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Tiếp tục thực hiện kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trên
địa bàn tỉnh.
Tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), chỉ
số PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công) và chỉ số Pax Index (cải cách
hành chính).
- Tiếp tục triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động cơ quan nhà nước năm 2021 và khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh
An Giang. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 và mức độ 4; mở rộng tỷ lệ thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Tăng cường lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
quết tâm giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu và tai nạn giao
thông trên địa bàn tỉnh.
- Quản lý chặt tuyến biên giới, hạn chế tình trạng xuất, nhập cảnh trái
phép, nhất là đường mòn, lối mở, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống
dịch bệnh Covid-19.
- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo còn tồn đọng; đẩy mạnh công
tác tiếp và đối thoại với công dân..., không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông
người nhằm ổn định tình hình để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.
- Rà soát, đôn đốc các đơn vị hoàn thành những nhiệm vụ, công việc, ý
kiến chỉ đạo, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh giao.
- Chuẩn bị chu đáo các văn bản, báo cáo phục vụ kỳ họp lệ giữa năm
2021 HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung giám sát của
Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND tỉnh. Tập trung thực hiện và trả lời các
kiến nghị, chất vấn của đại biểu và cử tri còn tồn đọng qua các kỳ họp trước./.
Trên là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm
vụ quý II năm 2021./.
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