57 

và 1,1%. Do vậy, yêu cầu cần điều hành linh hoạt, kịp thời giá xăng dầu trong nước 

đồng thời bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới. 

Rủi ro tín dụng, nguy cơ nợ xấu là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, theo dõi sát 

sao để có thể xử lý kịp thời. 
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 (2) Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp 

tiếp tục đối mặt với chi phí đầu vào, thức ăn chăn nuôi tăng cao, nguy cơ thiếu hụt 

nguồn cung phục vụ chế biến, xuất khẩu. 

Tình hình doanh nghiệp khó khăn do chi phí đầu vào, logistics tăng cao trong khi 

sức cầu tiêu thụ yếu, khó khăn về tài chính, tuyển dụng lao động... Trong Quý 1 năm 

2022, 35,8% doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá gặp khó khăn trong sản xuất kinh 

doanh, tăng so với mức 24,9% của Quý IV năm 2021. 

Thương mại, dịch vụ tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn. Tính 

chung Quý I, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chi tăng 4,4% 

so với cùng kỳ (loại trừ yếu tố giá chỉ tăng 1,6%, cùng kỳ năm 2021 tăng 2%); vận tải 

hành khách tiếp tục giảm trong tháng 03 (giảm 1,7% so với tháng trước), tính chung 

03 tháng giảm 23,6% so với cùng kỳ. 

(3) Dịch bệnh vẫn lây lan nhanh, số ca nhiễm mới giảm nhưng vẫn ở mức cao, 

ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách bình thường mới, nhất là trong việc dạy 

và học; còn 06 địa phương có tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 2 dưới 90%. 

B. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I/2022 CỦA AN GIANG 

Kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh dịch 

bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, 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. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu 

đi lại, hoạt động văn hóa, xã hội tăng mạnh. Với mục tiêu cao nhất là để người dân đón 

Tết bình an, vui tươi, lành mạnh, an toàn, dưới sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành đã quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành 

kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đưa nền 

kinh tế - xã hội phát triển trở lại, phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Kết quả 

là trong quý I năm 2022, tình hình kinh tế của tỉnh đã dần ổn định và tăng trưởng so 

với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm 

thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I ước tăng 4,02%, thấp hơn mức tăng của 

cùng kỳ năm trước (5,10%). Trong đó, khu vực nông – lâm – thủy sản tăng 1,69%; khu 

vực công nghiệp – xây dựng tăng 6,28%; khu vực thương mại – dịch vụ tăng 6,02%. 

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng của từng khu vực đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 

trước do nền kinh tế vẫn còn chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, vào 

những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao và có xu 

hướng tiếp tục tăng như: xăng, dầu, sắt thép, vật tư nông nghiệp,... làm cho chi phí sản 

xuất, giá thành sản phẩm tăng, sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, tác động rất lớn đến 

đời sống của người dân. 
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Về cơ cấu kinh tế quý I năm 2022: khu vực nông – lâm – thủy sản chiếm tỷ trọng 

39,86%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 10,91%; khu vực thương mại – dịch 

vụ chiếm 45,97%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,26%. 

1. Khu vực nông – lâm – thủy sản                                          

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho 

nền kinh tế. Diện tích xuống giống và năng suất lúa giảm nhẹ, song gieo trồng rau màu, 

chăn nuôi và thủy sản có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đảm bảo ổn định nhu cầu lương thực, 

thực phẩm những tháng đầu năm và dịp Tết Nguyên đán. Ước tổng giá trị sản xuất theo 

giá so sánh 2010 của khu vực nông, lâm, thủy sản trong quý I năm 2022 đạt khoảng 

16.759 tỷ đồng, tăng 1,89% (tương đương 311 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước. Toàn 

ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông 

nghiệp hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, đẩy mạnh truy xuất nguồn 

gốc, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp nâng cao năng lực sản xuất theo hướng chuyên 

sâu, bền vững. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp luôn chú trọng công tác quản lý, khai 

thác và bảo vệ các công trình thủy lợi; dự báo, phòng, chống thiên tai, dịch hại; tiêm 

phòng để đảm bảo ngành nông nghiệp phát triển ổn định, hỗ trợ hoạt động của người 

nông dân. 

2. Khu vực Công nghiệp – Xây dựng 

Sản xuất công nghiệp từng bước được khôi phục mạnh mẽ. Các gói hỗ trợ của 

Chính phủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã tạo nhiều tác động tích cực, các doanh 

nghiệp nhanh chóng trở lại sản xuất, nhiều nhà máy tăng tốc hoạt động hết công suất, 

đáp ứng nguồn cung ứng hàng hóa, ước chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong quý I 

năm 2022 tăng 6,24% so với cùng kỳ. Về đầu tư, xây dựng cơ bản, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục để sớm 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhằm đẩy nhanh và giải ngân hết chỉ 

tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm, so với cùng kỳ, tỷ lệ 

giải ngân quý I năm 2022 cao hơn 1,07% (cùng kỳ năm 2021 là 8,99%).  

3. Khu vực Thương mại – Dịch vụ 

Thương mại – Dịch vụ tăng trưởng khá tốt. Trong quý I năm 2022, doanh thu bán 

buôn, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 42.244 tỷ đồng, tăng 9,91% so với cùng 

kỳ năm 2021. Du lịch có chuyển biến khá so với cùng kỳ nhờ dịch COVID-19 được 

kiểm soát tốt, đến hết quý I năm 2022, toàn tỉnh đón tổng số 2.500.000 lượt khách tham 

quan, du lịch, tăng 39% so với cùng kỳ và đạt 54% so với kế hoạch năm 2022. 

Tình hình xuất khẩu quý I năm 2022 tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ về cả sản 

lượng và kim ngạch, các doanh nghiệp, trong đó nổi bật nhất là mặt hàng thủy sản có 

sự chuyển biến tích cực với những tín hiệu lạc quan từ thị trường Trung Quốc; nhu cầu 

rau quả đông lạnh và hàng dệt may vẫn ổn định và có tăng trưởng khá. Kết quả kim 
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ngạch xuất khẩu quý I năm 2022 ước đạt 265,61 triệu USD, tăng 6,79% so với cùng 

kỳ. Kim ngạch nhập khẩu quý I năm 2022 đạt 45 triệu USD, tăng 13,29% so với cùng 

kỳ. 

4. Thu, chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn trong quý I năm 2022 là 2.117 tỷ 

đồng, đạt 34,23% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao trong năm 2022 và bằng 62,25% 

so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương trong quý I năm 2022 là 2.974 tỷ đồng, 

đạt 18,76% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 111,95% so với cùng kỳ. 

5. Về phát triển văn hóa – xã hội 

Tỉnh đã tổ chức cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trở lại trường học trực 

tiếp theo lộ trình phù hợp; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện dạy học và các phương 

án đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19. 

Tỷ lệ người dân trên 18 tuổi đã tiêm đủ 02 liều vắc xin đạt 98,7%, tỷ lệ trẻ em từ 

12 – 17 tuổi đã tiêm đủ 02 liều vắc xin đạt 98,5%. Tỷ lệ tiêm phủ vắc xin cao đã giảm 

thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đến sức khỏe của người dân. 

Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người lao động, người nghèo 

được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện chu đáo, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên 

đán, đã nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.  

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,06%, giảm 4,37% so với cùng kỳ 

năm 2021. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19: Tính đến hết quý I năm 2022, toàn tỉnh đã hỗ trợ tổng kinh phí hỗ 

trợ trên 719 tỷ đồng. 

6. Lĩnh vực nội chính và quản lý nhà nước: 

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp theo kế hoạch; các hoạt động 

kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời phát 

hiện những hạn chế, khuyết điểm, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành 

chính ở các cơ quan, đơn vị. 

Các ngành, địa phương đã tổ chức tiếp 1.775 lượt công dân đến trình bày khiếu 

nại, khiếu kiện (giảm 180 lượt so cùng kỳ), đã thực hiện 25 cuộc thanh tra hành chính, 

71 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề, phát hiện 07 đơn vị sai phạm, kiểm điểm trách 

nhiệm 12 cá nhân, 01 tổ chức. 

Công tác tuyển quân năm 2022 được tổ chức thành công, toàn tỉnh có 1.744 thanh 

niên nhập ngũ. Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và đảm 

bảo an ninh trật tự, trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 33 vụ phạm pháp 
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hình sự, giảm 40% so cùng kỳ, xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 01 

người bị thương, so cùng kỳ số vụ giảm 03 vụ (- 20%), số người chết giảm 03 người (- 

20%), số người bị thương giảm 02 người (66,7%). 

Bên cạnh các kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế như: tốc độ tăng trưởng có 

tăng so với cùng kỳ song còn thấp hơn kịch bản đã đề ra; năng suất ngành trồng trọt 

chưa cao; tình hình thu hút đầu tư giảm, vẫn còn nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng 

hoạt động; tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I năm 2022 vẫn còn thấp so với 

trước thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


