
 

Kính gửi:  

               - Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; 

     - Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Năm 2021, An Giang cùng với cả nước gặp phải những khó khăn, 

thách thức to lớn, dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên diện rộng với biến 

chủng mới, mạnh, nguy hiểm hơn, tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát hơn 

và tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế, xã hội. Với sự vào cuộc khẩn 

trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự chung 

sức, đồng tình, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã từng bước được kiểm soát, nhờ đó các hoạt 

động kinh tế - xã hội đã và đang nhanh chóng, phục hồi và phát triển tích 

cực; đời sống của nhân dân cơ bản được bảo đảm mặc dù còn nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

 Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành và địa 

phương tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính 

phủ và UBND tỉnh1 về công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết cổ 

truyền của dân tộc. Trong thời gian Tết, nhiều biện pháp đồng bộ đã được 

triển khai để phòng, chống dịch COVID-19; nhân dân trong tỉnh đón Tết, 

vui Xuân Nhâm Dần năm 2022 trong không khí ấm áp, vui tươi, lành 

mạnh, an toàn và tiết kiệm. Hàng hóa Tết đa dạng phong phú, chất lượng, 

giá cả ổn định. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 

người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ 

khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 được triển khai kịp thời, 

thiết thực, có hiệu quả; nhiều tổ chức, cá nhân đã có những nghĩa cử cao 

đẹp giúp đỡ người nghèo được vui Xuân, đón Tết. Công tác phòng dịch 

bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, an toàn giao thông được đảm bảo. 

                                                 
1 - Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 35/CT-TTg 

ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

   - Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Về việc tổ chức Tết Nguyên đán 
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Tuy nhiên bên cạnh đó, trong dịp Tết, dịch COVID-19 vẫn diễn biến 

phức tạp; sức mua hàng hóa tăng thấp; sau Tết lượng khách du lịch về An 

Giang tăng đột biến nên có thời điểm xảy ra ùn tắc giao thông; tình trạng 

đốt pháo nổ, pháo hoa trái phép vẫn xảy ra tại một số địa phương. 

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 dự báo thời gian tới 

còn diễn biến phức tạp, khó lường và biến động của tình hình quốc tế, khu 

vực; Tỉnh An Giang cùng với cả nước sẽ tiếp tục phải đối diện với rất 

nhiều khó khăn, thách thức trong khi nguồn lực còn hạn chế, sức chống 

chịu của người dân, doanh nghiệp đã bị giảm sút do ảnh hưởng của đại 

dịch kéo dài hai năm qua. Để thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ ngay sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo Chỉ thị số 01/CT-TTg 

ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

thực hiện ngay các công việc sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố: Tập trung triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 01/NQ-

CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, được UBND tỉnh cụ thể tại Quyết 

định số 101/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh An Giang, Kế hoạch số 31/KH-UBND 

ngày 19/01/2022 về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 tỉnh An Giang. 

 Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, từ những kinh nghiệm đã 

có, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp 

để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện  quyết liệt 

các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra theo các 

Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, trong đó 

có Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành 

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”. Đồng thời, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, phải bắt 

tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng 

mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã 

hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi 

toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022. 

 Cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tập trung xử lý công việc 

ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ 

Tết. Không tổ chức các hoạt động du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến 

công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng 

doanh nghiệp và người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm với phương 

châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

2. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan: Khẩn 

trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 



30/1/2022 của Chính phủ; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đối với các 

nhiệm vụ được giao ngay trong quý I năm 2022. 

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ 

đầu năm 2022; sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án 

khởi công mới đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư để làm cơ sở 

đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư các dự 

án. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải chịu trách nhiệm về tiến độ 

giải ngân đầu tư công. 

3. Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan: Thực hiện đồng 

bộ các biện pháp phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng hợp lý; 

tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa. Phối 

hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tiếp tục hỗ trợ doanh 

nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh 

xuất khẩu, nối kết cung – cầu các sản phẩm chủ lực của tỉnh với các địa 

phương trong cả nước. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND 

huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông 

nghiệp; phòng chống sâu bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo thắng  lợi 

sản xuất vụ Đông Xuân; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc , gia cầm. 

Phối hợp chặt chẽ cùng Sở Công Thương và các đơn vị liên quan 

theo dõi tình hình cung cầu vật tư nông nghiệp thiết yếu và các mặt hàng 

nông sản; chủ động có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng 

khan hiếm hoặc ùn ứ vật tư, nông sản; kiên quyết xử lý các trường hợp cố 

tình vi phạm pháp luật, trục lợi bất chính. 

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Quản lý, 

kiểm soát giá cả thị trường; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà 

nước năm 2022. Tham mưu giải pháp có hiệu quả thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và huy động nhiều nguồn lực để triển khai Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

6. Sở Giao thông vận tải: Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công 

các công trình giao thông sau đợt nghỉ Tết; chỉ đạo tăng cường kiểm tra các 

đơn vị kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật các phương tiện, đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông sau Tết. 

7. Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: Tiếp tục tập 

trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm vaccine Mùa 

Xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, 

kế hoạch đã đề ra; bảo đảm nguồn và phân phối kịp thời vaccine, thuốc 



điều trị COVID-19; tập trung triển khai việc mua, tiêm vaccine cho trẻ em 

từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Rà soát, thực hiện tốt chính sách, chế độ đãi ngộ, động viên đội ngũ 

y, bác sỹ, các lực lượng tuyến đầu, người tình nguyện tham gia phòng, 

chống dịch, không để ai bị thiệt thòi, bất bình đẳng trong quá trình tham 

gia phòng, chống dịch. Kịp thời đề xuất tôn vinh, biểu dương các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 để 

tiếp tục khơi dậy lòng nhiệt huyết, dấn thân của đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu 

chống dịch, những người đã cống hiến, hy sinh vì sức khỏe, tính mạng 

nhân dân. 

8. Sở Lao động Thương binh và xã hội: Thực hiện đầy đủ, hiệu quả 

các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu  đãi 

người có công, giảm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Tăng cường 

công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích 

trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

Nắm tình hình lao động để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh 

nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết, hỗ trợ người lao 

động quay trở lại nơi làm việc, nhất là các khu vực đang vào đà phục 

hồi, khôi phục và phát triển. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan 

liên quan: Chỉ đạo, lên kế hoạch và triển khai kiểm tra các địa phương, các 

cơ sở giáo dục về việc đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp  gắn với bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 phấn đấu trước ngày 

14/2/2022; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong việc dạy học 

trực tiếp để có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền. 

 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cơ quan, địa 

phương: Kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du 

lịch, các ngành giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao gắn với  các biện 

pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các đơn vị liên 

quan: Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát 

triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025; ưu 

tiên tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030.  

12. Sở Nội vụ: Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao đạo đức, văn hóa công vụ; khẩn trương đánh giá, rà soát việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính các cấp để đề xuất các bước tiếp theo; tiếp tục thực 

hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 



chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục 

đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

13. Thanh tra tỉnh: Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là 

các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản 

ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Rà 

soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, 

kéo dài.  

14. Công an tỉnh: Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ 

nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu 

Xuân như tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, 

chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Tăng 

cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử 

lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở hàng hóa 

quá tải trọng, quá số người quy định.  

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT. UBND tỉnh ;                                                                                  

- LĐVP UBND tỉnh;                                                                                                 

- Các phòng, TT thuộc VP;  

- Lưu: VTLT. 
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