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KẾ HOẠCH
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2021

Kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020 thực hiện đạt và vượt 09/13 chỉ tiêu Nghị
quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (đạt 69,23% chỉ tiêu). Tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định; cải cách hành chính được các ngành,
các cấp tham gia tích cực và thường xuyên; triển khai thực hiện tốt các chính
sách an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm
2021 là năm đầu triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, một số thuận lợi hỗ trợ tích cực cho tăng
trưởng kinh tế như: Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh
đang ngày càng cải thiện. Đặc biệt là công trình Cầu Vàm Cống hoàn thành có ý
nghĩa quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, giao
thương giữa An Giang với các tỉnh trong và ngoài vùng. Bên cạnh đó, hạ tầng du
lịch, khu vui chơi, giải trí của tỉnh tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Đề án tái
cơ cấu ngành nông nghiệp đã triển khai góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, góp phần tích
cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2021 dự báo vẫn còn rất
nhiều rủi ro, thách thức như: tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức
tạp cả trong nước và trên thế giới sẽ có những tác động xấu đến kinh tế của tỉnh
trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Nông nghiệp là thế mạnh nhưng vẫn còn
sản xuất nhỏ và phân tán, đất đai manh mún. Sự phát triển của ngành công
nghiệp hỗ trợ của tỉnh vẫn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu hợp tác kinh doanh
với các doanh nghiệp sản xuất chính. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ
tầng giao thông và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Các vấn đề
về thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi trường dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời
sống người dân. Tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sản xuất và dân sinh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và
An Giang nói riêng.
Phát huy thành tích đã đạt được năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
phát động thi đua năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

