
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHLA VIT NAM 
TINH BA R!A  - VUNG TAU Bc 1p - T' do - Hnh phtIc 

St: /BC-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày 41 tháng 7 nàrn 2019 

BAO CÁO 

Tmnh hmnh thyc hin k hoch phát trin kinh té - xã hi, q116c phông - an ninh 

6 tháng dn nãm và mt so nhiêm vi trçng tm 6 tháng cuôi näm 2019 

Trin khai thrc hin Nghj quyt s 01/NQ-CP ngày 01/01/201?  cUa ChInh 
phü, Kt 1u.n s 620-KL/TU ngày 11/12/2018 cüa Tinh üy và Nghj quyêt so 331NQ-
HDND ngày 14/12/2018 cüa HDND tinh, UBND tinh dã ban hành Chuang trInh 
hãnh dông kern theo Quyt djnh s 91/QD-UBND ngày 17/01/2019 giao cho các 
ngãrih, các cp triên khai thirc hin các nhim vi1, giâi pháp ye phát triên kinh té - xã 
hôi, dam bão quc phông - an ninh. Qua 6 thang trién khai thirc hin, UBND tinh 
dánh giá kt qua nhu sau: 

1. TInh hlnh phát triên kinh tê - xa hi, quôc phông - an ninh 6 tháng dãu 

näm 2019 

1. Kêt qua thtrc hin mt so chi tiêu kin Ii tê - xã hi 

- Tang san phm trên da bàn (GRDP) không tInh dâu thô và khI dot dat  54.442 
t dông, tang 7,4% (NQ 7,5%). 

- Giá trj san xuât cong nghip khOng tInh du thO và khI dOt dt 133.427 t 
dông, tang 8,50% (NQ 9,1 1%). 

- T 6 ng müc ban lé hang hoá dat  22.156 t' dong, tang 14,16% (NQ 13,95%). 

- Doanh thu vn tãi, kho bäi và djch vii h trq vtn tái dat  9.802 t')  dông, tang 
7,76% (NQ 3%), riêng djch v cãng dat  1.886 t dông, tang 4,59% (NQ 4,80%); 
dch vu luji tri dat  2.911 t dông, tang 16,44% (NQ 15%). 

- Kim ngch xut khu trr du khI dat 2.192 Triu USD', tang 12,59% (NQ 
12,10%); Kim ngch nh.p khâu dat  3.103 Triu USD2, tang 11,68% (NQ 11,5%). 

- Giátrj san xut nông nghip dat  3.753 t' dng, tang 3,54% (NQ 3,81%), 
trong do: trông tr9t tang 3,5%, chän nuOi tang 3,58%. 

- Giá trj san xuât ngu nghip dat  5.260 t' dông, tang 4,22% (NQ 4,21%), trong 

Phãn lheo ngãnh hang: Nlióm hang  CN - TTCN vn 16 nhóni hAng  xuth kháu chinh cUa Tinh vâi t hong  95.41% song  kim ng?ch 
xuAt khAu trr dAu thô. anng  throng 2091.84 triu IJSD. tAng  16.7% so v(li cOng  ks', NhOm thAy sAn chiêm t trng  4.18% vii 
91.68 triu L SI). giAm 15.84%. NhAm nOng  lAm sAn chiém 0.4 1% ye t trong  vi 8.96 triu USD. giAm 80.45% 
2 Th tnr1ng  ChAu A uâc l.702.93 triu USD. chim ttrQng  54.88% trong  tng  kim ng?ch nhp khu. tAng  13.28% so vâi cOng  
ks': ChAu Au 200.62 triu USD. chiém 6.47%. tAng  1.5 lAn;  ChAu M 42.69 triêu USD. chiCm 1.38%. giAm 86.83%: CAc thi tnthng  
khAc 1156.84 triéu USD. chiêm 37.28%. t6ng32.71%. 



do: khai thác tang 4,19% và nuôi trng tang 4,45%. 

- Giá trj san xut lam nghip dat  38 t5' dng, tang 1,2% (NQ 1,19%). 

- Tng thu ngân sách trên dja bàn khoãng 4 1.662 t5' dng, dat  56% dr toán, 
tang 12,85% so cüng kS',  trong do: thu tir d.0 thô và khI dot 13.400 t' dông, dat 
58,13% dir toán, bang 92,20% so cüng kS';  thu thuê xut, nhp khu 9.584 t' dng, 
dat 48,04% dçr toán, tang 11,38% so cüng kS';  thu ngân sách ni dja 18.678 t dng, 
dat 59,49% dr toán, tang 3 cCing kS'  (NQ 12,43%), trong do ngân sách dja 
phuang duçic hir&ng là 9.437,5 t' dông, dat  55% dv toán và tang 13,7% so cüng kS'. 

- Tng chi ngân sách trén dja bàn khoãng 8.12?  t dông, dat  43,83% dir toán, 
tang 6,57% so cüng kS'  (NQ 1,53%), trong do: chi dâu tu phát triên 3.894 t' dng, 
dat 43,70% dir toán, tang 0,07% so c1ing k'; chi thiiOng xuyên 4.2 15 t' dng, dat 
45,69% dçr toán, tang 14,46% so cing kS'. 

- Tong vn dâu tu' phát trin thrc hin khoãng 20.764 t' dng, dat  40,78% k 
hoach, trong do: Von ngân sách dja phixang 3.894 t' dOng, tang 0,07% so cüng kS'3. 

- Giãi quyêt vic lam vã tao  vic lam cho 19.380 lu'Qt lao dng, dat  58,7% k 
hoach (NQ 33.000 1ut lao dng). 

-TS' l huy dng s cháu di nhà tré trong d tuôi 2 8,8% (NQ 29%); tS'  1 huy 
dng so cháu di rnâu giáo trong d tuOi 95,5% (NQ 93,5%). 

- S giu'&ng bnh/van dan dat  18,9 giuYng bnh (NQ 18,7 giung bnh) và so 
bác si/van dan dat  7,8 bác si (NQ 8 bác si). 

- TS'  l rác thai y t duqc thu gorn, xü iS' dat tiêu chuân qu6c gia 88% (NQ 100%). 

- Các chi tiêu4  con 'a trong Nghj quyt duc dánh giá vào cu6i nãm. 
A.X . 

2. Ye phat trien kinh te 

Trong 06 tháng dAu närn 2019 tInh hInh phát trin kinh t cüa tinh dat  kt qua 
khá, dam bâo tiên d dê ra, trong do có 7/11 chi tiêu kinh tê tang tris&ng vl.r?t müc 
chi tiêu tang truâng bInh quân närn theo Nghj quyêt HDND tinh. Các linh v'rc kinh 
tê tr9ng tam cüa tinh dêu cO si.r chuyên biên theo huOng tIch circ. Các nhim vii, giái 
pháp phát triên các ngành kinh té nhu: Cong nghip, nông nghip, du Ijch, cáng biên, 
djch vi logistics,... duc UBND tinh giao cho các ca quan, thirc hin ca bàn dam 
bão tiên d quy djnh. MOt  so diem nôi bt ye phát triên kinh tê trong 6 tháng dâu 
nãm nht.r sau: 

- San xut cong nghip tang tru'Ong khá cao, song trong 6 tháng d.0 nãm 
mirc tang cOn chua dat  bInh quân kê hoach näm5. Nguyen nhân do các nhOm ngành 
cong nghip san xuât phân phOi din, khI dot; cOng nghip khai khoáng tang tru&ng 

vSn du tu thrc hin cüa các doanh nghip trong và ngoài nuàc uàc 16.870 t ding, trong do: V6n du tu thtrc hiên cOa doanh 

nghiép nuàc ngoOi khoáng 10.570 t dông. vOn thirc hiên cOa doanh ng1iip Va dOn doanh trong nuàc khoOng 6.300 t dông. 

17 chi Lieu v van hOa—xO hôi —mOi tru1ng. 

Chi s6 san xut cong nghip (lIP) trr dAu thô va khI d6t uóc tang 8.51% so vol cOng k5'. nu tInh theo giO tn san xut tang 8,50% 
(NQ 9,11%). 

2 



thp, hoc giâm6, do các ngành nay dä tr lâu n djnh v quy mô, nãng hrc san xuAt, 
dông thai trong 6 tháng dâu näm 2019, là giai doan Trung tam din 1irc Phii M bâo 
trI (dai tu lan). Riêng nhórn ngành cong nghip chê biên tang tri.thng tot, binh quân 
dat 9,90% vuçt rntrc bInh quân kê hoach tang trirông chung toàn ngành (9,11%). 
Trong 06 tháng dâu näm có 15 dir an cong nghip mOi7  dua vào hoat dng, phân ló'n 
trong giai doan vn hành thi:r, do do mirc dóng gop vào giá tr san xuât chu'a Ian. 
Trong 06 tháng cuôi nàm, khi các nhà may nay hoat dng on djnh và tang cong suât, 
sê gop phân thüc day giá trj san xuât cOng nghip tang han so vâi dâu nãm. 

Ha thng k thut trong các khu cong nghip tip tçic duçic cãi thin8. Trong 6 
tháng dâu näm dâ dang k dâu tii mâi cho 23 dir an trong KCN vai tong von dâu tu' 
däng k quy dôi 292 triu USD, din tIch dat cho thuê là 7 1,93 ha. 

- Dich vu In tãi, kho bãi và djch viii ho tr9' In tãi tang tru'ang vupt mü'c 
chi tiêu tang truO'ng bInh quân närn theo Nghj quyêt HDND tinh; các chi tiêu lien 
quan nhu': Doanh thu djch vu van tãi kho bãi và ho tro van tãi, khôi lung luân 
chuyên hang hoá, khôi lung luân chuyên hành khách... dêu dat  kêt qua tot; riêng 
djch vii câng, tang tru'ang cOn chu'a dat  so vâi mirc chi tiêu tang trung bInh quân 
nam theo Nghj quyêt HDND tinh. Tong khOi luçng hang hóa xêp di qua cáng dat 
50,3 triu tan (co bao gôm hang hóa thông qua bang phu'ang tin thüy ni da). Trong 
do hang hóa thông qua bang tàu bin dat  34 triu tan, tang 1%. Riêng hang container 
thông qua bang tàu biên dat  13,1 triêu tan, tang 14% (tuang irng 1,6 triu TEU, tang 
24%). 

Ba triên khai các giài pháp ye phát triên càng và djch vii logistics nhu': (i) to 
chac Hi nghj tiêp tc thirc hin các giãi pháp nâng cao hiu qua quàn l2, khai thác 
cãng biên và kët noi doanh nghip logistics khu vrc Cái Mép Th Vâi ngày 
17/4/20 19; (ii) dê xuât Phtro'ng an dâu tu du'O'ng cao tôc Biên HOa - Vilng Tàu và 
Trung tam Logistics Cal Mép Ha (Ba báo cáo thông qua Ban Thuang vi Tinh üy); 
(iii) lam vic vai Bô truông B Giao thông v.n tái dê thông nhãt giãi pháp ye phát 
triên cáng biên và san bay Con Dào; (iv) thông qua chü truang dix an câu Phuac An 
trinh thf tuang ChInh phii; lam vic vai UBND tinh BOng Nai ye phu'ang an dâu tu' 
cao tôc Biên HOa - VUng Tàu và cau Phixac An; (v) hoàn chinh Be an thành 1p Ban 
Quàn l càng biên và djch vy h.0 can cáng tinh Ba Rja — Vüng Tàu... 

- Dich vy du 1ch tiêp tyc cO si.r phát triên, djch vii lu'u trii, djch vy an uông 
duy trI tOe d tang truáng cao, vuvt rnü'c bInh quân kê hoach cá nArn; ca sâ luu trii 
phát triên ye sO lung vã nâng cao chat lu'9ng phic vii9; SO Iu'Q't khách lu'u tri1 dy 

COng nghip sOn xuAt phOn phéi din. khi d6t giOm 0,97%; cOng nghip khai khoAng tAng 5,59%. COng nghip khai thOc cung 
cOp vO xir I nuOc thAi. rAc thAi tAng 2.35%. 

'NM sOn xuAt pin nOng ltrqng mit tri IREX: COng ty CP klio vn MinNam - t?i KCN 1'hO M5' I: COng ty TNHH Nitori Viet 
Narn — KCN Phi M' Ill: Cong ty TNHH Minh Phong Toppro: Xuàug thiAt kê may mic E-Top: COng ty' TNt-Il-I Pavoiiine Vina — 
gd It: COng ty TNI-IH thcrc An ChAn nuOi Ci - ti KCN BI - Tién I-lOng: COng ty TNHH Anchor VN: Cly TNHI-I Living & Life 
Vina: Cong Ly TNHI-1 Prime Asia - KCN M5' XuAn A2: COng ty TNHH Thép 'Fung Ho — gd II dat  cOng suAt 600.000 tAti/nAm — 
NM cOn thAp nOng. tai  KCN PhO M5' 11: COng ty TNI-IH Fulixin VN — gd II - KCN ChOit Due: Cong ty TNHI-I Dongjin Vit Nam 
tai KCN DAt DO; Cong ty TNI-IH Intermalt Vit Nam t?i  KCN COi Mép): Cong ty TNHH Thep Minh Tnffing. 

8 U'Oc 6 tháng diu nAm cAc doanh nghip da du tu khoAng 388,36 t' d6ng xAy th,rng htt  thng k thut KCN: Iu k dn thOng 
6/2019 tOng giA trl dAu tu cOc hang nwc h? tAng khoOng 14.585 t doug. dat  t I 61.53% so vi vOn dAu tu dang k 

Dn nay. trAn dja bàn tiuh CO 198 Ca sâ lint trO du ljch xp httng  tr dit chutn dn 05 san. vâi 9.974 phOng: trong dO: có 04 khOch 
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kin 6 tháng du näm khoãng 2,1 triu Iucit, tang 14,55% so vOi cüng ks', trong do 
khách nuóc ngoâi khoàng 268 ngàn lucit, tang 15,94% so cüng kS'.  Các hoat dng 
cp ciru thi.iy nan,  v sinh rnôi trii6ng, an ninh trt tir, an uông, v sinh an toàn thrc 
phm... phc vi kinh doanh du 1ch tip tyc dLrçic quan tam. Các khu du ljch, c s& 
kinh doanh dã chip hành tot vic ké khai, dang 1c giá, niêrn yet giá cong khai tai 
nai kinh doanh. Các vuóng mac, kiên phãn ánh cOa du khách ye chat lu'qng dch 
vi ducc các co quan Co thm quyn chü tr9ng giãi quyêt kjp thOi, tao  duc thin 
cam và niêm tin cOa du khách. 

- Các chucvng trInh bInh n thj tnthng, xüc tin thuGng mai  duçc triên khai, 
gop phn on djnh giá câ hang hóa, chi so giá 5 tháng dâu nãm tang a müc thâp, 
khoãng 2,22% so vài tháng 12/20 18 và tang 1,52% so vai cüng k5'. Các boat dng 
kiêm tra, kim soát thj tru6ng, ngãn chn, xü 12 các hoat dng kinh doanh trái phép, 
trôn thuê, buôn ban hang giã... duqc tang cthng'°. 

- Các nhim viii v Nông nghip, trong do các ni dung D an phát trin 
nông nghip áng ding cong ngh cao duqc quan tam chi do trirc hin: (i) tiêp 
tic hoàn tat các thu tiic thu hôi dat và chuyên dôi dat trông cao su cüa COng ty Co 
phân Cao su Ba Rja, Cong ty TNH}I Lam nghip de thirc hin các dir an san xuât 
nOng nghip Ong dung cOng ngh cao; (ii) ban hành Quyêt djnh quy djnh tiêu chi xét 
ch9n nhà dâu tr và dir an dâu tu' ye nOng nghip üng diing cOng ngh cao, nông 
nghip sach  trén dja bàn tinh; (iii) tiêp nhn các dir an xin dâu tir theo Dê an"; (iv) 
xây dirng Dê an nghiên ci.'u khá thi ye phát triên nông nghip irng dng cong ngh 
cao cüa Israel trên dja bàn tinh; (v) xây drng Dé an quy hoach phân khu chrc nãng 
vüng san xuât nông nghip trng ding cong ngh cao huyn Châu Düc;... 

Các chInh sách v khuyn khIch phát trin nOng nghip duorc trin khai tIch 
circ, dông b: (I) dã phê duyt du toán ngân sách nãm 2019 bO tn cho các dja phuyng 
thrc hin: chInh sáchhô trg phát tnin kinh tê h trong nOng nghip, thOy san den 
2020 va chInh sách ho tr? lãi suât tin diing phic vi phát triên san xuât tai Ca X xây 
dirng nông thôn mói; (ii) dang ci the hóa các chinh sách ho trg trang thiêt bj, vt tu' 
phát trien HTX trong 1mb vrc nông nghip giai doan 2019 —2020; (iii) dà ban hành 
Danh mvc  mt sO ngành hang, san pham quan trong can khuyên khIch và uu tiên h 
trç trong lien kêt san xuât, tieu th san phâm trên dja bàn tinh; (iv) dang xây dirng 
Dr thâo Nghj quyêt cOa HDND tinh y  chinh sách khuyên khIch phát triên hçip tác, 
lien kêt trong san xuât yà tieu thi san phâm nOng nghip tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

Cong tác phông chng djch ta Châu Phi trên dan heo, djch cüm gia cm, là 
mom long móng trén gia sOc, bnh tai xanh tren heo,... dtrc dc bit quan tam; các 
diem djch phát sinh dã &rc không ché, dp tat kjp thai khOng d Ian trên din rng. 
Trong tháng 6 mài phát sinh 02 ô djch t?i  phu'ông Phuâc Hung — thành phô Ba Rja 
và xã Suôi Rao — huyn Châu Dirc, d tiêu buy 167 con heo và khoanh vling 8 djch 

san 5 sao: 16 khách san  4 sao: 21 khách san  03 sao; 48 khách sin 02 sao: 106 khách san 01 sao. 

'° Dä kim tra: 930 vti,  s vi,i vi phm: 48 vi (Giàrn 49,47% so vài cüng kS'  nArn ngoai), tong so tin xis l vi phtm htnIi .h1nh 
1.281 triu dÔng. 

TIith dn nay, cO 60 cloanh nghip xin chU trLrisng du tu 61 dçr an vài tOng din tich 3.161 ha. 
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tai  2 dja phucrng nay. 

- Cong tác quãn 1, bão v và phát triên rü'ng du'ç'c cliii trçng'2. Các nhirn 

\'y giãi pháp ye ngän chn, khäc phiic tInh trng phá rtmg, lan chiém dat thng ti 

Khu Bão ton thiên nhiên BInh Châu — PhixOc Bcru dang duc trién khai theo ni dung 

Dé an dãduc HDND Tinh thông qua. Các vii cháy rung co bàn dugc phát hin sóm 
vàchü yêu cháy dui tan thng lam thit hi rnt so cay tái sinh'3 . Cong tác tuân tra, 

kiêm isa, hu&ng dan các don vj thuê mOi trithng thng thirc hin tOt cong tác quân l 
bào v và phát triên thng duçc thirc hin thung xuyên'4. Qu5' Bâo v và Phát triên 

thng dang phôi hçp vó'i don vj tu van xây dirng Dé an thirc hin chInh sách chi trã 

djch vii rnôi tiirèng thng trên dja bàn tinh'5. 

- Các nhiêm vu, giãi pháp ye phat triên thiiy shn ben vfing duçrc day mnh 
thtyc hin. Kê hoach chuyên dôi thu cá hoit dng nghê luó'i kéo và thu cá khai thác 

thiiy san yen b sang nghê thIch hcp khác dt kêt qua bu6c dâu, trong 6 tháng dã 
giám 53 tàu cá hott dng nghê li.ró'i kéo. DLr an Trung tam nghê cá hoàn thành co 
bàn các buâc ch9n dja diem dâu tu', 1p dir an dãu tu xây dirng'7. Các giãi pháp ngãn 

chn, chârn dii't tàu cá và ngtr dan tinh Ba Rja — Vüng tàu vi phrn viing biên nu'ó'c 

ngoài dê khai thác thuS' san tiêp tçtc duc triên khai quyêt lit'8, song tInh hInh tàu 

ca vi phm viing biên nrc ngoài van con xãy ra nhiêu'9. Vic sap xêp các Co SO' 
nuôi thuy san lông be vào các khu quy hoch trCn dja bàn tinh tp trung giãi quyêt2°  

12  D thirc hin khoán bão v 616 ha thug, dt I ØØ%  k ho?ch: khoanh nuôi plwc hôi 880 ha thug, dt 98% ki hoach: cham soc 
1.366 ha thug trông, d?t  67.37% ké hoich. 

'3Thtrc hin cong tác PCCC thug rnàa khO 2017 -2018. dâ hoãn thOnh các cOng trInh hOng chOy chCra chOy thug. h tn hrc Iucmg 
trc phOng chày chcra chày thug 24/24. dOrn bOo tOi thiéu 50% quOn so rng trtrc trong cOc ngOy l& cOc ngOy cao diem cua mOa khO: 
chi d io cung co kicn toan bin chi dao cac c1p to chuc cac doan kiun tia viçc thuc hicn phuung in phong clia thu i ch rung Lii 
COC dja phuang. don vi... hr d5ti mOa kliO 2018 - 2019 den nay. trCn dja bàn tinh xOv ra 06 vi chày thng vài din tich chOy là 
15.07 hal3 (so vâi cOng k5'. so vii chOy giOni 02 v, lay nhiCn din tich chOy Ii tang 10,57 ha). trong do cO 03 va chOy duäi tan 
thug gOy thit hi tO 10-30%, vâi din tich thug bj thit hi là 1.41 ha: 

'4 TiKhu BUN BInh Chãti - Phtràc Bthi BQL Rtrng phOng licO 67 (llr an da cO chO trtrclng du tu. 'l'rong dO: 20 (Ill On dO 
thu hôi chO chü truong dOu tu. 42 dkr  On dang ch huàng dn dC triCn khai thirc hin cOc btthc tiCp thco (BQL Rrng phOng hç 25 
d,r On vO Khu I3TTN Blnh ChOu - Phu'ic 13thi 17 dr On). cOc dir On chLra di hoot dQng: Thi  Vu?m QuOc gia Con DOo CO 25 nhO dOu 
tu duçc UBND 1mb cho phép khOo sOt 1p thO tVc  thuC niOi tru?mg nrng. 

' Dr kin trInh IJBND tiuli phC duyl troug QuS' 11/2019. 

I1  Dn nay s6 lucrng tOu cO hoot dng nghi lui kéo trCn da bàn tinh là 1.601 chic. giOm 53 tOu SO vâi thOng 12/2018. 

" Dang ch phé duyt quy hooch phOn khu dO thi GO Gang d cO co so phOp l' trin khai huOc 1p  quy hooch chi tit vO trin khai 
thu tlic Vi) drng lvi t'ing Trung tim nghc cá thco quy dinh I-lien n i So Xi dung ding elm ti i phoi hop voi UBND thinh pho 
VOng Tàu vO COC don vj lien quan tO chirc thOrn dnh. hoàn thin DO On quy hoicIi phOn khu t' I 1/2000 dOi vOl khu vrc dC xuOt 
khu dO thj mOl GO Gang (Trong dO cO hong  rniic dir On Trung tOrn nghC cO). 

'8D0 ban hành Khoch thijc hiii chi do cUa Thu tuOng Chinh phU v claiig khai thàc bat hqp pháp. khOng bOo cáo vO khOng 
theo quy djnh (chOng khai thOc IUU) trCn ca bàn tinh trong nOni 2019 dC Lii'u khai ihtrc hiu (KC hooch sO I l/KH-UBND ngOy 
25/01/2019): kin bàn Vn phOug di din thanh Ira. kiêrn tra, kiCrn sot ughC cO tOi  cOc cOng cO (QuyCt dnh sO 553/QD-UBND 
ngy 12/3/2019): ban hOnh KChoch tniCu khai Lutt ThOy sOn vO cOc vOn bàn hLrOug dn (hi hOnh men dia  bàn tinh BA Ria  - VOng 
Thu giai doOn 2019 - 2024: KC hoicli tniCn khai lOp dt thiët hi giOrn sOt hOnh tnlnh tàu cO LrCn dja bàn tinh. 

Chi trong 5 thOng dAu nOm 2019. có 27 tOu cO hi chrc nang Indonesia vOy hi%t cOng 265 thuyn vién và 04 tOu cO cOng 25 thuyn 
viCn chv thoOt ye dOt lien. NgoOi ra. ti ngOy 20/12/2018 - 29/01/2019. I3 Tu' Inh VUng 2 l-lOi QuOn dO phOt Iiiii 27 tOu cii cOa 
tinh CO hOuh vi vmrçit sang 'Ung hiCn Indonesia dOnh bat hái san trái phép. dO Ip hiCn bàn xO l' 10 tàu. cOc tOu cOn li dO choy thoOt. 

20 - DO thirc hin tuyên truyên. hLrOng dn các co sO Ing be chO dông  di di vO sp xp vào cOc yAng quy hooch. kt quO dn nay 
dO sOp xCp &rçrc 269/400 co su (7.768/11.369 lOng). trong do: Ti khu vrc song Chà Va. cOng tOe sap xép dO co bàn hoOn thãnh 
220 co sO! 5.941 long: i'i kim VIrC MO NhOt. dO sap xCp 29 co sO/I.527 lông vao yAng quy hooch, cOn li 49 co sO/2.553 lông 
ngoOi yAng quy hogch: Ti khu vtrc  sOng l)inh. dO sap xCp 20 co sO/300 lông vOo yAng quy hooch. cOn !oi  82 Co sO/l.048 lông 
ngoOi yAng quy hoch. (10 cOc co sO chua dông ' vOo trong 'Ang quy hoch do nuOc chOy siCt. quanh co gOp khOc.... 

- 'Fin hOnh cp bin s clang k' be cO (dang k' tOrn)  cho 145 co sO dO di&i kiin nArn trong cOc yAng quy hoch. 
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các ni dung: (i) sp xp các co sâ nuôi trong vüng quy ho?ch; (ii) di dôi Va giãi töa 
cac co SO flUÔ1 näm ngoài khu quy hoach; (iii) to chirc cuông chê, giâi tôa nhQng co' 
sO nuôi trông thüy san lông be trái phépngoâi vüng quy hoch; (iv) lap dt các phao 
cam moe t?i  các khu quy hoach; dy' kiên thai gian hoân thành nhim vy ti'ong qu 
4/2019. 

- Cong tác phông chng lyt bão, giârn nhç thiên thiên tai, chü dng irng phó 
vó'i biên dOi khI hu dl.IçYC quan tam, thithng xuyên chi d?o,  cung cap thông tin kjp 
thai cho các SO ngành vâ CáC dja phung dê theo dôi vâ phông chông theo phu'o'ng 
châm 4 ti chô và 3 san sang. Dã to chirc try'c ban, tlVc canh theo quy djnh, phôi hop 
tIm kiém ctru nan trên biên21. 

3. Vê cliIu ttr, phát triên cloanh nghip vã tlirc hin Chu'o'ng trInh xI 
(h,1'ng nông thôn mó'i 

3.1. Vê (lati tu' p11t triên 

a) Dcu tu'xáy di!ng  co ban ngun vn ngán sách: kê hoach näm 2019 tong 
von dâu tu là 5.175 t))' dông; trong do: bô trI von thanh toán cho 78 dir an hoàn thành, 
triên khai 129 di,r an chuyên tiêp, khOi cong rnó'i 48 dir an, bô trI vOn bôi thuOng giái 
phóng mitt bang 26 dir an và 109 dir an chuân bj dâu tu'. Hang tháng, UBND Tinh 
dã to chirc giao ban xây dirng co' ban dê thiic day tiên d các dr an dâu tu công, tháo 
go' khó khãn, vuó'ng mac trong triên khai các d1r an dãu tu' cOng, nhât là cong tác bOi 
thuO'ng giái phóng mt bang cho các dir an tr9ng diem. 

V tInh hInh giãi ngân: giá tr giài ngân vn Tinh quán l dn ngày 30/6/2019 
là 1.560 t' dOng, dat  29,54% tOng ké hoich von 2019, trong do von ngân sách tinh 
1.541 t dOng, dit 29,78% ké hoach; nguOn vOn TP HCM tài tl'Q giái ngân 18,547 t 
dng, dit 75,70%.22  

K hoach 2019 bi trI khOi cong xây dirng mOi 48 dçr an. Dn ht tháng 6/2019 
dã khOi cong xây dirng 20 dir an23; 17 d1r an dang tO chrc dâu thâu, 08 dir an dang 
thâm djnh thiêt kC k thutt thi cOng và tong di toán, di,r kiên khOi cOng trong tháng 

- D phé duyt diu chinh. bô sung bàn d quy hoch chi tit 1/2.000 và h toa dO VN 2000 các khu nuôi lông be và nhuyén th 
hai manh vO trCn da bàn tinh den nüm 2020 (t?i QuCt dlnh so 39/QD-UBND ngày lI/Ol/2019). Dà bàn giao quyêt djnh vC bàn 
dO quy hoach cho thãnh ph0 VOng Tàu, thành phO 13 RIa,  thj xO PhO M vào ngCy 26/02/2019 và Sà Giao thông Vin tài vao ngày 
0 1/3/20 19. 

- V Phuong an iAp dat phao tii cac vOng nuôi: dang tin hành kháo Sat vj tn cini phao mc dja giOi các tiu kim. 

21 Tinh t(r diIu nãm dn ngày 16/5/2019, xñy ra 4 I vi,i tai nan trCn bin lam 22 ngui cht. 16 nguoi mAt tIch. 01 ngu'i bj tiiuo'ng, 
07 phuong tiCn b chIm, 02 phuong tin bi hOng. cru hO thành cong 06 vi/22 ngui. 

22 Ngtin vn Trung ung dAti Lu theo các chtnmg trinh và ODA chua giãi ngân. 

23  (i)TrLrng tiu h9c xâ 1-lAc djch, (2)Trung mArn non HOa Hip 2. x 1-lOa Hip; (3)Trirng mAm non COn Dão; (4)Xây mài 
tràn xá 10 cOng tnInh hO chCra nu'àc Gia hoét 1: (5) DOng mâi 2 boong bong phiic vi kiêrn soãt an ninh trit tir trCn biAn; (6) XD h 
thông thu vin din tü tinh Ba Rja-VOng Thu (NOng cap phân mCm và trang thiCt b so hoâ ca sà dct iiu thu vin din tlr); (7) 
Ii t'ng mini non Doi I \ I 10 i Binh hu .n Xuyui MQc (8) r u a I im kiem lam I an liii (9) Cong ti inh d im b'io 'in to in hL 
thông kCnh sOng Ray: (10) Süa chQ'a nàng cOp ho chtra nuOc SuOi Sao xâ QuCng Thành: (11) Tram thanh tra thus' san t0i  XuyCn 
MOc: (I 2) No vet kh(Yi thông dOng chày Song Dinh (doan tCr dp Song Dinh 2-dp DO den can Din biCn PhU): (13) Trtrâng man 
non i-iãc Djch 2; (14) Dtring trvc phIa Bãc trung tOrn Con DOo: (IS) Dtthng Bmnh Ba — BInh Trung; (16) Thu gom. xü 1' vC thoãt 
nu&c dO thj rn&i PhO M; (1?) Du&ngQH S (song song QL 51) thl bran PhO M; (19) dOn tu 20 km dung nOi  thj thành phô Ba Rja 
(giai doan I); (20) tru&ng tiCu hc IrOn PhO xO SLIOi Rao. 
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7/20 19; con 1i 03 dtr an dang 1p thiêt k k thut thi cOng vã tOng dir t0án24. 

b) Dáu tu cia doanh nghip 

- TInh hInh thu hzt dcu tu' 

+ Dutu' cCia doanh nghip rnthc ngoãi: Dã thu hiit rnOi 18 dir an dutu' nu'ó'c 

ng0ài25  vâi tong von dâu tu dang k 247,8 triu USD và diêu chinh tang von 15 dtr 
an26  vOi tong vOn tong von dâu tu dãng k tang them 384,9 triu USD; vâi dir an 

quy rnO !ó'n là dir an Nhà may san xuât cà phê hôa tan Marubeni t?i Vit Nam (115 
triu USD); chap thun rnua cô phân/phân von góp/góp vOn cho 08 ho so' de ngh 

cüa nba dâu tu' nuó'c ngoái vói tOng giá trj khoâng 59.100 triu dông. TInh dCn nay, 
trên dja bàn tinh có 368 dr an dâu tu' nuóc ngoài vó'i tong von dâu tu' dang k2 27.847 
triêu USD27. 

+Du tu cüa doanh nghip trong nu'ó'c: Dã chap thun chCi truang dâu tu' 27 
dr an dâu tu trong nu'âc28và diêu chinh tang vOn cho 04 c1tr an vó'i von tang them 

24  Du&ng Long Sn — Cal Mép: dLr1ng sau cãng M Xuãn — Th Vài: Xây dmg môi don blén phOng 500 xà Phuóc Tinh. 

25  04 dir an không th dung dáil)  Cong ty TNI-11-1 American Bureau of Shipping VietNam  (0.65  triCu  USD), 2) COng ty TNHI-1 
ADRA Group (0,15 triCu  USD); 3) COng ty TNHH Dooil Vina (0.17 triêu USD). 4) CONG TY TNI-IH DICH VU CONG NGHf 
CHAN NUOI NEW HOPE V1lT NAM (0.7 triêu USD: /2 dir an có s& dung dat:  5)Nha may sun xuat quy mô nhO klil boa lông 
(LNG) - Cong ty TNHH KhI Nhin LiCu  Giao Thông Vmn Tài PVGAZPROM (12.6 triCu  USD), 6) Nba may gia cOng khuôn mutu 
Xinpeng Foshan (0.3 triCu USD). 7) Nba mOy sin xuât. chê bién diiii gO xuat kbôu (3.21 triCu  USD).8) Nba may sin xuât cã phã 
bOa tan Marubeni tai ViCt  Nam (115 triêu IJSD). 9) Nba may san xuãt. gia cOng si tai  KCN Cbâu Dcrc - Zhejiang Aojia Textile 
Co.. Ltd (5 triCu USD). 10) t)r an COng ty TNI-lH San Xuât AJ Solutions 11i KCN Chãti Dcrc - AJ Solutions Co., Ltd (04 tri@I 
USD), 11) Nba niáy san xuãt pbti gia xi mang xanh —Cty TNHH Tài nguyen Cl-IC VN (35 triCu USD). 12) Dir an Cong ty TNHH 
Star Boiler Vina (KCN Châu Drc) JO triu USD. 13) Dir an Cong ty TNHH Broad-Ocean Motor (Raria Vungtau) KCN Cbâu Due 
05 triu USD, 14) Cong ty TNl-ll-1 Neway Fluid Equipment Viet Nam (14 triCu  USD). 15) NhA nláy san xuât khãn lau di:ing cho 
phOng sch. benh viCn Va nhà xuàng cho thué ti KCN Cbâu Due - Cong ty TNHI-1 DNS Global (02 triCu  USD). 16) Dij an Cong 
ty TNHH Gapo Vina t?i  KCN Cbãu Duc (2.5 triCu  USD); 

26 l)Dir an nba may sx vO gia cOng si. vãi và hat  nhra HaoSheng — Cong tv TNI-IH Hao Sheng Vina (Tang von tu 90 triCu USD 
ln 106,5 triCu  USD). 2)Dr On NhO may SX, gia cOng linh pbii kien giày COng ty TNl-IH Cong ngbC giãy TrOc Hctu (tang vOn tir 
02 triCu USD len 10 triCu  USD). 3)COng ty TNI-IH Zirtec (Tang vOn tcr 06 triCu  len 9.5 LriCu  USD). 4)COng ty TNl-ll-1 Ong thép 
Nippon Steel & Sumikin ViCt Nam (Tang tt1 62 triCu  USD len 66 trieu USD), 5)Nba mOy sOn xuOt may tOi xOcb cOa Cong ty TNI-IH 
Sang Seung Viet  Nam (Tang tu 0.7 triCu  USD len 0.85 triCu USD). 6)Nba may sOn xuOt trOn nbkra cila Cong ty TNHH Daeloo Vitia 
dang k tang tbCm 01 triCu  USD (tang t,r 03 triCu USE) len 04 triCu USD). 

27  Trong KCN 201 dij vâi t6ng vn du tir 11.468 trieu USD: ngoOi KCN 167 dtr On vri tng vm du tu dang k 16.379 triCu 
tJSD. 

28  (1) Nba may sOn xut bcsi vO sy bOm cüa COng ty CP Du Tu Cong NgbiCp XuU Nbp KMu DOug Dwiig: (2) lông kho Blab 
Thnh (Gilimex) cUa Cong ty TNI-lH MTV Kbo vn Gilimex: (3) DOu tu LOu cao tOe tuyCn VOng IOu - COn Dao cUa COng ty CI' 
tau cao tOe PhO QuOc (175 t' dOng). (4)Dir On Di.rng Ong cap kbI cho kbu vi,rc Kbu Cong ugh iCp M5' XuOn B I cOa Cong ty C1 
COng ngh Dau kbl ViCt Nam (59.8 Its' dOng). 5) Nba may san xuOt gacb  kbOng nung tai  KCN ChOu Due cUa COng ty TNHH xay 
Drng Tru&ng Vinb Kbang (10 t dOug): 6) Gia cOng cia tbuc và san xuOt chat keo dlnh dOng trong cOng ngbip cüa COng ly 
TNHH SF ThiCii Van (10 t' dOug): 7) Nba may diCn mOt tri hO Tam 13O cOa Cong ty TNHH I'bOt triCn Nang ltrng CY (796,7 t 
dong) 8) Nbu ma dien mt tii I lo Gia I bet I cua Cong tv l'Nl Ill Du tu Ntng luçin Tu nbien Dl D (766 t dong) 9) Trong 
nam ung dung cong ngbc lot Cong t Co phan Du tLr D B'ic cu'i Cong ty CP D iu ur D B ic (16 9 t dong) 10) Tiong irim un 
dung cOng ngbé lot - Cong ty CO pbOn PPC Vüng TOu (16.9 ty' dOng); II) TrOng nam üng diing cOne ngbe lot - COng ty CO phan 
Nông ngbip Xanh VOng Thu (16.95 t' dOng): 12) KDL ngbi duung ATC resort COn DOo (533,2 t' dOng); 13) Ma rng nOng cOng 
suât Nhâ may nuOc 1-10 Dá Den them 125.000 m3/ngãy cUa Cong ty c Cap nuâe Ba RIa - VOng Thu (259 t doug); 14) KDL sinh 
thai ngbi duung 1-li&i v trOi tim (375 t' dOug): 15) Xtràng san xut gia cOng ca khl cho nganh doug tOu. dOu khi vO cOng ngbiCp 
pbti trq cho nganh bOng hOl & dOu kbI cUa COng ty 1'NHH SOn xuOt Thuung mai  l)jcb vi,i Kim TbiCt (35 t' dOng): 16) Nba mOy 
sOn xuOt phOn bOn I-la Lan VOng Thu cUa Cong ty CP PbOn bón HO Lan Agro (290 t' dOug): 17) Nba may be tOng Nam Nguyen 
BO Ra cOa COng ty CP XOy cIirng Nam Nguyen (63 t' dOug); 18) Tram kinb doanb xang dOu An Ngai cOa COng ty TNI-ll-1 Xang 
dAu Thing 1-lieu BO Ra (2,5 t' doug): 19) Nba mOy gacb  ngói cao cap M XuOn cUa COng ty INHH XOy lap - Dlch vii Thu Tbnb 
(80.4 t dOug): 20) Kbu nba a cao cOp Vun XuOn cOa Cty CP DT BDS DOug Duo'ng (1.651 t' doug). 
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544,6 t dng29  và giàrn \Ôfl 01 dir an vói so von giám 30 t dông30. TInh dn nay, 
trên dja bàn tinh có 544 dir an dâu ti.r trong nuàc vó'i tong von dâu tir dãng k 283 .058 
t' d0ng31. Trong 6 tháng dâu näm dã dua vào boat dng mt so di,r an nhu: Khu du 
ljch Sao Mai (Cong ty TNHH Ha Dat); Khu du ljch Hampton Ho Tram (Cong ty 
TNHH Biên Ng9c Ho Tram), vói 330 phông khách san 4 sao. 

- Vé xir lj dtc an chain triên khai: 

Kt qua xi 1' các dir an chm trin khai trong 6 tháng du nãm: 

+ Di vi các dir an trong KCN grn 08 dir an ha tng khu cong nghip và 01 
dr an thtr cap: BQL các Khu cOng nghip phôi hpp vi UBND huyn Châu Drc, th 
xã Phi M5 và Nhà dâu tu thtic day cong tác bOi thung giái phóng mt bang cüa các 
dy an, yéu câu các nhà dâu tu tp trung triên khai dçr an; 

+ Di vói các dir an nba a, khu do thj: dä xü 1 giãn tiên d 01 dci' an, con 'a 
32 dcr an dang xem xét khã nãng thcrc hin dçr an; 

± Di vó'i các di an ngoài khu cOng nghip (tth dir an nhà â,khu do thj): dã 
giãn tiên d 04 dcr  an32; xern xét chãm dti'thoat dng 12 dcr  an; 19 dcr  an vuâng mac 
ye Cong tác giâi phóng rn.t bang, nguOn gôc dat Nhà nuâc quán 1", xir 1 taj san dôi 
vai các di,r an dã cO giây chrng nhn quyên sü ding dat, UBND tinh giao Sâ Tài 
nguyen và MOi truing, Thanh tra, UBND các dja phu'o'ng thcrc hin rà soát, báo cáo 
UBND tinh phuang an xir 1. 

Tr khi trin khai phLro'ng an xi 1 dr an chm trin khai dn nay, dä thcrc hin 
chârn drt hoat dng 153 dçr an (38 dcr an trong KCN, 53 dr an nhà a, khu dO thj và 
62 dir an khác ngoài KCN34  (trong do có 28 dcr an du Ijch). 

Ngoài ra tir näm 2015 dn nay, UBND tinh dã ch6 dirt hiu lçrc pháp I 67 
van bàn chap thun chü truong dâu tu' (trong do có 24 dir an du ljch và 20 dcr an du 
ljch sinh thai trong thng, 23 d an thuc linh vcrc  khác) do các nhà dãu tu' khOng 
thci'c hin các thu tc chuan bj dau tu theo quy djnh. 

CuM näm 2018, trên dja bàn tinh cOn 78 dçr an chm trin khai35. Qua rà soát, 
den nay hét thang 6/20 19 trén dja bàn tinh cOn 60 dçr an chm triên khai nguyen 

29  Gm 04 dij On tang v6n: Dir On lCD Hung Thai — Cong ty CP Dch viji I-lang hal Hung Thai (tang t1r 332 t dng len 45 1 t' 
dông). NhO may thép cOn ngui Thông NhOt tii KCN PhO M I cUa Cong ty Co phOn Thép tOrn Ia Thông NhOt (tcr 625 t dông len 
740,62 t' dông); TuvCn ông truyen tOi nuàc vO nhO may nuàc Tóc lien cUa Cong ty TNI-IH Tp doOn 1-101 Chati Vit Nam (tang tir 
310 t' dông len 560 t' dông): NhO mOy sOn xuOt so mi ro mooc Due HOng t?i  KCN M5 XuOn B I -TiCn 1-lOng (tang tr 40 t9 d6ng 
len 100 t'dông) 

° Xuàng sOn xut gia cong co khI cho ngOnh dóng tOu, dAu khI vO cong nghip h tr cho ngOnh hang hOl vO dan klii ciia Cong ty 
TNHH Co khI TOn ThOnh (giam tir 75 t' dOng xuOng 45 t' dOng). 

Trong KCN cO 193 dir On vài t6ng v6n du tu dang k' là 121.464 t' d?ng vO hen ngoOi KCN co 351 dr iti vn tong \'Ofl dOti iii 
dang k là 161.594 t' clóng. 

32  Khu du ljch Dkli  Duong; Khu du lch nghi thrOng Trung ThOy: Khu clu llch  thng vO hin ThOnh DO; COng Quôc tê 'I'hj VOi. 

I dir On cO tInh chat khu dO tlij chuyn so XD xcr l: Khu bit tl vthn suôi nuOc nóng BInh Châu cUa Cong ty Kim 'I'd. 

Dr On SOn golf Va djchvii 1-luong Sen dO duqc UBND tinh có van bàn s6 12073/UBND-VP ngày 26/11/2018 chap thun d COng 
ty CO phOn 1-Itrong Sen tiCp tiic thirc hin dir On. 

09 dtr On trong KCN, 33 dr On nhO 0 dO thj vO 36 dr On ngoAi khu cOng nghip (trO dir On nhO 0, khu dO thj). 

' 09 dij On trong KCN. 32 dir On nhO 0 dO thi vO 19 dr On ngoOi khu cOng nghip (trcr dr On nhà 0, khu dO th). 
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nhân chü yu do gtp khó khän trong cong tác bôi thu'ng giâi phóng rnt bng. 

Lüy kê dn tháng 6/20 19 dã thirc hin giãn tin d cho 73 dir an d nhà du tu 
tiêp tic triên khai và du'a dir an vào hoat dng37, gOm: 13 dir an trong khu cong 
nghip, 09 dir an nhà ö và 51 dr an thuc 1mb v1rc khác ngoài khu cong nghip (trong 
do có 32 dir an du ljch); nhà dâu tu' có dr an duc giän tiên d dâu tu dä thirc hin 
k qu vâi so tiên 179 t' dOng. 

- V thtc hién m5t s chInhsách, giáipháp v tang cwàng quán 1j, náng cao 
näng lcc cçinh tranh, dông th&i day mgnh thu hut dáu tu: 

+ Ban hành K ho?ch hành dng ti Quyt djnh s 103 9/QD-UBND ngày 
25/4/2019 triên khai thiic hin Nghj quyêt so 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 cüa Chinh 
phü ye tiêp tic thirc hin nhQng nhim vj, giài pháp chü yêu cái thin rnoi trung 
kinh doanh, nâng cao nãng hrc c.nh tranh quOc gia narn 2019 và djnh huóng den 
närn 2021; Nghj quyêt sO 139/NQ-CP ngày 09/11/20 18 cüa ChInh phü ye cat giârn 
chi phi cho doanh nghip. 

+ Ban hành Quyt djnh s 165/QD-UBND ngày 22/01/2019 v quy djnh tiêu 
chi xét ch9n nhà dâu tu và dir an dâu tu' ye nông nghip irng diing cOng ngh cao, 
nông nghip sach  trên dja bàn tinh 

+ Dã ban hành van bàn h1thng dn Quy trInh du thâu hra ch9n nhà du tu' có 
sill' diing dat. 

+ Chu'cxng trmnh xOc tiên du tu' trong và ngoài ntrOc näm 201938;  trong do tip 
can, thu hiit các nhà dâu tu' Nht Bàn qua két nOi cOa Japan Desk vOi Co quan H9p 
tác Quôc tê Nht Bàn (JICA). 

+ Tiêp tiic xOc tin, trin khai thu hit &i tu có ch9n 19c, t.p trung vào các dir 
an ló'n, cong ngh hin di, cO sirc lan tOa, than thin vói rnOi tru'ng theo Quy dinh 
ye Tiêu chI hra ch9n nhà dâu tu, dir an dâu tu và danh muc các du an thuôc linh vuc 
ixu tiên thu hOt dãu tu', thu hOt dâu tu có diêu kin và t?m  drng thu hOt dâu tu trên 
dja bàn tinh dã ban hành. Mt so tp doàn trInh bay tu'àng dâu tu vào mt sO khu 
dat trng diem cOa tinh. 

+ Dang xây dirng dr thào Chi thj v vic cái thin chi so náng 1irc cinh tranh 
cap tinh nãrn 2019 và tharn khào các dja phuD'ng khác dê ban hành B chi so dánh 
gia nàng hrc diêu hành cap so, Ban ngành vâ dja phuo'ng thuc tinh (DDCI). 

+ DA tO chtrc ngày hi H9p mitt doanh nghip và nhà dâu tu Xuân K Hci 

" Trong 06 thOng 2019 dO giOn tiën d cho 07 dr On: (I) To hp djch v cao Oc vOn phOng vO khOch sn 5 SaO cüa OSC Duxton: 
(2) Khu du lch Di Dirang; (3) Khu du llch  nghi throng Trung ThUy: (4) Khu du Ich rirng Va biên Thinh Do: (5) SOn golivO dch 
Vii I-hrong Sen; (6) KDL Hông Quang — Long Hal; (7) COng QuOc tê Th VOl. 

DO tO chrc doOn x0c tin dOu ur di Nhtt Bàn t1r ngOy 19/05/2019 den ngOy 25/5/20 19 dC lOm vic vài Ci,ic Kinh tC. Thimog nii 
vO Cong nghip (METI) lien quan den vic xü l' mcii hôi t1r cOc nhO may cliCbiën bQt cO trCn dja bàn tinh: Nghien ccru. h9c I 
kinh nhiem tiong viec xay dwig khung php ly va kinh nghini quan ly de kiem soat va xtr ly mut thai ph'it sinh tir cac nha iii iv 
che bien hai san phan bat rac thai sinh ho'it tat cac ho gia dinh cut thanh pho Nagoya Lam viec voi C qu in I lop tac Quoc te 
Nht Bàn (JICA) dê thi,rc hin dr On "I'hOt triCn kinh tC dira trCn tiCm nOng vO Il the ccia tinh" (PBEG); Trao dOi vOl thOnh phô 
Izumiotsu. Osaka. Nht Bàn ye vic tiêp itic thirc hin Chwing trinh Hp tOc phOi Cu nhOn sir  tcr thOnh phO Izumiotsu. Osaka. Nht 
Bàn: LOm vic vOl Tp doOn Sojizt vO Tp doOn Maruheni ti thOnh phô Tokyo, NhOt Bàn. 
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2019. 

- V trién khai các du an trQng diém: dã xây dirng 1 trInh và báo cáo Ban 
thuong vu Tinh uy 36 du an trong diem (gôm 16 du an dâu tu cong39  va 20 du an 
kêu gci dâu tu tr von doanh nghip và các nguOn von khác40) dê thiic day tiên d 
triên khai cüa các dir an. Dã ban hành Quyêt djnh sO 1388/QD-UBND ngày 
04/6/2019 ye vic thành 1p To cong tác thc hin các cOng trInh tt'yng diem cüa tinh 
và To chuyên viên giiip vic cho To cong tác. 

- TInh hInh thy'c hin chi tru'crng xd ht5i hóa dcu tzi thuc các ll'nh vcc trên dfa 
bàn tmnh giai doqn 2017-2020: 

+ Dã trInh HDND tlnh ban hành Ngh quyt sé 07/NQ-HDND ngáy 26/3/2019 
ye vic scra dôi, bô sung rnt sO diêu cüa Quy djnh rnt so chInh sách khuyên khIch 
xã hi hóa dôi vii các hoit dng trong linh vçrc giáo dic — dào tio, dy nghê, y tê, 
van hóa, the diic the thao, mOi tru1ng, giám djnh tu pháp trên cija bàn tinh Ba Rja — 
VUng Tàu ban hành kern theo Nghj quyêt sO 13/NQ-HDND ngày 13/7/2017 cia 
HDND tinh. 

± Dã ban hành van ban Quy trInh rit ngän thoi gian thy'c hin thu tc chñp 
thLlçul chu ti'uong dau tu'. 

+ Dang hoàn chinh quy chê phOi hyp trong ic tIiirc hin thu tyc các dy an 

dâu tu' thuôc !inh vu'c xã hôi hóa. 

+ T chó'c Hi tháo so' kt 01 närn thirc hin chü tru'clng tang cu'ô'ng xã hi hóa 
dãu tu trên các linh virc xã hi hóa trén dja bàn tmnh Ba Rja — Vüng Tàu theo Chi thj 
so 32/CT-UBND ngày 29/12/2017 cüa UBND tinh và de ra các giâi pháp dé thiic 
day hott dng dâu tu trong linh vrc xã hi boa giai do?n 20 19-2020 (dir kiên dâu 
tháng 7/20 19). 

3.2. Vê phat triên doanh nghip 

a) TInh hlnh dàng kj', thành 1p doanh nghip, hçrp tác xd 

- Trong 6 tháng dâu näm dã cp giy chrng nhn däng k' cho 710 doanh 
nghip thành 1p rnó'i, vó'i tOng vOn däng k' 7.1 15 t' dông, tang 17,22% SO cüng kS' 
dang k' tang vOn cho 46 doanh nghip, vó'i sO vOn tang 2.320 t5' dông, tang 190,97% 

Dtr?ing Long Scm - Cal Mép, thOnh ph6 VOng TOn - tlij xa PhCi M' Ciu Phtrc An, thj xO PhO Ms'; Dtrng 991 B, thj xi Phi M5'; 
Chinhtrangkhu COng vién BOu Sen. TP. VCing TOn: Khu Cong viên van hOa the thao Bàn lrOng. 1'P. VOng TOn; Di,r On nio vet và 
tOi thiCt h tOng khu vi,rc kCnh Ben Dinh, I'P. VOng 11w: Duâng cao tOc I3iCn I-lOa — Vcing Thu; Khu BOi Ngang - Long 1-101. huyn 
Long DiCn: Chinh Irang triic throng ThOy VOn vO khu vrc BOi Sau. IP. Wing TOu: SOn bay CO Ong. huyn Con DOo: COc triic 
dtrng ngang cho 'I'P. Wing IOu (dir&ng Nguyen Hihi Canh); Trtrmng bOn Lam Scmn, th xà PhCi M5': Ci,im cong nghip Phtràc ThOng. 
I P Vung I 'tu San bay Go Gang TP Vung I tu I rung tam KiLm ti i chuycn ng'tnh tap truing khu vixc cang C'u Mep 1 hi Vat 
thj xa PhO M; COc dr On thuc Dê On ngan chOn khOc phiic tinh trng phO rrng, IOn chiém dOt rrng t?i  Kim bOo ton thiCn nhiên 
Blnh ChOu — PhtrOc Bcru giai doan 2018-2020. 

° Khu vu?n thO hoang da Sagiri XuyCn MOc:  Khu dt Paradise. IF. Wing Thu: Dtr  On Sài GOn Atlantis. TP. VUng Thu: Kim dO thj 
Go Gang I P Vung I citi Dtr an 1 hanh pho gr'io duc ii cum nha dat so 3 — Ii trong Cong Dinh I P Vung 1 an Dtr 'tn Timcs Squ ii c 
tai cum nhO dOt so 5, (góc dtr&ng LC Hông Phong —Nguyen Thai HQC TP. Vzing Tàu); Khu dOt nhOn  chuyCn nhtrng ti NgOn hOng 
Cong Thuong Vit Nam t?i  TP. VOng Tan; Di,r On Chi Linh, TP. Wing Thu: Khu vtrc  MUi Nghinh Phong, TP. VOng Tan; Di,r On An 
1-Mi. huyn Con DOo; Di,r On sOn bay chuyCn dOng cUa Cong ty TNHH Dir On 1-10 Tram, huyn DOt DO: Khu du lch NOi Dinh. TP. 
B'l Ria Khu 1 ay Nam —1 P Ba Ri'm TP BO Ria Khu du Itch nght dung Co M'my TP Ba Ria Trung t'tm Logistics Cat Mep II thi 
xO PhO M: COc du,r On din khl. thi xã PhCi M9- 1'P. VUng Tàu; COc du,r On nông nghip crng du,ing cOng ngh cao, huyn ChOu Dtrc, 
Xuyên Mc; Các dr On kCu gc1 xO hi hóa Iinh vi,rc giáo du,ic, y té. sr nghip, chçm, phic vi,i cOng cOng...:  Tru&ng  dai  hc BO Rja — 
VCing IOti; COng tOn khOch quOc tC tii khu vu,rc Sao Mai — Ben Dlnh. thOnh phO VOng Tan. 
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so cüng kS';  c.p gi.y chirng nh.n dang k hoat dng cho 105 chi nhánh, van phông 
dai din; dàng k giãi the 86 doanh nghip; däng k tarn  ngung hoat dng cho 175 
doanh nghip. So doanh nghip tarn  ngixng, hoat dng tr& 1a  trong 6 tháng dâu närn 
325 doanh nghip. 

TInh dn nay, trén dja bàn Tinh có 15.648 doanh nghip con dàng k hoat 
dng. 

- Thành 1p rnói 03 HTX, tInh dn cuoi tháng 6/2018, toàn tinh có 111 HTX 
và 1 Lien hip HTX vâi 11.973 thành viên, tong vOn diêu l là 247 t' dông, vOn hot 
dng là 634 t dOng, thu hut 4.687 lao dng. 

- V sp xp doanh nghip nhà nuóc giai doan 201 6 — 2020: 

+ C ph.n boa Cong ty TNHH MTV Thoát nuó'c và Phát trin do thj TinE 
(Busadco): dãhoàn thành vic ban cô phân và np tiên thu tir cô phân hóa ye Qu9 
h trq phát triên doanh nghip; tO chrc Dai  hi dông CO dông và dã thrc hin däng 
k doanh nghip hoat dng theo hInh thirc cOng ty cô phân. 

+ Chuyn dôi mO hInh hoat dng cüa COng ty TNHH MTV Lam nghip thành 
COng ty TNHH hai thành viên tró len: Dã thành l.p Ban chi do chuyên dOi cOng ty 
lam nghip; xây dirng kê hoach l trInh và phân cOng nhirn vi cho các thành viên 
Ban chuyên dOi, hin dang xern xét phê duyt phLrong an si.r dçing dat. 

+ Thçi'c hin thoái vOn tai  các doanh nghip có vOn nba nithc thuc UBND 
tinh: Dã Co báo cáo gü'i B Kê hoach và Dâu tu', B Tài chInh ye tInh hInh thirc hin 
thoái vOn nhà nu'óc tai  các doanh nghip có vOn nhà nu'óc thuc UBND tinh BRVT. 
Tuy nhiên den nay chu'a hoàn thành vic thoái vOn nhà nu'ó'c41, dang dê nghj Thu 
tuó'ng ChInh phü diêu chinh kê hoach thoái von các doanh nghip thuc tinh. 

- V chuyn di các do'n vj sr nghip cOng Itp sang cOng ty cO phân: Dang 
trinh Thu tu'âng ChInh pim phC duyt Danh rnic 08 do'n vj sir nghip cOng 1p cO 
phân hóa. 

b) TInh hInh thc hin các giái pháp h' trQ' phát trié'n doanh nghip 

- Các chInh sách h trg doanh nghip v van, khoa h9c k thut, xuc tin 
thu'ong rnai, lao dng, ... du'9'c các Co quan chu'c näng lien quan trien khai day dü 
theo quy djnh cüa ChIrih phü.42  Dã trien khai Kê hoach thii'c hin Chu'ong trInh ho 

' Theo to trInh: näm 201 8 thoái vn 5 doanh nghip (Cong ty Co phn djch viz, do th Ba RIa;  Cong ty CP xây clirng 
và phát triên do th Châu Dirc; cong ty CP XNK thUy san COn Dào; Cong ty CP dO tlij và cong cong Xuyên Mc; 
Cong ty CP dong tàu và dlch  vii dâu khI Vüng Tàti). Các Cong ty chua hoàn thành vic thoái von nhà niróc, nguyen 
nhân: Do cOn gap  nhiêu vuóng mac trong vic xU' t' tài chInh, dat dai nên vic xác djnh giá ti'jdoanh nghip gap  nhiêu 
khó khän, thai gian kéo dài; mOt so quy djnh mói ye thoái vOn du9c ban hành, do vy mOt  so Cong ty phâi thirc hiên 
Iai mot phan hoäc toan bo tiinh tu thu tuc thoai von de phu hop voi cac quy drnli hien hanh Cac don vi dang tiep tuc 
thrc hiên xü.  I2 ton tai  ye tài chInh, cOng nq, dat dai .... dé xây dirng phuoTig an thirc hin thoái von. 

42  Kt qua tIirc hin các chInh sách 1i trçr doanh nghip ci the nhir sau: 

+ V h trq tip can  các ngun vn tin ding: (i) Chircng trInh kt nM Ngân hang - Doanh ngIikp. Uàc tInh dn cui tháng 
06/2019. doanh so cho vay ICly kC tir dâu nãm dat  l 3.000 t' dng vâi 44 doanh nghip vay von, dir nq dt 4.500 t' dông (20 doanh 
nghip cOn dir nq). tang 68,7% so vOl dàu nãm.; (ii) Cho vay dM vOl khách hang cloanh nghip: Doanh s cho vay ICly k tcr dw 
näm irOc dat 2 1.700 t' &ng: dir nq cho vay trOc dat  32.500 t' dng vOl 3.300 doanh nghkp cOn dir 119 tai các tO chirc tin ding. 
tang 17.1% so vOi du nãm. chim 41,9% tOng dir nq: (iii) Cho vay dM vOi khách hang doanh nghip nhO vâ vtra: Doanh sO cho 
vay ICly k tCr dâu nãm irOc dat  17.000 t dOng: dir nv cho vay iróc dat  17.200 t dOng. cIiim 52.9% dir nq cho vay doanh nghip. 
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trçr phát triên hcip tác xã giai doan 2017-2020. 

- Dâ t chtrc Hi nghj sa 1ct dánh giá hiu qua thirc hin bM du'O'ng, nâng cao 
näng lirc doanh nhân giai don 2017-2018; to chirc T9a dam" DOi mói dê phát triên 
trong lãnh dao  và kinh doanh" thu hat khoáng 300 doanh nghip tharn gia. 

3.3. Thii'c hin Chu'o'ng trInh xãy dy'ng nông thôn mó'i 

Dã ban hành K hoach thirc hin Chixang trInh nãm 201 9, trong do nãm 
2019 tiêp tic bô trI 300 t' dông dê dâu tu xây dçrng h tang thiêt yéu cho các xã th1rc 
hin xây dçrng nông thôn mói. Thành phô Ba Rja dã du9c Thi tuó'ng ChInh phü 
cong nh.n hoàn thành nhim vv xây dirng nông thôn mi44. TInh den cuOi tháng 
6/2019, toàn tInh có 27/45 xâ dã dat  19/19 tiêu chI nông thôn rnói, chiêrn 60% so xã 
xây dijng rni. Tong sO tiêu chI cüa 45 xã dâ dt là 702 tiêu chI, bInh quân so tiêu 
chI dat  15,6 tiêu chI/xâ. Thu nhp bInh quân dâu nguOi tai  các xã xây dirng nông 
thôn rnói dat  47,6 triu dông/ngi.thi/nam. Dã cO 45/45 xã duqc phé duyt quy hoach 
xây dirng nOng thôn mâi. Các huyn Long Diên và Dat DO dã dat  5/9 tiêu chI, phân 
dâu den cuOi näm 2019 dt 9/9 tiêu chI dü diêu kin trInh Thu tu'âng ChInh phü cong 
nhn huyn dat  chuân vâo nãm 2020. 

4. Tài chInh - ngiIn sách 

- Dã ban hành Chi thj s 02/CT-UBND ngày 15/01/20 19 v tO cha'c quàn I, 
diêu hành ngân sách nhà nró'c nam 2019 trén da bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu, chi 
dao các dan v dçr toán chü dng sap xêp các khoân chi dê dam bâo kinh phi thirc 
hin các nhini vy quan tr9ng 'v' nhirn viii mói tang them trong närn 2019; UBND 
các huyn, thj xã, thành phO day rnanh các bin pháp tang thu, tiêt kim chi; dOng 
thOi phân dâu tang thu dê nâng rnirc ngân sách dja phi.rong dam báo thirc hin các 
chinh sách an sinh xâ hi và tOng chi dau tu'. 

- D ban hành van bàn Quy djnh các hInh that dOng gOp vn du tu' cUa doanh 

tang 25,3% so vài du iiarn. 

+ Y h6 trçl v khoa hQc cOng ngh: 1'hirc hin "Chtro'ng trInh Khoa hQc vã Cong ngh h trq doanh nghip nâng cao nang 
suât và chat krcmg san phãm, hang hOa tinh Ba Ra — Vüng Thu giai doin 2014-2020". Tinh dâ tO chrc Hi dOng xét duyt h trcY 
cho 10 doanh nghip vài tOng kinh phI 505 triu dOng. 

+ V hoatdong cua Qu9 bao v mOi trtr?Yng: Qu5' bâo v inoi trIr1ng cho 'ay 03 clr an cua doanh nghiêp hoat dong trong 
các Iinh vrc vOl sO tiên khoãng 13t' dOng; Qu5' hO trçY kinh tê tp the cho 02 dir an cüa 02 hcip tãc xâ vay vOn san xuât kinh doanh 
vOl tOng so tiên vay khoãng 2 tc' dOng. 

+ V h trçl v xüc tin thucing moi:  (I) thirc hin Chmyng trInh thijc hin cuOc vtn dng "Ngui Viêt Narn uu tiên diing 
hang Vit Nam", tO chrc dlrVc 02 dçt dim hang Viet  vC huyn COn Dão. có 67 dan vi,  doanh nghip tharn gia; doanh thu khoang 
D t) (long 18 00 lirm kh ich tham quan mu is un (ii) d ing ky vi ho tiq cho DN II FX tham dIr hoi cho d i ho tiV dthg ky 05 gnn 
h un cho do inh nghicp tinh th im dIr I loi cha Fhtrong mm Quoc tc 1 inh Bien — An Gring I lou cha Nong nghuep vi sin pham 
O( OP khu vuc DBSCI tai Bcui Ii c (iii) th im dIr hoi cha tricn lam tal cac tinh thanh pho tham dIr I loi cha tricn lam chuycn 
nganh cã phC lan 7 näm 2019 t?i  thãnh pho BuOn Ma ThuOt.  tinh Dak Lãk, tinh BR-VT CO 07 dan vi dung k tham gia 04 gian 
h ing chung cu i tinh U ung b uy c'tc iii u h ing nuac m urn mat on tinh bot nghc sIr i ong thu i vien nghc vu phc dOng goi d urn 
bOng, xüc xIch hun khOi, giO chá các 1oui, mãm các loai. Kêt qua sau 05 ngày din ra Hi ch triCn lam tong doanh thu ban hang 
trtrc IlCp d?t  khoang 70 triu dOng vOi khoãng 3.000 IIrqt khách tharn quan, mua sum. 

+ Vé h6 tr tuyên di,ing lao dng: T chirc02 PhiCn giao dlch  vic lam. có 55 dan v! tharn gia và 1.470 krçt ngIri tham 
di,r. Qua do các doanh nghip dâ tuyCn du,ing Lri,rc tiCp 196 lao dng, hn phOng van t?i  doanh nghicp 327 lao dng. 

" Theo Quyt dlnh  s 554/QD-UBND ngay 12/3/2019 cüa UBND tinh B?t Rja — VUng Tall. 

" Quyt djnh s6 420/QD-TTg ngày 16/4/20 19 cüa Thu tu'ó'ng ChInh phü: Hi ngh cong b6 quyt djnh t6 chcrc ngây 
31/5/2019. 
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nghip dinyc hu'óng Igi ta cac câng trInh ha thng do nhâ nu'ó'c däu tu. 

- Dã chi dao  các sô, ban, ngành, UBND các huyn, thj xã, thàith phô nâng cao 
hiu qua scr diing von thirc hin chuang trinh, dê an närn 2019, loai bô các chuang 

trInh, dê an khônghiu qua, lang phi von dâu tLr; thirc hin lông ghép các chu'ong 

trinh, dé an tring lap ye ni dung. 

- Dã ban hành van bàn trin khai thirc hin Nghj djnh s 04/20 19/ND-CP ngày 

11/01/2019 cüa ChIith phü quy djnh tiêu chuân, djnh mñ'c sü di.tng xe ô to, trong do 

chi dao CáC co quan, tO chüc, dan vj trén dja bàn tInh thirc hin vic râ soát, sap xêp 

xe ô to cOng. Dang xây dimg quy djnh tiêu chuân, djnh rnirc xe 0 to chuyên diiing 

trên dja bàn tInh, phixcing an ye khoán kinh phi sü' dçing xe 0 tO, phuang an quán 1 
xe 0 to dê xin kiên Ban thung vi Tinh üy, Thu'ng trrc HDND tinh dê ban hành 

theo quy djnh. 

- Pu n cho vay cüa các t chirc tIn ditng trén dja bàn: Dêncuôi tháng 6/20 19, 
du' nç dâu tu tIn diing cho các thành phân kinh tê dat  78.5 00 t' d0ng45, tang 16,89% 
so vó'i dâu näm. 

5. Vê van hoá - xä hôi 

a)Ytê 

- Dä cha dng phông chng djch bnh, giárn sat djch t và xi l djch sam, 
ngän chn kjp thôi vic lay lan trên din rng và giárn hu qua ccia djch bnh46. Duy 
trI t) l tiêm chüng day dCi cho tré em dat  98%, t' suât tCr vong m lien quan den thai 

san và t' suât tcr vong tré em & müc thâp; day ninh cOng tác phông chOng các bnh 

Dir iiç cho vay ngAn htin  chim 49% Lông dir n. cho vay trung dài hn chim 5 I% Lông dir ncr;  Dir  ncr  cho vay hing Vit Narn 
dông chiêm 94% tong dir nq, cho vay bang ngo?i t chirn 6% tong dir nq. Trong dO, dir nç cho vay btng VND a mtrc Iài suAt 9% 
chiern khoãng 38.2%. trén 9% - 13% chirn khoàng 60.2%. trên 13-15% chiêm khoáng 0,8% và Iãi suât >15%. chiêrn khoâng 0.8% 
Lông clii nq. 

+ Dir ny cho vay Iinh vi,rc san xuât irâc dt 58.900 t' dng. tang 12.8% so vó.i dâu nãm. chiârn 75% so vâi tong dir ncr: Dir ncr cho 
vay Ilith vi,rc phi san xuât trOc dt 19.600 t)' dông. tang 31% so vOi dâu narn. chiêm 25% so vài Lông dir ncr. 

+ Cho vay c1i vOi khách hang doanh nghip: Doanh s cho vay IUy k tr c1u närn irâc d?t  22.00() t' dcng: dir nq cho vay irOc dat 
33.000 t' dOng vâi 3.300 doanh nghip cOn dir ncr t0i  cãc TCTD, tang 18.9% so vài dâu iiärn. chiêm 42% tong dir ncr. 

+ Cho vay d6i vai khách hang doanh nghip nhO và vira: Doanh s cho vay Iüy k tcr du narn iràc dt 17.500 t' dng: dir ny cho 
vay irâc drt 17.400 t' clOng. chiêm 52,7% dir nq cho vay doanh nghip. tang 26.8% so vOi dâu nàm. 

+ Cho vay d6i vOl Iinh virc nOng nghiêp. nông thOn: Doanh s cho vay lOy k ttr du närn i.rOc du 17.600 t dng. dir ncr cho vay 
irOc dt 24.000 t dông vOl 5.560 doanh nghip cOn dir ncr tii các TCTD. tang 24.7% so vol dàu nãm. chiém 30.6% Lông dir ncr 
Loan dia bàn. 

+Cho vay xây clçrng nông thOn rnOi: Doanh s6 cho vay lily k tir dii nãrn irOc dt 7.800 t dir ncr cho 'ay irOc dit 13.300 t 
dông, tang 19,36% so vOl dâu nãm. chiêrn 55.4% dir nq cho vay dOi vOl ITnh virc nông nghip. nOng thOn. Trong dO. dir nq cho vay 
t?i các xà xây drng nOng thOn mOi theo Nghi quy& S6 03/20181NQ-HDND ngãy 29/3/2018 cUa HDND tinh Ba RIa  - VOng Tan 
ye chInh sách ho trcr  lâi suât tin dting  phat triCn san xuât cOc xa xây cIirng nông thOn rnOi tinh BR-VT giai don 2018-2020 irOc dt 
2.600 t dông. tang 35,8% so vOi dan näm 2019 (gOrn 9.500 cá ,Thân và 16.050 h gia dInh cOn dir ncr). 

+ Dir ncr  cho vay dOi vOl càc di,r an thuc I1nh vi,rc kinh tC miii nhn (cong nghkp. cãng biCn. cIch vti  hu can cãng. du llch  va nOng 
nghicp irng dung cong nghe cio) so voi tong ckr n iroc dat cong nghicp chiem 16% nong nghiep chiem 11% c ui.. hicn dich vu 
hu can cáng chiêm 3.I%:  du lich  chiêm 1.7%: lInh vrc khiic chim 68.2% Lông dir ncr. 

+ Dir nq cho vay dól vOl càc cloanh nghip có von nhà ntrOc chim 5.88% tng dir ncr:  càc các doanh nghip cO von dii tir nirOc 
ngorn chiem I 8% tong dir no do'inh nghiep tir nh'in chicm 0 98% tong dir no khu virc kh'rc (cong t) Cc) phn cong Lv hop dinh 
cOng ty TNHI-1 khãc. h gia dInh. cá nhân...) chiCm 91.31% lông dir ncr. 

46Trong 6 tháng dAn nArn 2018. cO 1.8 15 ca mAc hnIi st xuAt huyAt và 393 ca mac hnh Lay chân ming. cO 01 tnrOng hcyp tO \'ong 
do mac hênh sOt xuàt huyCt. 
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không lay nhu': tang huyt áp, dái tháo dung, bão v strc khóe tam than. Dã t chirc 
tot vic khárn chüa bnh cho ngui dan. 

- Tip tic thirc hin D an nâng cao ch.t 1ung bnh vin cong ngành y t tinh 
Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2016-2020 và Dê an xây dimg Bnh vin Ba Rja "Van 
minh, than thin, hin di" giai doan 20 17-2020. Dã xây dirng chi.rang trInh dào tao 
lien t1ic ye ni dung tp huân nâng cao k nãng giao tiêp; xây dirng phong cách, thai 
d phiic vu van minh, than thin, không có tiéu crc vâi khâu hiu "Bnh nhân den 
don tiêp niêm nö, bnh nhân a chãm soc tn tInh, bnh nhân ye dn dO chu dáo". 
Dang xây drng Dê an thu hñt và phát triên nhân 1rc ngành y tê tinh Ba Rja - Vüng 
Thu giai don 20 19-2025, tam nhin den 2030. 

- To chirc trin khai thirc hin cuc tng diu tra dan s trén dja bàn tinh, dang 
trong qua trInh kiêm tra, rà soát sO 1iu. 

b)Giáo duc và dào tao 

- Dã t chirc tng kt nãrn h9c 2018-20 19: Xét hoàn thành chi.rang trInh tiêu 
hoc, xet cong nhân tot nghiêp THCS va hoan thanh viêc to chuc cac ky thi trén dia 
bàn t1nh47; tO chirc tuyên sinh vào 1p 10 THPT. Chuân bj tO chic k' thi tot nghip 
THPT Quôc gia nãm 2019 cho gân 12.000 h9c sinh lap 12 tai 19 diem thi trén dja 
bàn tinh. 

- Dã thirc hin vic sap xêp iai  mng lu'Oi Các CO SO giáo diic rnm non, giáo 
dyc phô thông theo hithng thành 1p cim trung, lien tru'ang tir nãm 2018 den nay48. 
Dã xây drng, bô trI Va sü' dçing di ngi giáo viên darn bào diLl ye sO luçing, dông b 
cci câu b mOn, chuân ye trInh d; vic thiêu giáo viên a các cap h9c, các dja phu'ong 
dang gap riit lam cOng tác tuyen mó'i. 

- Dã xây di..rng ch d h trçY an trtra cho giáo viên, nhân viên tai  các tnthng 
rnâm non cOng 1p CO tO chüc ban tri; xây drng kê hoach chuân bj các diêu kin 
thirc hin giáo dc phô thông mai cap tiêu h9c giai doan 2020-2025. To chirc tp 
huân chuyen giao rnô hInh Stem-Vinaponics cho 07 trithng THPT trên da bàn tinh; 
hi tháo dánh giá hiu qua rnO hlnh Stem-Robotics lam can ciLr xây dirng Dê an trang 
bj mô hInh Stem-Robotics cho 16 tri..rang THCS vão vOng chung kêt cuc thi Stem-
Robotics närn 2018 lan thr 1 tai  tinh Ba Rja - Vüng Tàu; hi nghj so ket 03 nãrn 
triên khai các mO hInh hpc tp trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu,... 

- Giáo diic ngh nghip: Các cci s& day ngh 6 tháng du nãrn tuyn sinh dixgc 
6.821 ngithi; to chü'c 04 lop dào tao  nghê cho 84 lao dng nOng thOn; dA to chüc dào 
tao cho 427 quân nhân xuât ngü tham gia h9c nghê. 

- Dà ban hành k hoach trin khai d an day  và h9c ngoi ngU' trong h thng 

Ti chirc kS'  thi lice sinh giôi Quc gia nãm 2019 vào các ngày 12, 13, 14/01/2019, có 64 hçc sinh dr thi. 39 hc sinh din  giâi; k' 

thi Olympic 27 th/ing 4 lap io. II vào ngày 05/3/2019, cO 1.117 hc sinh lap 10; 1.067 hc sinli lap 11 dr thi; kS'  thi hc sinh giOi 

lop 9 và Olympic 27 tháng 4 lap 8 vào ngày 19/3/2019. cO 937 hec sinh dtr thi. 

' K& qua. dà giàm d.rc II twang. trong do 7 Lnthng mAin non (thOnh phô VOng TOu giOm 05 trlr&ng, huyii Xuyên MOe  giãm 

01 trLrang, huyén ChOu Drc giãm 01 twang) vâ 04 trithng tiOn bce do sap nhp (01 trithng huyn Xuyên MOc  và 03 trLrang a 

huyén Châu DCrc). 
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giáo diic quc dan giai doin 2019 - 2025 trén dja bàn tinh. 

c) Khoa hQc vã cong ngh 

- Chuang trInh h trV khii nghip dôi rnói sang tao  cüa tinh: dà ban hành 
Hung dan Quy trInh, 1p ho s thçrc hin và h trg kinh phi cho doanh nghip tham 
gia Dê an Ho trçl doanh nghip nhô và vira khâi nghip sang tao  tinh Ba Rja - VUng 
Tàu giai dioan 20 19-2025; phé duyt Phuang an triên khai Van phông thiic dày khâi 
nghip dôi mó'i sang tao  tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

- Dã to chüc CuOc  thi khi nghip di mó1 sang tao  tinh närn 2018-2019; t 
chirc 03 lOp tp huân cho các Dir an trong khuôn khô Vông chung kêt Cuc thi khOi 
nghip dôi rnOi sang tao  tinh Ba Rja — Vüng Tàu nàm 2018-2019; huóng dn 12 Ca 

nhân, to chOc dãng k bâo h quyên SO hüu cong nghip. 

d) Van hoá — the thao 

- Dã trin khai tot các hoat dng tuyên truyên, van hóa và the thao nhãn dip 
các ngày k' nirn và các ngày I, têt. . .Tô chüc L k' nirn 40 närn thành 1p Khu di 
tIch dc bit quOc gia Con Dão và L don nhn Huân chuung Lao dng hang  III; phê 
duyt Kê hoach tO chOc các boat dng k' nirn 30 närn thành Ip tinh và Kê hoach 
to chOc các sr kin iOn cüa tInh giai doan 2019-2021. 

- Ban hành Quy ché quân 1' hoat dng Karaoke, vu tru'Ong Va các hoat dng 
van hóa cong cong trên dja bàn tinh Ba Ra -Wing Tàu; Quy hoach quáng cáo ngoài 
trOi giai doan 20 19-2025, tam nhIn den 2030; Quy ché quãn 1 hot dng quáng cáo 
ngoàitrOi trên dja bàn tinh. 

- Dã phi hgp t chOc thành cong Giái Vit dã toàn quc và Marathon Báo 
Tiên Phong Ian thO 60; phôi hp tO chirc don giãi dua xe dp n quôc tê tranh cip 
Biwase 2019; to chOc Giãi vO dch Wushu toàn quOc nàrn 2019. Cu di tuyên tinh 
tham dir các giãi the thao thành tIch cao nãrn 2019 ket qua dat  89 huy chuong50. 

- Dang thirc hin phAn ni tht trung bay Bão tang tinh và triên khai k hoach 
suu tam bô sung hin vt tru'ng bay Bào tang tinh giai doan  2019 —2021, d kiên 
sê dua vào hoat dng tnsng bay qOy 111/20 19. 

d) V thông tin — truyn thông 

- Các co quaii thông tin — truyn thông dã t chiirc thông tin kjp thOi, cthy dü 
ye chu tru'arig, chinh sách, pháp Iut cUa nhà nuOc ye tInh hmnh kinh tê - xã hi, quOc 
phOng - an ninh den toàn the nhân dan; thirc hin nhiêu chuang trinh phát song phát 
thanh và truyén hInh, dtc bit là cac chuang trInh chào rm'rng Xuân K' Hgi và CaC 
ngày L&... 

- TOng doanh thu djch vii thông tin — truyên thông 6 tháng dâu nàm 2019 dat 
1.225 t' dOng; sO thuê bao din thoai phát triên dat  300.550 may; mt d thuê bao 

Giâi t6 chtrc tir ngày 20-25/3/2019, giài thu hut gn 2.000 vn dng viên trong ntróc Va quc tê tham dçr 

50Gm: 32 huy elii.rong yang. 29 huy chtrong bc vã 28 huy chtrng (lông. 
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dat 207,6 thuê bao/100 dan; nit d thuê bao Internet dat  59 thuê bao/100 dan. 

e) An sinh xã hi 

- Giài quyêt vic lam và tao  dii vic lam cho 19.380 !u'çt lao dng51, dit 587% 
ké hoach; to chüc 02 phiên giao djch vic lam vói 55 don vj tham gia, 1.470 lugt 
ngu'ôi tham dir dâ so tuyên 523 luç't lao dng. Cong tác tuyên truyên phô biên chInh 
sách pháp lut lao dng cho nguôi lao dng trong các Doanh nghip52  dugc quan 
tarn. Hoat dng kiêm tra, giárn sat các doanh nghip trong vic thirc hin chInh sách 
vói ngu'Oi lao thng, báo dam an toàn lao dng và dóng bâo hiêm xã hi, bâo hiêrn 
that nghip cho nguôi lao dng duc tang cung53. 

- Dang trin khai xây drng h thng thông tin v cung - cu nhân lrc, nhrn 
dào tao  nhân lrc phii hp vâi nhu cãu xa hi; dã xãy drng và bàn giao cho trung tarn 
djch viii vic lam tmnh du'a vào sü diing phân rnêrn ngân hang lao dng. Hin dang to 

chrc diéu tra, thu thp và luu tril thông tin ye cung — câu lao dng dé hInh thành co 
sô dt lieu cho ngân hang lao dng. 

- COng tác chäm sOc nâng cao dôi sng dM tung chInh sách du9c thirc hin 
chu dáo vâi các chInh sách CIi the: giái quyêt chê d dôi vOi ngui có Cong vâi cách 
mang; trçl cap tét; giàm tiên mua nhà thuc sâ h1ru nhà nuâc, cap the BHYT; to chirc 
diêu duong tp trung, thãm hOi và tang qua54... Dang khâo sátxây dirng phuang an 
xãy dirng vâ vn hành h thông thông tin, dcr lieu thông kê ye m lit si t?i  Nghia 
trang lit si. 

- Thrc hin d.y dü, diing pháp lu.t chInh sách trç d.p th.t nghip cho ngu0i 
lao dng55; cOng tác bào trq xä hi duc quan tarn56. Chiiang trInh giárn nghèo ben 
vCrng duc triên khai vói nhiêu giái pháp dông h nhu: Cho vay vOn, cap the báo 
hiêrn y tê 7... 

- Tip tVc  trin khai các chInh sách cho dông bào dan tc: dã phê duyt K 

Churng trinh 120: 6289 ltrqt lao dOng: Chuong trInh giAm nghèo: 877 krçit lao clng: Doanh nghip tuyn: 9.032 ltrt lao dng: 
XuAt khAu lao c1ng: 02 lao dng; KhAc: 3.180 ltrçit lao dng. 

2 i-16 Li doanh nghip t6 chcrc 04 lap Luyén Lruyn ph bin phAp luIt lao dng cho 550 ngtrâi lao dng lAm vic trong doanh 
nghiêp. 

" Kim tra tInh hInh so clung vn vay giAi quyt vic lAm t01  40 dtr An trén dla  bAn tinh Va tInh hInh thirc hin phAp lut lao dng, 
lao dng ntrOc ngoAi t?i  07 doanh nghip trén dla  bàn tinh; thirc hiii diêu tra lao dng vA Lien krong nAm 2019 tii 100 doanh nghip 
thuoc cac bat hinh doanh nghicp to chuc Lc ph it dong htrong irn ft in hanh dong ye an toan ye sinli lao dong và I lot tight doi 
thoi ye an loAn ye sinh lao dng nAm 2019: tO chrc i-lOi thAo "Tang ctrng dAnh giA. quAn IS'  cAc nguy c rAi ro ye an LoAn, v sinh 
I to dong iii not lain viec va th'm 04 t i dtnh cong nhin bi tu n in ho dong tilian Tiring hanh dong ye n loAn vc stnh ho dcng 
tiAm 2019. 

GiAi quyL ch dO cho 436 trueing hcip cl6i vài ngui cO cong vài cAch mong:  d nghj Cu,ic Ngueii có cOng cp l?i 55 Bmg To 
quoc ghi cong cho gia dInh lit si: tO chrc trq cAp i't Nguyen dAn K5' Hi tiAm 2019 cho 28.461 dOi tucng vài kinh phI 28 t5' dOng: 
to chirc cho 50 doi tung ngueii cO cOng vài cAch mtng nghi diCu dtr&ng tui huyn COn DAo có 20 h ngheo vA 05 h ngtrai cO 
cOng khó khAn ye nhA a duçic Cong ty TNHI-1 MTV thCp Mien Nam — VNSTEEL vA Tong cOng ty Din h,rc Mien Nam LAi tr vUi 
kinh phi 1.4 t5' dOng: xAy nhA tinh nghia cho 06 dOi Luring a huyn DAt DO vUi kinh phi 500 triu dOng VA hO try khO khAn cho I 
dot tucYng vOl kinh phi 20 triu dOng; cAp 267 the bAo hiCrn y te cho clOi tuyng chinh sAch isa dAi theo quy djnh: try cAp isa dAi giAo 
dttc vA dAo tto cho 224 h9c sinh-sinh viCn vOi Lông sO Lien i. 172 triLt cbOng. 

" Try cap thAt nghip cho 5.321 lao dng vài s tin là 91.3 t9 dng. 

' Try cap thireing xuyCn Lii cong dng cho 26.759 d61 ttryng bAo try xA hi. t6ng kinh phI try cp trong 6 thAng du nAm IA 67.166 
tritt dOng; sO dôi tuyng hin dang nuOi dtreing ti các co sà bAo try xA hi là 800 ngtreii 

" DA xCt duy@ cho 888 hO nghCo. hO cOn nghCo vA hO mài thoát nghèo vay vol s tiii gn 3 1 t5' ding; cp 56.003 the BHYT cho 
ngui nghCo. ngueii cOn  nghCo vA hO mOi thoAt nghCo: cAp 2.108 the BHYT cho ngtreii dAn tOc  thiêu sO sinh sOng Lii vung cO diCu 
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hoch thirc hin Chixang trInh 135 giai doan 2019202058  và thirc hin các giái pháp 
h trçY cy the cho dông bâo dan tc thiêu so59. lliçrc hin Dé an phát triên kinh tê - 
xã hi ving dOng bào dan tc thiêu sO cüa tinh giai don 11(2016-2020): Dã khâi 
cong 09 cong trInh giao thông, 01 cong trmnh nuâc sinh hoat, 03 cong trInh din h 
the, 01 cOng trInh thüy lçii. Uâc 06 tháng dâu nãm khôi 1ung thirc hin dt 55%, 
khôi lii'yng giâi ngãn 30%. 

- Dã trInh Thu'rng tryc Tinh üy thông qua K ho?ch hành dng ye vic nâng 
cao chat luqng cuc song nguôi dan tinh Ba Rja — Vng Thu den näm 2020, tam 
nhIn 2025 ngày 28/5/20 19. Hin dang hoãn chinh theo ' kiên kêt 1un t?i  Thông báo 
so 1 934-TB/TU ngày 07/6/2019 Tnh üy dê ban hành và thirc hin. 

6. Vê ye sinh an toãn thuc phni 

- Cong tác tuyên truyên v dam bão an toàn thrc phâm duc tang cuông, dc 
bit là trong djp Têt, ngày L 60. Hot dng thanh kiêm tra an toànthii'c phârn dôi vói 
cac co sâ san xuât, chê biên, kinh doanh, nhp khâu, djch vy an uOng, ihrc an du'ôiig 
phô, thirc phâm chtrc näng du'qc duy trI thuOng xuyCn61. Xãy ra 03 vy ng dc thyc 
phâm vol 38 ca mac. 

- Dã triên khai thy'c hin: Tháng hành dng vi chat 1ung an toàn thirc phâm 
näm 20 1962;  Kiêm soát an toàn thijc phârn ti 88 ch trên dja bàn tinh và xây dirng 
03 diem kiêm nghirn nhanh cO djnh ti các chXuyên Mc, Dat Do và Ben DInh 
näm 201963;  Dê an quán l', nhn din và truy xuât nguOn gôc thjt heo, thjt gâ, tthng 
gia cam thuc dir an mô hInh ch thI diem dm bão an toàn thirc phâm trên dja bàn 
tinh nãm 2019; Dê an nhân rng mO hInh tliI diem chp thim báo an toàn thirc phãm 
ti cho Dat DO và chçi Ben DInh - thành phO V€ing Tãu. 

7 \ Quy hoach, (to thi, quin 1 tii nguyen - mOi trtthng 

- Diu chinh quy hotch chung thành phô Vüng Tàu dn närn 2035 dã dupc 

kiin kink t xã lii dtc bit khO khàn và cp I 9.006 the BHYT cho ngu1i dang sinh si1g t?i  vüng CO (lieu kin kinh t xa hi dc 
bit kkO khn: ting qua cho 500 h nghCo ti cOc huyn Xuyên MOe.  CMti Drc. Dat DO Va thank pho Ba Rja. 

Quyt dnh 90/QD—UBND ngày 17/01/2019. 

Dâ cp 5. 153 the bào hinì y t cho dng hào dan tc thiêu si không thuOc  din hO nghCo sink sng tii da bàn các xà. thOn 1p 
kho khtn dc biet kho khan thuoc 02 huyen Xuyen Moc va Chiu Disc I ui cip 1 et Nguyen dan nm 2019 cho 59 ho dong bio 
dan toc thiu so thuoc dien nghèo ho tr cho 368 sink vien dan toc thieu so (lang theo hQc tip trung tai cic trtrang Li ung hoc cliii) en 
nghicp trunk C ip nghe cio d'tng dii hoc trong Va noai tinh vi tong so tlLn I i 52 tricu dong tham va t'ng qu i tt.t cko 9 nucyi 
uy tIn vui so tiCn l 190 triOu  dOng. Tiép tkic  thtrc hin các chink sack cap bao. tp chI cho vüng dông hão dan tOe  thiCu sO trCn da 
bàn tinli. 

'° Di LUng thOi hrçing phát sOng các phOng sir. hãi viét v an toàn tkrc pkm trCn Dài Phiit thanh Va 1'ruyn kink tink. plio biCn cãc 
(]LiY (link vc in Loin tkurc plum ticn hL thon& to 11)11  it think iIpktrung/tki Li in ph it thong dicp vi tico b3n& ion i. in to in tktrc 
phUm: TO ckrc tp huàn kiên tlirc an Loan tkirc phaim Va kiêm tra cOc câ s sOn xuât kink doanh thirc pkãni ngãnh COng ikirung 
trén dla  bn huyn Con Dão. Phàt hank an pkhiii giOi tkiu 'Hang hoá dic scm huycn Con DOo 

DU kiCin Ira 4.315 ca sâ. s Cu sO dt ti&i chuãn là 3.848 chiCmt' I 89.18%. so cu sO vi phm là 467. sc cu sâ bi xr l' là 14. 
Trong qua trInk kiCin tra. dU tUng ctuing cOng tOc test nhanh mOt  sO clii tiu. két quO nktr sau: I .256 mãu tkrc phaiii kiCm Ira han 
thi. dat 1 242 miu ty le (lit 98 89% 538 in iu thurc plum kiem Li i 1 oi moP (lit 537 miu ts Ic dat 99 81% 164 m iii ruau kiun Li i 
Mciii inol (I ii 164 mau t) k d it 100% 02 m iii thur phum km ti i dir Itrun thuo u u s Ui dii 02 m tu ts k (lit 100% 01 in tu 
thuc ph un kiun tr i I R pochloi ic (lit OP in iu t Ic dit I 00%  03 mati thrc ph im kiun tr i Saliulic d ii 03 in ni t\ Ic d it I O0% 20 
mUu tlwc pháiii kiëm tra phãiii màu. dt 20 mu. ty' Iê dat l00%. 

62 Tkirc hin kim Ira an toàn thirc phOm ui 03 (ha  pkuung Dt DO. PliO M5'. Ba Rja. 

61 LQy k tCr 2017 dn nay. dU xãy dtrng  duqc 07 (11Cm kim nghiirii nhanh t?i  các chçi: Rich 1)Cra. Ba Rja. Long Din. NgUi Gino. 
Xuyên MOe.  Dat DO và Ben l)Iiih. 
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1 h u t uó'ii g Ch liii ph u phê duyt. 

- Dä phê duyt d ciiong D an Do thj thông rninh tinh Ba Rja — Vüng Thu 
den näm 2025 và tam nhIn den närn 2030 và Dé an chInh quyên din t1r tinh Ba Rja 
— VUng Thu và các h thông thông tin quãn ! nhà niló'c a tat cã các Co quan nhà 
nhrac. 

- Dâ phê duyt diu chinh quy hotch sü,  ding dt cüa 6/8 huyn, thj xa, thành 
phô gôm: huyn Châu Dirc, thj xâ Phá M5', Con Dão, Long Diên, Dat Do và thành 
phô Ba Ria; cOn 1i thành phô Vüng Thu và huyn Xuyên Mc chsa np ho so; dã 
phê duyt Kê hoach sfr dirng dat cap huyn nãm 2019 cho 8/8 huyn, thj xâ, thành 
phô trên dja bàn tinh. 

- Da phê duyt Quy djnh bang giá các Ioai dt djnh k' 05 nãm (01/01/2015 - 
31/12/2019) áp dçing cho näm 2019 trên dja bàn tinh Ba Rja — V€ing Tàu; quy ché 
phôi hcip thirc hin thO t1c giao dat, cho thué dat thông qua hInh thtrc dâu giá quyên 
sCr diving dat giao cho Trung tarn Phát triên qu5 dat tinh. Dâ dâu giá thành cong 02 
khu dat bao gôm: 01 khu dat có din tIch 73.842 m2 t?i Thj trân Phithc Hài, huyn 
Dat Do vài giá triing dâu giá là 115 t' dông; 1 khu dat có din tich 18.165 m2  (thuc 
dat ngân hang Cong thhrang) vâi so tiên tr11ng dâu giá 394 t' (giá khâi diem dâu giá 
255 t$') 

- Dã t chirc Cong b diêu chinh, b sung Quy hoach thãm do, khai thác va sir 
diing khoáng san lam vt lieu xãy dimg thông thithng và than biin tinh Ba Rja — 
Vcing Tàu giai doan 20 16-2020, tam nhIn den näm 2030. 

- Hi dng Nhân dan tInh dã ban hành Nghj quyt v ChInh sách h trg di dOi 
the co sO san xuât gay ô nhiêrn môi tri.thng trén dja bàn tinh giai doan 2018-2025. 
Dã phê duyt: Dê an di dai châm drt hoat dng CáC Co s& chãn nuôi nàm ngoài quy 
hoach hoc gay ô nhiêm môi trhrng giai doan  2019-2021, djnh huàng den narn 2025 
tinh Ba Ria — VtIng Tau Dã ban hanh Kê hoach thuc hiên cac giai phap, nhiêm vu 
dé phông ngra, cài thin, khäc phic ô nhiêrn tai  cac diem nóng64  ye rnôi truO'ng trên 
dja bàn tinh närn 2019; ban hành Quy che quàn l, v.n hành h thông quan trãc nu'âc 
thai và khI thai tr dng, lien tIc trên dja bàn tinh Ba Ria — VQng Tàu; Ké hoach thirc 
hin các nhim vii truyên thông, báo v rnOi trithng näm 2019, qua do dâ t chirc các 
hoat dng mitting, tuyên truyên nhãrn nâng cao nhn thirc ye báo v môi tnr&ng cho 
các Co quan, to chirc, doanh nghip nhân Ngày Môi tru'äng The giai 5/6. 

- SO krqng bui là phát sinh trong 05 tháng du nàm 2019 khoàng 25.800 tan 
Va a chuyên giao cho don vj xir 1 khoang 2 1.300 tan; khôi luvng dang lhru gic 
trong kho t?i  cac nhà may cha các don vj thu gom, xü 1' khoãng 4.500 tan. Hin 
nay, Dir an "Nhàmáy x0 l biii là thép cOng suât 100.000 tan/nam tai  KCN PhO M 
III" dang duc dâu tu' xây d'ng; dr kiên du'a vào boat dng tha nghirn trong Qu 
III nãm 2019. Sau khi nba may boat dng, tinh së chü dng trong vic kiêm soát 

136o v chAt kwng  nguôn ntrâc cOc hA cAp tnrOc sinh heat: Hoat dng cüa các trang tri. ccx sà, h chän nuOi heo; Khu xü i chAt 
thai tptrung Toe Tiên; Khu vi,rc cOc nhà mOy iuyn, can thép ti KCN PhO M I, ii; chê bién hâi sOn kim vice Cüa Lap vO kim virc 
Cong so 6; Ché biOn hOi sOn kint vire TOn Hal. 
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cong tác chuyên giao, xir 1 biii là cüa các nhà may Iuyn thép. 

8. Quc phông — an ninh, trt tti an toàn xa hi 

- Các 1irc 1ung vi trang duy trI ch d trirc sn sang chin dau, trin khai tt 
cong tác bâo v an toàn các mi1c tiêu quan tr9ng ye chinh tn, kinh te. Dã hoán thánh 
100% chi tiêu tuyên và giao quân nAm 2019. 

- TInh hInh an ninh chInh tn, trât tr an toàn xä hi co bàn duçic bäo darn, 
không xây i-a vil vic phtrc tap. 

+ Vê trt tir an toàn xâ hi: dã phát hin 391 vii phm pháp hInh sir, 422 di 
tung, diêu tra lam no 294 vii (giâm 09 vii so vó'i càng kS'). 

+ Vi phrn pháp lut v ma tày: phát hin 229 vy, bat gir 337 dôi tucrngcó hành 
vi mua ban, tang tr trái phép chat rnua tug, so vi cüng kS'  tang 56 vii, tang 37 dôi tu91ig; 
phát hin 331 vy, bat gi& 630 dôi tung dôi tu'qng có hành vi sir dung trái phép chat ma 
tüy. 

+ V an toàn giao thông: dã xãy ra 285 vy, lam chêt 120 ngi, bj thuung 210 
ngui, so vi càng kS'  giänl 02 viii, giám 06 nguôi chêt, b thuang giãrn 55 ngLthi. 
Tong so tiên xir pht vi phm hành chInh 06 tháng khoàng 14,6 t dông. 

+ V phOng, chng ti phtm và vi phm pháp 1ut v môi trung: dã phát hin 
111 vçt, 111 dOi tiiçrng vi phim pháp 1ut ye bâo v môi trumg, so vâi c1ing kS'  tang 23 
vy, 23 dôi tllcmg. 

9. Cong tác cãi cách hành chInh 

ChI s nãng Iirc canh  tranh cp tinh (PCI) nàrn 2018, tinh Ba Rja— Wing 
Tàu xêp hang thr 2 1/63 tinh, thành phô, giãm 5 bc so v&i nàm 2017. Chi so ye hiu 
qua quán tr và hành chInh cOng cap tinh (PAPI) närn 2018 xêp 30/63 tinh, thành 
phO, giãm 25 bc so vói näm 2017. Chi so câi cách hành chInh (PAR INDEX) näm 
2018 xêp thir 12/63 tinh, thành phô, cai thin 4 bc so vi nàm 2017. Chi sO sn sang 
rng dyng cOng ngh thông tin-truyên thông Vit Narn (ICT Index) närn 2018 xêp 

6/63 tinh, thành phô, cái thin 2 bc so vói nãrn 2017. Chi so cong khai ngân sách 
tinh nãm 2018 (POBI) cua tinh xêp thir 2/63 tinh, thành phô. 

- B phtn tip nhp va trà kt qua tp trung cap tinh dä tiêp nhn 18.003 ho 
so, ho so tOn k' truóc chuyen qua là 2.317 ho so, dàgiãi quyet 17.660 ho so',düng 
han 17.5 14 hO so, t' 1 dung han  dat 99,1 7%, t l ho so tr hen là 0,78%. DOi vol 
UBND cap huyn, cap xà dâ kin toàn và tiep tyc duy tn b phn tiep nhn yà trá 
két qua theo Co chê mt ci.ra mt cCra lien thông theo djnh so 61/2018/ND-CP ngày 
23/4/2018 cüa ChInh phO ye vic thirc hin co che mt ci:ra, mt ccra lien thông trong 
giãi quyêt thu tyc hành chInh. 

- V duing day nóng cãi cách hành chInh: d tip nh.n và xu l dtrt diéii 
40/42 thông tin phãn ánh cüa ngui dan qua kênh thông tin du'Ong day nóng. Ngoâi 
ra, qua so din thoai dung day nóng cãi cách hành chInh cOn nhn diicc rnt so kiên 
nghj cüa ngu'Oi dan dê nghj huó'ng dn giái quyêt các thiii tic hành chinh khác, tâtcä 
các kiên nghj dêu duçc 1iuóng dn kjp thOi. Dã tiên hành kiêm tra 03 dan vj và ldêrn 
tra dt xuât 02 don vj trén dja bàn tinh, qua do d kiê.n nghj don vj chãn chinh nhOng 
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ni dung quãn 1 chua phà h9p, darn báo k 1ut, k cuang hành chInh trong thrc 
thi cong vi cüa can b cong chiirc viên chii'c. 

- Hin t?i  có 21/21 sâ, ban, ngành và 08/08 huyn, thành pM dã có trang thông 
tin din tü. Vic cung irng dlch  v cOng tr1rc tuyên theo quy djnh dêu duçic cac Co.  
quan, dan vj dáp irng theo 1 trInh cüa ChInh phü, UBND tinh. Den nay có 18 s, 
ban, ngành và 08 huyn, thj xâ, thành phô Va 16 xà, thj trân thuc huyn Châu Dirc 
triên khai dlch  vii cong mrc d 3, 4 trên trang thông tin din tir tai  dan vj. Hin ti, 
tong so djch vii cong trçrc tuyên cua cac co' quan, don vj trên dja bàn tinh dang cung 
cap: djch vli cong rnirc d 1, 2: 2.268 thu t1ic (bao gOm cap tinh: 1.833, cap huyn: 
301 Va cap xã: 134), djch yin  cong rnirc dO 3: 973 thu tinic  (bao gôrn cap tinh: 718, 
cap huyn: 227 và cap xã: 28), djch Vini cOng mirc dO 4: 332 thi tic (cap tinh). 

10. Cong tác thanh tra, giãi quyêt khiêu nLi to cáo, phông cMng tham 
nhüng, thi hành an hành chinh 

- COng tác thanh tra: dâ tin hânh 88 cuc thanh tra hành chinh, gôrn có: 44 
cuôc theo kê hoach; 44 cuc dOt  xuât; dã có kêt luân thanh tra 69 cuOc, qua do gii.1p 
các don vi duac thanh tra khãc phc nhQ'ng mt hn chê trong quân 1 và vic tuân 
thu các chü tru'ang chInh sách cua nhã niióc, dã kiên ngh thu hôi ducic 1,7 t' dông. 

Dông thO'i dã trin khai 74 cuOc thanh, kiêrn tra chuyên ngành di v0i 6.160 
dan vj, co' sâ và cá nhân thuOc  các linh vrc Y tê, Giáo dinic,  Tài chmnh, Giao thông 
vn täi, Cong thuouig, Nông nghip, Lao dng, thuang binh và xã hôi, Tài nguyen 
rnôi tru'ng, Xây ding. Kêt qua có 836 cá nhân, to chirc vi phm, ban hành 87 quyt 
djnh xü pht vi phrn hành chInh vói tong so tiên vi ph?rn dã np ngân sách nba 
nuOc khoãng gân 2 t dông. 

- COng tác tip dan: Các ngành, các cp trên dja bàn tinh dä tip và huó'ng din 
cho 6.696 lu't ngi.ràri (tiêp thung xuyên là 6.068 lu'Qt ngithi; tiêp djnh kS'  và  dOt 
xuât cüa lãnh dao  là 628 1ut ngui), trong do, cap tinh tiêp 2.797 1i..rt ngui (so 
doàn dOng nguO'i cap tinh tiêp là 31 doan vi 903 1ut ngu'Oi); cap huyn tiêp 3.899 
1ucYt ngui, nOi  dung lam vic chü yêu a linh virc dat dai (khiêu nai ye thu hOi dat, 
giâi quyêt bôi thu'xng, ho trg và tái djnh Cu khi Nba nuóc thu hôi dat; khiêu ni dOi 
li dat; khiêu nai ye cap giây chung nhn quyên sir ding dat, tách thua, 

- Giãi quyt khiu ni, t cáo: 

+ Tng s6 Vini khiu nii thuOc thâm quyên giâi quyt cua tinh gm 74 vi nhn 
mai, dâ giâi quyêt 54 vii, cOn li 20 vii dang tiêp tic thin l xác minh; 75 vu ton nãm 
2018 chuyên qua, dà giâi quyêt 37 vii, cOn lai  38 vçi dang tiép tinic  thini 1 xác minh. 
TOng so vi thuc thârn uyên giài quyêt cOa cap huyn trong 06 tháng là 440 v (tOn 
nãm 2018 chuyên qua 186 vi; nhn rnói 254 vini); dâ giâi quyêt 290 vi.i, cOn 1i 150 
vçi dang tiêp tic thin l xác rninh. 

+ Tng s vi th cáo thuOc thm quyn giài quyêt cua tinh grn 06 vi  nhn rnài, 
d giai quyêt 02 vu, dang tiêp tuc gial quyêt 04 vu, 05 vu tOn närn 2018 chuyên qua, 
dà giài quyêt 03vi, cOn 02 vi dang tiêp tinic  giâi quyêt. TOng so vini thuOc thâm quyen 
giài quyêt cüa cap huyn 06 tháng là 31 Vini (ton kj) tru&c chuyén qua 15 vi; nhán mó'i 
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16 vu,), dã giãi quyêt 14 vv; dang tiêp tic giái quyêt 17 vi1. 

- Cong tác phOng, chng tharn nhüng: Thi.thng xuyên, tiêp ti1c quán trit, tuyên 
truyên, phô biên chü truo'ng chInh sách pháp lut ye phOng chông tharn nhi]ng den 
các cap üy dàng, chInh quyên, các Ca quan, to chirc, don vi trên dja bàn tinh, nhât là 
tp trung vào di ngQ can b, cOng chtrc trong các ngành và các tang lop nhân dan. 
Dâ có 58 dan vj dã có báo cáo cong tác ké khai tài san, thu nhâp närn 2018, vi tOng 
so ngu?i thuc din phâi kê khai là 8.870 ngii0i, so ngu'Oi d kê khai 8.870 dat  t' 1 
100%.Các bàn kê khai duc cOng khai bang hInh thirc niêm yet là 5.2 12 bàn, cOng 
khai bang hmnh thirc cong bô tai  cuc hçp là 3.658 bàn. 

- COng tác thi hành an hành chInh: Trong 5 tháng 2019 có 32 vçi, trong do nan-i 
2018 chuyên sang 14 vi, nh.n rnâi 18 vi; dã thi hành xong 05 vii, dInh chi theo dôi 
02 vçl, cOn 25 viii dang thi hãnh. 

11. Cong tác di ngo*i 

- Trong 06 tháng dâu, tinh dà don tip 32 doàn khách quc t den thãm và lam 
vic tai  tinh65. Dã ban hành ke hoach cüa tinh triên khai Chiên ltrqc Ngoi giao van 
hóa nãm 2019; tiêp tiic rriên khai các thOa thun quôc te ma tinh dã k' kêt. 

- Trong 6 tháng du nàm có 09 doàn t chirc phi ChInh phii nhà nisOc vã doàn 
ti thiên66, vâi 93 luqt ngithi den thãm và hot dng tai  tinh; các hoat dng chO yêu 
là xãy nhà tInh thuang, trao tang trang thiét bj cho trtiOng h9c, khárn chca bnh rnin 
phi cho ngui nghèo, chàm soc sirc khoé cong dOng, phOng chông HI V/AIDS,... 
TInh den cuOi tháng 6/2019, trCn dja bàn tinh CO 30 to chic phi ChInh phO nhà nu'ót 
có Giây dãng k' hoat dng, vói linh vrc hoat dng chci yêu bao gôm báo tr9 xâ hi, 
y tê, giáo diic — dào tao,  phát triên cong dOng. 

Dan/i giá c/lung llnh /,Inh kin/i ii- xã /,3i trong 6 tháng dâu nãrn 

* N/ifrng niit dit dupe: 

* - UBND tinh dä chO dng trong cong tác chi dao,  diu hành, t chtrc thirc hiên 
day dii và kjp thOi các nhim vy, giâi pháp theo Nghj quyet cOa Chinh phi:i, Kêt luân 
cüa Ban chap hành Däng b và Nghj quyet cOa Hi dông nhân dan tinh. Phân lón 
các nhim vv, giãi pháp duqc thirc hin bào darn tiên d d ra (Két qua tInh hInh 
thrc hin các nhirn vii, giãi pháp ban hành tai  Ngh quyêt so 33/NQ-HDND tinh tai 
phu luc kern theo báo cáo) 

- CO 7/11 chi tiêu kinh t dêu tang truOng vupt rnüc bInh quãn chung cá nàrn 
Nghj quyet HDND tinh thông qua, thu ngãn sách dat  trén 50% dgr toán. Các nhirn 
vi, giäi pháp phát triên các ngành kinh te nhu: COng nghip, nông nghip, du ljch, 
cáng biên, djch vi logistics,...; Cong tác rà soát quy hoach xây drng dat dai dupc 
UBND tinh giao cho CãC co' quan, thirc hin co' bàn darn bão tiên d quy dlnh.  Các 

Grn cac doàn co quan di din nuàc ngoài tai  Vit Nani; doàn các da phu'cing nuàc ngoãi; doàn doanh nghip, 
doànkhách quôc té. - 
' Gôm: to chc World Wild Fund for Nature/Thiy S; To chirc AvVRG/Uc, To chCrc Medical Aid for Viét 

Nam/Canada, Hi Han Kiéu/Hàn Quoc... 
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dr an, cong trInh tr9ng diem duc tp trung chi do theo 1 trInh. 

- Các hott dng giáo dtic clão t?o, y t, van boa vâ th diic - the thao duc trin 
khai day dü, kjp thyi, duy tn thu gorn và xü l 100% rác thai y tê dat  chuân quôc 
gia. 

- Các chInh sách an sinh xã hi, các chInh sách dOi vói ngi.thi lao dng, ngu'Oi 
có công, ngu'ô'i nghèo, dông bào dan tc và các dôi tup'ng bâo tr9 xâ hi,... du'9c 
quan tam thi.rc hin day dü, kjp thôi. 

- Cong tác cãi cách hành chInh dU9C quan tarn chi dao  và giárn sat thtx?ng 
xuyên, kjp thôi tháo gâ nhiêu ton tai,  khó khãn vuâng mac; tiêp nhn và giái quyêt 
tot các phàn ánh, kiên nghj cüa các to chirc, cOng dan có lien quan den cOng tác giâi 
quyêt thi tiic hânh chInh. 

- Quc phông an ninh du'çic gi& vCrng, tnIt tir an toan xä hi co bàn on djnh. 
* N/ifrng hin die vâ nguyen nhân: 

Ben canh  nhcrng rntt dat  duc, tInh hInh kinh t - x hi 6 tháng du nãm 2019 
cing con mt sO han  chê: 

(i) COn 4/11 chi tiêu kinh t tang truâng cOn thp han mirc bInh quân chung 
cã nâm Nghj quyêt HDND tinh thông qua nhu: GRDP, GTSX Cong nghip, doanh 
thu djch v1i câng, GTSX ngành nông nghip. Nguyen nhân do: (1) Trung tarn din 
lyc Phá M9 báo trI (di tu kin) nên din san xuât giãm câ ye san 1u9ng lan gia tr 
(din san xuât chiem 27% trong tOng GTSXCN toàn ngành); (2) san phârn KhI hóa 
lông (LPG) giárn do TOng cOng ty khI Vit Narn có 2 san phârn khI giârn (khI 
condensate và k/il khó,) vi san luyng khai thàc tai các rnO giám; (3) Các doanh 
nghip67  dóng tàu, scm cha giui khoan khOng có dan hang; (4) trong 6 tháng dâu 
nãm 2019, nhiêu doanh nghip chi hoat dng khoáng 40-45% kê hoach dê ra. Song 
vOi 15 dtr an mâi°8  dua vào hoat dng trong 6 tháng dau näm, sau khi kêt thüc giai 
don hiu chinh và cCing cO thj tnuOng dâu ra, d1,r kiên s phát huy näng 1irc trong 6 
tháng cuOi narn, thI các chi tiêu GTSX cOng nghip vâ GRDP côa tinh hoàn toàn có 
khâ näng dat  chi tieu Nghj quyet cã narn. 

Nguyen nhân tc d tang truö'ng nOng nghip thp, do ngành chãn nuOi khOng 
dat kê hoach: Ngành chan nuOi tháng 1 và ncm tháng 2 tang tru'âng cao (gân 5%) do 
nhu câu trong dip  tét nguyen dan tang rnanh, giá câ có igi, ngu01 chan nuOi tang 
cu0ng san xuât và xuât bàn san phâm. Tuy nhiên, tir giQa qu I den nay do ânh hu'Ong 
cua bnh Djch tã Châu Phi, lô' mOrn long móng, san là trên heo (bang phát a Mien 
Bäc) và trong tháng 3/2019, dã xày ra djch 10' mOrn long rnóng trên dan heo tai  các 

CLy TNt-Il-I Strategic Marine: Cty TNHFI DOng tàu v ca khI hang Mi SOi GOn: Cty CO phin Ch o giOn khoan Du khi: Cty 
CP Kêt cOti kim loti vã lap may dãti khi; Cty TNHH VARD VOng Thu; Cty TNI-IH Dóng tâu Thuyên Yen Van: Cty TNt Il-I Du 
Thuyên Vin Dông; Cty TNHH Dâu ttr Thtrcrng mi Dch vii Dcrc QuyCn: Cty CO phân Dóng thu & Dlch vii DK VOng T'w. 

NM san xuiit pin nang li.rng mit tri IREX; Cong ty CP kho vn Min Nam - t?i KCN PhO M I; COng ty TNHI-1 Nitori Vit 
Nam — KCN PM M III; Cong ty TNHH Minh Phong Toppro: Xuàng thiêt kC may mac  E-Top; Cong ty TNHI-I Pavonine Vina — 
gd II; Cong ty TNI-II-I thirc an Chan nuôi Ci - t?i KCN BI - 11th I-lOng; Cong ty TNHH Anchor VN; Cty TNHH Living & Life 
Vina: Cong ty TNHH Prime Asia - KCN M5' XuOn A2: Cong ty TNHH ThCp lung Ho — gd II dtit  cong suOt 600.000 tân/nãm — 
NM cOn thep nOng, t?i  KCN PM M9 II: Cong ty TNHH Fullxin VN — gd LI - KCN ChOu Dcrc: Cong ty TNHH Dongjin Viat Nam 
ti KCN DAt Do; Cong ty TNI-ll-1 Intermalt Vi@ Nam t?i  KCN CAl Mép); COng ty TNHH Thep Minh Trtring. 
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dja phuang trên dja bàn tinh dã dn dn giá heo hGi giãm sâu, thj tru'ng tiêu thu 
chm, ãnh hu6ng nhiêu den tang truóng chän nuôi heo trong cã qu 1/2019. Mt 
khác, giá thjt bô thjt cQng dang xuông thâp kéo dài, nên chãn nuôi trâu bô trong h 
dan dung Lai.  không phát triên manh.  TruOc diên biên phüc tp cüa djch bnh cia ãnh 
huâng nhiêu den thj tnr6ng, nguOi tiêu dung dang có xu hung han  ché s ding tht 
heo nên giá Ca và thjt tru'ng tiêu thi giãm khá rnanh. 

(ii) Tiên d triên khai rnt s6 dir an lan ciLia doanh nghip Va dau tu cong do 
dang tiêp tic hoàn chinh thu tVc  dâu tu theo quy hoach, vithng mac ye bOi thuang 
giâi phóng mtt bang; Mt sO di,r an dâu tu iOn cüa doanh nghip trong và ngoài chua 
the triên khai do dang trong qua trInh xi:r 1 viêc chm thçrc hin, hêt thOi han hoat 
dng; t1r do ânh huO'ng von thirc hin. 

(iii) Chi sO nãng !1rc cnh tranh cap tinh (PCI) nàm 2018, tinh Ba Rja — VUng 
Tàu xêp hang thO 2 1/63 tinh, thành phO, giãm 5 bc so vó1 närn 2017. 

Chi so näng Iirc canh  tranh cp tinh có 10 chi s thãnh phn, nàrn 2018 có 04 
chi so giàm diem: Dào t?o  lao dng, Gia nhp thj truOng, Djch vii Ho trçl doanh 
nghip, TInh rninh bach. 

(iv) Chi s hiu qua quãn tr và hành chInh cong PAPI cüa tinh närn 2018 xêp 
3 0/63 tinh, thành phO ye co bàn chi dat  0 mi:rc trung bInh, giárn diem và giâm 25 bc 
so vOi nàm 2017. 

Nguyen nhân chi s PAPI thip do: n5i dung si.r tharn gia ciLia ngu0i dan 6 cap 
cosO trong vic tham gia vào các quyêt sách cüa dja phuang cOn han  chê. Ni dung 
kiêrn soát tham nhüng cUa các cap chInh quyên cia du'c cài thin tuy nhiCn van cOn 
xãy rahin tung tiêu circ trong thrc thi cong viii. Ngu0i dan chu'a hài lông ye cung 
t:rng djch vii cong trong 1mb v1.rc y te, giáo diic tiêu h9c cong Ip. Hai ni dung thành 
phân mOi là quãn trj môi trt.rOng và quàn trj din tO ngi.r0i dan dánh giá ö' mOc thãp 
so vói mt bang chung cà nu0c. 

(v) TInh hInh hoat dng ciLia các loi ti pham và t nan  xã hi, khai thác 
khoáng san (cat), buôn 1u xãng dãu trên biên, tai nan  giao thông van con phOc tap. 
TInh hInh tàu cá dánh bat trái phép vi pharn viLing bien ntró'c ngoài van cOn xáy ra 
nhiêu. 

(vi) Vic xây drng trái phép, phãn lô ban nên tren dat nông nghip chua duc 
kiêrn soát chat the. 

(vii) COn xãy ra tinh trng bác s xin nghi vic tai  các bnh vin cOng. 

II. Mt s nhim vi trçng tarn cüa 6 tháng cui nãm 2019 

Di,r báo tInh hlnh kinh t - xä hi 6 thang cuôi näm cá nithc nói chung và cüa 
tinh nói rieng së tiep tic on djnh, cácchInh sách và giái pháp diêu hành cüa ChInh 
phü dugc trien khai quyet liit, xu the các ngành và linh vrc kinh té ciLia tinh dién 
bin theo chiu hrOng thun Igi, do vy cãc chi tiêu, nhim vii d duçic Ban chap 
hành Tinh Uy và HDND tInh khOa VI thông qua ciLia narn 2019 nhieu khã nãng së 
hoàn thành dat  và  vuVt  mOc dé ra. Can cO nghj quyêt ye phát triên kinhtê - xà hi 
nãm 2019, tren co sO ket qua thirc hin 6 tháng dâu näm, UBND tinh dê ra mt sO 
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nhirn vij tr9ng tarn cüa 6 tháng cuôi närn 2019 nhu sau: 

1. V khic phtc nhiing vn dé ton tii trong 6 tháng dâu näm 

- Tp trung chi dao,  diu hành, phn du nâng cao k& qua tang tru&ng kinh t 
dê cä näm dt chi tiêu Nghj quyêt HDND tinh thông qua. 

- Tip tic chii dng nrn bat tlnh hInh hoat dng cüa các doanh nghip d có 
giãi pháp h trçy doanh nghip duy trI on djnh san xuât kinh doanh; chii dng lam 
viêc vii các nhâ dãu tu có dr an triên khai chrn, rà soát xem xét gia han  dir an dü 
diêu kin gia hin dê kjp thôi h trçi các nhà dâu tu tháo g các khó khán có lien quan 
den cong tác quán 1 nhà rnxó'c nhãm thüc day triên khai di,r an. 

- Ban hành và dua ra các giái pháp nâng cao chi s nãng hrc cnh tranh cap 
tInh và hiu qua quãn trj và hành chInh cong. 

- Tip tiic trin khai các bin pháp du tranh dé lam giãm tai nan  giao thông, 
ti phm và t nin xã hi, tmnh trng khai thác khoáng san trái phép, buôn Eu xàng 
dâu trén biên, tàu cá dánh bat trái phép ö viing biên ni.róc ngoài. 

- Chin chinh cOng tác quán I quy hoach xây di.rng, dt dai; xu 1' nghiêm vic 
xây dçrng trái phép, phân 10 ban nên. 

- Trin khai thçrc hin D& an thu hiit vã phát trin nhân hrc ngành y t tinh Ba 
Rja - VUng Tàu giai don 20 19-2025, tam nhIn den 2030 sau khi drgc phé duyt. 

2. Tip tVc  thirc hin nhirn vli, giãi pháp ye phát triên KT-XH nãm 2019 

2.1. Các nhim vy tong h9p 

- Trin khai và t chirc thrc hin các ni dung cong vic chuân bj Di hi 
Dáng bô các cap theo chi dao  cüa Trung U'ang và Tinh üy; 

- Xây dçrng K hoach phát trin kinh t x hi, k hoach d.0 tu cOng, k hoch 
dir toán thu chi — ngân sách nba nuOc näm 2020 và triên khai các ni dung dánh giá 
kêt qua thirc hin Ké hoach phát triên kinh tê xã hi 2016-2020; xây drng Kê hoch 
phát triên kinh tê xã hi 5 näm 202 1-2025, ké hoch dãu tu cOng trung han  202 1-
2025. Xay dirng ké hoach tài chInh ngân sách dja phu'ang 3 nãrn 2020-2022 vaxay 
dirng ké hoach tài chInh ngân sách dja phirGng 5 näm 2021-2025 sat vi thirc tê tai 
dja phuung. 

- Lp vâ trInh Thu ti.ràng Chinh phü phé duyt D cl..rong, nhirn vy và dij toán 
chi phi l.p Quy hoach tInh giai don 202 1-2030 djnh hucng den nãrn 2045 dé to 
chirc 1p quy hoach theo quy djnh cUa Lut Quy hoach và các van ban hirâng dan 
cüa ChInh phil 

- Tp trung hoàn thành quy hoach xây dirng; rà soát cp nht quy hoach si.r 
dung dth d trien khai cãc dir an, cOng trInh tr9ng diem cüa Tinh (nhãt là trén dja 
bàn thành phO VOng Tàu). 

2.2. V phát trin kinh t 

- Ban hành: (i) K hoch thirc hin chin higc phát triên cong nghip tinh Ba 
Rja — VQng Tàu den näm 2030, tarn nhin den nãm 2045 theo Chi.rang trInh hinh 

24 



dng so 40-CTr/TU ngày 10/5/2019 cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy; (ii) kê hoch thrc 
hin Chuang trInh quôc gia ye s1r diving näng kr9ng tiêt kim và hiu qua trên dja 
bàn tinh Ba Rja —Vüng Tãu giai don 2019 —2030 d duc Thu tuóng ChInh phü 
phé duyt tai  Quyêt djnh so 280/QD-TTg ngáy 13/3/2019; (iii) quy ché quàn 1 cirn 
cong nghip; (iv) quy trInh thirc hin các thu tc dâu tu' h? tang cim cong nghip; 
dâu tir dir an tht:r cap trong ciim cong nghip. 

- Tip tiic thijc hin Chuo'ng trInh phát triên ngành cOng nghip trên dja bàn 
tinh näm 2019. Tiêp tic triên khai thrc hin Dr an "Phát triên kinh té dy'a trén tiérn 
náng, icn the cia Tinh — PBEG" cüa C quan Hp tác Quôc té Nht Bàn. 

- Thành 1p Ban Quân 1 cãng trung chuyên quôc té và Logistics Ba Rja—
Vüng Tàu dê thrc hin cOng tác quãn i cãng biên thuc tinh; hoàn thành Dê an dãu 
tu xây dirng trung tarn kiêrn tra chuyên ngành tp trung ti Cái Mép — Thj Vái; rà 
soát tiên d thrc hin các dr an cãng biên và câng thüy ni dja chrn triên khai trén 
dja bàn tinh; tiêp tiIc dâu tu' hoàn thin h tang giao thông kêt nôi càng nhu dtrô'ng 
991B, dithng Phijóc Hôa — Cái Mép, buy dng các nguôn lirc và kiên nghj Trung 
uong h trçi von dé dâu tu dr an Câu Phu'ó'c An, duing Long So'n— Cái Mép; tiép 
tiic phôi hçip vâi B Giao thông V.n tâi h9p djnh k' hang nãrn nhàrn th'c hin các 
giài pháp nâng cao hiu qua khai thác ben câng khu vrc Cái Mép — Thj Vài; 

- Duy trI thu'ng xuyên vic nghiên ci.ru da dang, phong phu các san phârn du 
Ijch rnii dáp üng nhu câu thj hiêu cüa du khách; phát trien 1oi hInh du Ijch du'ng 
sOng, du ljch ti'ai nghim; Yêu câu các dir an du ljch bô tn không gian dãu tLr phát 
triên them san phâm du ijch phiic vii khách du ljch; Tang cu&ig cOng tác quán 1' 
nhã nu9c ye du Ijch, quán 1 giá djch vi, bão v mOi tru'O'ng; kiêm soát cht chê v 
sinh an toàn thirc phârn; bäo darn an ninh trt t1r, an toàn cho du khách; Thirc hin 
quãng bá du ljch trên các phixong tin truyên thông quOc tê và trong nithc; Thçrc hin 
cong tác dào t1o, bôi du'ing nguOn nhãn 1irc dtt tiêu chuãn phiic vicho các co sO,  du 
lich, Phé duyt: (i) quy ché quàn 1' Ioi hInh Iu'u trO Hornestay; (ii) kê hoach xây drng 
nhà v sinh cOng cong trên dja bàn tinh; (iii) ice hoach  to chirc ié hi nhac nu'óc Lazer 
ánh sang 2019. Hoàn thành dê an nghién cru thi tnthng và phát triên ngành du llch 
tinh Ba Rja - Vng Tàu giai doan 2018-2025; de an phát triên nguOn nhân 1rc du 
ljch tinh Ba Rja - Vüng Tàu den nãrn 2025, tam nhIn den nãrn 2030. 

- Tang cu'&ng cOng tác phông chng djch bnh trên các loai cay trng, vt 
nuOi. Trong do can tiêp tic tptrung khOng ché djch 10' mOrn long rnóng trên dan 
heo tai các dia phu'Gng, không dê djch bênh tái phát, dông thOi tiêp tVc  tp trung tniên 
khai Kê hoach hanh dng irng phó lchãn cap vó'i bnh Dlch  tã heo Chau Phi, tp 
trung rn9i nguOn hrc dê thirc hin dOng b các giái pháp ngän chn khOng dê djch 
bnh lay lan vào dja bàn tinh. 

- Tp trung thii'c hin các giai pháp c.p bach nhrn khc phyc cánh báo "The 
yang" cüa Lien minh Chau Au ye chông dánh bat hái san bat hqp pháp, khOng báo 
cáo, không theo quy djnh; thirc hin các giãi pháp charn dut tàu cã và ngu' dan tinh 
Ba Rja - Vung Tàu vi phm vüng bién ntthc ngoài. Tiêp tyc tp trung di di các c 
sO che bien hâi san, lông be. 

- Tiép tiic tniên khai thirc hin các ni dung Dé an ngän chtn, khäc phyc tinh 

25 



trtng phá thng, 1n chim dt ri1rng tai  khu bâo tii thiên nhiên Binh Châu — Phuc 
Büu, khân truang triên k}iai Ké hoch trông r11ng trong närn 2019. Râ soát diêu 
chinh, bô sung Chi.rong trInh Nông thôn rnói, Chtrong trInh 135. 

- Hoàn thành các chLrang trinh, d an grn: (i) dir an du tu xây dimg chui 
lien kêt giá trj gia tang trong chän nuôi và chui lien kêt an toàn thirc phârn chän 
nuôi; (ii) di,r an chuyên dôi tr phLrong thirc chàn nuôi h sang chàn nuôi trang tr?i, 
doanh nghip; (iii) dé an dào tao  nguôn nhân hrc cong ngh cao trong nông nghip; 
(iv) dir an cc giâi hóa nông nghip và rng ding cOng ngh sau thu hoach. 

2.3.V dãu tu phát triên 

a) Dãu tu ngun von ngân sách 

- Các chi diu w dy nhanh tin d, hoãn thãnh thu t11c giái ngân vn du tu 
cong 2019; khân trl.rang hoàn thành các thu tiic dê sam to chrc dâu thâu và khói 
cong xây drng các di,r an trong kê hoach näm 2019. 

- Giám sat và chi dao  diu hành ngun vn ngân sách cp tinh bâo dam quy 
djnh cüa Lut dãu ti.r cong vã khã nãng can dôi vOn. UBND các huyn, thj xa, thành 
phO tp trung chi dao  vâ diêu hành các dir an thuc nguôn vOn ngân sách cap huyn, 
bão dam tuân thu các quy djnh ye quail l dir an dâu tir xây dirng cong trinh và khà 
nãng can dOi cUa ngân sách cap huyn, không dé phát sinh tInh trtng nçi d9ng trong 
xây dirng ca bàn. 

- Trin khai và t chirc thirc hin tt chInh sách khuyn khIch xã hi hóa di 
vOi các hoat dng trong linh virc giáo diic - dào tao,  dy nghê, y té, van hóa, the dc 
the thao, rnOi trtthng, giárn djnh tu pháp; cOng khai minh bach  danh rnic dâu W, kê 
cá các dr an da dir kiên dâu tu bang nguOn von ngân sách nhà nuóc trong giai don 
20 18-2020 d các khuyn khIch các doanh nghip có khá nãng dâu tu; nghiên ciru 
xây dçrng các cci chê, chInh sách thun lcii, dc bit là phái tao  dat  sach  dê thu htit 
các nba dâu ni tu nhân. 

b)Dâu tu cüa doanh nghip 

- Tip t11c rà soát, d xü 1 các du an chm hin dang vuang tài san trên dt 
vã bôi thithng GPMB; rà soát, dOn dôc các di.r an dã duc giãn tiên d. 

- Triên khai Huang dn ye quy trInh rut ngan thai gian quyt djnh chü truong 
dâu tis dã ban hành vâ Van bàn hi.rang dan quy trInh dâu thâu hra ch9n nhà dâu tir 
có si:r dçing dat. 

- Thrc hin quy trinh, thu tVc  d 1ra ch9n nhà du tu, thuc dy các dçr an du 
llch lan  t?i  khu vrc Bâi Truac, Müi Nghinh Phong, duang 3/2 thành phô Vüng Tàu, 
dir an Safari, Nüi Dinh và cac dir an tren dja bàn huyn Con Dão. Triên khai theo l 
trInh thçrc hin 36 dr an tr9ng dim cüa Tinh, d sam khâi cOng các dir an. 

- Tang ci.rang cOng tac hu kim dê kjp thai don dc, chin chinh, xü l' di 
vó'i nh€tng dr an dà dirge cap quyêt djnh chü truong dau tu. To chrc dOi thoai giQ'a 
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lãnh dao  tinh, các co quan chüc näng vâi doanh nghip và nhà du ttx theo djnh ks'. 

2.4.V phát trin doanh nghip và kinh t tp th 

- To chirc các 1rp bOi di.rOng, nâng cao näng hrc doanh nhân näm 2019. 

- Tiêp tiic thirc hin các bithc chuyén dOi Cong ty TNT-IH MTV Lam nghip 
Ba Rja — Vüng Tàu thành Cong ty TNHH Hai thành vién. 

- Xây dijng chirnng trInh h trg phát trin HTX giai doan 202 1-2025 gi:ri B 
Kê hoach  và Dâu tu; Tiêp tVc  xây dmg mô hInh (Hi quán hqp tác xã); xây drng và 
nhân rng nhfing mô hInh HTX lam an có hiu qua trén dja bàn tinh; h trçl Cüa 
hang gith thiu san phâm hang HTX phát triên. 

- Duy trl và nâng cao hiu qua hoit dng cüa các T h trçi các dir an dâu tu 
nhàm tháo g& khó khan cho các nhà dâu tu, thüc day giái ngân các nguôn von du 
tix trong nuâc Va nuOc ngoài. 

- To chüc di thoti giüa lAnh dao  tnh, các eo quan chirc nãng vói doanh 
nghip và nhà dâu tix theo djnh kS. 

2.5.V tài chInh ngân sách 

- Phát huy kt qua dat  duqc 06 tháng du nàm, phn du thu ngân sách (v nôi 
dja) cá näm 2019 virqt tôi thiêu 10% chi tiêu dir toán duçic HDND tinh giao. 

- Tong hqp quyêt toán ngân sách tinh nàm 2018 trInh HDND tinh, gui B Tài 
chInh, Kiêm toán nhà nithc dam bào kjp th?i gian theo quy djnh. 

- Tang cuing theo döi, dánh giá, kim tra, thanh tra, giám sat vic chp hành 
k5' 1u.t, k5 cucmg trong quãn l' ngân sách nhà nithc; don dôc thu hôi các khoãn tam 
üng ngân sách den han  cüa các co quan, don vj con nq tam  ung ngân sách. 

- Trin khai các giái pháp d khai thác các ngun thu, chng tht thu ngân 
sách; tp trung xi:r 1, thu hôi nç dçng thuê. 

- Tip tiic rà soát the chucmg trmnh, d an ct tránh trüng 1p và dam báo thirc 
hin các mic tiêu phát triên cüa tirng ngành, lTnh virc; rà soát, thârn djnh giao tài san 
nba nuOc cho các don vj sir nghip cOng ltp theo quy djnh mri ye Quãn 1 st'r di1ng 
tài san nhà nithc. 

- Dy nhanh cong tác thirc hin thoái vn nhà nithc tai  các doanh nghip có 
von nhà ni.râc thuc UBND tinh theo kê hoach  dt ra; tiêp tic thrc hin các giãi pháp 
nâng cao tInh tçr chü cüa các &m vi sir nghip cOng lip. 

- TrInh HDND tinh thông qua các Nghj quyt: (i) b sung quy djnh phan cp 
tham quyên quân l tài san cong tai  các co quan, to chi.'rc, don vj thuc pham vi quán 
1 cüa tinh Ba Rja - VUng Tàu; (ii) diêu chinh djnh müc phân bO d1r toán chi thu&ng 
xuyên ngân sách dja phiscing; (iii) ban hành quy djnh ye ni dung chi và rnirc chi 
hoat dng cüa Hi dông ti.r van thuc Uy ban m.t trn TO quOc Vit Nam cap tinh, 
Ban Tu vn thuc Uy ban mt trn TO quOc Vit Nam cap huyn trOn dja bàn tinh 
BàRja-VüngTàu. 

2.6. V van hóa - xã hôi 

- Tang cung cOng tác tuyên truyn phông chông djch bnh, giám sat và xü 
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1 kjp thñ, không d xãy ra djch lan; nâng cao chit luqng khám, chia bnh; thrc 
hin vic kiêm tra sirc khóe djnh k' cho h9c sinh. Phé duyt Dê an thu hut và phát 
triên nhãn lirc ngành y tê tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 20 19-2025, tam nhIn den 
2030. 

- Chun bj các diu kin tuyn sinh näm h9c m61 2019-2020; trin khai k 
hoach tuyên diing, luân chuyên, chuyên dôi vi trI cong tác näm hçc 20 19-2020; t 
chüc các 1p bôi dixOng chuyên môn, nghip vii he näm 2019 cho can b, giáo viên. 

- Hoàn thành và trin khai: (i) d an Quân 1 giáo diic thông minh giai dotn 
20 19-2025; (ii) dê an phát triên giáo diic và dào tao  tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai 
doan 20 16-2020 và tam nhIn 2030. 

- Phê duyt: (i) ct an Truyn thông v tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2019 
- 2020 và djnh hi.râng den närn 2025; (ii) quy djnh to chirc và hoat dng cüa Trung 
tam van hóa — hçc tp cong dOng xã, phumg, thj trân trên dja bàn tinh. 

- To chirc các hoat dng tuyên truyn và van hóa ngh thut k' nim các ngày 
lê trong 6 tháng cuOi näm. Hoàn thành vic do dac,  khoanh vüng di tIch trén dja bàn 
tinh; triên khai Dêtài thuyêt minh di tIch, danh lam, thàng cânh tinh Ba Rja — VQng 
Tàu. To chirc s kêt Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây drng dai song van hóa" tinh 
Ba Rja - Vüng Tàu näm 2019. To chüc Hi thi thà diêu Vit Nam lan thu VII nàm 
2019; huóng dan, triên khai theo dOi vic thirc hin kê hoach  huân luyn dào tao,  ke 
hoach tO chuc thrc hin Dê an nâng cao the thao thành tIch cao tinh BR-VT näm 
2019. T.p trung triên khai các dir an chông xuOng cap di tIch nhà tü Con Dão, sua 
chtra nghia trang Hang ducing, Hang keo. 

- Tip tiic t chuc hi dngkhoa hçc cong ngh dánh giá d tài dir an khoa 
h9c näm 2019. Kiêm tra tiên d dê tài, dii an den han.  TrInh HDND tinh ban hành 
Nghj quyêt quy djnh ni dung, muc chi cho hoat  dng to chuc Hi thi Sang tao Kgi 
thut và Cuic thi Sang tao  thanh thiêu niên nhi dông tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

- Tiêp tic trién khai cong tác giãi quyt vic lam và cho vay vn giài quyét 
vic lam; xem xét giãi quyêt bão hiêm that nghip cho nguai lao dng; thirc hin các 
chmnh sách di vói nguii Co công, ngu&i nghèo, dôi tuçYng bão trq xâ hi, dOng bào dan tc 
thMu sO,... 

- Tip tic rà soat, thm djnh di tuçng d h trçY v nhà a; nhà v sinh; din, 
nuOc sinh hoat; van hóa, giáo dçic; phát trien san xuât cho dông bào dan tc dê triên 
khai thirc hin; tip tiic thi cong 09 cong trInh giao thông, 01 cOng trInh nithc, 03 
cOng trInh din, 01 cOng trInh thUy lcci thuc Dê an phát trien kinh te - xã hi cho 
dng bào dan tc thiu s giai doan 20 16-2020. 

- Tip tic thirc hien  các thu tiic Chucng trInh 135 giai doan 20 19-2020 ye h 
tr du tu c sa h tng, ho tr phát triên san xuât cho các thôn, âp dc bit khó khãn 
trên dja bàn tinh. 

- Hoàn thành các thu tiic du trdir an du tu nâng cp, sua cha ci sâ vt chit 
cc s& cai nghin tai  Xuyn Mc d tiêp nhn dôi tuçing cai nghin vào lao dng, san 
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xuât. 

- T6  chü'c thirc hin có hiu qua kê hoach phát triên kinh tê-xä hi và bão darn 
an sinh xã hôi ti 3 xã: Hàa Hi, Hôa Hip và Xuyên Môc, huyn Xuyn Mc. 

2.7.Vê v sinh an toãn thirc phâm 

- Tang cithng kiêrn tra cong tác v sinh an toàn thrc ph.m tr cp tinh dn cp 
xã/phuà'ng. Tiêp tic triên khai thrc hin ni dung "Kiêm soát an toàn thirc phârn tai 
88 chç trên dja bàn tinh và xây drng 03 diem kiêm nghim nhanh cô dnh ti các 
chg Xuyên Mc, Dat Do và Bn DInh" nàrn 2019; Dê an quán 1', nhtn din và truy 
xuât nguOn gôc thjt heo, tht gà, trimg gia cam thuc d1,r an rnO hInh chç thI diem 
dam báo ATTP trên dja bàn tinh nàrn 2019; Dê an nhân rng rnô hInh thI diem chg 
dam bão an toàn thirc phârn t.i ch Dat DO và ci Ben DInh - thành phô Vüng Tàu. 

- Tang cu'ng cOng tác kiêm tra v sinh an toàn t1c phârn di vói các ca s 
san xuât kinh doanh nông san, thOy san trên dja bàn tInh; kiêm tra, giárn sat vic sari 
xuât, kinh doanh, nhp khâu thirc phârn chirc nàng; bào darn an toàn v sinh trong 
an uông, thirc an dung phô, bêp an tp the ti các kim cong nghip... To chtrc các 
lOp tp huân ye an toàn v sinh thçrc phâm nông san, thOy san cho ngu'&i dan; ch 
dng trong cong tác lay mâu kiêm tra chat 1ung an toàn thrc phâm nông san, thüy 
san trên dia bàn tinh,... 

- Tp trung chi d?o  xãy dirng và phát triên các vOng nguyen 1iu san xuât nông 
san thirc phâm antoàn; thiic day áp diing rng rãi mô hInh VietGAP và hInh thành 
h thông phãn phôi thirc phâm an toàn. 

- Chü dng dua tin, tuyên truyn khách quan, trung thuc, kjp th&i v thirc 
phârn an toàn, nhât là các diên hInh sànxuât, chê biên, Iuu thông thirc phrn an toàn 
và các vii vic vi phm an toàn thrc phâm. 

2.8.Vê quãn I quy hoch, tài nguyen - môi truOng 

- Tiên hanh ia soat, danh gia lal tinh hinh thirc hiên toan bô cac quy hoach 
tong the phát triên kinh te — xã hi tinh và cap huyn, các quy hoch phát triên ngành 
và san phâm dà du'9c phê duyt tr truâc den 31/12/2018; trien khai cong tác 1p quy 
hoach theo quy dinh cOa Lut Quy hoach và các van bàn pháp 1 hithng dn thi hành 
1 ut 

- Hoàn thành danh myc các di,r an có thu hôi din tIch six dyng dat e thyc hin 
trong näm 2019 và 2020 trén dja bàn tinh Ba Ra - Vüng Tàu; danh myc các dir an 
chuyen muc dIch sü dyng dat t11 dat trông lOa, dat thng phOng h, rrng dc ding dê 
thirc hin các dir an dâu tu trong näm 2019 và 2020 trên dja bàn tinh; d an Môi 
trung thông minh trên dja bàn tinh; quy hoach tài nguyen nithc tinh Ba Ra — Vng 
Tàu den nãrn 2025, tarn nhIn 2035 — Phân tài nguyen rnróc m.t. 

- Tp trung thçrc hin các nhirn vy, giãi pháp duc giao dê xü 1 các diem 
nOng ye mOi truO'ng nãm 2019 theo K hoach s6 54/KH-UDND ngày 17/4/2019 cüa 
UBND tinh. 

- To chirc Phiên h9p 1n thir 13 Uy ban Bão v môi trung 1uu virc h thông 
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song DOng Nai tai  tinh Ba Rja — Vi:ing Thu69. 

- Tang cthng quán 1' hot dng thoát nuâc, dam bào chông üng ngp trên dja 
bàn tinh nhât là khu vlrc do thj. Thanh tra, kiém tra cong tác báo v môi truO'ng dôi 
vai cac Co so san xuât, kinh doanh, trong do tp trung vào các loi hInh san xuât: 
chê biên hâi san, chãn nuOi heo, ché biên tinh bt ml, cao su, 1uyn phôi thép. 

- Hoàn thành D& an Chông i1n thc giao thông; D an Giao thông thông minh 
trên dja bàn tlnh. 

2.9. V quôc phông - an ninh, trt ty' an toàn xä hi 

- Duy trI chê d tr1rc sn sang chin du 0 các cap, phôi hçip vói các hrc ltrcng 
gicr vQ'ng on dnh an ninh chInh trj - trt tir an toàn xã hi. 

- Tang cix0ng cong tác tun tra kim soát, x0 l nghiêrn các hành vi vi phm 
trt tir an toàn giao thông; dâu tranh kiêm chê và giâm ti phrn, nâng cao t' 1 diêu 
tra phá an. 

- Chó tr9ng cOng tác kiêm tra thirc hin các quy djnh ye phOng cháy, chaa 
cháy; dam báo an toàn tuyt dOi khi diên ra các sçr kiin  chjnh trj, kinh tê, xâ hi. 

2.10. V cãi cách hành chInh 

- Tang cuOng trách nhim pIii hçip giiTa CáC co quan, thirc hin tot cong tác 
tiép nhân, giai quyêt thu tuc hanh chinh tal cacco quan, dan vi, dia phuong, han chê 
tlnh trng hO so' ton d9ng, trê hçn, khi hO so' trê hçn can có van bàn xin lôi, giãi thIch 
1' do dôi vOi to chOc, cá nhân. 

- Tiêp nhn và xü' 1 kp th0i nhQng thông tin phãn ánh cüa nhân dan và doanh 
nghip ye duOng day nóng cãi cách hành chinh tinh; tiên hành kiêrn tra cãi cách hành 
chInh, thrc hin thanh tra, kiêrn tra cOng vii theo kê hoch nãm 2019. 

- To chOc Hii nghj dánh giá kt qua chi s cal cách hành chInh tinh PAR 
INDEX và các chi so cO lien quan vâ dé xuât các giái pháp hiu qua dê nâng cao các 
chi so cãi cách hành chInh cap tinh nãm 2019. 

- Tip tiic thirc hin Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh 
phü ye thi.rc hin Co chê mt c0a, rnt c0a lien thông trong giái quyêt thu tijc hành 
chInh ti tinh sau khi có huó'ng dn cüa Trung ucing. Tiêp tVc  duy trI, nâng cao chat 
krcing giái quyêt thu tllc hânh chInh theo co ché mt ccra, mt c0a lien thông t?i  sO, 
ngành, dja phuong. 

- Tip tic thirc hin Phuong an giao chi tiêu tinh giãn biên ch trong co' quan 
hành chInh thuc tinh giai don 2015 — 2021 theo tinh than Nghj quyêt sO 39-
NQ/TW ngày 17/4/20 15 cüa Bô ChInh trj. 

2.11. Ye thanh tra, khiu ni t cäo vä phOng, chôn tham nhüng, thi 
hành an hành chInh 

- Ttp trung tham mu'u giái quyet các viii vic khiêu ni, to cáo; rà soát các vii 

Chü ijch UBND tinh B Ria — Vüng Tàu daiig dLrçlc giao chirc Ch6 tch Uy ban Báo v môi trtthng Itru vt,rc h th6ng song Eng 

Nai nhim kS'  2019-2020 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
çHU ,flCllh/ 

CHU TICH 

vic khiêu nui, to cáo phirc tap, ton d9ng, kéo dài dê có k hoach, giãi pháp cy the 
dé tp trung giái quyêt, chii tr9ng to chüc dôi thoi khi giái quyêt các vi vic, nâng 
cao hiu qua giái quyêt khiêu ni, giãm tInh trng khiêu nai  kéo dài. 

- Thrc hin cp nht dt1 1iu vào phân mêm quãn I cong tác tiêp cong dan, 
xcr l don thi.r khiêu nai, to cáo nghiêrn tüc, kjp thai, day dü; triên khai thirc hin 
md rng phân mêrn den các phOng thuc UBND cap huyn và UBND cap xã và 
xây dirng cong thông tin din t1r dé cong khai kêt qua giãi quyêt don thu' den 
ngLthi dan. 

- Thirc hin tot quy ch phOi hcp hu kiêm doanh nghip, rà soát ké hoch 
kiêm tra doanh nghip, tránh vic kiêrn tra tràng lAp gi&a các s ngành, darn các 
ngành, các cap khOng kiêm tra doanh nghip qua 01 lân/nArn. 

- Tp trung thçrc hin các bàn an hânh chInh chu'a thi hành xong. 

2.12. Cong tác dôi ngoi, hi nhp kinh té 

- T chirc kjp th&i, chu dáo các doàn cong tác nu'óc ngoài den lAm vic t?i  tinh 
và các doàn cong tác cüa tinh ra nuOc ngoài; triên khai thc hin các nhirn vii trong 
Ké hoach cOng tác dôi ngoi nAm 2019. 

- QuAn I hot dng cUa các doAn phóng viên, hang thông tan nuôc ngoài den 
tác nghip tai  tinh; dOng thô'i, thiêt l.p các rnôi quan h hp tác vâi các doàn phóng 
viên, hang thông tan nu'óc ngoIi nhAm thông tin ye hInh ánh Ba Rja-Vüng TAu den 
btn be quOc té. 

- Dy manh  vic trao di, cp nht thông tin v tInh hinh kinh tê - xA hi cña 
nh vài các dja phu'ong nu'óc ngoài, nhât là các da phu'ong dA thiêt 1p quan h hQ'u 

nghj và hçp tác vOi tinh Ba Rja — Vung Tàu. 

No'i n/i/in: 
- Vtn phông ChInh phü; 
- BO Ké hoach và Dâu ttr; 
- lhixOng trçrc Tinh üy; 
- Thng trirc HDND tinh; 
- ChQ tich Va cãc Phó ChU tich UBND tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- Các Dai biêu HDND tinh khóa VI; 
- Lisu: VT, TH. 

Nguyn Thành Long 
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