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Năm 2022 kinh tế - xã hội tỉnh An Giang diễn ra trong bối cảnh còn nhiều 
khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội vẫn còn bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch COVID-19 kéo dài trong năm 2020 và 2021. Bên cạnh đó, xung đột 
chính trị sâu sắc ở Châu Âu tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế cāa cả 
nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, 
sinh hoạt, vận tải tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến đời sống cāa người dân, nhất 
là người nghèo, người có thu nhập thấp. Trong bối cảnh đó, dưới sự tập trung 
chỉ đạo cāa Tỉnh āy, toàn hệ thống chính trị tỉnh An Giang đã vào cuộc mạnh 
mẽ, tập trung thực hiện mÿc tiêu kép <vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội=. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 
2022 cāa tỉnh An Giang đã có nhiều khởi sắc, tạo nên khí thế mới, động lực mới 
trong tăng trưởng và phát triển.  

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề, cũng là năm 
giữa nhiệm kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và năm có 
nhiều sự kiện quan trọng cāa tỉnh; dự báo tình hình trong nước và cāa tỉnh có 
những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; dịch bệnh COVID-19 
tiểm ẩn nguy cơ quay trở lại với những biến chāng mới.... Để chuẩn bị tốt các 
điều kiện phÿc vÿ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành 
mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phÿc hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh 
trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo cāa Chính 
phā1 và Ban Thường vÿ Tỉnh āy, Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thā trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chā tịch Āy ban nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố:  

Xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh 
thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Thực hiện tốt công tác 
quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, 
kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt, hội nghị, Tết trồng cây... an toàn, tiết kiệm, 
phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thông văn hóa cāa dân tộc và phong tÿc 
tập quán. 

                                           
1 Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 cāa Thā tướng Chính phā về tăng cường các biện pháp bảo 
đảm đón Tết nguyên Đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo cāa Ban Thường vÿ 
Tỉnh āy An Giang tại Công văn số 646-CV/TU ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023. 
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Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc 
không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, 
tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dÿng ngân sách 
nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. 

Chỉ đạo vệ sinh công sở, chỉnh trang đô thị, đường phố, chợ và các khu 
vực công cộng; phối hợp với các đoàn thể địa phương vận động Nhân dân phát 
huy truyền thống tương thân, tương ái; tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia 
đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người 
bị ảnh hưởng COVID-19…, bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều vui Xuân, 
đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.  

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vÿ, giải pháp chỉ đạo, 
điều hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CP cāa Chính phā về nhiệm vÿ, giải pháp 
chā yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2023; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 cāa 
Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cāa Āy 
ban nhân dân tỉnh ngay từ những ngày đầu năm. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết 
theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất - kinh doanh, công 
việc trở lại bình thường; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vÿ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra. 

2. Sở Công Thương chā trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

Theo dõi sát tình hình thị trường, chā động chỉ đạo các địa phương có 
phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu 
cầu tiêu dùng tăng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đā, kịp thời nhu cầu 
cāa người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây 
tăng giá đột biến; Phối hợp với địa phương triển khai các chương trình bình ổn 
thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, chương trình đưa hàng Việt về nông 
thôn, về khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, vi phạm về buôn bán 
hàng nhập lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém 
chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu 
có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt 
chẽ với các Sở ngành liên quan, và các huyện biên giới tăng cường các biện 
pháp phòng ngừa, ngăn chặn hàng hóa vi phạm vận chuyển từ biên giới vào thị 
trường nội địa tiêu thÿ. 

Chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị 
trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, không để thiếu hÿt trong mọi tình 
huống; Chā động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm 
tra, giám sát các chương trình khuyến mại trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm tuân 
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thā nghiêm các quy định cāa pháp luật; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi 
vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Sở Tài chính chā trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là hàng hóa, dịch vÿ tiêu 
dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện 
pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền. Phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, 
nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. 

Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công; 
kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định nhằm bảo đảm an 
sinh xã hội, đặc biệt là tại các vùng xảy ra thiên tai, bão lũ không để người dân 
bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chā trì, phối hợp với các sở, 
ngành và địa phương: 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo sản xuất vÿ Đông Xuân; 
chā động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai nhất là hạn hán, xâm 
nhập mặn, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thāy sản, bảo đảm ổn 
định sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường, ổn định đời sống cho Nhân dân vui 
Xuân đón Tết. 

Phối hợp với các địa phương chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, 
cung ứng đā các mặt hàng lương thực, thực phẩm để ổn định giá cả, nhất là các 
mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 
2023, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Tăng cường công tác quản lý chất 
lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các mặt hàng nông, lâm, thāy sản. 

Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; có 
giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

5. Sở Y tế chā trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

Chā động chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch COVID-19, các bệnh truyền nhiễm thường 
xảy ra vào dịp đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; theo 
dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền 
nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng. 

Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ. Chā động các 
phương án sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế bảo đảm 
khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp Tết. 
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Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt 
công tác an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết. Tăng cường 
phòng ngừa, chā động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 
phẩm. Tăng cường công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc 
không được phép lưu hành; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng 
giá đột biến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chā trì, phối hợp với các sở, 
ngành và địa phương: 

Rà soát, nắm tình hình đời sống cāa các đối tượng chính sách, người có 
hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào các địa phương bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi, vùng 
dân tộc thiểu số để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp. Tổ chức thăm 
hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, 
chồng chéo, không để lợi dÿng, trÿc lợi chính sách, đảm bảo tất cả các đối tượng 
chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. 

Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, đặc biệt là 
những địa phương tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động 
nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết. Tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện 
pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm công chức, viên chức, người 
lao động được chi trả đầy đā lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ 
theo quy định. Hỗ trợ, tạo điều kiện để bảo đảm người lao động Việt Nam ở 
nước ngoài được đón Tết Nguyên đán theo phong tÿc, truyền thống cāa dân tộc 
và phù hợp với điều kiện thực tế. 

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; bảo đảm 
cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nhất là trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi. 

Theo dõi, kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động cāa các cơ sở cai 
nghiện ma túy, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn tập thể, phá 
hoại tài sản, cơ sở vật chất, gây mất ổn định tình hình chính trị, xã hội tại địa 
phương trong dịp Tết Nguyên đán. 

7. Sở Giao thông vận tải chā trì, phối hợp với các sở, ngành và địa 
phương: 

Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, 
phÿc vÿ nhu cầu đi lại cāa người dân dịp Tết Nguyên đán; kiểm tra việc thực 
hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé theo quy định; tổ chức 
vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa. 
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Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai 
nạn giao thông; thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ 
cồn, ma túy, chở quá số người quy định. 

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch 
bệnh khác theo hướng dẫn cāa Bộ Y tế trên các phương tiện vận tải, các khu 
vực bến xe, bến tàu; bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch bệnh. 

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp các 
ngành và địa phương: chā động nắm chắc tình hình biên giới, nội địa; Tăng 
cường thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là ma 
túy, buôn lậu; kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa 
khẩu; chā động, tích cực tham gia và bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch 
bệnh COVID-19. 

9. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang: điều hành 
chính sách tiền tệ chā động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ 
tài chính; chỉ đạo các tổ chức tín dÿng, tổ chức cung ứng dịch vÿ trung gian 
thanh toán bảo đảm chất lượng, an toàn dịch vÿ thanh toán, đáp ứng tốt yêu cầu 
rút tiền mặt, thanh toán cao vào dịp cuối năm, đặc biệt là rút tiền mặt qua hệ 
thống ATM; cảnh báo, khuyến nghị khách hàng về các rāi ro và biện pháp bảo 
đảm an toàn, bảo mật thanh toán. 

10. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chā trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan và địa phương:  

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vÿ du lịch 
triển khai biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch; ngăn chặn kịp 
thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dÿng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan; tăng 
cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vÿ du lịch và phương tiện 
phÿc vÿ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 
thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức các hoạt động 
vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho người dân, bảo đảm Nhân dân 
được đón Tết vui tươi, đầm ấm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tÿc, tập 
quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp cāa dân tộc và tình hình dịch bệnh COVID-
19 cāa từng địa phương. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An 
Giang, Báo An Giang: cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa, nhất 
là giá các mặt hàng thiết yếu phÿc vÿ người dân trong dịp Tết; tình hình dịch 
bệnh trong và ngoài nước; kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên 
tai, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; tăng cường bản tin 
về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình giao thông trong các ngày 
trước và sau Tết. 
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12. Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần Môi trường đô thị và 
các địa phương: giải quyết tốt việc thu gom, vận chuyển rác, phế thải tồn đọng 
tại các khu dân cư, đường phố, điểm công cộng; đặt thêm thùng rác ở các điểm 
tập trung đông người, các điểm hoạt động văn hóa nghệ thuật và vệ sinh đường 
phố trên từng địa bàn theo phân công, phân cấp, đảm bảo mỹ quan đô thị, khu 
dân cư trong những ngày Tết.  

13. Sở Nội vÿ chā trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vÿ, kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng 
dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định cāa pháp 
luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, 
tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa cāa dân tộc và 
phong tÿc tập quán tốt đẹp cāa từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động 
mê túi dị đoan, trÿc lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; 
không để các đối tượng lợi dÿng, tuyên truyền, kích động tÿ tập đông người, gây 
phức tạp về an ninh trật tự. 

14. Sở Giáo dÿc và Đào tạo chā trì, phối hợp với các địa phương:  

Tăng cường tuyên truyền, giáo dÿc học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống 
văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm 
các quy định về quản lý và sử dÿng pháo; thực hiện tốt các biện pháp trong 
phòng, chống dịch bệnh. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm việc phân 
công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết; có giải pháp bảo đảm kế 
hoạch nhiệm vÿ năm học 2022 - 2023 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; phối hợp 
chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, phòng, chống cháy nổ. 

15. Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
tỉnh: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh; hành vi kinh doanh hàng 
hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; chú trọng kiểm tra việc 
niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng tăng giá bất 
hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu phÿc vÿ đời sống nhân dân trong dịp Tết 
Nguyên đán. 

16. Công an tỉnh chā trì, phối hợp với các ngành và địa phương:  
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Kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh, trật 
tự. Bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các mÿc tiêu, địa bàn 
trọng điểm, các sự kiện văn hóa chính trị cāa tỉnh. 

Tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá cāa các thế 
lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối. Triển khai có hiệu quả cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm; ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại, gây rối 
an ninh, trật tự, lợi dÿng dịp Tết Nguyên đán để thực hiện các hoạt động phá hoại.   

Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, chấn chỉnh điều 
kiện về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư và 
khu vực tập trung đông người, bảo đảm lực lượng, phương tiện tổ chức chữa 
cháy, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.  

17. Đề nghị Āy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp và chỉ đạo 
các đoàn thể trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 
phÿc vÿ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn thật chu đáo, tiết kiệm, đảm bảo cho người người, nhà nhà đều có Tết. 

18. Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh āy, 
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Āy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành liên quan xây dựng kế 
hoạch, tổ chức các cuộc họp mặt, thăm chúc Tết các gia đình chính sách, lực 
lượng vũ trang, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh theo Kế hoạch số 863/KH-UBND 
ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức hoạt động đón 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Chỉ thị này được phổ biến đến lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; Āy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; các công ty, doanh nghiệp Nhà 
nước trực thuộc tỉnh; Āy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai 
thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phā (để b/c);                             
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);                         
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;                                       
- UBND các huyện, thị, thành phố; 
- Các DNNN tỉnh;                     
- Báo AG, Đài PT-TH AG, Website AG; 
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 
- Các phòng, thuộc VP.UBND tỉnh; 
- Lưu: HC-TC, TH.                                                       

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

Nguyßn Thanh Bình 

 


