
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH BA RIA-VUNG TAU Dc Ip - Tir do - Hnh phác 

S:  A  k/QD-UBND Ba Rfa — ViT?ng  Tàu, ngày4 tháng 01 nám 2022 

QUYET DINH 
Ban hành Chu'ffng trInh hành dIng cüa Uy ban nhãn dan tinh 

Ba Rja — Vüng Tàu thirc hin Kê hoch phát triên kinh tê - xã hi nãm 2022 

UYBANNHANDANTINH BARA—VUNGTAU 

Can th Lut T chtc chInh quyn d/a phu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can ct' Luát Si'a di, bO' sung mç5t so' diu cia Luçt To cht'c ChInh phi và 
Lugt To chtc chInh quyên djaphzrn'ng ngày 22 thcing 11 nàm 2019, 

Can th Nghj quyét sO' 32/2021/QHJ5 ngây 12 tháng 11 nàm 2021 cia 
QuOc h5i khOa XV ye Kê hogch phOt trién kinh té - xà hói näm 2022, 

C'án cv'c Nghj quyét sO' 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 nám 2022 cia ChInh 
phi ye nhim vy, giái pháp chi yeu thyc hin Ké hoçich phát triên kinh té - xà 
hc5i và Dr toán ngán sách nhà nzthc nám 2022, 

Can cz Nghj quyé't so' 03-NQ/TU ngày 10 tháng 12 nOrn 2021 cüa Ban 
Chap hành Dáng b tinh ye phuv'ng htcó'ng, nh/em vu nám 2022, 

C'án cz,' Ngh/ quyét so' 95/NQ-HDND ngày JO thOng 12 nàm 2021 cüa Hi 
dOng nhán dOn tinh Ba Rja — Vüng TOt, khOa VII ye phuv'ng hithng, nhiém vu 
phOt triên kinh té - xà hói, quOc phdng, an ninh nàm 2022 cza f/nh Ba Rja — 
Vüng Tàu, 

Theo d nghj cia GiOm dO'c SO' Ké hoçich vO DOu ttr ti COng van so 
45/SKHDT-THngOy 07 thOng 01 nOm 2022. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hânh Chuang trInh hành dng cUa Uy ban nhân dan tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu thirc hin kê hoach phát triên kinh tê - xã hi näm 2022 vói các 
ni dung chü yêu sau: 

1. Myc dich, yêu cu: 

a) Muc dIch 

- Giao nhirn vii cho các s, ban, ngânh Va Uy ban nhãn dan các huyn, 
thi xã, thành phô to chüc thçrc hin các ni dung ma ChInh phü, Tinh üy dâ chi 
dao và HOi  dông nhân dan tinh dâ thông qua dé thirc hiên các nhim vu, giâi 
pháp hoàn thành các muc tiêu, chi tiêu phát triên kinh tê - xã hi, quOc phông, an 
ninh nàm 2022. 

- Lam co sa d các s, ban, ngành Va LJy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành phô chü dng triên khai CáC Cong vic theo chirc nãng, nhim vi duçyc 
giao. 
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b) Yêu ciu 

- Barn sat các ni dung chi dao tai Nghj quyt so 32/2021/QH15 ngây 12 
tháng 11 nãrn 2021 cüa Quôc hi, Nghj quyêt so 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 
näm 2022 cüa ChInh phü, Nghj quyêt sO 03-NQII'tJ ngày 10 tháng 12 närn 2021 
cüa Ban Chap hành Dãng b tinh vâ Nghj quyêt. sO 95/NQ-HDND ngây 10 
tháng 12 näm 2021 cüa Hi dông nhân dan tinh Ba Rja — VQng Tàu khóa VII. 

- Bão dam tInh chü dng, phi hçp chat chë giü'a các s, ban, ngành và 
Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thânh phô trong vic thirc hin các ni dung 
cOng vic di.rçc phân công, hoân thành các nhim vy dé ra theo kê hoach. 

2. Ni dung: 

- Tp trung khc phiic nhrng ton ti, hn chê trong nãm 2021. 

- Thrc hin dng b các giái pháp linh hot, hiu qua báo dam mile tiêu 
vira phông, chông dich Covid-19, vüa phuc hOi và phát triên kinh tê. 

- Tiêp tiic tp trung phát trin 04 try ct kinh t cüa tinh gôm: (i) Cong 
nghip; (ii) Cáng biên; (iii) Du ljch, (iv) NOng nghip cOng ngh cao. 

- Báo darn môi trithng dâu tu kinh doanh thu.n 19'i và h trç)' doanh nghip 
tháo g kho khan, vu'àng mac dê phiic hôi san xuât, kinh doanh, day mnh dâu 
tLr. 

- Ttp trung dy nhanh tin d thirc hin các cong trInh tr9ng diem nhm 
to diêu kin thüc day phát triên kinh tê. 

- Báo dam các diêu kin v ngutn nhãn 1'c, co so' vt chat và trang thiêt 
bj phuc vi cong tác phông, chOng djch bnh vã khám cha bnh cho nhân dan. 

- Nâng cao chit h.rcYng giáo diic — dâo tao, phát triên ngun nhân lirc; thirc 
hin tot các chInh sách an sinh xã hi, cãi thin dO song nhân dan. 

- Tang cithng kim tra, giárn sat cong tác quy hoch — k hoch sr diing 
dat, tài nguyen khoáng san, tâi nguyen nu'ó'c, báo v rnOi tru'mg. Chü dng 1rng 
phó vi biên dôi khI hu, phOng tránh thiên tai. 

-Gitr vQ'ng quc phông - an ninh vã tr.t tr an toàn xã hi; tang cuô'ng xây 
drng nén quôc phông toàn dan, xây dçrng khu vyc phông thu vü'ng chäc. Thrc 
hin các bin pháp phông chOng lam giám ti phm hInh six, t nin ma tliy, mai 
dam; kiêrn chê, giám tai ntn giao thông. Quán 1 cht che các hot dng khai 
thác xa bi. 

- Tang cung cOng tác thanh tra, phông, chng tham nhQng. Chu dng 
giâi quyét các vçi vic kihiêu nai,  tO cáo mi phát sinh co' sO; giái quyêt dit 
diem các v1 vic tir nhu'ng näm truOc chuyên sang. 

- Thrc hin chuyên di s, trin khai xãy dy'ng do thj thông minh gän v&i 
cái each hành chInh. Nâng cao hiu 1irc, hiu qua quán 1' nhà nu'Oc. 

- Nâng cao hiu qua hot dng dôi ngoii; khai thác có hiu qua các thOa 
thun hçip tác quc t. 
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3. Nhiêm vu cu the: Phu luc kern theo. 

Diu 2. Trách nhim cüa các s, ban, ngãnh và Uy ban nhn dan các 
huyn, thj xã, thành phô 

1. Giárn dc các sâ, ban, ngânh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj 
xã, thành phô; Thu tri.thng các dan vj lien quan co trách nhim: 

- To chirc thirc hin tét các nhim vii du'gc giao, báo cáo kjp thai cac khó 
khan, viióng mac phát sinh và dê xuât bin pháp xr 1 trInh Uy ban nhân dan 
tinh quyêt djnh, báo dam thirc hin d?t  các imic tiêu phát triên kinh tê - xã hi 
nàm 2022. 

- Báo cáo tInh hInh thirc hin nhirn vi dugc giao cilng vi tInh hinh 
chung cüa ngành, dja phu'ang gri Uy ban nhân dan tinh, dông gü'i So Kê hoch 
và Dau tu, Ctic Thông kê tinh dê tong hçip báo cáo vào ngày 20 hang tháng dôi 
vOl báo cáo tháng, Qu 1 và 9 tháng; ngày 05 tháng 6 dôi vOi báo cáo 6 tháng và 
ngày 05 tháng 11 dôi vOi báo cáo cá nàrn. 

2. Giao Van phông Uy ban nhân dan tinh, So K hoach và Dâu tu, SO Tài 
chInh, Cuc Thông kê tinh theo dOi tInh hInh thtic hin các nhirn vii dã giao cho 
các dun vj, tong hp, tham muu Uy ban nhân dan tinh chi do giái quyêt kjp thOi 
các vithng mac phát sinh. 

Diu 3. Hiêu hrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hânh k tü' ngây k)2 ban hánh. 

Diu 4. To chtIc thuc hiên 

Chánh Van phông ijy ban nhân dan tinh; Giárn dc các sO'; Thu truO'ng 
các ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành phô vâ Thu 
truOng các ca quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hánh Quyêt djnh 
nay.!. 

Noi nhân: 
- Van phông ChInh phti(d b/c); 
- Cãc b: Kê hoach và Dâu tu', Tài chInh (dê b/c); 
- TTr. Tinh iy, TTr. HDND tinh (dé b/c); 
- Doàn DBQH tinh, UBMTTQVN tinh Va các 
Ca quan doàn the cap tinh (dê p/h); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh và các Uy viên 
UBND tinh; 
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tiiih; 
- Báo Ba Rja — Viing Tàu; 
- Trung tam Cong báo tinh; 
- Các si, ban, ngành; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô; 
-Lu'u:VT,TH6. () 

TM. UY BAN NHAN DAN 

Nguyen Van Tb9 
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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc lap - T do - Hnh phüc 

UY BAN NHAN DAN 
BA RIA-VUNG  TAU 

PHU LUC 
cong nhiêm viii thiyc hin Chiroiig trinh hành dng cüa Uy ban nhân dan tnh Ba Ria — Vflng Tàu 

eo Quyêt dinh so' 'l'l'f  /QD- UBND ngày4 tháng 01 nám 2022 cla Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vung Tàu) 

Nhim vu 

Nhirn vt chung  

Co quan chü trI Co quan ph6i hçp 

Các sâ, ban, nganh và UBND 
the huyn, thj xä, thành ph 

Theo diii, näm chic tInh hinh, din bin djch Covid-19, trin khai các phtrcing an, 
k hoch, kch bàn môt each chii dng d rng phó Iinh hoat di voi tirng tInh 
hung cii th trong phông, ch6ng djch gn vó'i timg buâc ma cCra Ii nn kinh t 

Sâ Y t 

7 

Trin khai dy dii kp thai các chInh sách h trçr nguai dan và doanh nghip cüa 
ChInh phii, B, nganh Trung ixang và ciia tinh nhm dam báo an sinh xã hOi  trên 

dia bàn 

Tang clrôiig nhân 1rc Va co SÔ 4t chit darn bão diu kin chãm soc, chiia bnh 
cho ngithi dan; hoàn thiên và phát trin mang  hsâi y t ca so, y th dr phOng 

Xây drng và trin khai thirc hin k hoach str diiig vcxin cho tré tii 3 tui tth len 
và nguai lói, trong do bao gm vic tiêm nhAc 1i miii 3, miii 4 cho nguôi dà tiêm 
dii liu (2 1iu) 
Xây dtrng D an trInh Bô ChInh tr: ban hành Nghj quyt v phát trin kinh t - xa 
hi tinh Ba Ra - Viing Tàu dn näm 2030, tm nhIn dn näm 2050 

Hoàn thành Ip và trInh The tuàng Chinh phii phé duyt Quy hoach tinh Ba Rja - 
Viing Tàu thai k' 2021 - 2030, tm nhmn dn näm 2050 

K hoach hành dông tang trl.rO?ng xanh tinh Ba R:a  — Vung Tàu giai doan 202 1-

2030, thm nhIn dn näm 2050 

SO K hoach và Du tir 

SO' K hoach và Du tn 

S&KhoachvàDuUr Qu 11112022 

So Lao dng - Thucrng 
binh và Xã hi; Sâ Cong 
Thixong, Ngân hang nhà 
nuóc tinh hi nhánh tinh; 
Cuc thu tinh; UBND các 
huyn, thj xa, thành ph 

SO Y té; UBND các 
huyii, thj xã, thành ph 

Các doii vi lien quan 

Các don vj liOn quan 

IJBND CaC huyn, thj xa, thành 
ph và các dan vj liOn quan 

SOYtê 

Nãm 2022 

Nm 2(22 

Nàm 2022 

Näm 2022 

Thang 10/2022 

Qu 111/2022 

• • Ye phat trien kinh te II 

CáC s&, ban, nganh và UBND 
các huyn, thj xã, thành ph  

Các sO', ban, nganh và UBND 
các  huyn, thj xA, thành ph  

Các sâ, ban, nganh và UBND 
các huyn, thi xa, thành ph 

Tp trung tháo gor khó khän, vuâng mc ciia các doanh nghip; trin khai kjp thii 
va kin nghj ChInh phii ban hành CáC chInh sách, giái pháp h trçl doanh nghip d 
n djnh và phát trin các hoat dOng san xut kinh doanh  

Các sâ, nganh và UBND 
các huyn, th xa, thành 

ph 

1/19 

Nãm 2022 



Xây drng va trin khai K hoach th?c hin Chirang trInh hành dtng s 11- 

2	
CTr/TU ngày 26/11/202 1 cüa Ban ThuO'ng vi Tinh Oy thrc hin Nghj quyt 23- 
NQ/TW cOa Bô ChInh trj v "djnh hiràng xây drng chInh sách phát trin cong 
nghip quc gia dn nAm 2030, tm nhin dn nãm 2045" 

Ban quán 1 cac khu cong 
nghip; Sâ Ké hoach và Du; 

UBND các huyn, thj xa, thành 
ph và các dan vj lien quan 

So' Cong Thuo'ng Qu 112022 

Xây ckmg va trin khai K hoach thirc hin ChLrang trInh hành dng s6 10-. 
CTr/TU, ngày 26/10/2021 côa Ban Thuing vii Tinh ày thi,rc hin Nghj quyt s 
55-NQ/TW càa B ChInh trj v "djnh hithng Chin krçic phát trin nãng luvng 
quc gia cOa Vit Nam dn nãm 2030, tm nhIn dn nãm 2045" 

3 S Cong Thuorig 
Các sâ, ban, nganh va UBND 
các huyn, thj xa, thành pho 

Qu'I/2022 

Tip tic thrc hin Chrcrng trInh phát frin cong nghip tinh Ba Rja - Vüng Tu 
giai doan 202 1-2025 

Tip tic h trcr nhà du tix tip tc du tu hoàn thin ha tang các khu, cim cong 
nghip; sam hoàn thành, dim vao hoat ding các dir an cong nghip nhm tang 
them nãng Iic mài, dong gop vào giá trj san xut cong nghip trén d:a  bàn tinh 
nhix: T hap Flóa du min Nam 

Thrc hiên K hoach khuyn Cong da phucmg và tit kim nãng krcrng näm 2022 
trên  da bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu  
Xây thing và trin khai D an truyn thông san phm dc tru'ng "Made in Ba Rja — 
Vi:Ing Tàu" 

Xây drng ap ding phiso'ng an cãng mO và hinh thành Chi ciic Hái quan, Trung 
tam kirn tra chuyên ngành tp trung khu vrc Cái Mép — Thi Vái 

Xây drng k hoach boat dng vn tài hành khách cong cong phiic vu tt nhu cu 
di Iai  cOa nguO'i dan. T chirc tt boat dng vn chuyn hang hóa trên da bàn tinh, 
dc bit vn chuyn hang boa tai  khu vrc cáng Cái Mép — Thj Vâi. 

Xây drng D an thành 1p trung tam phân ph6i hang hóa kt ni san bay quc t 
Long Thành va càng bin Cái Mép - Thj Vâi nh&m kt hp van tâi da phirang thOc 

Xây dirng D an thành 1p khu mu djch tir do tai  Cái Mép d tao  diu kin thu 
hOt cac tp doàn kinh t toàn cAu chuyn các chui cung Ong toàn cu v kim virc 
nay, tn diving Iqi th cáng nuOc sau Cái Mép - Thj Vái  

Hoàn thành và trin khai Chin krac phát trin du ljch trén dia bàn tinh Ba Ria — 
Viing Tàu dn nãm 2030, djnh huOng den nãm 2050  
Hoàn thành và trin khai D an "Phát trin ngun nhân Iijc du llch  tinh Ba Ria - 
Vüng Tàu dn nãm 2025, djnh htrOng dn nAm 2030" 

Ban quãn I các khu cong 
nghip; So K hoch và Du; 

UBND các huyn, thj xA, thành 
ph va các dan vi lien quan 

SO K hoach và DAu tu; các dan 
vi lien quan 

Các sO, ban, nganh và UBND 
cac huyn,  thj xà, thành ph6  

Các dan vj lien quan 

Các dan vi lien quan 

UBND các huyn, th xã, thành 
ph và các dan vj liOn quan 

Các don vj lien quan 

Các dan vi liOn quan 

Các sO', ban, nganh va UBND 
cac huyn, thj xä, thành ph6 

Các sO, ban, ngành va UBND 
các huyn, thj xa, thành ph 

Sâ Cong Thuang 

SO Cong Thuang 

SO Du ljch 

SODuljch 

Thi.r&ng xuyên 

Quy' IV/2022 

SO COng Tlivang; BQL 
các khu cong nghip 

SO Cong Thtrong 

SO' Cong Thnng 

SO' Giao thông 4n tài 

SO' Giao thông vn tãi 

SO Cong Thu'o'ng 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Thumg xuyOn 

NAm 2022 

Qu IV/2022 

Näm 2022 

Nãm 2022 

Qu IV/2022 

Qu'IV/2022 

Qu 11/2022 
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a1n 
trin khai D an "Dinh hixâng thi tnrng du ljch tinh Ba Ria — 
äm 2025, tAm nhin dn näm 2030" 

. 
Sci Du lch 

Các sâ, ban, ngành va UBND 
các huyn, thj xA, thành ph6 

Quy IV/2022 

' 
c 

oan-th: in khai D an "Xây drng và quãng bá thucmg hiu du llch  tinh 
àu dn näm 2030" 

D h 0 U !C 
Các sir, ban, nganh Va UBND 
cac huyn, thj xA, thành ph Q IV/2022 UY 

fti "L  .ng tác quãng bá du ljch cüa tinh trên các kénh truyn thông quc t 
- 

a tron ' . oc, to chuc Hi chq du Itch  trijc tuyen tinh Ba Ra — Vung Tau 
, 

So' Do hcli 
,. 

Cac do'n vi lien quan Thixong xuyen 

17 
Xây dung K hoach hành dông cüa tinh Ba Ria — Vung Tàu trin khai thuc hiên 

, . 
de an tai co cau nganh Cong Thucing glal doan 2021 - 2030 

So Cong Thuong 
Các so, ban, nganh va UBND 

, 
cac huycn, th xa, thanh pho 

Quy P1/2022 

18 
Xây dung và trin khai k hoach thuc hiên Chin liroc 'Phát trin thuxmg mai 

, 
trong nuoc giai doan den nam 2030, tam nhin den nam 2045" tren da ban tinh 

, ,. 
So Cong 1 hu'o'ng 
- 

Cac don vi lien quan 
' 

, ,, 
Cac don vi lien quan 

Cac don vl lien quan 

Quy 1/2022 
- -- 

19 
Thuc hién các giâi pháp bão dam cung cAp hang hóa nhAm can dM cung cAu, bInh 
on th truong, nhat Ia cac hang hoa thiet yeu 

,, 
So Cong Thu'o'ng 

Cue Thue tinh; Cue quan 
thi tru tinh g 

Thuong xuyen 

Thuo'ng xuyen 

Quy IV/2022 - 

20 
Tang cu&ng thanh tra, kim tra giá kt hop vOi thu d ngän chän va kiên quyt 
xu ly cac hanh vi tang gia bat hop iy, nhat Ia cac nguyen vat  119u quan trong va 
cácmthangthityu 

21 Xây  dung Chuong 

Tng kt vic 
thác ch trong 
giai don tip 

TiAp tic trién 
tác Toàn din 
thuong mai  
Hip dlnh  thuong  
minh châu 
hip Vuong 
diên khu vuc 

TriAn khai thirc 
xa và hal dáo 
voi cuc van  
-2025 

trinh xuât khau hang hoa den nãm 2025 So Cong Thuo"ng Cac don vi hen quan 

22 

23 

24 

thirc hin thI dim chuyn di mô hInh quán l, kinh doanh va khai 
giai doan 2018 - 2021, d dánh giá hiu qua và rcit kinh nghim cho 

theo; dng th&i dAy rnnh xã hôi boa dAu tu xay dirng chcr 

khai thrc hin Dé an ho tro doanh nghip tliirc hin hiêp dinh DAI 
vã TiAn b xuyên Thai Binh Duong (CPTPP) và các Hip dnh 

tir do khác; các ké hoch ctia UBND tinh thi,rc hin Hip djnh CPTPP. 

mai  tir do giita Cong  hôa xA hi chü nghia Vit Nam và Lien 
Au (EVFTA), Hip djnh Thuong mai  tir do gi&a Viêt Nam vã Lien 
quc Anh và BAc Ai-len (UKVFTA), Hip djnh di tác kinh tA toàn 
(RCEP) 

SO Cong Thoong 

SO Cong Thuong 

, 
So' Cong 1 hu'o'ng 

Các don vj lien quan 

Các don vj lien quan 

Cac do'ii vi lien quan 
' 

Qu' 11/2022 

ThuOng xuyên 

Thuo'ng xuven 

hin Chuxmg trInh phát triAn thuong mai miAn nái, vüng sau, vüng 
giai doan 2021 - 2025; DA an phát triAn thi trung trong ni,rOc gAn 

:,, ,, 
dung Nguoi Viçt Nam uu tien dung hang Viçt Nam giai doan 2021 

25 Trin khai các hoat dng xCic tiAn thtrang mai SO Cong Thuong Các don vi lien quan ThuOng xuyén 
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Tip tic tái co cu ngành nông nghip, phát tri&n các vüng san xut nông nghip 
ung dung cong nghê cao tai cac huyên Châu Due, Xuyên MOe, Dat Do, Long 
Din g&n vâi xây drng nông thôn moi va bão v mOi trirng. Phn dAu tang t' l 
san phm chän nuôi 1mg diing cOng ngh cao len 34,5%. 

So Nông nghiep va Phat 
trin nông thôn 

UBND cac huyen, thi xA, thanh 
ph và các don vj lien quan 

- L Thuoii \U\ fl 

Nãin O27 
- 

- 

Narn 2022 

27 

Tip tic trin khai K hoach phát trin san xut nông nghip hOu co tinh Ba Ra - 
Vting Tan den näm 2025, trong näm 2022 tip tic thijc hin 04 mO hInh trén 04 

loai cay trng (rau, ca cao, h tiêu, bi.r&i) chuyn tip tr näm 2021 và trin khai 
thrc hin 01 mO hInh miii trén cay tiéu 

Sâ Nông nghip và Phát 
trin nông thôn 

UBND eác huyn, thj xã, thànli 
ph và các don vj lien quan 

28 
Thuc hiên D an di di, chm dIrt hoat dong CaC co sIr chAn nuôi nm ngoài quy 
hoach hoac gay o nhiem moi trirong tren dia ban tinh sap xep cac CO SO giet mo 
gia sue, gia cam vao cac khu vrc quy hoach khu giet mo tap  trung 

.,. 
So Nong nghiep va Phat 

. 
trien nong thon 

UBND cac huycn, th xa, thanh 
- .,. 

pho va cac don vi lien quan 

29 Chu dong phong chong dich benh cho cay trong, vat nuoi 
SIr Nông nghiêp và Phát 

. 
trien nong thon 

UBND các huyên, thi xä, thành 
. ... 

pho va cac don vl lien quan 
Thucmg xuyen 

30 
Xây dung Chucmg trInh hành dong (hoàc K hoach) cCa Ban chip hành Dãng bô 
• . . . . tinh thuc hien Nghi quyet (hoac Ket luan) cua Hoi nghi Trung trorlg 5 khoa XIII • . . . 

ye nong nghicp, nong dan, nong thon 

. 
So Nong nghiep va Phat 

. 
trien nong thon 

Cac so, ban, nganh va UBND 
. . 

cac huyen, thi xa, thanh pho 
Quy 1112022 

I 
Tip tue huIrng dan, khuyn khIch các co sIr san xut trng trot phát trin các mô 
• • .,. • 

hmh san xuat san pham nong nghiep sach duoc chtrng nhan an toan, chirng nhan 
• . . . 

VietGAP va GAP khac, san pham nong nghicp him co 

• . 
So Nong nghiep va Phat 

. . 
trien nong thon 

UBND cac huyen, thi xa, thanh 
. .. 

pho va cac don vi hen quan 
Thiroiig xuyen 

32 

34 

Dam bao nguon nuoc turn phuc vu san xuat nong nuhiep 

Xây dijng 03 mô hInh lien kt thuc Dii an xây dirrng chui lien kt giá trj gia tang 
và an toàn thiic phAm chän nuOi trên dja bàn tinh 

SIr Nông nghiep và Phát 
. • 

trien nong thon 
SIr NOng nghip và Phát 

trin nông thôn 

. 
So Nong nghiep va Phat 

. 
trien nong thon 

- 

UBND các huyên, thi xã, thãnh 
• . . ..• 

pho va cac don v! lien quaii 
UBND các huyn, thj xã, thành 

ph và các don vj lien quaii 

UBND cac huyen, thi xa, thanh 
, . 

pho va cac don vi lien quan 

Thuong xuyen 

Näm 2022 
- 

Nam 2022 

Báo v va phát trin bn viThg d6i vo'i 100% din tIch rung hin có. Thrc hin 
trng 996,32 ha rung tap trung (gm: 55 32 ha ruing trng mói 250 ha ruing thay 

• • • •. . 
the sau khai thac va 691 ha rung ngoai quy hoach lam nghiep), cham soc 4.152 8 

• . ha rung, khoanh nuoi tai sinh 400 ha rung, khoan bao vç 1.990,23 ha rung va 
trng khoáng 1,4 triu cay phân tan 

iS 
Tang cuOng cong tác bâo ye va phOng cháy, ehUa cháy ruing; ngãn chän va xlr l' 

• 
kip thoi, co hieu qua cac hanh vi vi pham quy dinh cua phap luat ye bao ye va • . 
phat trien rung 

, . 
So Nong nghiep va Phat 

. . 
trien nong thon 

UBND cac huyen, thi xa, thanh 
• • ..,. 

pho va cac don vi lien quan 
Thirong xuyen 

36 
Quán ly chat chë, xlr l' dth dim tInh trang tàu Ca, ngu dan cOa tinh xãm pham 
vüng bin nuIrc ngoài khai thác hài san trái pháp 1ut. 

SIr Nong nghip và Phát 
trin nOng thôn 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph và các don vi lien quan 

Ththn xu en g y 
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40 

41 

42 

43 

44 

III 

2 

3 

SO Tài chInh, SO K 
hoach và Du tu 

Cc Thus tinh, Cic Hâi 
quan tinh  

SO Tài chInh 

Các sO, ban, ngành và UBND 
cac huyn, thj xä, thành pha 

SO Tài chInh va các don vi lien 
quan 

Các don vi lien quan 

Sâ Nong nghip và Phát 
trin nOng thôn 

S& Nông nghip và Phát 
trin nOng thôn 

S& NOng nghip Va Phát 
trin nông thOn 

UBND thành ph Vung Tàu, th 
xã Phü M, thành ph Ba Rja và 

cac dcm vi lien quan 

UBND các huyn, thj xä, thành 
ph và các don vi lien quan 

UBND các huyn, thi xA, thành 
ph6 và các don vl lien quan 

UBND các huyn, thj xa, thành 
ph và các don vj lien quan 

So Nông nghip và Phát 
trin nông thôn; UBND 
các huyn, thj xa, thành 

ph  
SO Nong nghip và Phát 

triên nông thôn 

SO Nong nghiêp và Phát 
triên nông thOn 

Qu2 1/2022 

Närn 2022 

Qu 1/2022 

Nãrn 2022 

Qu 111/2022 

ThuOng xuyên 

Qu 11/2022 

Näm 2022 

Các don vj lien quan 

UBND cac huyn, th xa, thành 
ph và các don vj lien quan 

UBND các huyn. thj xã, thành 
ph và các don vj lien quail 

hoach trin khai Quyt djnh s 1664/QD-TTg ngày 04/10/2021 cña 
h phü phê duyt D an phát trin nuôi trng thCiy san trén bin dn 
hin dn nAm 2045 trên dia bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu  

c giài tôa các be nuôi thiy san trái phép 

ành và trin khai thijc hin D an chuyn di ngh cho tàu Ca hoat dong 
yen b& và các ngh hüy diet ngun lçii thüy san trên dja bàn tinh  

Xây drng chInh sách h trçi ngu dan chuyn cii ngh khai thác thüy san yen 
va cac ngh hüy diet  ngun hi 

Lp Du an diu tra, dánh giá trtr krcing ngun icr1 thüy san vüng yen bi và vñng 
Ing thuc pham vi quán I' ci1a tinh, lam co sc cp han ngach khai thác thüy san 

Rà soát, duy tu, süa ch&a, nâng cp các h dp có nguy co mt an toàn; chi dao 
vn hành an toàn h chra va vIng ha du 

Xây thing Chixong trinh xây dung nông thôn mài giai doan 2022 — 2025 trén dja 
bàn tinh 

PhAn du có them 01 xã dat  chuAn nông thôn mâi, nâng tng s xã dat  chun nông 
thôn mói toàn tinh là 4 7/47 xã; 06 xã dat  chuAn nông thôn mâi nâng cao, 02 huyn 
Châu Dirc và Xuyên Mc thrgc Thu tuóng ChInh phü cong nhn huyn dat  chuAn 
nông thôn mói nãm 2021. Trin khai xây drng nông thôn mói trén da bàn thành 
ph Wing Tàu và huyn Con dão 

V tài chInh, ngân hang và tin dung 

Quàn l, scr dung ngân sách nhà nuóc dam bão cong khai, minh bach,  kip thOl, 
hiu qua. Diu hành ngân sách chCi dng, thuO'ng xuyên kim soát nhAm dam báo 
can di ngân sách dl.r9c bn vung, barn sat chü trLr0ng, chi dao  cüa Tinh üy, H,i 
dng nhân dan tinh v du tu phát trin, an sinh xã hi và các nhim vi phOng, 
chng djch Covid-19 

T chirc quyt Iit các giái pháp don d6c thu, np ngân sách theo quy dinh 

Rà soát, cO giãi pháp khai thác hiu qua tài san cOng tai  don vj sir nghiep cOng 
Ip, tài san két cu ha tang vào miic clIch kinh doanh, cho thué lien doanh, lien kt 
theo quy djnh cCia pháp 1ut v quán I, sü dung tài san cong  

Sâ Nong nghiêp và Phát 
trin nOng thôn 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph6 và các don vj lien quan 

Sà Nong nghip và Phát 
trin nOng thôn 

ThuOng xuyên 

Thuthng xuyên 

ThuOng xuyên 
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Quãn l, sCr dung ngun cal cách tin hrcmg theo quy djnh. Trén ca sâ do, chü 
dông tham miru diu hành ngun cãi each tin lucmg dôi dir (sau khi dã dam bâo 

4 dü ngun d thrc hin cal each chinh sách tin hrcmg) d chi phOng, chng djch 
Covid-19, sau khi dã sCr diing ht ngun ngân sách theo phân cp, ngun lrc hqp 
pháp khac theo quy djnh (nu cO). 

T chi'rc diu hành chi ngân sách nhà niróc chat chë, tit kim. ChCi dng sp xp 
5 cac khoân chi d dam bào kinh phi thuc hin các nhim vi quan tr9ng và nhim 

vu mâi tang them trong nãm 2022 

S& Tài chInh; UBND các 
huyn, thj xã thành phô 

SO Tài chInh 

Han ch thi da mua sm xe ô to cong và trang thit bj dt tin, thijc hin khoán 

6
kinh phi sr diing xe ô to cong theo quy dnh, tit giâm các nhim vii chi không 
thirc sr cp bach, tang chi tü ngun thu sr nghip công; dành ngun tang chi dAu 
tu phát trin, cai each tin krong, thijc hin chun nghèo, chi trq cAp xã hi 

Các sty, ban, nganh và 
UBND các huyn, thj xã, 

thành ph 

TriAn khai cac quy djnh mâi duçrc ban hành v tài chInh ngân sách, nhAt là quy 
djnh vA phân cAp ngun thu, nhim vii chi, t' lê phAn tram phân chia các khoàn 

7 thu giita các cAp ngân sách trén dia bàn tinh nãm 2022 và các nãm trong th?ri k' 
n djnh ngân sách; Quy djnh vA dnh mirc phân b dir toán chi thtrOng xuyen näm 

2022 và  các nãm trong thii kS'   n djnh ngân sách  

TriAn khai Quy djnh vA phân cOng quân l' thud di vói ngir0i np thu trén dja 

8 bàn tinh. Dng th&i, kiAm tra vic tlirc hin nh&m kjp thai diAu chinh cac viró'ng 
mAc,dâm bâo quy dnh &rqc áp diing vao thirc tin - 
Nâng cao cong tác dr báo thu ngân sách, nhAt là di vói các khoãn thu ngân sách 
bi giãm do thay di chinh sách do Trung u0ng ban hành; cac khoãn giàm do ành 

9 humg bài dich Covid-19... Qua do, kp thai tham mu'u chi do diAu hành nhm 
phAn dAu hoàn thành virot mire dir toán thu ngân sách duçic Hi dng nhân dan 
tinh giao nãm 2022  

0 Thuông xuyen theo dOi tInh hlnh hoat dng ciia các Qu tài chinh ngoài ngân sách 

Sâ Tài ehInh 

Cue ThuA tinh 

Cue ThuA tinh, Ciic Hãi 
quan tinh 

SO Tài chInh 

Thirrng xuyên Các &rn vj lien quan 

ThirOng xuyén Các dcrn vj lien quan 

Các sO., ban, ngành va UBND 
các huyn, thj xã, thành ph 

Thirôiig xuvén 

ThuOng xuyên 

Các sà, ban, ngành va UBND 
các huyn, thj xã, thành ph 

Các don vj lien quan 

Các sO, ban, nganh vã UBND 
các huyn, thj xã, thành ph 

ThirOng xuyên 

ThtrOng xuyên 

Näm 2022 
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chüc tin ding trên dja bàn trin khai dÀy dü, kjp thai và có hiu 
áp cüa ngành Ngân hang nh&m h trq khách hang bj ánh hixng bi 
d-19; tp trung vn tin dung vào các ITnh vrc san xuÀt, kinh doanh, 

nh rrfi và các chucing trInh tin ding, chucmg trInh mic tiéu qu& gia 
'thchi4 Cia ChInh phü. Thu tixâng ChInh phil; tao diu kin thun Ioi cho 
khách tip cn vn vay ngân hang và cac san phÀm djch vii tài chinh khác; 

ting nhu cÀu hqp pháp cüa ngix&i dan, doanh nghip nhirng khong nâi lông, 
ha thÀp diu kin tin diing; kim soát chat chë tin dvng  di vài ITnh virc tim an 
ri:ii ro, han  ch nç xÀu phát sinh. 

V du tir và phát trin doanh nghiêp 

Tp trung chi do, diÀu hành quán I dÀu Ut cong hiu qua, không d phát sinh nçi 
dong xay drng ca bàn; kjp thai tháo g nh&ng khó khän viràng mc, nhÀt là cong 
tác bi thuing giài phong mt bang trong qua trInh trin khai thirc hin cac dLr  an 
dÀu Ut cOng; giãi ngân ht v6n dÀu Ut cong nãm 2022 dã dtrçic b tn, khii cong 
cac dis an ciA b6 tn vn khài cong mài ngay trong 6 thang dÀu nAm 

Ngân hang Nhà niróc chi 
nhánli tinh 

Cãc don vi lien quan 

So KC hoach vl Dii ttr 

Lhirdng xuyCn 

Nãm 2022 
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Các sO', ban, ngành và UBND 
các huyn, thi xA, thành ph 



Sà Tài chInh; SO' Kê 
hoach và DAu tu; Si Du 
ljch; S Xây dirng; Sâ 
NN&PTNT; S& Cong 

Thucing; Sâ Giao thông 
vn tái; Sâ Tài nguyen và 
Môi trLr&ng; Ban QLDA 

Chuyên nganh giao thông; 
Ban QLDA giao thông 

khu virc Cái Mép-Thi Vãi; 
UBND thành phA Vung 
Tàu; UBND huyn Long 
DiAn; UBND thành phA 

Ba Rja; Ban Quán 1' Khu 
báo tn thiên nhiên Binh 
Châu-Phi,ràc BCru; Ban 
QLDA chuyên nganh 
NN&PTNT; BQL các 

KCN; Cic I-Iái quan 

SO' KA hoch và DAu tu', 
BQL cac KCN 

SO KA hoach vâ DAu tu 

SO KA hoach và DAu tir, 
BQL cac KCN 

S& KA hoach và DAu tu 

Theo KA hoach 01- 
KHIBCD ngày 

11/01/2021 cña Ban chi 
dao 46 

ThtrOng xuyén 

Thu'O'ng xuyên 

Thi,rOiig xuyên 

Thring xuyên 

Các sO', ban, ngânh vã IJBND 
các huyn, thj xa, thành ph 

Các sO', ban, nganh vã UBND 
cac huyn, thi xã, thành ph 

Các sâ, ban, nganh và UBND 
cac huyn, th xa, thành ph6 

Các s&, ban, nganh va UBND 
các huyn, thj xa, thành ph 

Các don v: lien quan 

5 

DAy nhanh tin dO thc hin 42 dtr  an trong dim 

Tip tc thu'c hiii cac giái pháp v nâng cao hiu qua thu htit và quán l' du tu' 
cüa doanh nghip 
Trin khai tIiirc hin cac nhóm giãi pháp câi thin môi tru'O'ng kinh doanh, nâng 
cao näng 1irc canh  tranh cAp quAc gia theo Nghj quyAt ciia ChInh phci và Chu'ong 
trInh hành dng vA cái thin rnoi tru'O'ng kinh doanh, dAu tu và nâng cao chi sA 
nang lirc canh  tranh cAp Tinh (PCi) 
Tang cng cong tác h.0 kiAm dA kp thO'i don dc, xtr I' dAi vói nhung dir an 

châm triAn khai 

TiAp tc trin khai KA hoach hành dng triAn khai thrc hin Nghj quyt s 58/NQ-
CP ngày 27/4/2020 cüa ChInh phti vã KA hoch s 71-KHITU ngày 11/8/2021 cia 

6 Ban ThxOrng vi Tinh üy trin khai thi.rc hin Nghj quyAt s 50-NQ/TW cüa Bô 
ChInh trj "vA djnh huâng hoàn thin thA ch& chinh sách, nâng cao chAt hrcmg, 
hiu qua hçip tác dAu tu rnróc ngoài dn nãm 2030" 

2 

3 
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hoach thoái vn tai  các doanh nghip có vn nhà nuâc giai doan 
u khi duqc Thu ttràng ChInh phü phé duyt 

ijc hin c6 phn hóa don vj sr nghip cong lap sau khi duc Thu 
h phii phé duyt 

Sâ Tài chinh, Sr Ni vi và các 
don vi lien quan 

Si Tài chInh, Sâ NOi  v và các 
darn vi lien quan 

S& Kê hoach và Du ti.r 

So Ké hoach và Du tu 

Theo tin do ducc Thu 
tuàng ChInh phü phê 

duyt 

Theo tin do ducrc Thu 
tuâng ChInh phü phê 

duyét 

9 Thi.ring xuyên 

Tip tic trin khai cong tác cái cách hành chInh trong linh vrc däng k doanh 
nghip, tang ctthng 1mg dicing cong ngh thông tin trong quán 1 diu hành. Trin 
khai tlurc hin vic cung cp djch vi cong mirc dO 3, 4 và thjc hin cac giãi pháp 
d khuyn khIch t chirc, cong dan nOp  h so trrc tuyn 

Trin khai các Co ch& chInh sách h trq và phát trin doanh nghip; d6i thoai, h 
trar doanh nghip giái quyt nhinig khó khãn vuóng mc cho doanh nghip, nhà 
du ti.r trong qua trInh hot dOng  

Sà K hoach và Du tu Các don vi lien quan 

S K hoach va DAu nr 
Các sâ, ban, nganh và UBND 
các huyn, thj xA, thành ph 

Thi.rOng xuyén 

H6 trq phát triên  them 15 hcrp tác xA  Lien minhhçrptácxã  Các dan v: lien quan  Näm 2022 
Xây dLrng Chucmg trinh hành dOng (hoäc K hoach) cüa Ban chip hành Dãng bô 
tinh thrc hin Nghj Quyt (hoc Kt Iun) cOa Hii nghj Trung lsong 5 khóa XIII 
ye tiêp Wc d61 mu, phát trin và nang  cao hiOu qua kinh t  tp th 
Vvän hóa-xähôi 

Sâ K hoach va Du Ur 
Các sâ, ban, ngành và UBND 
các huyn, thj xã, thành ph 

Qu 11/2022 

Thixông xuyên 

Tháng 7/2022 

Qu' IV/2022 

Qu 11/2022 

Thithng xuyên 
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Dam bão các diu kin cAn thit cho các c0 só y tê các tuyn phiic viii cong tác 
khám chita bnh cho ngu0i dan 

Xây dirng ChInh sách ho trq dào tao và thu hut bác s9 d phát trin nguôn nhân 
lijc chuyCn mon cho ngành Y t tinh Ba Rja - VUng Thu giai doan 2022 - 2030 

Xây drng và ban hành ChInh sách khuyn khIch ngLr0i có trInh dO chuyén mon 
lam vic tai  các car sO y t vüng khó khän, huyn Con Dáo va trong lTnh vrc y t 
dir  phOng, pháp y, tam thAn, lao, phong  

Xây drng và triAn khai K hoach thuc hiOn Chin hrqc quôc gia chAm dIrt bnh 
AIDS vào nãm 2030 

Tang cuOng kim tra, giám sat v v sinh và an toàn thirc phAm; dAy manh  thông 
tin truyn thông di.râi nhiu hInh thirc d nâng cao nhn thirc cüa cac di tuang 
tham gia san xuAt, kinh doanh, tiêu dàng thirc phAm 

SóYt 

SâYt 

SO Y t 

Sâ Y t 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph và các darn vj lien quan 

SO Tài chInh; SôNOi vu UBND 
các huyn, th xa, thành ph và 

các darn vi lien quaii 

SOTãi chInh; SâNôi vu; UBND 
các huyn, thj xa, thành ph và 

các darn vi lien quan 

UBND các huyn, thj xa, thành 
phva các dccnvl lien quan 

Sâ Y té; S& Cong 
Thuarng; Sâ Nong nghip 
và Phát trin nông thôn; 
UBND các huyn, thj xã, 

thành ph 

Các darn vj lien quan 



6 So Giáo duc và Dào tao 
Xây drng phuong an chii dng hoàn thành k hoach giáng day  và h • c tp nãm h9c 
2021 - 2022; có giâi pháp phü hop cho vic di h9c trâ lai  cOa h9c sinh, sinh viên 
gn vâi ap dung cac mô hInh "lap h9c xanh", báo dam an toàn phông, ehng djch 

Thumg xuyên 
S Giáo due và Dào tao; 
UBND các huyn, thj xã, 

thành ph 

SO K hoach và Dâu tu, SO Tài 
chInh và các don vj lien quan 

Nãm 2022 SO Giáo duc Va Dào tao 
UBND các huyn, thj xA, thành 

ph6 và các don v: lien quan 

Qu 11/2022 SO Lao dng - Thuong 
binhvàXãhôi 

Các don vi lien quan 

Nãiii 2022 
UBND các huyn, thj xa, thành 

ph và các don vj lien quan 

Thirc hin cong tác xã hOi  hóa giáo dtic  - dào t?o  nhm tang cuing Ca sâ vt chAt 
dam bào chAt hrçmg các hot dng giáo dic và dào tao 

Rà soát các diu kin cAn thit Vé Co SO 4t chAt, giáo vien d thirc hin miic tiêu 
tAt cà h9C sinh tir lOp 3 dn lOp 12 duçrc h9c Ting Anh theo D an 2020 cOa 
ChInh phil và tang cuOng them 2 tit ting Anh/tuAn theo Nghj quyt s6 
123/2019/NQ-I-IDND ngày 13/12/2019 cOa HDND tinh theo 1 trInh d ra 

Trinh I-IDND tinh ban hành Nghi quyAt nâng mrc h tro dào tao  nghA trinh do so 
cAp va duOi 03 tháng giai don 2022-2025 trên dja bàn tinh  
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UBND các huyn, thj xA, thành 
ph và các don vj lien quan 

7 

8 

13 

14 

15 

9 DAy manh cong tác phân lung bce sinh sau THCS 

Thithng xuyên bi throng nâng cao trinh d chuyên mon nghip vii d tirng buóc 
nâng cao chAt hxqng di ngü nhà giáo và lãnh do co sO' giáo diic, dào tao 

Dày mnh giao quyén tir chO, tir chu trách nhim dOi vO'i các co sO' giáo dic, dào 

tao 

Trin khai K hoacli nâng chuAn giáo viên theo Lut Giáo dtic  nãm 2019 

Hoàn thành và triAn khai D an thu hit ngun nhãn lrc chAt luvng lam vic tai 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 2022 - 203 1  

Xãy dirng dlnh  müc kinh t k5 thuât và don giá áp diing trong linh VrC giáo dic 
nghe nghip  
TrInh HDND tinh ban hành Nghj quyt v k hoch phát trin giáo dc ngh 
nghip cOa tinh Ba Rja - VOng Tàu giai doan 2022 - 2025 

SO' Giáo due và Dào tao 

SO' Giáo duc và Dào tao 

SO Giáo due vã Dào tao 

SO Giáo duc Va Dào tao 

SO' Lao dng - Thirong 
binh và Xa hi 

SO Lao dng - Thirong 
binh Va Xa hi 

SO Lao dng - Thuong 
binh và XA hi 

Nàm 2022 

ThirOng xuyên 

ThtrOng xuyên 

Närn 2022 

Qu 111/2022 

Nam 2022 

Qu 11/2022 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph và các don vj lien quan 

UBND các huyn, thj xà, thành 
ph6 và các don vj lien quan 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph và các don vj lien quaii 

Các sO, ban, nganh và UBND 
các huyn, th xa, thành ph 

Các don vj lien quan 

Các don vj lien quan 

16 

10 

11 

12 



h ban hành Nghj quyt nâng mrc ho trq thu hut di vâi viên chüc 
lam vic tai  các c s báo trq xã hi cong 1p trén dja bàn tinh 

h ban hành Nghj quyt Quy djnh m& rng di tuvng hming trçl 
ng dng và ch d an ngày l, Tat, khi m dau di vâi dOi tuqng 

i ti các co s bão trçl xA hi cüa tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

TrInh HDND tinh ban hành Nghj quy& quy djnh ch dO h trcl, mcrc dOng gop 
di vài ngtri nghin ma tüy cal nghin tr nguyen t?i  ca sâ cai nghin ma thy 
cong 1p và tai gia dinh, cOng dng trên dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu.  

Xây drng chinh sách h trcl ngIxi lao dng di lam vic có thai han & nithc ngoài 
theo hqp  dng sau khi v  nuâc  

Nâng cao hiu qua quãn l cOng ngh; tang c.r&ng các hoat dOng tip cn cuOc 
cách mng cong nghip 4.0, tp trung vào các linh vtrc theo dinh htràng phát trin 
kinh t - xã hôi cila tinh. 
T chIrc các hot dng nhm kt ni các nhà khoa h9c, chuyên gia cOng ngh vói 

doanh nghip 
Tin hành so kt 05 näm thrc hin Nghj quyt s 05-NQ/TU ngày 11/7/2017 cha 
Ban ThtrOng vii Tinh u v phát trin khoa h9c và cOng ngh tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu dn näm 2020, djnh hi.rong dn nãm 2025. 
Trin khai thtrc hin chinh sách h trçY khoa h9c và cOng ngh cho doanh nghip 

tinh Ba R:a  - Vilng Tàu giai don 2022 - 2026 
Trin khai thijc hin K hoch h tr9 kh&i nghip di mói sang tao  cha tinh giai 

doan 2021  -2025 
Trin khai thirc hin D an "Nghién thu Va hrng diing mô hInh Kinh t tun hoàn 
phic vi phát trin kinh t - xã hOi  bn v0ng huyn Con Dão, tinh Ba Rja - Viing 
Tàu giai doan 2022 - 2026" 

Trin khai thrc hin D an "IIJ'ng dvng  tin bô khoa h9c và cOng ngh giai don 
2021- 2025 trên dja bàn tinh Ba  Rja - Vung Tàu 

Tip t%lc trin khai D an h trq doanh ngliip nhO và vra khó'i nghip sang tao 
giai doan 2019- 2025 

T!i chüc các hoat dOng van hóa, nghe thuât, th dic th thao phuc vij nhân dan gn 
vâi báo dam an toàn dich bênh 

SO Lao dong - Thuong 
binh và Xã hôi 

SO Khoa hc và Cong ngh 

SO Khoa h9c và Cong ngh 

SO Lao dOng - Thucmg 
binh và Xã hôi 

SO Lao dOng  - Thirong 
binh và Xã hôi 

Cãc don vi lien quaii 

Các doii vi lien quaii 

Các don vi lien quaii 

Cácc don vj lien quan 

Cácc don vj lien quaii 

SO Khoa h9c và Cong ngh Cácc don vj lien quan 

So Khoa h9c và Cong nghê 

SO Khoa h9c và COng ngh 

SO Khoa h9c và Cong ngh 

SO Khoa hoc và COng ngh 

Cácc don vj lien quan 

Cácc don vi lien quan 

Cácc don vj lien quan 

Cácc don vi lien quan 

SO Khoa hoc và COng ngh Cácc doii vi lien quan 

SO Van hóa và Th thao; 
UBND các huyn, thj xã, 

thành ph 
Các don vi lien quaii 

S& Lao dng - Thuorng 
binh và XA hôi 

Qu' 1112022 

Qu IV/2022 

Qu IV/2022 

Qu' 11/2022 

ThuOng xuyên 

ThirOng xuyên 

Quy 11/2022 

Thtthng xuyên 

Thithng xuyên 

Thi.r&ng xuyén 

ThixO'ng xuyên 

Thirarng xuyên 

Thu&ng xuyên 

Các dan vj lien quan 

11/19 



30 
Trin khai thirchin k hoach nâng cao chit hrcing Phong trào 'tToàn dan doàn kt 
xay drng d&i song van hóa tinh Ba Rja - Vung Thu giai don 2021 - 2025 

S& Van hóa và Th thao; 
UBND cac huyn, thj xA, 

thành phô 
Các &m vi lien quan Thung xuyên 

31 
Trin khai thirc hiên Chin hryc phát trin gia dInh Via Nam tinh Ba Rja - Vflng 
Tàu giai doan 202 1-2025 và K hoach hành dng phông, chng bao lLrc gia dInh 
tinh Ba Rja — Vung Tàu giai doan 2021 - 2025 

S& Van hóa và Th thao; 
UBND các huyn, thj xA, 

thành ph 
Các dcm vj lien quan Thuing xuyên 

32 
Tip tic thrc hin D an phát trin van hóa d9c tinh Ba Rja - Vung Tàu den näm 
2025, djnh htr&ng dn näm 2030 

So Van hóa và Tli t1iao 
Các s, ban, ngành va UBND 
cac huyn, thi xã, thành pM 

Thithng xuyén 

33 
Tip tuc trin khai t chrc Di hOi  TDTT các cp näm 2022, Dai  hi TDTT tinh 
Ba Ria — Vüng Tàu IAn thir VIII näm 2022 và tham dir Dai  hi TDTT toàn quc 
IAn th'x IX näm 2022 

- 
So Van hóa và Th thao Các don vj lien quan Nãm 2022 

— 

35 

36 

37 

Trin khai Chucing trInh Bâo tn va phát buy Mn vitng giá trl di san van hóa Via 
Nam, giai doan 2021 - 2025 

Sâ Van hóa và TM thao 
UBND cac huyn, thj xA, thành 

pM va các dcm vi lien quan 
Thtrng xuyên 

iiien khai D an Bâo tn, phát triAn van hóa dan tc thiu s6 trên dja bàn tinh Ba 
RIa - Vflng Tàu giai doan 2020 - 2025 và djnh hiióng dAn näm 2030 

hOa va TM thao 
Ban Dan tOc; UBND cac huyn, 
thj xa, thành pM và các don vj 

lien quan 
Thrthng xuyên 

TiAp tic triAn khai thuc hiên DA an Phát triAn thA thao thành tIch cao tinh giai 
 doan 2021 — 2026 

ô hóa và TM thao 
UBND cac huyn, thj xã, thành 

pM và cac don vj lien quan 
Thtr?mg xuyén 

- 

Thi.räng xuyen 

Thsông xuyên 

Näm 2022 

TiAp tic triAn khai KA hoach thirc hin DA an Tng thA phát triên the lirc, tam vóc 
ngui Via Nam giai don 2021 — 2025 và djnh huàng dAn näm 2030 t?i tinh Ba 
 Rja—VüngTãu 

Sâ Van hóa và TM thao 
UBND các huyn, thj xã, thành 

pM và các don v lien quan 
- 

UBND các huyn, thi xa, thành 

phô vâ các don vj lien quan 
38 

TiAp tic triAn khai KA hoach thrc hin Cuic vn dng "Toàn dan rèn luyn than 
thA theo guong Bác H vidi" giai doan 2021 -2030 trén dla bàn tinh Ba Ra - 

Vüng Tãu; KA hoach t chtrc tháng hoat dông thA dc, thA thao cho mi ngui vã 

Ngay chay Olympic vi sirc khOe toàn dan giai don 2021 - 2030 trên dja bàn tinh 
BàRja-ViThgTàu 

Si Van hóa và TM thao 

40 

TiAp tic thic hin DA an truyAn thông tinh Ba Rja — Vang Tàu giai doan 2019 - 

2025 

SOr Thông tin và TruyAn 

thông 

Các sO, ban, ngành và UBND 

các huyn, thj xA, thành pM 

Tang ctxOng cong tác thông tin Co S&, tuyên truyAn, pM biAn chO tnrong, di.rng 

Ii cCia Dàng, chInh sách, pháp 1ut cOa Nhà ntthc. TiAp tiic dAy manh cong tác 
thông tin, tuyen truyAn phOng, ch6ng djch bnh Covid-19. Cung cAp thông tin can 
thiAt, kjp thai, gop phAn nâng cao nhn tht'rc, hành dong cOa can b, dãng viên và 
nhân dan trong phát triAn kinh tA - xã hOi, dam bâo an ninh chInh trj 

Sâ Thông tin và Truyen 
thông 

Báo BRVT, Dài PTTH tinh, 
UBND các huyn, thj xã, thành 

ph6 
ThuOng xuyen 
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46 

47 

VI 

5 

6 

44 

hi.rong trInh giám ngheo bn vitng giai don 2022 - 2025 trên d:a  bàn 

t các chInh sách di vâi các di tuçyng bão trçl xã hi t?i  cOng dng và 
or nuôi dirong tp trung; cac chInh sách dM vài ngu&i có cong 

in t& cac chInh sách dM vài dng bào dan tOe  thiu s& Trin khai 
Chrang trInh miic tiêu qu6c gia phát trin kinh t - xA hOi  vüng ding bào dan tOc 
thiu s và min nái giai doan 2021 - 2025  

Chü trong cong tác chAm sóc, giáo dc và bão v quyn lçri cOa tré em; tang cirorng 
tuyên truyn, nâng cao nhn thrc cOa nhân dan v bmnh dâng giól, phông chng 
bo lirc gia dInh, chng xâm hi tré em. 

Tang cir&ng kim tra, giám sat vic thrc hin chInh sách lao dOng,  an toan lao 
dng và dong bão him xà hOi,  bào him tht nghip  cho ngtrori lao dOng  

K hoch trin khai thirc hin D an "Tang cuorng img ding cOng ngh thông tin 
h trO dng bào dan tOe  thiu s phát trin kinh t - xã hOi  và dam bâo an ninh trât 
tLr ving ding bào dan tOc  thiu s Viêt Nam giai c1on 20 19-2025" trén dja bàn 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

K hoach trin khai thrc hién Dé an "Bôi d,iorng  kin thüc dan tOe  di vài can bO, 
cong chrc, viên chi.irc giai doan 2021 — 2025" trén dja bàn tinh Ba Ria — Vung Tàu 

V quãn l quy hoch, do thi, tài nguyen và bão v mOi trlro'ng 
Hoàn thành Diéu chinh Quy hoch chung 1/10.000 thành ph Ba Rja giai don 
diii nãm 2040 vã tm nhmn dn nãm 2050 

Hoàn thãnh Quy hoch chung thi xã PhO M5 

Hoàn thành diu chinh quy hoch chung xây dijng huyn Con Dáo 

Hoàn thành Quy hoch chi tit, vüng dAt, vüng nuóc cáng bin tinh Ba Rja — 
Vung Tàu  
Ban hành Quyt dnh phân cAp thAm quyn lap và phê duyt quy ch quán l kin 
true trOn dja bàn tinh  

Tip tic trin khai các nhim v tai  K hoach s 83/KH-UBND ngày 03/6/2021 
cOa UBND tinh thirc hiOn Chi thj s6 14-CT/TU ngày 16/4/2021 cOa Ban Thiiing 
vi Tinh Oy v tang cuorng cOng tác quàn l dAt dai, quy hoach và xây drng trOn 
dja bàn tinh 

S& Lao dOng - Thi.rcing 
binh và Xä hi 

SO Lao dOng - Thuang 
binh và XA hôi 

Ban Dan tôc 

SO Lao dOng - Thirong 
binh và Xã hôi 

SO Lao ciOng  - Thucrng 
binh và Xã hôi 

Ban Dan tôc 

Ban Dan tôc 

UBND thành ph Ba Rja 

UBND th xã Phü M5 

SO Xây drng 

SO Giao thông vn tài 

SO Xây dirng 

SO Tài nguyen và Môi 
trtrorng, so Xây dijng 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph và cac don vi lien quan 

UBND các huyOn,  thi xã, thành 
ph6 và các don vj liOn quan 

UBND các huyOn,  thj xa, thành 
ph và các don vi liOn quan 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph6 va các don vj liOn quan 

Các doii vi lien quan 

SO Thông tin và Truyn thông; 
UBND các huyOn, thi xã, thành 

ph6 và các dan vj lien quan 

SO NOi  vii; UBND các huyn, thi 
xA, thành ph và các doi vj lien 

quan 

SO Xây drng và các don vi lien 
quan 

SO Xây dmg và cac doii vj liOn 
quan 

UBND huyn COn Dáo và các 
don vj liOn quan 

UBND các huyn, thi xã, thành 
ph6 và các don vj lien  quan  

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph và các don vj lien quan 

UBND các huyn, thi xã, thành 
ph và cac don vj lien quan 

Nãm 2022 

Thumg xuyên 

ThuOng xuyOn 

Thucnig xuyen 

Tliuo'ng xuyOn 

Qu 1/2022 

Qu 1/2022 

Nãm 2022 

Nãrn 2022 

Näm 2022 

Nãm 2022 

Qu' 112022 

ThLr&ng xuyOn 
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7 
Thuc hin Phucing an sü ding dt cp tinh, phân b và khoanh vi1ng ch(rc näng 
theo ba1  Mt dn 11mg do'n vi hành chInh cp huyn; phisang an sü ding mt nuâc 
bin 

So' Tài nguyen và Môi 
trträng 

UBND các huyn, thj xa, thành 
ph và các dan vj lien quan 

NAm 2022 

8 
Tip tic 1p k hoach sC dung Mt 05 nãm k' Mu (2021 - 2025) tinh Ba Ra - 
VCng Tàu 

Si Tài nguyen và Môi 
tnthng 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph và các dan vi lien quan 

Nãm 2022 

Diu chinh, b sung Bang giá Mt hang näm phü hqp viii sir bin dng cOa thj 
tri.rOrng va quy djnh cüa pháp 1ut 

S& Tài nguyen và Môi 
truemg 

UBND các huyn, thj xA, thành 
pM và các dan vj lien quan 

Qu9 112022 

10 
Tp trung thrc hin các thu tiic, hoàn thành vic thu hM Mt, chuyn miic dIch sr 
dung Mt cOa nãm 2021 chuyn sang và näm 2022 di vài các dij an theo Nghj 
quyêt cüa Hi dng nhân dan tinh 

Sâ Tài nguyen và MOi 
truO'ng 

UBND các huyn, thj xa, thành 
pM và các dan vi lien quan 

Nãm 2022 

Trin khai xây drng D an quân 19 cht thai rn và phân ba1  chit thai rn sinh 
hot t?i ngun trén dla  bàn tinh 

SO' Tài nguyen và Môi 
truO'ng 

UBND các huyn, thj xä, thành 
ph6 và các dan vj lien quan 

Thang 8/2022 

12 
T chirc lira  ch9n nhà Mu tir dij an Nhà may xcr 19 cht thai rn sinh hoat bang 
cong ngh d&, phát din trong khu xCr 19 chit thai tp trung Toe Tiên và xir 19 
cht thai rn cho huyn Con Dão 

SO Tài nguyen và Môi 
tnrO'ng 

Sci K hoach và Du tir; các don 
vj lien quan 

Näm 2022 

13 

14 

1 5 

6 

18 

19 

Hoàn thành danh muc, bàn d phân vüng han  ch khai thác nuâc dithi Mt trên dja 
bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu 

Sâ Tài nguyen và Môi 
truO'ng 

UBND các huyn, thi xã, thành 
pM và các dan vj lien quan 

Qu 11/2022 

Lp danh mc ao h, Mm phá không du'qc san bp 
SO' Tài nguyen và Môi 

trirO'ng 
UBND các huyn, thj xã, thành 

ph6 và các dan vj lien quan 
2022 - 2023 

Rã soát, diu chinh danh muc ngun nu'O'c phái 1p  hành lang bão ye trên dia bàn 
tinh va xây drng phu'oiig an cAm rnc clii tiêt - - -------------------- 

SO' Tài nguyen và MOi 
trlrO'ng 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph và các don vj !ien  quan 

2022 - 2023 
- 

KiAm tra, giám sat cht chë cong tác bão v môi trtrO'ng, hoat dng khai thác sCi 
diing rnrO'c, xâ nu'o.c thai vào nguôn nu'o'c, hoat dng khai thác khoang san 

SO' Tài nguyen và MOi 
tru'O'ng; UBND các huyii, 
thj xâ, thành ph& Cong an 

tinh 

Các don vi lien quan Tliii&ng xuyén 

TiAp wc triAn khai K hoach hành dng tlirc hin cac rnic tiêu phát triAn bn 
vung Vit Nam dAn näm 2030 tren dja bàn tinh 

SO' K hoach va DAu ttr 
Các don vj du'yc giao nhiém vi 

theo QuyAt djnh s 599/QD- 
UBND ngày 12/3/202 1 

Thithng xuyên 

Hoàn thành vic xây dirng ca sâ d biu tài nguyen môi trir&ng biAn và hâi dâo, 
bâo dam tIch hcxp, chia sé và cp nht 

SO' Tài nguyen và Môi 
truOng 

Các s ban, ngành Va UBND 
cac huyn, thj xä, thành phA 

Nàm 2022 

Sa kAt 3 nãm thrc hin Nghj quyAt s 14-NQ/TU ngày 20/11/2 18 cCa Ban chAp 
hành Dâng b tinh vA xây dimg  và phát triAn do thi Long Hái giai doan dAn näm 
2020, tAm nhIn den nãm 2030 

UBND huyn 
Long Dien 

Các sâ, ban, ngành Thang 7/2022 

20 
Tham mini Ban Thirmg vu Tinh Cy ban hành Nghj quyAt vA phát triAn thành pM 
Vung Tàu dAn näm 2025, cO tmnh den nãm 2030 

UBND thành pM Vüng 
Tàu 

Các don vj lien quan Qu9 112022 
- 
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[ gai . - 

hoch hành dông i:rng phó bin di khI hu tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
1 - 2030, tam nhin den 2035 

Sâ Tài nguyen và Môi 
trir?mg 

Các sà, ban, nganh và UBND 
các huyn, thj xã, thành phô 

Thirong xuyen 

2 
 L 

TiêiYt ti 
ngà./7 

y 
C.T/T tia 
vi cong tác 
Ba Rja - Vüng 

khai K hoach hành dng thirc hin Quyt djnh s 987/QD-TTg 
0 cüa Thu tilóng ChInh phü và Chixcmg trinh hành dng s 08- 
01/02/202 1 cüa Ban Thtring vii Tinh üy thirc hin Chi thj s 42- 

Ban BI thu ngày 24/3/2020 v tAng cu&ng sis lAnh dao  cCa Dáng cl6i 
phOng ngra, frng phó, khc phic hu qua thiên tai trén dja bàn tinh 

Tàu 

S& Nông nghip va Phát 
trin nông thôn 

Các sâ, ban, nganh và UBND 
các huyn, thj xA, thành ph 

Th t1ong xuyen 

VU V cal each hành chInh 

Tip tue thisc hin K hoach trin khai thirc hin Quyt dinh s 468/QD-TTg ngày 
27/3/202 1 cua Thu Urong Chinh phu ye Phe duyet De an doi moi viec thirc hien 
cci che mot ctra, mçt cua lien thong trong glai quyet thu tiic hanh chinh 

Van phong UBND tinh 
UBND cac huyen, thi xa, thanh 

pho va cac don vi lien quan 
ThLrong xuyen 

Fhuong xuyen 

Thiroiig xuyen 

2 

3 

4 
— 

5 

Thrc hién ct giám thyi gian giái quyt thu tic hành chinh theo Chi thj s 10/CT- 
UBND ngày 28/6/202 1 cüa UBND tinh v nâng cao hiêu qua cong tác cal each 

- - hanh chinh tren da ban tinh; tang cixcmg trach nhiem cua doi ngu can bo, cong 
chisc trong thrc thi cong vi ye giai quyet thu ttic  hanh chinh lien quan den hoat 
dng dAu tu, san xut kinh doanh cüa doanh nghip Va du tix cong 

Thrc hiên các giài pháp hiêu qua nh&m cal thiên thir hang các Chi s: nAng lixc 
• 

canh tranh cap tinh (PC1) hieu qua quan tn va hanh chinh cong cap tinh (PAP!); 
• •. • • 

cai cach hanh chtnh (PAR INDEX); hai long ye sr phic vii hanh chinh (SIPAS); 
sn sang üng ding cong ngh thông tin - truyn thông Viêt Narn (ICT Index) 

Tip tue kiên toàn t ch(rc bô may theo huong tinh gon nhAm nâng cao hiêu qua 
hoatd9ng 

Van phong UBND tinh 

• 
So Ke hoach va Dau 1u, 

• 
So NQi vu, So Thong tin 

T th va ruyen ong 

SoNoi vu 

UBND cac huyen thi xa thanh 
pho va cac don vi lien quan 

-  
UBND cac huyen. thi xa, thanh 

pho va cac don vI lien quan 

Các sO, ban, ngânh vã UBND 
cac huyçn, th xa, thanh pho 

Thuong xuyen 

Tang cuO'ng sit chat k' Iuât, kS'  cuong hành chInh, dy manh phân cp, phân 
quyen gan voi kiem tra giam sat, de cao trach nhiem ngir01 dung dau kip thou 
phat hin va xu ly nghiem sai pham 

Salloi vu 

So Tu ha p p 

• • 
Cac so ban, nganh va UBND 
cac huyen thi xa, thanh pho 

Thurong xuyen 

6 

Xây dung và tririh Ban chap hành Dâng b tinh ban hành ChLrang trInh hành dng 
(hoc K hoach) thtrc hin Nghj quyt (hoäc Kt lun) cula Hi nghj Trung irong 6 
khóa XIII v Chi&i !uqc xây drng và hoàn thin Nhà nuthc pháp quyn xA hi chul 
nghia Vit Nani den nAm 2030, djnh huang den näm 2045 (trong do có ni dung 
v xay drng, hoàn thin h thng pháp lut và tt chüc thi hành pháp !ut, cal eAch 
ti.r pháp và cái each hành chInh 

Các sà, ban, nganh va UBND 
các huyn, thj xã, thành phô 

Qu IV/2022 
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Xây djng Quyt djnh ban hành K hoch Cài cách hành chInh nhà nixâc tinh BR- 
VT näm 2022 

Nôi 
Các s&, ban, nganh va UBND 
các huyên, thj xã, thành ph 

Quy IV/2022 

8 
Trin khai các K hoach, gm: K hoach CCHC näm 2022; K hoach kim tra 
cong tác CCHC nãm 2022 và K hoach kháo sat hài lông cña ngu1i dan, t chirc 
nãm 2022 

Sâ NOi  vu 
Các sâ, ban, nganh và UBND 
các huyn, thj xa, thành ph 

Näm 2022 

9 
Trin khai, thirc hin có hiu qua vic tip nhn phãn ánh, xcr l' kin nghj cüa cá 
nhân, t chüc v giái quyt thu tiic hành chInh d kjp thii tháo gà khó khän, 
virfng mc cüa Ca nhân, t ch(rc 

Sr NOi  vi 
Các sâ, ban, nganh và UBND 
các huyn, thj xä, thành ph6 

ThLrô'ng xuyên 

Cong tác phông, chong tham nhung, lang phi; thanh tra và gial quye t khiu 
nai to cáo 
Th%rc hiên dng b các giái pháp v phOng, cMng tham nhung, trong do tp trung 
cong tác tuyên truyn, phOng ngra va chng tham nhung; cung cp thông tin, cong 
khai kt qua cong tác phông, chng tham nhung 

Các s&, ban, ngành va 
UBND cac huyn, thi xA, 

thành ph6 
Thurng xuyên 

2 
Tip tiic nâng cao cht hrcing hiu qua các cuOc thanh tra kinh t - xã hi. Theo 
dOi, dOn d6c thuc hiên kt luân sau thanh tra 

1'hanh Ira huh 
Các sâ, ban, ngành và UBND 
các huyn, thj xA, thành ph 

Thung xuyën 

Tang cung Cong tác dào tao,  bi diiOng cho di ngü can b, cOng chtrc lam cong 
tác thanh tra 

Thanh tra tiiTh 
Các sà, ban, nganh va UBND 
cac huyn, thj xA, thành ph6 

Thu&ng xuyén 

2 

Nang cao hiêu qua cong tác giái quyt khiu nai,  t cáo trOn dja bàn tinh; dam báo 

giái quyt dat  t' 1 trên 85% di vOi vi,i vic dn han  giái quyt. Tp trung giâi 
quyêt 03 vi vic khiu nai,  t cáo dOng ngi.rOi, phüc tap  kéo dài vã 01 v vic do 
ThanhtraChInhphuchuynvcOntnd9ng. 

Thanh tra tinh 

- - 
Cong an tinh; Thanh tra 
tinh; UBND các huyn. 

thj xa, thành ph 

Các sO, ban, nganh vã UBND 
các huyn, thj xã, thành phô 

(ic dan vi lien nan 

Các sO, ban, nganh và UBND 
các huyn, thj xã, thãnh ph 

Nãm 2022 

ThuOig xuyên 

Thii&ng xuyên 

Nm tInh hinh, kjp thôi xO I, ngãn c1in nhEtng phn tO kich dng, xiii gii1c nglxOi 
dan tp trung dông nguOi khiu , 

LXQucphông-anninh 

Tang cs&ng tim Irc quc phong, nâng cao khá nãng sn sang chin du, báo dam 
báo v v0ng chAc dc Isp, chO quyn Ianh th và biên dáo 

Bô Chi huy Quan sis tinh; 
B Chi huy B di Biên 

phOng tinh 

Báo dam tuyn quân dat  100% chi tiêu B Chi huy Quân sr tinh 
UBND các huyn, thj xã, thành 

phô và các dan vj lien quan 
Näm 2022 

Di mOi va nâng cao chtt hrcing giáo duc, bi drOng kin th(rc quc phông và an 
ninh cho cac i tixçing 

B Chi huy Quan si,r tinh Các dan vj lien quan ThLr?Yng xuyên 

Ngan chn lam giám các loai ti pham hInh sir, ma thy, t nan  xã hi và dc bit là 
giám tai nan  giao thOng. Gi& vOng an ninh chInh trj, trt tij an toàn xã hi 

Cong an tinh Các dan vj lien quaii ThisOng xuyén 

X Ho3t ding dôi ngoi 
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Thu?mg xuyên Các dan vj lien quan 
khai cac thOa thun qu6c t dng b, hiu qua, phü hcp vói chü 
sách tInh hInh mài cüa tinh, phiic vu dy manh  phát trin kinh t - 
ong hi phic trong tInh hInh dch bnh Covid-19  
uâng bá hInh ánh tinh thông qua các hang thông tin, báo chI nuóc 

ThuO'ng xuyên 

Sâ Ngoai vi 

SONgoai viii Các don vj lien quan 

Thu&ng xuyên Dy rnanh tuyên truyn bão v chü quyn bin dáo; cong tác h trcir thuyn viên và 
chuyên gia nuâc ngoài nhâp cánh bang du?ng bin 

Sâ Nông nghip và Phát trin 
nông thôn; Bô Chi huy B dOi 
BiOn phong tinh và các don vi 

lien quan 

Si Ngoai vii 

Thuc hin các khâu dt phá theo Dai hi VII 
V huy (loing mi nguEin Irc du twxây drng (lông b(3 h tháng kit caAu  ha tang giao thông kIt nitlaphwong thác, yang, khu vrc và thigioi 

Ph6i hcip vài Trung uang và các dja phuong trin khai các dir an du tu h? tang 
giao thông kt nM lien vñng d nâng cao näng lrc he thng cáng Th Vài — Cái 
Mép nhis: dumg cao t& Blén HOa - Vi:ing Tàu, cau Phuàc An; 1p báo cáo nghien 
c(ru tin khá thi d an d trInh Thu tuâng ChInh phü phê duyt chü truclng dAu tLr 

LI du?rng Vành dai IV thành ph FI ChI Minh doan qua dja bàn tinh; ph6i hc'p vOi 
Bô Giao thông Vn tái dAu tu nao vet lung Vüng Tàu — Thi Vái doan ti phao s 
"0" dn càng Cái Mép; du tu hoàn thành các tuyI1 kt ni ni vông d dAu ur 
phát trin khu trung tam logistics, các khu cong nghip khu virc Phü M5', kt ni 
cac khu vrc phát trin cia tinh 

Nghiên ciru trin khai các tuyn 4n tái thôy theo loai hInh 4n tái mó'i bang phã 

1.2 cao tc trên tuyn VOng Thu — thành ph H Clil Minh, Vung Tàu — Con Dão vá 
các tuyn di Tây Nam b 

S& Giao thông 4n tâi; 
BQL dr an chuyOn nganh 

giao thông; BQL dix an 
giao thông khu vic câng 

Cái Mép - Thj Vái 

Thu?.mg xuyen 

SO Giao thông vn tãi Nãm 2022 

Các don vi lien quan 

Các don vi lien quan 

2 

1.2 

3 

- - - -, - r--- ---

--

-

-

--

-

- - --

----

-

-----

-

---

-

---

2  

Vé tçlp trung I/nrc hin Dê annflng cao  chat Iiring cu(c  song ngtro'l dOn va chat iw1ng nguon nhän 1yc (lOp irng yea cilu ph  at trten 

Ban hành và trin khai Chuong trInh hành dng thtrc hin Nghj quyt cCia Ban 
Chip hành Dàng b tinh v nâng cao sr phn vinh — hnh phôc côa nhân dan tinh 
Ba Rja — Vung Tàu dn nãm 2025, dnh huong dn näm 2030 và tArn nhIn 2045 

Hoàn thành và trin khai D an nâng cao chAt krcrng ngun nhan lirc phát triAn cac Sä Lao dng - Thuang 
nganh kinh t tr9ng dim cüa tinh Ba Rja — Vung Tàu dAn nAm 2030 binh và Xa hi 

V thwc hin hiu qua  c/strong trInh chuyln &i sos,  do thj thông minh 

Sâ KA hoach và DAu tix QU)' 1/2022 

Qu' 111/2022 

Các so', ban, ngành và UBND 
các huyn, thj xä, thành ph 

Các sâ, ban, ngành và UBND 
các huyn, thj xa, thành ph 

Sâ Thông tin và TruyAn 
thông 

3.1 V chInh quyln sd 

Hrp nhAt Cng Dich vii cong vài H thAng thông tin MOt  cCra din tfr tinh 

Van phOng UBND tinh, Các sâ, 
ban, nganh và UBND các huyn, 

thj xã, thành ph 

Nãm 2022 
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- Nang cao ty lê ho so nôp trtrc tuyên, muc tiêu trong nãm 2022 dat ty Iê 50% 
Các sâ, ban, ngành va 

UBND cac huyên, thi xã, 
thành ph 

Sâ Thông tin và Truyn thong, 
So Nôi vu, Van phong UBND 

tinh 
Näm 2022 

- Dua vào sü dung He thng thông tin Báo cáo cña tinh, t1rng buâc chuyn di hInh 
thirc bao cao truyen thong sang bao cao bang so liçu tren phan mem 

Van phong UBND tinh 
Các si, ban, nganh và UBND 

. 
cac huycn, th xa, thanh pho 

Narn 2022 

- 
• • • ,. 

Hoan thanh co so dix lieu cua cac so, ban, nganh, co kha nang ket no! theo thoi 
. . 

gian thijc voi Trung tam giam sat, dieu hanh Do th thong minh (IOC) tinh 

Các s, ban, nganh và 
UBND cac huyen, thi xa, 

thành h6 

. 
So Thong tin va Truyen thong Narn 2022 

- Dua vao v?n  hanh, su dung JOG tinh 
So Thong tin va Truyen 

thôn g 

Van phông UBND tinh; Các Se, 
• 

ban, nganh va UBND cac huyçn, 
thj xA, thành ph6 

Thang 12/2022 

• 
Dua vao six dung chinh thuc Tong dai dich vu hanh chinh cong (CaliBot) 

Sô Thông tin và Truyn 
, 

thong 
Các s&, ban, nganh và UBND 

. 
cac huycn, thi xa, thanh pho 

Thang 9/2022 

- 
.5' 

Xay dung hoan thanh Trung tam Tich hap dix lieu tinh • 
S& Thông tin và Truyn 

thong 
Các si, ban, nganh và UBND 

,. . • 
cac huycn, th xa, thanh pho 

Thang 12/2022 

- Hoàn thánh nâng cp Nn tang kt n6i, chia sè dtt lieu cüa tinh va H thng hôi 
nghi tmyn hinh truc tuyn mô rng dn 100% CáC xã, phu?ing, thj trn 

Sâ Thông tin và Truyn 
thông 

Các se, ban, nganh va UBND 
các huyn, th xä, thânh ph6 

Than 11/2022 g 

- Thuc hiên chuyên dôi so trong Bao Ba Ria — VUng Tau Bao Ba Ria — VUng Tau So Thông tin va Truyen thông Näm 2022 

- Thijc hiçn chuyen doi so trong Dai Phat thanh — Truyen hinh 1iii1-i 
Dài Phát thanh — Truyn 

hinh tinh 
So Thong tin va Truyen thong Nam 2022 

- 

- 

Xay dung kho dir lieu so cua tinh • 

Dixa vao six dung chinh thu'c tro ly ao • 

SO Thông tin và Truyën 
. 

thong 
Các sâ, ban, ngánh vã UBND 

, . . - 
cac huycn, th1 xa, thanh pho 

Các sO', ban, nganh vã UBND 
cac huyçn, th xa, thanh pho 

Thang 11/2022 

SO Thông tin và Truyn 
thong 

So' Nong nghip và Phát 
trin nông thôn 

Thang 6/2022 

3.2 Vkinhis 

- 

Dim san phAm nông nghiêp và 30% ho san xut nông nghip có tài khoãn trên san 
thuo'ng mai  din t1r. Trin khai cai dat (mg dvng  S tay theo döi tinh hInh san xut 
trng trQt tó'i h san xut nông nghip. Thác dy dim cong ngh loT vào nuôi 
trng th(iy san 

SO' Thông tin và Truyn thông; 
các dan vj lien quan 

N "022 am 

- 
Dua vào sCm dung Nn tang kru trii tnrc tuyn, thng kê theo thai gian thuc s6 

• • . . .,. 5' 

lucmg phong khach san con trong tren san thixcmng mai du lich tinh, tien toi thong 
• .•• . bao gia phong theo thai gian thijc 

, . 

So Du lich 
. So Thong tin va Truyen thong; 

. •,. 
cac dan vi lien quan 

Nam 2022 

- Xây dmng, trin khai các djch vi, tin Ich thông minh phuc vu quán 1 giao thông 
(giai don 1) 

So' Giao thông van tãi 
SCm Thông tin và Truyn thông; 

các dan vi lien quan 
Qu IV/2022 

- Tang cu&ng h trçm doanh nghip nhO và v(ma trong chuyn di s& huCmng dn 50% 
. • ,. 5' . cac doanh nghicp nho va visa co website vai ten mien .vn 

• ,. 
So Khoa hoc va Cong nghe 

. • 
SCm Thông tin và Truyn thông; 

. .,. 
cac dan vl lien quan 

Nam 2022 
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Thir?mg xuyên 

t chirc tin ding trên dla  bàn dy manh hoat dng thanh toán khong 
trong cac ITnh vuc: giáo diic dao tao,  y t& vin thông, din, nuàc, 

..; phát trin và cung irng da dng các san phm, djch vi thanh toán 
am báo an toàn báo mat, mang Iai  sir thun tin cho ngui sir ding 

dao, hirâng dn cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam, Hi s& chInh cac 
dan vj. 
- 50% ngirôi dan tr 15 tui tr len sCr ding cac hmnh thirc thanh toán din tcr. 

Ngân hang Nba rnrâc chi 
nhánh Tinh 

Các str, ban, nganh và UBND 
các huyn, thj xã, thành ph 

Trin khai din rông mang  di  dOng  5G trên dja bàn tinh; 90% h gia dInh có cap 
quang; 95% nguii dan có thit bj thông minh; ph6 bin, thuic dy sfr dung chit k' 
s cüa ng1sà1 dan, doanh nghip 

Thüc dy chuyn di sang dung cong ta din tfr (loai Ui dong gcri chi s din), 
hrâng dn t 1 80% h gia dInh trên toàn tinh duçic 1p dat. 

Các s&, ban, nganh vã UBND 
các huyn, thj xa, thãnh ph 

Sc Thông tin và Truyn thông, 
Cong ty Din Irc BR-VT, các 

dan vj lien quan 

Nãii 2022 

Näm 2022 

Si Thông tin và Truyn 
thông 

So Cong Thuong 
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