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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        An Giang, ngày  08 tháng  4  năm 2019 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Bình, 

tại cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019, 
phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 

_____________ 
 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp 
thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và thảo luận 
phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019. Thành phần tham dự: Đại diện 
lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh 
đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 
lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng 
Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan - Doanh 
nghiệp; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Dân tộc, Cục thuế, Cục Hải 
quan, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Ban Quản lý 
khu kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Ban Quản lý DA 
ĐTXD Công trình giao thông; Ban Quản lý DA ĐTXD Công trình nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý DA ĐTXD khu vực phát 
triển đô thị tỉnh; Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo.  

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý 
II/2019; các báo cáo chuyên đề của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; ý kiến bổ 
sung của các đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Nguyễn Thanh 
Bình phát biểu ý kiến kết luận như sau: 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong quý I đạt những kết quả 
khá toàn diện, một số chỉ tiêu quan trọng tăng cao so cùng kỳ, như: tăng 
trưởng GRDP đạt 6,10% (cùng kỳ tăng 5,95%); Kim ngạch xuất khẩu đạt 
221 triệu USD, tăng gần 30%; Thu ngân sách nhà nước đạt 41,43% dự 
toán, tăng 28,79% so cùng kỳ; Vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới 
tăng 29%; Thu hút khoảng 3,2 triệu lượt khách đến các khu, điểm du 
lịch, tăng 10,3% so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa – an sinh xã hội tiếp tục 
được quan tâm thực hiện. Cải cách hành chính nhiều tiến bộ, chỉ số năng 
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lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 tăng 4 bậc so năm 2017... Tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững; Tai nạn giao thông 
giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. 

Đạt những kết quả trên, các ngành, các cấp trong tỉnh đã có nhiều 
nổ lực trong tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và 
chương trình công tác Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp và tổ chức thực 
hiện kịp thời những chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân 
dân tỉnh. Tuy nhiên, mức tăng trưởng GRDP cao hơn so cùng kỳ nhưng 
vẫn thấp hơn so kế hoạch đề ra (kế hoạch quý I tăng 7,01%). Tình hình 
thời tiết, dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; giá cả nông sản 
còn bếp bênh, thiếu ổn định. Một số mặt hạn chế, điểm nghẽn trong phát 
triển kinh tế chưa có giải pháp cụ thể; từng lúc từng nơi công tác chỉ đạo, 
điều hành chưa quyết liệt.  

Trên cơ sở kết quả đạt được, đánh giá những thuận lợi, khó khăn 
trong 03 tháng đầu năm, dự báo tình hình trong thời gian tới, Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện 
một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau: 

I. Những nhiệm vụ chung 

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các cấp 
(tỉnh, huyện, xã) tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu thập thông 
tin, điều tra theo mẫu, không để xảy ra trường hợp thiếu và bỏ sót đối 
tượng điều tra; đảm bảo đúng tiến độ công bố theo quy định của Tổng 
Cục Thống kê. 

2. Các sở, ngành và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai 
nhanh các dự án đăng ký đầu tư và cam kết đầu tư sau hội nghị xúc tiến 
đầu tư năm 2018. 

3. Các sở, ngành chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ kỳ họp HĐND 
tỉnh bất thường và kỳ họp lệ giữa năm 2019; trả lời đầy đủ kiến nghị và 
thực hiện lời hứa với cử tri, Đại biểu HĐND tỉnh. Trước mắt chuẩn bị 
chu đáo cho kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh, ngoài công tác nhân sự, 
Ủy ban nhân dân tỉnh trình 03 nội dung. Giao các đơn vị: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị 
các Tờ trình đảm bảo thời gian và thủ tục theo quy định. 

 II. Những nhiệm vụ cụ thể 
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1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 
và Thu Đông; triển khai nhanh các phương án phòng chống hạn, mặn, 
tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; kiểm 
soát và phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả heo 
Châu Phi. Tiếp tục công tác triển khai đề án cá tra 3 cấp; khẩn trương 
hoàn chỉnh đề án tiêu thụ xoài Chợ Mới, đặc biệt chú ý một số thị trường 
như: Hoa Kỳ, Trung Quốc… 

Đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới; trong đó ưu tiên hỗ trợ 2 địa phương (Thành phố Long 
Xuyên và huyện Thoại Sơn) hoàn thành huyện Nông thôn mới. Rà soát, 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác định số lượng xã Nông thôn mới, 
huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để cân đối nguồn lực đầu tư 
phù hợp. 

Tập trung cũng cố và nâng chất hoạt động các hợp tác xã, đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch chuyển đổi hợp tác xã kiểu mới. Phối 
hợp Sở Nội vụ triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của ngành 
nông nghiệp, cán bộ lãnh đạo – quản lý Hợp tác xã. 

2. Sở Công Thương: Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Tăng 
cường thông tin thị trường, chính sách thương mại quốc tế rào cản 
thương mại của các nước. Khẩn trương hoàn thành và triển khai đề án 
xây dựng thương hiệu nông sản để tiếp cận các thị trường tiềm năng; đẩy 
mạnh tiêu thụ nông sản, phấu đấu đưa kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng 
đầu năm đạt 390 triệu USD 

Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy mạnh công tác xúc tiến và 
mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ 
đầu tư công; tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án 
đầu tư xây dựng ngay từ đầu năm, phấn đấu đến cuối năm 2019 phải đạt 
trên 95%.  

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp. Tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số PCI năm 2018; tham 
mưu triển khai Kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết Nghị quyết 
02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh. 
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4. Sở Tài chính, Cục thuế: Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính 
ngân sách nhà nước. Phối hợp với Cục thuế rà soát lại các khoản thu, còn 
nợ đọng để tăng nguồn thu cho tỉnh. Quản lý chi ngân sách nhà nước 
chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo yêu cầu cân đối ngân sách địa 
phương.  

Theo dõi, hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước khu vực 9 kiểm toán ngân 
sách nhà nước 2018; chuẩn bị tiếp Đoàn giám sát Quốc hội về quỹ ngoài 
nhà nước. Tập trung triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/01/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh 
công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước 
tại Doanh nghiệp nhà nước. 

5. Ngân hàng Nhà nước tỉnh: tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn tín 
dụng các chương trình cho vay sản xuất và doanh nghiệp. Tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 
12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm 
đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng 
nhân dân. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước tài nguyên, khoáng sản và môi trường, chú trọng công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi 
trường. Khẩn trương hoàn thành việc đóng lấp các bãi rác gây ô nhiễm 
theo lộ trình đã đề ra. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai đối với 
các dự án đầu tư của các doanh nghiệp; những dự án đầu tư được thu hồi 
đất theo quy định của pháp luật để khuyến khích doanh nghiệp triển khai 
thực hiện. 

7. Sở Giao thông vận tải: Tập trung triển khai đầu tư hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển 
du lịch. Tiếp tục tranh thủ các Bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các 
công trình giao thông trên địa bàn; đặc biệt là đường tránh thành phố 
Long Xuyên. 

8. Sở Nội vụ: Tổ chức hội nghị đánh giá và triển khai đồng bộ các 
giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính 
công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (Par Index). Tham mưu triển 
khai Nghị quyết 37-NQ/TW của TW về sắp xếp đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
trong giai đoạn 2019 - 2021.  
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Xây dựng kế hoạch tổ chức thi công chức năm 2019 đảm bảo theo 
đúng quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP và đạt yêu cầu của tỉnh 
đề ra. Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư khẩn trương 
kiện toàn và ổn định bộ máy của đơn vị để bắt tay vào thực hiện nhiệm 
vụ. 

 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình 
hành động số 19-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW; phối hợp các sở, ngành tỉnh (ngoại trừ 07 đơn vị: Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Tôn 
giáo-Sở Nội vụ, Ban Dân tộc và Sở Ngoại vụ xây dựng Đề án sáp nhập 
theo chủ trương của Tỉnh ủy) triển khai đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy 
bên trong gắn với tinh giản biên chế của các đơn vị; phối hợp cơ quan 
liên quan đề xuất chính sách tinh giản biên chế theo quy định mới của 
Trung ương và phù hợp điều kiện của địa phương. Tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 605/UBND-
TH ngày 11/6/2018 về tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ 
trong 2 năm (2018 và 2019). Những công việc nêu trên, yêu cầu Sở Nội 
vụ khẩn trương hoàn thành để chuẩn bị làm việc 02 đoàn công tác của 
Chính phủ và Bộ Nội vụ đến An Giang (dự kiến tháng 06/2019) để kiểm 
tra công tác tổ chức, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức – công vụ 
và sắp xếp bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 
quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW.  

9. Sở Khoa học và Công nghệ: Thực hiện rà soát các đề tài nghiên 
cứu khoa học có kết quả tốt. Có giải pháp đẩy mạnh chuyển giao ứng 
dụng vào sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao; nghiên 
cứu thương mại hóa các đề tài khoa học để mời gọi doanh nghiệp tham 
gia. 

10. Sở Thông tin và Truyền Thông: Tích cực tham mưu việc ứng 
dụng công nghệ 4.0 trên lĩnh vực quản lý nhà nước, nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề 
án Hình ảnh An Giang giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025 

Đồng ý tổ chức lễ công bố Đề án An Giang Điện tử; nghiên cứu 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đoàn công tác học tập kinh 
nghiệm triển khai đề án chính quyền điện tử tại Đà Nẳng (dự kiến tháng 
06/2019). Giao Sở Thông tin và Truyền thông tích cực phối hợp đơn vị 
tư vấn, các sở, ngành và địa phương hoàn chỉnh các đề án thành phần 
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(trước mắt tập trung 4 lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, y tế và giáo dục) 
khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chuẩn bị công tác diễn tập an toàn thông tin mạng; tiếp tục nối kết 
với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
nghiên cứu xây dựng công viên phần mềm, khu công nghệ cao... 

11. Sở Xây dựng: Chủ động phối hợp các sở ngành và địa phương 
rà soát về quy hoạch xây dựng đối với 40 dự án đăng ký, cam kết đầu tư 
của doanh nghiệp sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung đảm bảo về mặt pháp lý nhưng tạo 
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai dự án. 

12. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt kỳ thi 
tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019, thi tuyển sinh vào lớp 10 và xét tuyển 
sinh vào đại học. Phối hợp các địa phương và Mặt trận, đoàn thể các cấp 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phong trào nói “Không” với 
bạo lực học đường. 

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp các sở, ngành và 
các địa phương quản lý tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội năm 2019; chấn 
chỉnh công tác tổ chức lễ hội, xây dựng trái phép trong các khu điểm du 
lịch trọng điểm và tình trạng chèo kéo du khách tại các điểm tham quan, 
du lịch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách 
của Đảng và nhà nước như: kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Tiếp tục tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch; phối hợp Sở Nội vụ triển khai 
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch. 

14. Sở Y tế: 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, chú trọng nâng cao y 
đức đối với cán bộ y tế và thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị 
quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.  

15. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với các 
sở, ngành và địa phương thực hiện toàn diện và đầy đủ các chính sách 
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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.  

Nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề sau khi đã sắp xếp, sáp 
nhập các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; thực hiện đào tạo nghề gắn 
với nhu cầu thị trường lao động. Phối hợp các doanh nghiệp xuất khẩu 
lao động tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nhất là thị trường lao 
động có thu nhập cao. 

 Tiếp tục tranh thủ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ  
tỉnh dự án đầu tư mở rộng Trung tâm cai nghiện ma túy, mở rộng Nghĩa 
trang Dốc Bà Đắc – Tịnh Biên. 

16. Thanh tra tỉnh: Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại của công 
dân, nhất là các vụ khiếu nại kéo dài. Triển khai thiết thực, đồng bộ các 
giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở, phát huy công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhân dân. 

17. Công an, Quân sự: Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, 
an ninh chính trị và an ninh biên giới. Tập trung tấn công, trấn áp tội 
phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ. Tăng cường  
kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phấn đấu giảm mạnh 
các tiêu chí về tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác an toàn phòng 
cháy chữa cháy trong mùa khô. Phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị 
chu đáo nội dung diễn tập  khu vực phòng thủ năm 2019.   

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp 
thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019, phương hướng, 
nhiệm vụ quý II/2019 để đơn vị tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh: (để b/c); 
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thị, thành phố;  
- Vp.UBND tỉnh: lãnh đạo, các phòng; 
- Lưu: HCTC. 
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

(Đã ký)  
 
 

Nguyễn Bảo Trung 
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