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KẾ HOẠCH
Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 tỉnh An Giang
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh An Giang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.
Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kịch
bản tăng trưởng kinh tế năm 2021, trong đó đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho từng quý để các
cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất, góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm đã đề ra.
I. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021
1. Mục tiêu:
Khai thác lợi thế so sánh của Tỉnh trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Huy
động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp
theo chiều sâu, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông để tạo nền
tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Ứng phó và
thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực,
hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển
giao công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất và chế biến; Đẩy mạnh cải cách
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thực hiện tốt các chính sách về giảm
nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an
ninh và trật tự an toàn xã hội, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) là 6% - 6,5%. Trong đó, khu vực nông,
lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,80% - 2,82%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
8,34% - 8,87%; khu vực dịch vụ tăng 8,03% - 8,95%; thuế sản phẩm trừ trợ giá sản
phẩm tăng 4,73% - 5,05%.
(2) GRDP bình quân đầu người là 50,665 - 50,914 triệu đồng/người/năm1.
(3) Tổng vốn đầu tư xã hội là 28.799 - 29.171 tỷ đồng2.
1

Nếu tốc độ tăng trưởng năm 2020 tăng 2,69% thì GRDP bình quân đầu người Kế hoạch năm 2021 là 49.599 - 49.919
triệu đồng/người/năm.
2
Nếu tốc độ tăng trưởng năm 2020 tăng 2,69% thì Tổng vốn đầu tư xã hội kế hoạch năm 2021 là 28.336 - 28.733 tỷ
đồng..

