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S& /BC-UBND Ba Rja - Ving Tàu, ngày 'O thcng näm 2019 

BAO CÁO 
TInh hInti kinh tê - xã hi, quc phông an ninh qu I 

vã môt so nhim vm tr9ng tam qu II nám 2019 

Trin khai thirc hin Nghj quy& 01/NQ-CP cüa ChInh phü và các Nghj quy& 
Hi dông nhân dan tinh, UBND tinh dã ban hành Chucng trInh hành dng so 
91/QD-UBND ngày 17/01/2019 thrc hin Nghj quyêt so 01 /NQ-CP cüa ChInh 
phü, Kêt lun so 620-KL/TU ngày 11/12/2018 cüa Tinh üy và Nghj quyêt so 
33/NQ-HDND ngày 14/12/20 18 cüa Hi dông nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu 
khóa VI, qua 3 tháng thrc hin, UBND tinh dánh giá kêt qua nhu sau: 

I. Khái quát tInh hInh kinh t - xã hi, QPAN Qu I näm 2019 
A . 1. Ve phat trien kmnh te: 

- Giá trj san xut cong nghip không tInh du thô và khI d& dat  63.885 t$' 
dông, tang 7,66% so vói cüng kS'  NQ 9,11%)1;  tInh theo chi so san xuât cong 
nghip (lIP) tang 7,67%2,  trong do: ngành cong nghip ché biên ché tao  thng 
11,92%, ngành khai khoáng tang 2,21%, ngành san xuât và phân phôi din, khI dot 
bang 99,03% so cüng ki'; ngành cung cap nixOc, hoat  dng quãn 1 và xü 1 rác, 
nuâc thai tAng 1,21%. Du an Nhà may San xuât hat  nhira polypropylen và kho 
ngâm chüa khi dâu mO hóa lông (Hyosung): dâhoàn tat san lap, cãi tao  m.t bAng 
toàn dir an, dang trInh BO Xây dmg các ho s cap phép xây dirng nhà may dir kiên 
triên khai xây dirng trong tháng 6/2019; Dir an To hqp Hóa dâu Mien Nam: dã 
kh&i cong 3 gói thâu3  và dang hoàn tat ho so trInh B Cong thuong phê duyt thiêt 
kê co sâ và thiêt kê k5 thut nhà may chInh, dir kiên khâi cOng xây dimg cuOi nAm 
2019, dông thii trInh Bô Tài nguyen Môi trtr&ng phé duyt diêu chinh báo cáo 
dánh giá tác dng môi truYng do diêu chinh quy mô dir an và ho so giao 181 ha 
m.t nux9c dê xây dmg cãng. 

- Tng m1rc ban lé hang hoá dat  10.786 t dng, tAng 11,31% so vi cüng k' 
(NQ 13,95%); chi so giá tiêu dung (CPI) tháng 03/2019 trên dja bàn tinh giAm 
0,37% so vi tháng truóc và tAng 1,42% so vth tháng c1ng kS'. 

- Doanh thu 4n tãi, kho bäi và djch vi h trçi 4n tãi dat  4.685 t dng, tAng 
13,87% so vài cüng k' (NQ 3%), riêng djch vi cãng khoãng 989 t) dông, tang 
14,95% (NQ 4,80%); djch vii lixu trü dat  1.411 t' dông, tAng 16,75% NQ 

Qu' 1 nm 2018, GTSX cong nghip tang truOng 7,19% 
2 Tuy nhiên nu tinh chung chi so san xut toàn ngành cOng nghip (cá d&u khI) giãm 1,56% so vOl cOng kS'  nm 2018. Trong 
dO: Chi sO san xut khai khoáng bang 93,21%, nguyen nhân lam cho chi sO ngành khai khoáng giãm là do san ltrqng khai thác 
dAu tho giãm 9,62%, san lucing khl giâin 3,91%. 

Mat bang,  nao  vet khu cang, bôn be. 
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14,95%). Chinh quyn các cp, doanh nghip du ljch, khu du ljch trén da bàn dA 
to chrc nhiêu hoat  dng nhàm thu hilt khách du ljch, nhix: tO chüc các hoat dng 
van hóa — van ngh, trang trI du&ng hoa ngh thut và Hi Hoa xuân K' Hcii 2019; 
kêt hçp vói các chuong trinh biêu diên ca máa nhac, ngh thut quân chüng, nghi 
thüc Countdown (dêm ngucc) chào näm mói K Hcii 2919; to chirc ban pháo hoa 
tai 07 diem4  trên dja bàn tinh... Lixçmg khách du ljch den Ba Rja - VQng Tàu tiêp 
tic tang, li.rçit khách do các Ca s h.ru tril phiic vii 1.608 ngãn h.rçit, tang 12,97% so 
vói cilng k' näm 2018; trong do khách quôc tê h.ru tril dat  130 ngàn luçit, dat 
26,5% ke hoach näm, tang 17,1% so vâi cUng ks'. 

Trong qu I, dA dira vào hoit dng 2 khu du ljch: Khu du ljch Hampton - 
Melia Ho Tram (giai doan  1) von dâu tu 1.500 t' dông quy mô 300 phOng và Khu 
du ljch sinh thai biên Sao Mai — Vüng Tàu vOn dâu tu 300 t vào hoat  dng 30 
phOng. 

- Kim ngch xut khu trlr du khi dt 937 triu USD, tang 11,72% (NQ 
12,10%); Kim ngch nhp khâu dat  1.529 triu USD, tang 3,21%(NQ 11,5%). 

- Giá trj san xut nông nghip dat  1.870 t' dng, tang 3,57% so vói cüng kS' 
(NQ 3,81%), trong do: trông trQt tang 3,50%, chãn nuôi tang 3,67%. Din tIch cay 

hang näm vi Dông Xuãn 2018 — 2019 dã xuông giông 11.987 ha, dat  98,6% ke 
hoach vii; din tIch và san krcing các loi cay trông chInh thu hoach khoãng 852 ha 
lüa (san htctng 5.606 tan), 1.136 ha bäp (san lwcing 6.817 tan), 3.226 ha rau các 
loai (san lwcmg 63.286 tan), du các l°ai  150 ha tsán lu-cing 188 tan),...; nguôn 
nuâc tir các ho chira, dp dâng dam bào tuâi phiic vi cho 6.193 ha lüa Dông Xuãn 
2018-2019, dat  100,2% kê hoach tuâi, không xãy ra tInh trang thiêu ntrâc trong san 
xuât trông trçt. 

Dã trin khai K hoach hành dng lrng phó khn cp vói Djchbnh tà heo 
Châu,  Phi trên dja bàn tinh5; các ca quan chcrc nang tang cu?ing kiêm soát vn 
chuyên heo và san phâm heo ra vào tinh, kêt hqp v&i tang cu&ng cong tác tuyên 
truyên, chuyên giao k thut phOng chông djch; chi dao  các ca quan thông tin dai 
chüng thông tin kjp thai, chInh xác cho ngu1i dan ye din bién tInh hInh djch bnh 

A A A A va cac bien phap phong chong dch theo nguyen tac vua bao dam yeu cau phong, 
chông djch bnh, vüa bão v san xuât, tiêu thii san phâm thjt heo, tránh gay hoang 
mang trong xA hôi. Cong an tinh bô trI can b trrc 24/24 thucmg xuyên tai  các  tram 
Kiêm djch dâu môi giao thông cüa tinh. Cc Quân 1 thj trumg tinh chü dng phôi 
hp vâi 1rc 1ung Cong an, Thu y, Thanh tra Nông nghip và Phát triên nông thôn 
tang cixng cOng tác kiem tra, kiem soát vic 4n chuyen, luu thOng, buôn ban 
dng 4t, san phâm dng vt trén dja bàn, kip thai phát hin và xCr ! nghiêm cac 
hành vi vi pham. 

-  Giá trj san xuât lam nghip dat  18,04 t dng, tang 1,19% (NQ 1,19%). Các 
hrc luqng chtrc nãng dã tang cthng cong tác tuãn tra báo v thng, nhât là các khu 

4 Thành phi,: VQng thu. Ba na; thj xa Phü M; Các huyn: Xuyën MOe,  Dt Do va COn Dão 
Hin tai  18 tinh/thành trong cã ntrre d cOng b6 dich tá heo Châu Phi,. 
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rrng thuing xày ra tInh trng phá rrng 6;  Tii d.0 müa khô 201 8-2019 dn nay, trên 
dja bàn tinh chi xày ra 01 vi cháy rung thuc lam phân khu bão ton Binh Châu - 
Phtróc Biru, vâi din tIch cháy gân 0,4 ha, müc d thit hai  khoáng 10%. 

- Giá trj san xut ngu nghip dat  2.524 tr dng, tang 4,21% (NQ 4,21%), 
trong do: khai thác tang 4,20% và nuôi trông tang 4,45%. Dä dóng mâi 10 tàu Ca, 

tong so tàu cá hin nay là 5.870 chiêc, tong Cong suât 1.430.112 CV (trong dO 
3.105 chiêc có cong suât trén 9OCV, chiêm 52,9%). 

San luvng khai thác thUy san trong qu I khoãng 86.5 80 tn, tang 2,8% so 
cüng ks'; Triên khai các giãi pháp quyêt 1it thrc hin Nghj quyêt so 12-NQ/TU 
cüa Ban ThisOng v11 Tinh Uy, tuy nhien tInh hInh tàu cá vi phm vüng biên nuâc 
ngoài van cOn xây ra, cii the: Trong 03 tháng dâu näm 2019, có 04 tàu cá vOi 32 
thuyên viên bj chirc náng Indonesia vây bat và 02 tàu cá cüng 06 thuyên viên chy 
thoát. Ngoài ra, ti'r ngày 20/12/2018 - 29/01/2019, B Tu 1nh Vüng 2 Hài Quân dã 
phát hin 21 tàu cá cüa tinh có hành vi vuqt sang vüng biên Indonesia dánh bat hâi 
san trái phép, cia l.p biên bàn xü 1 10 tàu, các tàu cOn lai cia chay thoát, hin So 
Nông nghip và PTNT clang phôi hçip vOi B chi huy Bô di Biên phOng tinh diêu 
tra, xir 1 vi pham hành chInh theo quy djnh. 

2. Thu chi ngân sách, du tii và phát trin doanh ngIiip 

a) Thu — chi ngân sách 

- Ttng thu ngãn sách trén dja bàn: Qu I uOc khoãng 20.868 t dng, dat  28% 
di,r toán, tang 5,4% so c1ng ks', trong do: thu tr dâu khI khoâng 6.209 dông, dat 
26,9% d,r toán, bang 81,9% so cung ks'; thu thuê xuât, nhp khâu 4.290 t dông, dat 
2 1,5% dr toán, bang 95,4% so ci1ng ks'; thu ngân sách ni dja 10.368,6 t)' dOng, dat 
33% dr toán, tang 13,1% so cung k' (NQ 12,43%), trong do thu ngãn sách dja phucrng 
duc huOng khoãng 5.023,9 t dông, dat  29,3% dr toán, tang 3,8% so cüng ks'. 

- Tng chi ngân sách trên dja bàn: Qu I uOc khoãng 3.703 t) dng, dat  20% di,r 
toán, tang 5,56% so cUng kSr  (NQ 6,15%), trong do: chi dâu tu phát triên 1.912 t3 dông, 
tang 6,6% so ciing kS';  chi thung xuyên 1.790 t3 dông, tang 4,45% so cüng ks'. 

Dã ban hành Quyt djnh cong khai dr toán ngân sách näm 2019 và cong khai 
quyêt toán ngãn sách dja phi.wng näm 2017. 

b) Du tu Va phát trin doanh nghip 

- K hoch du ttr nun vn ngn sách tinh näm 2019 tng v6n du tu là 
5.175 t dông; trongdó: bô trI von thanh toán cho 78 drán hoàn thành, triên khai 
129 dr an chuyên tiêp, kh&i cOng mOi 48 dr an, bô trI von bôi thuOng giãi phOng 
mt bang 26 dr an và 109 dir an chuân bj dâu tu. Hang tháng, UBNID Tinh cia to 
chüc giao ban xây dimg ccr bàn djnh kS'  dê thüc day tiên d các dir an dâu tu công, 
tháo gi khó khan, vuOng mac trong trien khai các d an dau ti.r cOng, nhât là cong 
tác bô thuOng giái phóng m.t bang cho các dir an tr9ng diem. 

6 lrong qu I d phát hin 26 vi,i vi pham, các hành vi vi pham chü yu là: Don ha cay rrng trái phép (10 vy), phá rirng (03 vy v&i 
din tIch 0,204 ha), vn chuyan lam san trái phép (08 vy), quàn l dng vt hoang da trái phdp (01 vy) và vi pham khác (04 vy), 
d tich thu 3,81 m3  g ti-en, 1,3 m' go xé, 53 con dng 4t rrng,... và tién hành xir phat hnh chInh ctôi vài các vii  vi pham. 
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V tInh hInh giài ngân: Giá tn giâi ngân vn Tinh quãn 1 dn ngày 

3 1/3/2019 là 1.229,129 t dông, dit 23,28% tong ké hoach von 2019. bàn b sO 
vn giài ngân trong qu I là von ngân sách tinh; các nguôn von cèn 1i dêu chixa 

giãi ngân (nguon von Trung lxclng dâu tu theo các chrnmg trInh và ODA; nguôn 

vOn TP HCM tài trg). 

Trong 48 dir an dizcyc b trI vn khâi cong mói, dã kh&i cOng 05 di an7, 15 
dir an dang to chc dâu thâu, các dir an cOn li dang 1p Va thâm djnh thiêt ké - 

tOng dir toán; các dir an chuyên tiêp triên khai theo tiên d ké hoach von. 

Trong qu I, dã trInh Hi dng Nhân dan tinh thông qua: (i) chü tri.rcrng du 

ti.r 02 dir an trçng diem: Nao  vet kênh Ben dInh - thành phô Vüng Tàu; thông qua 

Báo cáo nghiên ciru tiên khá thi dii an Câu Phithc An, thj xã Phü M9 và huyn 

Nhcin Trch - Dông Nai, dê trInh Thu tuOng ChInh phü quyêt djnh chU trucYng dâu 

tii; (ii) Ban hành Nghj quyêt phê chuân bO sung danh miic dir an dâu tr cong cho 

phép chuân bj dâu tu 24 dr an nàm 2019, dê khâi cOng trong näm 2020; (iii) diêu 

chinh Nghj quyêt so i 3/NQ-HDND ye xâ hi hóa lam cc so day manh  thu hut dâu 

tu theo hInh thIrc Xã hôi hóa. 

c) Du tu' cüa doanh nghip trong và ngoãi nu'ó'c: 

(i) V thu hut d.0 tu: 

- Ddu tic nuc ngoài: Trong Qu I dã thu hut dtu tu mOi 10 d an vOi tng 

von dâu ti.r däng k 176 triu USD8  và diêu chinh tang von cho 11 dçr an vOi tong 

von dâu tu däng k$' tang them 3 80,5 triu USD9; mua cô phân/phân von góp/góp 

von cüa 04 nba dâu tu nuOc ngoài vOl tong giá tn khoáng 44,3 t' dông. 

- Dcu tic trong nwác: Trong Qu I dã thu hñt du tu mOi 12 dir an discic cp 
m&i vOi tong von dang ky 2.767 t dông'°  và 03 dir an tang von dâu tu vOl vn 

tang them 484,6 t' dông'1. 

Truäng tiu hQc xA Hc Dch, TruOng MN HOa Hip 2, MN COn Dáo, Tràn xa 10 h Gia Hodt 1, DOng mài 2 boong tong Biên 
phOng tinh. 
8  03 dw an Ithong th dung d&  1) Cong ty TNHH American Bureau of Shipping Vit Nam (0,65 triu USD), 2) Cong ty TNHH 

ADRA Group (0,15 triu USD); 3) COng ty TNHH Dooil Vina (0,17 triu USD); 07 dw an có s& dung dat:  1) Nhâ may san xuát 
quy mô nhO khI hOa lông (LNG) - Cong ty TNHH Khi Nhiên Lieu  Giao Thông Vn Tài PVGAZPROM (12,6 triu USD), 2) Nhà 
may gia cong khuôn mâu Xinpeng Foshan (0,3 triu USD), 3) Nhà may san xut, chê bién dam go xut khu (3,21 triu USD),4) 
Nhâ may san xut cà phê hOa tan Marubeni ti Vit Nam (115 triu USD), 5) Nhà may san xut, gia cong si tai  KCN Châu Dirc 
- Zhejiang Aojia Textile Co., Ltd (5 triu USD), 6) Dtr  an COng ty TNHH San Xuât AJ Solutions tai  KCN Châu Dfrc - AJ 
Solutions Co., Ltd (04 triu USD), 7) Nhà may san xuat phi gia xi mang xanh -Cty TNHH Tài nguyen Cl-IC VN (35 triu USD). 

1)Nhà may din mttthi KCN Châu DCrc (tang tir 82 triu USD len 106,4 1 triu USD), 2)COng ty TNHH Pavonine Vina tai 
KCN M Xuân B1-Tién Hông dAng k (tang tr 20 triu USD len 30 triu USD), 3)Nha may xm.r 1 và tái che bi là thép tai  Vit 
Nam (VPR) tang tr 115 triu USD len 128 triu USD, 4)Nhà may san xuât hçip chat Zirconium Vit Nam (tang ttr 54,58 triu 
USD len 197,18 trieu USD), 5)COng ty TNHH Nitori Ba Rja - VOng Tàu (tang t& tr 106,89 triu USD len 164,7 triu USD), 
6)Di,r an Cong ty Trách nhim hu h?n  Zirtec (tang tr 9,5 triu USD len 12 triu USD), 7)Di.r an san xuôt vã tiCu th các san 
pham kinh ni (tang tr 323,01 triu USD 18n 418,53 triu USD); 8)Di,r an Cong ty TNHH Sungjin tai  KCN Châu fXrc dang k' 
tang them 110.000 IJSD (tang tr 1,2 triu USD len 1,31 triu USD), 9) Nhà may PhO M 3 ti KCNCS PhO M5' 3 cUa Cong ty 
Co phãn Gas Vit Nhãt dang k' tang them 3,5 triu USD (tang tü 30 triu USD len 33,5 triu USD), 10) Dir an Cong ty TNHH 
Yoshino Gypsum Vit Nam tai  KCNCS PhO M5' 3 dang k tang them 30 triu USD (tang tr 20 triu USD ion so triu USD), 11) 
Dir an Cong ty TNHH San xut Giày Vinh Uy II tai KCN DOt Do I dang k' tang thOm 01 triu USD (tang tir 1,1 triu USD IOn 
2,1 triu USD). 
'° (1) NhO may sOn xuAt hqi vO sy ham cOa Cong ty CP DAu Tr COng Nghip Xuát Nhp Khu DOng Duong; (2) Tng kho Binh 
Thanh (Gilimex) cOa Cong ty TNHH MTV Kho vn Gilimex; (3) DOu Ut tOu cao tôc tuyén Vung TOu - COn DOo cOa Cong ty CP 
tOu cao tOe PhU Qu6c (175 t ding), (4)Dm,r an Dtr&ng Ong cOp khf cho kim virc Khu COng nghip M XuOn BI cOa Cong ty CP 
Cong ngh Du khi Vit Nam (59,81 t dng), 5) Nhà may sOn xuOt gach  khOng nung tai  KCN ChOu Dfic cOa Cong ty TNHH 
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Lily k dn nay có 362 dir an du tu nuóc ngoài và 531 d an du tu trong 
nuâc cèn hiu 1irc vâi tong von dâu tu däng k 27,8 t do la M vâ 279.9 18 t 
dông. 

(ii) V giân tien do dcu tw. ctu nAm 2019 dn nay giân tiên d du tu cho 03 
dv á&2. Các nhà dâu tu dixçic giân tiên d dã có Giây chüng nhn quyên st'r dmg 
dat hoc dâ &ra dir an vâo hoat dng mt phân hoc xây dimg dâ dang; nba dâu tu 
dA có cam két và chirng minh ducic khà näng thirc hin dr an, thrc hin k qu du 
tu dam bão thirc hin dr an và dA thirc hin k qu5 báo dam thirc hin dir an vOi so 

tiên k qu 28,1 t' dông 

(iii) V chm düt hoat  dng dr an: Trong Qu I nam 2019, dã chm dt hoat 
dng 01 dir an'3  và 01 chü tnxang dâu tu nguyen nhân do nhâ dâu ti.r không tiêp tiic 
triên khai thirc hin di,r an và chm triên khai thrc hin dr an. 

Tng cong tilt th?yi dim 1p Phucing an xilr 1 dv an chm tri& khai vào nàm 
2014, den nay Tinh dã thrc hin châm dirt hoat dng 138 dir an (35 dr an trong 
khu cong nghip, 52 dr an nhà a, khu do thj vâ 51 dir an khác ngoài khu cong 
nghip)'4. 

- V xü 1 các dr an chm tri& khai: Qua rà soát, dn nay trên dja bàn tinh 
con 76 dir an chm triên khai (gom 01 dii an trong khu cOng nghip và 8 dr an ha 
tang khu cong nghip; 32 di,r an nhà , khu dO thj; và 35 dr an khác ngoài khu 
cong nghip). Trong Qu I: Dang rà soát châm dit hoat dng 01 dir an thu cap 

trong Khu cOng nghip, dOn dOc các chü dâu tu h tang Khu cOng nghip day 
nhanh tiên d triên khai dr an; Rà soát phân nhóm xir 1 các dir an nhà , khu do 
thj; dOi vói 35 dr an khác ngoâi khu cong nghip, To chuyên viên giüp vic Ban 
diêu hành phrnng an xilt 1 dr an chm triên khai và các ngànb có lien quan to 
chüc lam vic vai 22 nhà dâu tu dir an du ljchven biên, dä trInh UBND tinh xem 
xét giân tiên d dâu tu 03 dir an du ljch'5  vâ châm düt hoat  dng 07 dir an du 1jch16. 
Các dr an cOn lai  dang thirc hin tong hçip xilr 1 trong tháng 4/2019. 

(iv) V trin khai các thim vi tr9ng tam Qu 112019: 

- Ba t chüc ngày hi H9p mt doanh nghip và nhà du tu Xuân KS'  Hçii 
2019 vâi sr tham dr cilia han 300 doanh nghip, nba dâu tu, tO chüc hip hi nuOc 

Xây Drng Tru&ng Vinh Klrnng (10 t' dng), 6) Gia cOng da thuc và san xu& chat keo dfnh dOng trong cOng nghip cOa Cong ty 
TNHH SF Thith Van (10 t' dOng, 7) Nhã may din mt träi ho TAm Be cOa Cong ty TNHH Phat tri6n Nang Iuç9  CY (796,7 t' 
dông), 8) Nhà may din mt trôi H Gia Hoët 1 cüa cong ty TNHH DAu tu Nang hrqng Tr nhiên DTD (766 t dong), 9) TrAng 
nârn rng di,ing cOng ngh Jot - Cong ty CO phân Dâu tu Dá Bac (16,9 t dng; 10) TrOng nam Ung dting  cong ngh Jot - Cong ty 
CO phAn PPC VUng Tàu (16,9 t dAng); 11) TrÔng nâm trng ding cOng ngh lot - Cong ty CO phân NOng nghip Xanh VOng Thu 
(16,9 t dong), 12). KDL nghi duOng ATC resort COn Dào cUa Cong ty CO phân KDL nghi thrOng (533,2 t' dAng). 

(1) Dtr  an LCD Hung Thai — Cong ty CP Djch vi,i Hang hãi Hung Thai (tang tr 332 t' dAng iOn 451 t' dng), Nhà may thép can 
nguOi ThAng NhAt t0i KCN PhU M5i I cüa COng ty Co phAn Thép tAm Ia ThOng NhAt (tr 625 t dOng len 740,62 t'd6ng; TuyOn 
Ong truyOn tOi nuàc và nhà may nuOc TOc TiOn cUa Cong ty TNHH TOp  doàn Hal ChOu Vit Nam (tang tO 310 t' dOng IOn 560 t' 
dOng) 
t2KDL Dai Duang (23,25 t' dOns); KDL nghi duOng Cantavil Long HOL cUa Cong ty CP PhOt triAn nhà Dewon ThO DOc; KDL 
Hông Quang — Long Hal (4,8 t dOng) 

Nhà may Diligo (50 t dông). 
' NgoOi ra tr nOm 2015 den nay, UBND tinh cia chAm dirt hiu Ic pháp I 67 vAn bOn chAp thuOn chü tnrcing dAu tu do các nhA 
dAu tu khOng thi,rc hiOn  các thu tl,lc chuAn bj dAu tu theo quy djnh. 
' KDL nghi duOng cao cap Trung ThOy, KDL c vua the giâi, KDL sinh thai rrng và biOn Thành DO. 
16 Khu bit th Ngân Hip, Khu du ljch Ngãn San, Khu biit th Ngãn San, Khu du Ijch TruOng Phat, Khu nghi duOng Thông 
Xanh, KDL Kim cuang — Long HOi vA Khu du ljch Binh An (Cong ty lhiOn An). 
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ngoài, tai  hi nghj tinh dâ trao Quy& djnh chü tri.wng d.0 tu, Giy chirng nhn du 
tu cho 02 dir an nuâc ngoài và 05 dr an trong ni.râc vcñ tong vOn däng k 162 triu 
USD và 1.728 t5' dông. 

- V trin khai các di,r an trçng dim: dã xây dirng 1 trInh và báo cáo Ban 
thi.r&ng vii Tinh üy 34 dir an trQng diem (gom 16 dir an dâu tii cong'7  và 18 dci an 
kêu gçi dâu tu ti'r von doanh nghip và các nguon von khác'8) theo Thông báo so 

1616-TB/lU ngày 31/01/2019 cüa Tinh üy dê thiic day tiên d triên khai cüa các 
dr an. 

- Dã ban hành Quy& djnh s 165/QD-UBND ngày 22/01/2019 v& quy djnh 
tiêu chI xét ch9n nba dâu tu và dir an dâu tu ye nông nghip üng dung Cong ngh 
cao, nông nghip sch trên dja bàn tinh. 

d) Phát trin doanh nghip: 

Dã cAp giy chirng nhn däng k doanh nghip cho 243 doanh nghip thành 
1p mói, tang 1 1,47% so cüng ks', vài tong von däng k 2.294 t dông, bang 
81,69% so cüng kS'; cap giây chirng nhn däng k hot dng cho 27 chi nhánh, van 
phông dai  din; däng k tang vOn cho 16 doanh nghip vâi so von tang 577,53 t' 
dông, tang 168,11% so cüng ks'; Däng k 41 doanh nghip giâi the và 83 doanh 
nghip tam  ngung hoat dng trén dja bàn tinh; Trong Qu I näm 2019 Co 221 
doanh nghip hot dng tr& 1i trong do: 216 doanh nghip dâ hoat dng trâ lai  sau 
khi hêt th?ñ hn tam ngixng  hoat  dng theo qui djnh và 05 doanh nghip quay lai 
hoat dng truOc thai han. 

LUy k tInh dn cu& tháng 3 1/3/2019 trên dja bàn Tinh có 11.685 doanh 
nghip thrc tê dang hoat dng. 

- Trong qu I dä trin khai mt s nhim v1i v phát trin doanh nghip nhu: 
Ban hành Kê hoach sO 21/KH-[JBND ngày 21/02/2019 ye vic to chrc sci két dánh 
giá hiu qua thrc hin Chrnmg trInh bôi dtrng, nâng cao näng lirc 1000 doanh 
nhân giai don 2017-2018', dang hoàn chinh di toán kinh phi chi tiêt to chic 15 
lap bôi duOng doanh nhân näm 2019; TO chüc buOi T9a dam vói chü dê "Dôi mói 
dê phát triên trong lãnh dao  và kinh doanh" thu h'it khoâng 300 doanh nghip tham 

' DuOng Long Son - Cái MOp, thOnh ph6 Vüng Thu - thj xa PhO M5; Cu Phtràc An, thj xa PhO M; Dng 991B, thj xA PhO 
M; Chinh trang khu Cong viOn BOu Sen, TP. VOng mu;  Khu COng viên vAn hOa the thao BAu Trüng, TP. VOng IOu; Dr On nao 
vet vO tOi thiAt h tng khu vrc kAnh Ben DInh, TP. VUng IOu; Dt.rOng cao tOc fliOn HOa — VOng TOu; Khu BAi Ngang - Long 
HOi, huyn Long Dien; Chinh nang trt,ic thrOng ThOy VOn vO khu vt,rc BAi Sau, TP. VUng Thu; SOn bay CO Ong, huyen  COn DOo; 
COn triic thrOng ngang cho TP. VOng TOu (dwthig Nguyen HIu Cánh); TruOng bAn Lam Son, th xA PhO M5'; Ctim  cOng nghip 
Phuàc ThOng, TP. VOng mu;  SAn bay GO Gang, TP. VOng TOu; Trung thin Kiém tra chuyén ngành tptrung khu vi,rc cOng CAl 
MOp - Thj VOi, thj xA Phil M; COc dr On thuc EM On ngAn chn khc phc tlnh trang  phA rOng, Ian chiOm dat rOng tgi Kim bOo 
ton thiOn nhiên BInh ChAu — PhuOc Btru giai do.n 20 18-2020. 

Khu vtthn thó hoang d Safari Xuyên Mc; Khu dOt Paradise, Ti'. Vung mu; Dr On SAl GOn Atlantis, TP. VUng IOu; Khu 48 thj 
GO GAng, TP. Vung TAu; Dr On ThOnh phO giáo di,ic t?.i  dim nhO, dOt sO 3 — Trwmg Cong Djnh, TP. VOng TOu; Dtr  An Times 
Square tai c',im nhA dOt s6 5, (gOc du'ãng Lê Hông Phong —Nguyen Thai HQc TP. Vüng Tàu); Khu dOt nhn chuyOn nhucmg tr 
Ngan hOng Cong Thirong Via Nam tai TP. VUng TOu; D An Chi Linh, IP. VOng TOu; Kim vi,rc MUi Nghinh Phong, TP. VUng 
IOu; Di,r On An HOi, huyn COn DOo;Di,r On sOn bay chuyOn dOng cOa Cong ty TNHH Di,r On HO TrAm, huyn DOt Do; Khu du ljch 
NOi Dinh, TP. BA Rja; Khu TOy Nam — IP. BA  Rja, TP. BA Rja; Khu du ljch nghi thrOng CO May, TP. Ba Rja; Trung tOrn Logistics 
CAi MOp H, thi xA PhO M; CAc d On din khl, thj xA PhO M- TP. Wing TOu; CAc di,r On nOng nghip Ong dvng  cOng ngh cao, 
huyn ChAu DCrc, XuyAn Mc; CAc dr On kAu gi xA hi hOa linh vrc giAo dic, y tO, si,r nghip, chc,, phvc vi,i cong cong... 

Dz kiOn thOng 4 to ch(rc hOi  nghi so kOt. 
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gia; ban hành K hoch s kt dánh giá hiu qua thrc hin Clivang trInh bi 
duong, nâng cao nàng 1irc 1000 doanh nhân giai doan 2017 — 2018; 

+ V hô irç' ti41,  cn các ngun vn tin dyng. 

Các chi nhánh Ngân hang Thrnmg mai  tip tic thrc hin Chi.rong trInh Cho 
vay theo quy djnh tai  Thông tu 39/20161TT-NHNN dôi vOi 1mb virc nông nghip, 
nông thôn, xuât khâu, doanh nghip nhó và vi.'ra, cong nghip ho trg, doanh nghip 
üng dung cong ngh cao (tôi da 6,5%/näm): Doanh so cho vay dat  2.000 t' dng; 
du nq dat  4.600 t' dông,chiêm 6,6% tong dtr nq toàn dja bàn, tang 3,23% so vâi 
dâu näm (trong do: khách hang doanh nghip là 475 khách hang, vâi du nci là 
2.100 t' chiêm 45,65% du nq cho vay chtrang trInh). Chuo'ng trInh kêt nôi Ngân 
hang - Doanh nghip, tong so tiên cam kêt cho vay dat  7.650 t' dOng, doanh s cho 
vay dat  500 tS'  dông; du nçi cho vay là 2.800 t dông, thng 5% so vOi dâu näm vâi 
40 doanh nghip vay von. 

Trong qu I näm 2018, Qu5 bâo v môi tnr?mg cho vay 01 dir an cUa doanh 
nghip hoat  dng trong cac lTnh vrc chän nuôi2° vói sO tiên khoàng 6,3 t' dông; 
Qu5' ho trq kinh té tp the cho 02 d an cüa 02 hçip tác xã vay von san xuât kinh 
doanh2' vâi tong so tiên vay 2 t' dông. 

+ H3 tro v khoa hQc cong ngh: Dä hu&ng dk và tip nhn h so däng k 
cüa các DN tham gia "Chucmg trInh Khoa h9c và Cong ngh hO trq doanh nghip 
nãng cao näng suât và chat luçing san phm, hang hóa tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai 
don 2014-2020"; Xem xét phê duyt kinh phI h trcY dcit 1 näm 2019 cho 15 
doanh nghip vâi so tiên 267 triu dông; dA kin toàn Ban diêu hành Chucmg trInh 
Khoa hQc cOng ngh ho trçl doanh nghip. 

+ H trç v xác tiln thwting mgi. Thrc hin chucmg trInh di.ra hang Vit v 
huyn Con Dâo Co 30 doanh nghip trong và ngoài tinh tham gia vOi két qua tong 
doanh thu dat  dugc 2,4 t' dông, thu hüt8.500 luqt khách tham quan và mua sam; 
tham dir hi chci, triên lam tai  thành phô Buôn Ma Thut, tinh Däk Läk, tinh BR-
VT cO 07 don vj dàng k) tham gia 04 gian hang chung cüa tinh; dang chuân bj tO 
chirc Hi chçi Cong — Thuong kbu virc phIa Nam tai  tinh Ba Rja — Vüng Tàu näm 
2019 tai  TP Vüng Tàu. 

+ HO trçr tuj4n dyng lao dng: dä t chirc phiên giao djch vic lam ln tlth 1 
tai Trung tam Djch vi vic lam tinh, thu hut sr tham gia cüa khoàng 25 doanh 
nghip và 700 luçit lao dng; ttr van vic lam, day  nghê, xuât khâu lao dng cho 
700 luçit lao dng; so lao dng duçic so tuyên tai  phiên 300 luçit lao dng. 

- Thrc hin co ch du thu cung c.p djch viii cong Ich theo Nghj djnh s6 
130/2013/ND-CP ngày 16/10/2013 cüa ChInh phU, UBND tinh dä chi dao  TJBND 

20 H trçi du tix: Xây dung h thong xir I nuàc thai chän nuôi trang trai 

21 Trong ITnhvijc nông nghip va dich vv nông nghip, ci th: HTX San xuát nông nghip TMDV thirc phm an toàn Tin Lçi; 
Qu5' Tin Di.ing nhân dan co sà Phuàc Hal. 
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các huyn, thj, thành ph trin khai cong tác du thu trong qu 1/2019 d lam co 
s& thrc hin vic cung rng san phâm, djch vi cong Ich tt'r dâu qu 11/201 922• 

- V thoái vn theo Quyt djnh s 1232/QD-TTg ngày 17/8/2017 cüa Thu 
tuâng ChInh phü giai doan 2017 - 2020: Dang tip tVc  hoàn tat thu tic thoái vOn tai 
08 doanh nghip23  (bao gm 02 doanh nghip theo ké hotch nàm 2017 chuyên 
sang, 05 doanh nghip theo ké hoach  nàm 2018 và 01 doanh nghip theo kê hoach 
näm 2020). 

- V c ph.n hóa dcm vi slr nghip cOng lip: Dã rà soát và báo cáo ThU 
tuOng ChInh phU Danh mic dan vj sir nghip cong 1p chuyên thành cong ty cô 
ph.n, theo do d nghj c phãn hóa 08 dan vj. 

e) Chtrong trInh xây dirng nông thôn mó'i: dà quy& djnh cong nh.n 07 
xà24  dat  chuân nông thôn mói, nâng tong so xà dat  chuân nông thôn mi len 27/45 
xä; trong 18 xä cOn lai  có 10 xä dat  trén 14 tiêu chI và 8 xA dat  trên 8 tiêu chi. 

3. Tlnh hInh van hóa — xa hi 

- Y t: Dâ t chüc t& vic khám chüa bnh cho 606.623 luqt ngixii; cong tác 
tuyên truyên, phOng chOng djch bnh ducic triên khai tIch circ, thu?mg xuyên giám sat 
djch té vá xU l djch scm nhàm han  chê so mac và sO tcr vong; t' 1 tiêm chUng day dU 
cho tré em dat  98%. Tiêp t1c thirc hin Dê an nâng cao chat luqng bnh vin Cong 
giai doan 20 16-2020 và Dé an xây drng Bnh vin Ba Rja "Van minh, than thin, 
hin dai"  giai  doan 2017202025;  dang hoàn chinh Dê an thành 1p Trung tam Kiêm 
soát bnh tt tinh trên cci sâ sap nhp Trung tam Truyên thông giáo diic sUe khoê, 
Trung tam Chàm soc sUe khoê sinh san, Trung tam PhOng chông HIV/AIDS và 
Trung tam té dr phOng. 

- An toàn v sinh t/Wc ,phdm: Dä trin khai cong tác dam báo an toàn thirc 

phâm, dc bit là trong dip  Tet Nguyen dan K' Hqi. Thrng xuyên thanh kiêm tra 

an toàn thrc phâm dOi vâi các ca sâ san xuât, chê biên, kinh doanh, nhp khâu, 

djch v11 an uOng, thUc an dithng phô, thrc phâm chUc näng . . dâ triên khai thirc 
hin ni dung "Kiêm soát an toàn thrc phâm tai  88 chq trên dja bàn tinh và xay 
dmg 03 diem kiêm nghim nhanh cO djnh tai  các chg Xuyên Mc, Dat Do vá Ben 
DInh" näm 2019. Triên khai thrc hin De an quan 1, nhn din và truy xuât nguôn 
gôc thjt heo, thjt ga, trUng gia cam thuOc dir an mô hInh chq thI diem dam báo an 
toân thirc phâm trên dja bàn tinh näm 2019 và Dê an nhân rng mô hInh thI diem 

22Th0ng  báo K& Iun s6 431TB-UBND ngày 17/01/2019 cOa UBND tinh 
23 G6m: COng  ty c phAn Djch vi mOi tnrng  và COng  trinh Do Thj vUng Tàu COng  ty c6 phàn Djch vi,i Du ljch Qu6c t tinh BR-
VT; Cong  ty cO ph&n Xây dtrng và Phát triên dO thj tinh;  COng  ty cô phàn djch vi DO thj Ba Rja; Cong  tycô phn ThOy san - 
XNK COn Dáo; COng ty ci phn 98 thj và Cong cang  Xuyn Mc; Cong ty cO phn Xáy di,rng  Va Phat trian Do thj Châu Dc; 
Cong  ty cô phn BOng  tâu và Djch vtl Dâu khI VOng  Thu. 
24  XA PhuOc Long  ThQ, Xà Lc An, xà Bàu LOm, xà Xuyn Mc, xà Phuóc Thun, xä Phithc Hung  và xà Tan HOi. 
' Cu 7 bOc sO xin nghO viflc. 

26 9a kim tra 2.550 eq s, s6 ca sO dat tiau chuân là 2.273, chim t I 89,14%, s c sà vi pham là 277, s6 ca sO bj x(r ly là 07. 
Trong qua trinh kim tra, dà tang  cuOng  cOng  tác test nhanh mOt s chi tiOu, k& qua nhtr sau: 624 mu thrc phm kim tra han 
the, dat 616 mu, t 1 dat 98,7%;  272 mu thtc pMm kiOrn tra formol, dat  271 mâu, t I dat 99,6%;  97 mâu nxciu kiêm tra 
methanol, dat  97 mu, t 1 dat 100%; 02 mâu thvc phâm kiOm tra dtr Itrcing  thuOc trCr sãu, dat 02 mâu, t I dat 100%; 01 mäu 
thrc phâm kiOm tra Hypochloric, dat 01 mu, t' l dat 100%; 01 mãu thtrc phOm kiàm tra Salicilic, dat 01 mâu, t I dat 100% 
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chç darn bào an toàn thirc phm tai  chçi Dt Do và chçi Bn DInh - thành ph Vüng 
Tàu. Trong qu 1/20 19, xáy ra 01 vii ng dc thirc phâm vOi 06 ca ng dOc. 

- V Giáo dyc dào tgo: Dâ t chüc kS'  thi h9c sinh giOi Quc gia 11am 2019, 
có 64 h9c sinh dr thi, 39 hçc sinh dat  giãi; k' thi Olympic 27 tháng 4 lrp 10, 11 co 
1.117 h9c sinh lap 10; 1067 hçc sinh lap 11 dir thi; kS'  thi hçc sinh giOi lap 9 và 
Olympic 27 tháng 4 hrp 8, có 937 h9c sinh dir thi; 

Dã xây dirng phumg an thi Trung h9c ph thông Quc gia 2019 và tuyên 
sinh näm hçc 2019-2020, tham dir tp huân nghip vi to chüc thi THPT Quôc gia 
và tuyên sinh Dai  h9c, Cao däng, trung cap nhóm ngành dào tao  giáo viên nãm 
2019; Hi thâo dánh giá hiu qua mO hmnh Stem-Robotics lam can cü xây dmg Dê 
an trang bj mô hInh Stem-Robotics cho 16 trixang Trung hçc co sâ vào vOng chung 
két cuOc  thi Stem-Robotics näm 2018 lan thu 1 ti tinh Ba Rja - Vüng Tàu; HOi 
nghj sa kêt 03 näm triên khai các mô hInh h9c tp trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu 

- V khoa hoc — cong nghê: T chlrc H0i  dng tu v.n nghim thu D tài 
"Kháo sat, dánh giá thirc trng và dê xuât phuong an c11 the nhäm phát triên h 
thông cay xanh tai  cac do thj trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu"; kiêm tra giai 
doan 1 Dr an thI diem 1mg dirng "Lira chQn mô hInh 1mg dung phic hôi san hO 
cüng tai  khu Ramsar - Vtthn quôc gia Con Dáo"; khâo sat thijc tê trithc khi to chlrc 
tuyên ch9n Dé tâi "Nghiên cIru, dê xuât giái pháp bào ton và quân l xung dt dôi 
vâi loài Khi duôi dài Con Dáo". Thành 1p Hi dOng tu van tuyên ch9n dê tài, du 
an näm 201? dOi vài Dê tài "Nghiên elm 1mg diing cOng ngh bâo quân thus' san 
bang dá tuyêt trén tàu luai ré xa b tinh BR-VT"; Dr an "Xây d1rng mô hInh nuôi 
cábién quy mô cong nghip 1mg diing lông nhra HDPE và cong ngh cao & vüng 
biên tinh Ba Rja - Vüng Tàu". Hithng dn 10 cá nhân, to chüc, doanh nghip dang 
k> bâo h quyén S& hüu cOng nghip. 

V Van hóa - the' thao: Dã t chlre các hoat dng van hóa ngh thut, th 
diic the thao muxng Xuân, mlmg Dàng và các sir kin chInh trj khác nhu: Khai mac 
Khu Vui Xuân, Chi.rang trInh biêu din giao lixu các CLB Ngh thut thuc Trung 
tam Van hoá - Ngh thut... Dâ biêu din 43 xuât phiic vi khoâng 45 ngàn luçit 
ngu&i xern; To chlrc Hi Báo Xuân KST Hçii — 2019; phông tnrng bay và d9c báo 
Xuân vói hon 400 ba1  báo xuân, 300 tu lieu ye chiën thäng Mu Than 1968, 200 
tu lieu mlmg Dâng, müng xuan v&i các chuyên dé ye biên, dào; thânh tru dôi mâi 
tinh Ba Rja — VUng Tàu, ye Dàng Cong san Vit Nam, ye Bác HO và các van dê 
van hóa — xâ hi khác,... 

Dâ xây dirng K hoach và trin khai các hot dng t chüc Ngày sách Vit 
Nam ian u 6 nm 2019 trén dja bàn tinh; Dê an phát triên van hóa dQc và Thu 
vin tinh BR-VT; phôi hçrp däng cai to chüc Ngây hi Tho Du&ng lu.t Vit Narn 
tai tinh. Triên khai phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng d&i song van hóa"; Dê 
an "Phát triên van hóa nông thOn"; Ké hoach ,hoat dng cong tác gia dInh và 
phOng, chông bao  hrc gia dInh, to chüc Ngày Quôc tê Hnh phüc (20/3)... 

Trin khai các hoat dng van hóa th thao nhu: (i) Th thao qun chüng cp 
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tinh m rng gm: Giâi C nglx&i ngh thut; Giái Lan Six rng; Giái Diu ngh thut; 
Hi thao mrng Dãng müng Xuân K Hqi; giâi dna Thuyên buôm tinh BRVT mô 
rng tranh ciip Vüng Tàu Marina näm 2019 tai  Vüng Tàu Marina — TP.Vüng Tàu; 
(ii) Däng cai to chüc các giài the thao thành tIch cao gôm: Giâi vô djch Vit dâ toàn 
quôc và Marathon Báo Tiên Phong lan thu 60 näm 2019; Giái vô djch Wushu toàn 
quôc näm 2019. Các vn dng viên cUa tinh tham dir các giãi dat  33 huy chixcing (15 
HCV, 08 HCB, 10 HCD). 

- An sinh xä hói: Dã giái quyt vic lam cho 6.8 14 luqt lao dng; xét giâi 
quyêt hixâng trçi câpbâo hiêm that nghip cho 2.400 lao dng vói so tiên là 40,494 
t dông; cap 178 giây phép lao dng cho ngi.rôi nixâc ngoài lam vic trên dja bàn 
tinh, trong do cap mâi 90 giây phép và cap 'ai  88 giây phép; các chInh sách dôi vâi 
ngixi lao dng, ngu?ii CO công, ngi.thi nghèo, dông bào dan tc và các dôi tuçing 
bâo trçl xâ hi, cong tác báo v, chäm sOc tré em... dêu duçic quan tam thirc hin 
dam bào dOng chê d, chInh sách quy djnh cUa pháp lut 

- V thông tin — truyn thông: Các ca quan thông tin — truyn thông dA t 
chüc thông tin kjp thii, day dU ye chü trucYng, chinh sách, pháp lut cüa nhà nrnc ye 
tInh hInh kinh tê - xã hOi,  quôc phOng - an ninh den toàn the nhãn dan; thc hin 
nhiêu chixang trInh phát sOng phát thanh và truyên hInh... 

- V cong tác dcii ngoai: Các ca quan cüa tinh dà don tip 21 doàn khách 
quôc tê den thäm và lam vic tai  tinh. Cong tác 4n dng, quán 1 vin trV phi 
chInh phU: Tiêp don 5 doàn, vâi 54 lucit ng1x1i den thäm, lam vic và thirc hin các 
hoat dng thin nguyen tai  tinh Ba Rja — Vcing Tàu27. 

4. V quãn 1 tài nguyen - môi tru*ng 

- IDa thông qua Hi dng Nhân dan tinh ban hành ChInh sách h trq di d?yi 
các cci s& san xuât gay ô nhiêm môi trthng trên dja bàn tinh giai doan  2018 — 
2025; IDa phé duyt: Bô don giá kiêm tra, nghim thu san phâm üng ding cong 
ngh thông tin tài nguyen và môi trung trên dja bàn tinh; IDe an di dyi châm dirt 
hoat dng các co sâ chän nuôi nämngoài quy hoach  hoc gay ô nhiêm môi trueing 
giai doan 20 19-2021, djnh huâng den näm 2025 tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

- IDA hoàn chinh K hoach thirc hin các giài pháp, nhim vlt d phOng ngua, 
cái thin, khac phiic 0 nhiêm tai  các diem nó11g28  ye mOi trixmg trén dja bàn tinh 
näm 2019. 

- IDA phê duyt Quy djnh bAng giá các loai dt djnh kS'  05 nAm (0 1/01/2015 - 
31/12/2019) áp ding cho narn 2019 trén dja bàn tinh Ba Ria — VUng Tàu; Bô dan 
giá xây drng co s& dtt lieu dat dai trên dja bàn tinh Ba Rja — VOng Tàu; B don giá 
kiêm tra, nghim thu sAn phâm ung di1ng cong ngh thông tin tài nguyen vA môi 

27 cii th: 03 doan cOa tó chtc AVVRG/Uc dn tinh thirc hin các hoat ding h trq lien quan Iinh vrc y té; doàn cia t chCrc 
Medical Aid for Vietnam/Canada den khám mAt, rAng — hAm — mt vA cap thu6c mien phi cho khoAng 1.600 ngtthi kin vA tré em 
tai huyn ChAu fXrc; doAn cUa to ch(rc World Wild fund for Nature/Thtiy S' den khão sAt thire trang rAc thAi vA bAo tn da d?ng 
sinh hc tai  Vum quOc gia COn DAo. 
28 BAo ye chit lucrng nguen nuóc cAc h cep nuàc sinh hoat; Hoat dng cOa cAc trang trai,  cci sâ, hO chAn nuOi heo; Khu xu l 
chat thAi tp trung TOc TiCn; Khu virc  cAc nhA mAy luyen,  cAn thép tai  KCN PhO M 1, II; ché biên hAi sAn khu vrc Cua Lap vA 
khu virc  Cng sO 6; Ché biCn hAi sAn khu virc  TAn HAi. 
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trithngtrên dja bàn tinh Ba Rja — Vi:ing Tàu; Quy ch phi hçp thirc hin thu Wc 
giao dat, cho thuê dat thông qua hInh thirc dâu giá quyên sr diving dat giao cho 
Trung tam Phát triên qu dat tinh. 

- Dã t chrc cong b diu chinh, b sung Quy hoch thàm do, khai thác và 
si'r ding khoáng san lam 4t 1iu xay ding thông thu&ng và than bUn tinh Ba Ria — 
VUng Tàu giai doan  20 16-2020, tam nhIn den näm 2030 

- Dã t chüc du giá 01 lô d.t có din tIch 73.842m2  tai  Thj trn Phizóc hâi, 
huyn Dat DO v&i giá trUng dâu giá là 115 t' dOng, hin dang 1p thu tiic ban hành 
quyêt djnh cOng nhn kêt qua dâu giá quyên sU diing dat. 

5. V quc phông - an ninh, trt hj an toàn xã hi 

- Các lirc hrcing vU trang duy trI ch d trrc sn sang chiên du, trin khai t& 
cong tác bâo v an toàn các miic tiêu quan trQng ye cbInh trj, kinh tê; các dja phuang dâ 
to chüc tot hi trai  tOng quân và lé giao nh.n quân nàm 2019. 

- Tinh hmnh an ninh chinh tn, trt tr an toàn xâ hi dugc gii vQng, không xãy ra 
vii vic phüc tap. 

+ V trt tir an toàn xã hi: d phát hin 179 v 29  phm pháp hInh sir, 228 
dôi tuçing, lam rô 141 vi (tang 07 vii so vi cUng k); An dc bit nghiêm trQng 
diêu tra lam rO 05 vii, 19 dôi tuqng dt t' 1 100%; Diêu tra lam rO 01 vi mua ban 
ngu&i, khii to 02 bj can. 

+ Vi pham pháp 1u.t v ma tUy: dâ phát hin 104 vi, bat gii 171 di tuqng 
CO hành vi mua ban, tang trfr trái phép các chat mua tu (so vâi cUng k' 2018 nhiêu 
han 11 vi); phát hin, xU 1 hành chmnh 151 viii, bat giü 281 dOi tirgng sU diing trái 
phép chat ma tUy. 

+ V an toàn giao thông: dà xày ra 133 vi, lam cht 56 nguOi, bj thuong 100 
ngithi, so vâi cüng k' giâm 06 vi, giãm 07 nguñ chêt (56/63), giâm 34 nguäi bj 
thuang. Tong so tiên xU pht vi phm hãnh chInh 03 thárig khoãng 7 t' dông. 

+ V phOng, chng ti phtm và vi phm pháp 1ut v& môi tru&ng. dã phát 
hin 51 vi, 52 dOi ti..rçing, so vói cUng kS'  nhiêu han 03 v, nhiêu han 02 dôi tuclng. 

6. COng tác thanh Ira, khiu ni t cáo và phông, ch6ng tham nhüng 
A .x 'A A r - Cong tac thanh tra, kiem tra: Thc hiçn 61 cuçc thanh tra hanh chmh (42 

cuc theo kê hoach;  19 cuc dt xuât), dã kêt lun 13 cuc, dang thrc hin và hoàn 
thin báo cáo 48 cuOc. Dâ triên khai 67 dçit thanh, kiêm tra chuyên ngành dM vOi 
2.898 dan vj, cci si và cá nhân thuc các 11th vrc, kêt qua phát hin 266 cá nhân, 
to chüc vi phm, dà ban hành 34 quyet djnh xU pht vi phm hành chInh, vâi tong 
so tiên vi phm dà np ngân sách nba nuâc 796 tniu dông. 

- Cong tác tip dan: Các ngành, các c.p dà tip và huâng dn cho 3.834 
lixçit ngithi, trong do, cap tinh tiêp 818 1u't ngui; cap huyn tiêp 3.016 1u't 
ngu&i. Riêng, sO doàn dOng ngllài cap tinh tiêp là 10 doàn vOi 298 1ut ngu&i. 

Hu 9ua lam chét 05 nguli, 41 ngui bj thucrng, thit hai tài san khoàng 4,84 t' dÔng. Trong do, các ti pham chim t 1 cao: 
TrOm cap tài san 80 vi,I, c ' gay thucing tich 28 vii; xâm hai  tlnh  due tré em 14 vu; Dánh  bac  vã to chcrc dánh bc Ii vi,i.... 
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- Giãi quyt khiu ni, t cáo: Tng s vi.i khiu nai  thuc thm quyn giái 
quyêt cüa cap tinh là 75 vi:1,  trong do ton näm 2018 chuyên qua 28 vi:!, then m1i 47 
vu, dã gial quyêt 27 vu, dat 36%, con lai 48 vu clang tiêp tuc thu l xac minh, tong 
so vi:i  thuc thãm quyên giãi quyêt cüa cap huyn là 286 vi trong do ton nàm 2018 
chuyên qua 186 vi:!,  nhn mài 100 vi, cIa giái quyêt 102 v%!, dat  35,66%; cOn iaj  184 
vi clang tiép ti:ic  thit 1 xác minh. 

+ Tng s vçi t cáo thuc thm quyn giài quy& cüa cp tinh là 05 vi:!,  trong 
do ton 02 v11, dã có báo cáo 01 vi:i,  con 1i 04 vi:!  tiêp  ti:ic  thii 1 xác minh; tong s 
vi thuOc thâm quyên giài quyêt cüa cap huyn là 21 vii, trong do ton k' tnróc chuyên 
qua 15 v1i; nhn mâi 06 vi:!,  dâ giái quyêt 09 vi:i, dat 42,85%. 

- Phông, chng tham nhflng: các cAp Uy clang, chinh quyn, các co quan, t 
chüc, don vj trén dja bàn tinh và ngành thanh tra trong tinh tiêp ti:ic  day  m?nh  cong tác 
quán trit, tuyên truyên, giáo di:ic  pháp lut ye phOng chông tham nhüng cho di ngU 
can b, cong chirc trong ngành và các tang lop nhân dan. 

7. Cãi cách hành chInh 

- Dã ban hành K hoach thi:rc hin rà soát, dánh giá thu ti:ic  hành chInh näm 
2019 trên dja bàn tinh Ba Rja—Vflng Tàu theo Quyêt djnh so 133/QD-UBND ngày 
21/01/2019 cüa UBND tinh. 

- Trong qu I, Bô phn tip nhn và trâ kt qua tp trung cAp tinh cIa tip 
nhn 4.753 ho so, ho so tOn k' truc chuyên qua là 1.951 ho so, dâ giãi quyêt 
4.587 ho so, dung han  4.533 ho so, t' l dung han dat 98.82%, t' l ho so trê hçn là 
1.18%; DA to chirc hi nghj Cãi cách hành chInh nàm 2019 cüa tinh. 

- V hin dai  hóa hành chInh: Dã phé duyt K hoach tmg ding cong ngh 
thông tin trong hoat dng cüa co quan nhà ni.rcc trên dja bàn tinh Ba Rja-VQng Tàu 
narn 2019 (quyêt djnh so 3 629/QD-UBND ngày 21/12/2018 cUa UBND tinh); h 
thông mang ni b tai  các co quan co bàn thông suôt, dam bão phi;ic vi:!  cho giài 
quyêt cOng vic. Triên khai áp dvng  phân mêm quãn l van bàn tai  21 so, ban, 
ngành, 08 UBND huyn, thj xA, thành phô, 82 xã, phithng, thj trân, mt SO CO quan 
cap tinh, don vj tri;rc thuc cap sO và huyn gop phãn nãng cao chat hrcing hoat 
dng quân l và diêu hành. 

- Trin khai vic cung irng djch vi;i cong trçrc tuyn theo quy djnh du diiçic 
the co quan, don vj dáp üng theo 1 trInh cüa Chmnh phü và UBND tinh, den nay cO 
18 sO, ban, ngành và 08 huyn, thj xâ, thành phô và 16 xà, thj trân triên khai djch 
vi:i cOng mire d 3, 4 trén trang thông tin din tO tai  don vj. 

- Chi s näng lire c?nh  tranh cAp tinh (PCI) cüa Tinh näm 2018 xp hang thu 
21/63 tinh, thành phO; Chi so PAPI näm 2018 xêp hang 30/63 tinh, thành phO. 
UBND tinh da chi dao các ngành can cir Báo cáo dárih giá tiên hành râ soát các 
thim vi;i và dim ra eac giâi pháp dê kjp thOi chân chinh, cãi thin thu hang cüa các 
chi so trong eác näm tiêp theo 
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Dank giá chung tInh hInh kin/i il - xii h3i quj I nàm 2019: 

- Nhü'ng mIt lam thrçvc: 

+ Vic trin khai thirc hin các Kt 1un cüa Tinh üy, Nghj quyt cüa ChInh 
phü và HDND tinh dä ducrc UBND tinh cii the hóa bang Chirnng trInh hãrth dng 
tai Quyêt djnh so 91 /QD-UBND ngày 17/01/2018; các ngành, các cap dã tIch crc 
triên khai thc hin ngay tü dâu näm. 

+ Hu h& các ngãnh djch viii dat  kt qua tang tnr&ng t&, vuçrt mirc k hoach 
bInh quân cã näm, nhu: Doanh thu vn tâi, kho bãi và djch vi ho trq 4n tài tang 
13,87% (NQ 3%), djch vii cáng tang 14,95% (NQ 4,80%); djch vii luu trü tang 
16,75% (NQ 14,95%). 

+ Các chi tiêu Giá trj san xut cong nghip; gia trj san xut nông nghip, ngu 
nghip; tong müc ban lé hang hóa; kim ngch xuât khâu dêu Co tang trithng khá so 
cüng k'30; thu ngãn sách ni dja và thu ngân sách dja phucmg duçic htrâng dam bào 
tiên d dé ra. 

+ Mt s chi s san xué.t cüa ngành cp 2 trong ngành cong nghip ch bin 
ché tao  tang cao nhtr: San xuât do ung tang 41,94%; san xuât trang phiic tang 
16,38%; san xuât da và các san phâm lien quan tang 21,9%; san xuât hóa chat và 
cac san phâm hOa chat tang 29,14%; san xuât tü kim loai dOc san (tth may móc 
thiêtbj)tàng 15,42%; 

+ Các hoat dng giáo dic dào tao,  y t, van hóa - th thao trin khai ca bàn 
kjp thyi, day dü các nhim v11 duçic giao, dc bit là sv phôi hqp dông b giira các 
S& ngành và dja phucng trong vic triên khai các sir kin van hóa - the thao trong 
djp têt nguyen dan. An sinh xã hi duqc bão dam, các chinh sách dôi vOi ngi.thi lao 
dng, nguii cO công, ngi.thi nghèo, dông bào dan tc và các dôi tuqng bão trçi xã 
hi,... duçic quan tam thirc hin; Quoc phOng - an ninh ducic giC vimg, trt tçr an 
toàn xã hôi on djnh. 

- Nhfi'ng mt tn ti, hin ch: 

+ TInh trng tàu cá dánh bt trái phép a vUng bin nithc ngoài cOn phüc tap; 
cOn xãy ra ng dc thrc phâm. TInh hInh pham pháp hInh sir, ma thy, xâm hai  tré 
em cOn phüc ttp. Tai nan  giao thông tuy có giám ye vi, nguii bj thiimg vong 
nhrng cOn nhiêu ngtthi chêt và bj thixng do tai nan  giao thOng. COn xây ra tInh 
trng bác s xin nghi vic tai  các bnh vin cong. 

+ Két qua cOng b mt s chi s nàm 2018 cüa tinh Ba Rja — VUng Tàu bj dánh 
giá skit giãm: Chi so nang 1rc cnh tranh cap tinh (PCI) xêp hang thu 2 1/63 tinh, 
thãnh phô, giãm 5 bc so vOn näm truOnc; Chi so PAPI xêp hang thi:'r 30/63 tinh, 
thành phO, giàm 25 bc so vOni näm truOnc. 

II. Nhiing nhim vti trçng tam cn tIp trung clii dao,  diu liãnh trong 
Quy II nàm 2019 

- Tip t1c trin khai các nhirn v1i theo Chi..rong trInh hành dng cüa UBND 

° nu so vài chi tiêu k hoach bnh quân cà nni thi chra dit. dy là xu hng chung do Qu I rai vào thai dim tt nguyen dan. 
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tinh thrc hin Nghj quy& s 01/NQ-CP cüa Chinh phü, Kt 1un s 620-KL/TU 
ngày 11/12/2018 ciia Tinh üy và Nghj quyêt so 33/NQ-HDND ngày 14/12/2018 
cüa Hi dông nhan dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu khóa VI (ban hành theo Quy& 
djnh so 91/QD-UBND ngày 17/01/2019); 

- Trin khai thrc hin Chucmg trInh hành dng thirc hin Nghj quyt s 
02/NQ-CP cüa ChInh phü ye ye câi thin môi trithng kinh doanh, nâng cao näng 
1irc canh  tranh quôc gia nàm 2019 djnh hi.râng den näm 2021. 

- Chun bj d cung báo cáo tng kt tInh hInh kinh t - xA hOi  5 näm 2016-
2020 và phing hu&ng phát triên giai doan 202 1-2025, cung cap cho Tiêu ban van 
kin chuân bj Di hi Dâng b tinh lan thir VII. 

Ciii th di vi các ngành và linh vlrc nhu sau: 

1. Ye kinh te 

- Các S ngành nm bt kjp th&i tInh hInh san xut kinh doanh cüa doanh 
nhghip, tháo gor khó khän vuâng mac theo thâm quyên ho trq thüc day san xuât 
kinh doanh cüa doanh nghip; phôi hçip các hip hi doanh nghip to chirc dôi 
thoai vth doanh nghip, nhà dâu ti..r theo djnh ks'. 

- Chun bj các boat  dng phic vi Chu& sr kin Hi nghj ngành Cong 
Thuang näm 2019; Xây dirng ké hoach  trién khai tháng hành dng ye an toàn v 
sinh lao dng näm 2019. Báo cáo B Cong Thucmg trInh Thu tuOng ChInh phü ban 
hành danh sách các ccc si si'r diing näng lisçing trong diem trên dja bàn tinh BR-VT; 
Ban hành Quy trInh "met cüa lien thông" trong giãi quyêt các thu tic câ,p din qua 
hrâi trung áp trên dja bàn tinb; Rà soát, dánh gia tInh hInh cap din, cap nithc và 
các dir an rnrâc và din tai  huyn Con Dâo de có phi.rang an dâu tu. 

- Triên kbai các ni dung djnh hithng phát trin du ljch tai  Quy hoach tng 
the phát triên du ljch; tang cuông cong tác báo v môi tnrYng tai  các khu du ljch, 
các dja diem tp trung dông dâo du khách, nhât là trong các dip  nghi Lê Giô to 
Hung Vixong, 30/4 và 1/5; chü tr9ng cOng tác an ninh trt t1r, cüu n?n,  ciru h bâo 
dam an toàn cho du khách. 

- T chirc hOi  nghj tip tiic trin khai các giâi pháp nâng cao hiu qua khai 
thác càng biên và ket ni djcb vi logistics; Hoàn thin dê an thành 1p Ban quãn l 
càng biên và djch vii logistics BR-VT. 

- Ip trung xi:r l dt thuc cong ty cao su Ba rja d phic vi phát trin nông 
nghip üng diing cong ngh cao cüa tinh. 

- Tip tic chi dao  san xut vi dông xuân 2018 - 2019, t chrc tbc hin t& 
cong tác phông chông các loai djch bnh cay trông; tp trung rà soát, quãn l ho, 
dip; quàn 1 nguOn ntthc các ho chira thüy igi dê dr tnt phic vi cap rn.rOc sinh 
hoat và tithi h trci san xuât vii dông xuân den cuôi vii. Tiên hành nao  yet keith 
miwng va s1ra chüa nhO các cOng trInh thüy igi de dam bão ké hoach tuth ho tr 
san xuât; Thirc hin tot các bin pháp phông chông djch cum giacãm, 1& mom long 
móng gia sñc, heo tai xanh, dông thñ khân tnrmg triên khai Ké hoch hành dng 
üng phó khân cap vâi bnh Djch tá heo Châu Phi và triên khai thc hin dông bO 
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các giái pháp phông, chng bnh theo quy djnh. Tang cu&ng cong tác kiêm djch, 
kiêm soát vn chuyên dng 4t va san phâm dng vat;  Giám sat cht chê tInh hInh 
nh.p và nuôi mfti gia cam trên dja bàn tinh; Triên khai cong tác tiêm phông djch 
cüm gia cam dçit 1/2019. 

- Tp trung thçrc hin các giài pháp xr 1 tInh hInh tàu cá vi phm vüng bin 
rnthc ngoài. Tp trung thirc hin di d?yi các ca so chê biên hâi san vào các khu ché 
bin hài san tp trung tai  Dat DO và huyn Xuyên Mc 

- Tang cithng cong tác kim tra v sinh an toàn thc phm divOi các Co sO 
san xuât kinh doanh nông san, thüy san trên dja bàn tinh; tie,p ti1c phôi hçip vOi các 
&m vj, co quan chüc näng tAng cixOng cong tác phOng chông buôn 1.u, gian 1.n 
thuong mai  và hang già. 

- Các SO, ngAnh chü dng phi hcip vOi Co quan Hqp tác Quc tê Nht Bàn 
(JICA) 1p Ke hoach hành dng chi tiêt dôi vOi 03 m%lc tiêu, 09 chiên krçc cüa Dir 
an "Phát triên kinh tê dira trên tiêm nAng và lçii the cüa tinh — PBEG" theo 1 trInh 
và bang nhim vi UBND tinh phân cong tai  Van bàn so 1 824/UBND-VP ngày 
05/3/2019. 

2. V tài chInh — ngân sách: 

- Tip tic chi ctao Cic Thug Tinh phi hcip vOi co quan tài chInh dja 
phuong, các So, ban, ngành cüng UBND các huyn, thj xã, thành phô tIch circ 
thrc hin nhim v11 thu ngân sách, trong do phân dâu thu nOi  dja den hêt Qu 
11/20 19 dat  tôi thiêu 60% dir toán nAm 2019. 

- Thi.rOng xuyên theo dôi tInh hInh tn qu ngân sách, kim soát chi ngân 
sách chat chê nhäm gOp phân chi dao  diêu hành thim vii tài chInh - ngân sách dja 
phuong dat  hiu qua tot. 

- Báo cáo dánh giá tInh hInh thc hin dir toán thu, chi ngãn sách 6 tháng 
dâu näm 2019 và uOc thirc hin câ nAm 2019; de xuât diêu chirth di,r toán ngân sách 
näm 2019 (nêu có); 

- Hoàn tt h so, thu t1ic theo quy djnh d t chirc bàn ctu giá các co sO nhà 
dat cUa các Co quan don vj hành chInh sir nghip cap tinh (try sO cü) 0 Vüng Tàu; 
các 10 dat cong theo kê hoach duçic duyt, tao  nguôn dâu tu các cong trInh tr9ng 
diem trên dja bàn tinh. 

- Hoãn chinh báo cáo dánh giá tInh hInh thirc hin djnh mlrc phân b dir toán 
chi thu&ng xuyên ngân sách dja phucing và de xuât nâng cao mirc thu nh.p cüa can 
b, cOng chüc, viên chirc trInh HDND tinh xem xét, thông qua. 

- Tip tiic dy nhanh thoái vn nhà nuórc tai  các doanh nghip CO vn nhà 
nuOc thuc UBND tinh BR-VT theo ké hoach; don dôc các don vj nq tm i'rng 
ngân sách tinh qua han  và các don vj chua thirc hin theo kiên nghj cüa kiêm toán 
nhã. nuc khn truang np ngn sách nhâ nuOc theo quy djnh. 

- Tip tVc  thrc hin vic chuyn di Cong ty TNHH 1 Thành viên Lam 
nghip tinh: Phé duyt Phixong an sO dung dat, phé duyt giá trI doanh nghip d 
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lam c s chuyn Cong ty trong 2019. 

- Tip tVc  d.y nhanh tin dO thic hin cong tác di mói hoat dng, nâng cao 
tInh ti,r chü mOt  phân tài chinh cüa dcvn vj s1r nghip cOng lip. 

3. V du tu phát trin 
A A a) Dau tu'von ngan sach: 

- UBND các huyn, thành ph tp trung chi dao  và diu hành các dir an 
thuOc nguôn von ngãn sách cap huyn, báo dam tuân thu các quy djnh ye quãn 1 
di,r an dau tu xây drng cong trInh và khã näng can dôi cüa ngân sách cap huyn, 
không dê phát sinh tInh trang ng d9ng trong xây dirng ca bàn. Các chü dâu tu các 
d%r an khài cong xay drng mói 2019 con lai  chixa khâi cOng khân truong hoàn 
thành các thu tic dê to chüc dâu thâu và khâi cong xây drng trong Qu 11/2019. 

- Tip tic thirc hin giao ban xây drng co ban djnh k' d kjp than xi:r 1 cac 
vithng mac trong triên khai thrc hin các di,r an, thix&ng xuyen rà soát tiên dO thirc 
hin và giái ngãn cüa các dr ándé kjp thOi diêu chinh ké hoach vOn, bâo dam tiên 
dO thrc hin và giâi ngân von kê hoach 2019. 

- Trin khai dánh giá tInh hInh thirc hin du tu cOng 3 näm 2016-2018 và 
triên khai xay drng kê hoach von dâu tu cong trung han  202 1-2025. 

b) Du ttr cüa doanh nghip: 

• - Hoàn thành vic xü 1 các dir an chm trin khai theo quy djnh, trong do 
xr 1 thu hOi các dir an chm dâu tir do nguyen nhân cüa nhà dâu tu; Tp trung rà 
soát tiên dO các dr an dã ducic giân tiên dO. 

- T chirc HOi  nghj so kt dánh giá hiu qua thrc hin Chucng trInh b6i 
duong, nâng cao näng 1irc 1000 doanh nhân giai don trong tháng 4/2019; to chüc 
H0i tháo so kêt 01 näm thrc hin chü truong tang cithng xA h0i  hóa dâu tu trén cac 
linh vrc xA hOi  hóa trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu, dê xuât các giái pháp dê 
thüc day hoat dng dâu tu trong linh vrc xà hOi  hóa giai doin 20 19-2020; 

- Phê duyt và trin khai Chuong trInh Xuc ti& d.0 tu nàm 2019; 

- Hoàn chinh 10 trInh thijc hin 34 dr an trçng dim cüa Tinh, d có 10 trInh 
sam khôi cOng các dir an. 

- Tuyên truyn, tu vn, h trçi thánh l.p các Hcip tác xâ theo K hoach; th 
chirc H0i  nghj tOng két Chi thj so 35-CT/TU ngày 19/12/20 13 cUa Ban Thu?mg vt 
Tinh u; Kê hoach, báo cáo tOng kêt 15 näm thrc hin Nghj quyêt 13-NQ/TW; So 
két 05 näm thrc hin kêt 1u.n 1 02-KL/TW ye HOi  quân chüng theo dê cucing cüa 
Lien minh HTX Vit Nam. 

- Tiêp tiic thuc hin Chi.rong trInh hành dng thirc hin Nghj quyt cña 
Chinh phil ye ho trq và phát triên doanh nghip den nàm 2020 trên dja bàn Tinh, 
Kê hoach phát triên doanh nghip nhO và vira giai doin 2016 — 2020; Ké hoach 
triên khai thirc hin Lut ho trcr doanh nghip nhO và vüa; Chuong trInh trçY giüp 
dào tao  nguôn nhân hrc cho các doanh nghip nhô và vl'ra; Chuong trInh Khoa hçc 
cOng ngh ho trcl doanh nghip nâng cao nàng suât chat krqng san phâm, hang hóa 
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cüa doanh nghip tinh Ba Rja — VUng Tàu giai don 2014 — 2020; chung trmnh 
xüc tin thuong mai  và các chucing trInh, dé an khác nhäm ho trq doanh nghip, 
hçip tác xâ. 

- Hoàn chinh Quy trInh dAu tu du ljch dithi tan rung; ban hành Van bàn 
hithng d&n quy trInh dâu thâu lira chçn nhà dâu tu Co si:r ding dat trén dja bàn tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu; Tiêp tiic thirc hin két lun cüa Thuing trirc Tinh üy tti thông 
báo so 161 6-KL/TU ngày 31/1/2019 giâi quyêt các vuâng mac lien quan den thu 
tic dat dai trong qua trInh triên khai mt so dr an trcng diem. 

4. V van hóa - xã hôi 

- Tip tiic thrc hin t& cong tác khám chüa bnh cho nhân dan. Dy mnh 
cong tác tuyên truyên, giám sat và triên khai các bin pháp phOng chông djch bnh, 
nhât là các djch bnh: Sâi, Sot xuât huyêt, tay — chân — ming; Tang cu&ng kiêm 
tra cong tác v sinh an toàn thrc phâm tü cap tinh den cap xãJphumg. Tiêp tiic 
triên khai thirc hin ni dung "Kiêm soát an toãn thc phâm ti 88 ch trên dja bàn 
tinh và xây di,rng 03 diem kiêm nghim nhanh cO djnh ti các chq Xuyên Mc, Dat 
DO và Ben DInh" nàm 2019. 

- Giáo diic và dào t?o:  Chu.n bj các diu kin và th chirc tat các kS'  thi h9c 
kSr II cho h9c sinh các cap; hoàn thànhphucrng an và ké hoch to chüc k' thi tot 
nghip THPT Quôc gia nàm 2019; chuân bj ni dung, chuong trInh bôi duörng he 
cho can b, giáo viên. Triên khai giâi pháp nhäm ngän ch.n tInh trng bao  hrc h9c 
dumg. 

- To chüc L k' nim 40 nàm thành 1p Khu di tIch ljch sü Quôc gia Dc 
biêt Con Dâo (dir kiên tO chüc vào 29/4/20 19, tai  huyn Con Dão); Chuân bj 
chuong trInh, ké hotch Lé kST nim 30 näm thành 1p tinh Ba Rja — Vüng Tàu; 
Hoàn chinh ho so di san van hóa phi 4t the 1 hi Nghinh Ong — Dinh Thäng Tam 
và lê hi Dinh Co Long Hâi trInh B VHTTDL cong nhn và dim vào danh m11c di 
san van boa phi vt the quOc gia. Triên khai nhim vi phOng, chông bao  lirc gia 
dInh 11am 2019 

- Tang hcip sa luçing tác phm và ta chüc chm chçn tác phm cuc thi sang 
tác khau hiu (slogan) tinh Ba Rja-Vüng Tàu; tO chic các giâi thi dâu the diic, th 
thao quân chüng và the thao thành tIch cao; tAn cu&ng các ho.t dng khuyn 
khIch, dông viên phong trào rèn luyn the dc the thao, nang cao süc khOe nhân 
dan; TO chrc giãi Bi sat các CLB tinh m& rng näm 2019; tham dir Giâi c vua 
Ngithi khuyêt tt näm 2019 ti Tp.HCM 

- An sinh xä hi: Tip tic trin khai con tác giâi quyt vic lam và cho vay 
vOn giâi quyêt vic lam; xem xét giài quyêt bào hiêm that nghip cho nguâi lao 
dng;thrc hin các chinh sách dOi vd nguài có công, ngtthi nghèo, dOi tucing bâo trg xâ 
hi, dông bào dan tc thiêu sO,... 

- Tip Wc dánh giá d tài dr an khoa h9c nam 2019; kim tra tin d d tài, 
dir an den han.  Hoãn thãnh châm thi VOng Chung kêt và to chüc Lé trao giái Cuc 
thi khâi nghip dOi mâi sang tao  tinh BR-VT näm 2018-2019. Tiêp tiic triên khai, 
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hi.râng dn tham gia D an h trq doanh nghip vra và nhó khâi nghip sang tao. 
Duy trI quân i San giao djch cong ngh tnrc tuyên cUa tinh và triên khai thrc hin 
giai doan  2 dê tài xây drng Chuang trInh phát triên thj trixng khoa h9c Va cong 
ngh tinh. 

- Tip tVc  thirc hin các thu ti,ic Chizng trmnh 135 giai doin 20 19-2020 v h 
trq dâu tix Ca s h tang, ho trçi phát triên san xuât cho các thôn, âp dc bit khó 
khAn trên dja bàn tinh. 

- V Cong tác di ngoi: Tang cu&ng cüng c& kt ni, phát huy và mi rng 
quan h hftu nghj và hq tác vâi các to chüc, cá nhân nu&c ngoài; d.y manh  các 
hoat dng ye hqp tác quOc tê, cong tác lânh sir, ngi.thi Vit Nam nizóc ngoài, bào 
h cong dan, thông tin dôi ngoi, tuyen truyên biên dào 

A P. A• 5. Ye quy hoch va quan ly tai nguyen - moi trirong 

-Phé duyt diu chinh quy hoach sü diing dt dn nãrn 2020, k hoch sü' 
ditng dat 5 näm k' cuôi (2016-2020) cap huyn. 

- Don dc các Bô ngành Trung i.rang thm trInh Thu tithng ChInh phü phê 
duyt diêu chinh quy hoach chung xây drng thành phô Vüng Tàu dé lam co sâ 
triên khai các dir an trên dja bàn Thành phô. Ttp trung triên khai phucng an quy 
hoach xay dimg 06 clim dat cong cüa tinh tai  thành phô Vüng Tàu dê lam ca s 
kêu gçi dâu ts. 

- Ban hành và trin khai thrc hin thirc hin các giái pháp, nhim vi 
phàng ngra, cài thin và khac phic 0 nhiêm tai  các diem nóng ye mOi trtx&ng trên 
dja bàn tinh näm 2019. Tp trung th1rc hin các nhim vi, giái pháp ye báo v môi 
trueing nhäm phông ngira, cái thin, khäc phic ô nhiêmmôi tmng trên dja bàn 
tinh, phisong an xü 1 rác Con Dào. Tiêp Wc triên khai kê hoach dâu gia quyên sü 
ding dat näm 2019, trong do tp trung các khu dat lan nhu: khu dat ngãn hang 
cong thirang — Tp VUng Tàu, Cu lao Ben dInh; khu An Hâi — Con Dâo.....Tp 
trung vic tháo g các viràng mac nhu khiêu nai,  tranh chap lien quan dat dai; tháo 
gc vuóng mc xr l tài san trên dat dé sam triên khai các dir an dâu tix. 

6. V quc phông - an ninh, trt ty an toàn xa hi 

- Duy trI nghiêm ch d trrc sn san chin du a các cp, phi hcp chat chê 
cüng các 1rc lucing bào v an toàn các mic tiêu, chü dng näm chäc tInh hInh xi:r l 
tot các tInh huông xày ra, giü vUng an ninh chInh trj - trt t1r an toàn xA hOi  trên dja 
bàn tinh; dam bâo an ninh trt tr ngày 30/4 và 1/5 trên dja bàn Tinh. 

- Tip tic thirc hin các d an phOng ch6ng lam giãm ti phm hInh slr, trong 
dO tp trung thirc hin các giâi pháp nhäm giâm thiéu tInh trng xâm hai  tré em, t 
nan ma tOy, mai  dam, giàm thiêu tai nan giao thông. Tang cuang cOng tác tuân tra 
kim soát, th l cãc hãnh vi vi phm pháp 1ut, trt ti.r an toàn giao thông; kiêm tra 
thrc hin các quy djnh ye phOng cháy, chfta cháy trên dja bàn tinh. 

7. V cal each hành chInh 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
kT, cHU T!CHPvwi/ 

HO CHU TrCH 

- Tip tic thrc hin có hiu qua k hoach trin khai Nghi djnh s 
61/201 8IND-CP ngày 23/4/2018 cUa ChInh phü ye thc hin Co chê mt cira, mt 
cCra lien thông trong giài quyêt thu tiic hành chInh tai  tinh; thirc hin quy djnh cüa 
ChInh phü ye vic cung cap thông tin din tü hoc cong thông tin din ti:r cUa 
quan nba nuâc 

- Tip nhn và xi:r 1 nhUng thông tin phân ánh cUa ngithi dan và doanh 
nghip ye dtr&ng day nóng CCHC tinh; to chüc kiêm tra CCHC, thirc hin thanh 
tra, kiêm tra cong vi theo kê hoach  2019; rà soát vic giài quyêt ho so tai bO phn 
tiêp nhn và trà kêt qua tp trung cap tinh. 

- Tang cithng kirn tra thu?mg xuyên và kim tra dt xut cong tác Câi each 
hành chInh, thanh tra, kiêm tra cong vii theo Kê hoach,  tiép nhn và giãi quyêt kjp 
thai don thtr phàn ánh cüa nguai dan, doanh nghip qua kênh thông tin duâng day 
nóng Câi each hành chinh. 

- T chrc phân tIch, dánh giá các chi s thành phn con han  ch cüa các chi 
so ci và PAPI và dé xuât giái pháp ciii the khäc phic, câi thin các chi so nay 
trong näm 2019. 

A 8. Thanh tra, khieu nu va to cao 

- Tip tic trin khai giâi quyt cae v11 vic khiu n.i, t6 cáo, tranh chp näm 
2018 chuyên sang näm 2019 và K hoach  giãi quyét các vi vic ci the cüa tirng 
don vj. Triên khai thanh tra trách nhim trong vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 
lut ye phOng, chông tham nhOng 

- Thirc hin nghiêm tüc và hiu qua cong tác tip cong dan, xü 1 don this và 
giái quyêt khiêu nai,  to cáo; tang cumg chi dao,  kiêm tra, don doe cong tác tip 
cOng dan, giái quyêt khiêu nai,  tO cáo dôi vâi các ngành, các cap trên dja bàn tinh./. 

Noi nhçIn: 
- VAn phông ChInh phü; 
- B Kê hoach và Dâu tir; 
- Thithng trrc Tinh üy; 
- Thi.rrng trirc HDND tinh; 
- Chü tich va các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành ph6; 
- Các Sec, ban nganh; 

ad 

L TU5#n 
Quô'c 
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TINH HINH TH!,J'C HIN CAC CIII TIEU KINK TE - XA HQI QUY I NAM 2019 

- 

• 
CIII TIEU Don vi tInh TFth: 

nrn 2018 2019 39 ä2019 

So sánh thng 3 vOi So sánli Qu I vOi 

K hoch Cüng k' K hocIi Cüng k' 

B C 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/1 8=6/3 9=6/2 

I - GTSX CONG NGHIP TRU'DAU KR! Ty dóng 20.727 59,340 275.560 21.824 63.885 7,92 105,29 23,18 107,66 
T6c d tdng triding % 9,11 5,29 7,66 

a T6ng müc bàn là hang hóa T ctng 3.306 9.690 45.578 3.670 10.786 8,05 111,00 23,67 111,31 
T6c d tang trwcing % 13,95 11,00 11,31 

b DjchyiIuutrO Tdng 404 1.209 2.705 468 1.411 17,31 115,86 52,17 116,75 
Tocdtang:rwOng % 14,94 15,86 16,75 

c Doanh thu vn tài, kho bAi và djch vi h6 trq van tái T' dông 1.433 4.114 18.436 1.588 4.685 8,62 110,88 25,41 113,87 
Tócdtangtrwáng % 3,00 10,88 13,87 
Trong dO: Djch vi càng T' dng 281 860 4.032 327 989 8,12 116,41 24,53 - 114,95 
Tdcd5töngtruth'ig % 4,80' 16,41 14,95 

d Giá trj xut kMu tth du khi Triu USD 223 839 4.950 297 937 6,00 133,19 1893 111,72 
Tócd5tang:rwáng % 12,10 33,19 11,72 

e Giá hi nhp kMu trén dja bàn Triu USD 604 1.482 6.881 539 1.529 7,83 89,22 22,22 103,21 
Tócd5tangtrwong % 11,50 -10,78 3,21 

2 GTSX NONG - LAM - NGU NGHIP 
a Giátrj sanxutnongnghip 602 1.806 8.563 615 1.870 7,18 102,16 21,84 103 

Toe d5 tang/riding % 3,81 2,16 3,57 
- Trngtrçt 338 1.013 4.715 345 1.048 7,31 102,06 22,23 103,50 

TocdtangtrwOg % 3,50 2,06 3,50 
- ChAn nuOi 264 793 3.848 270 822 7,02 102,28 2 1,36 103,67 

TOe datangiritong 4,21 2,28 3,67 
b Giátijsânxu&tIãninghip 6 18 74,65 6 18 7,92 101,11 24,17 101,19 

TOe dtang ending % 1,19 1,11 1,19 
c Giá uj san xu& ngu nghip 829 2.422 10.774 863 2.524 8,01 104,10 23,43 104,21 

TOcdtangtrwô'zg 4,21 4,10 4,21 
- Khaithác 772 2.300 9.733 803 2.397 8,25 104,10 24,62 104,20 

TOe d tang/riding % 4,18 4,10 4,20 
- NuOi trông 58 122 1.04 1 60 128 5,76 104,04 12,26 104,45 

TOe d(5 tang triding % 4,44 4,04 4,45 
II TA! CH!NH - NGAN sAcii: 
1 Tang thu ngàn sách tr8n dia bàn T ding 6.624 19.807 74.397 5.351 20.867 7,19 80,78 28,05 105,35 

TJcd3tàngtrwóng % -19,22 5,35 
- Thu tfr dAu khi T) dng 2.9 14 7.582 23.050 2.000 6.209 8,68 68,63 26,94 8 1,89 

TOc dç tang frwthig % -31,37 -18,11 
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p ; , 
CIII TIEU Don vj tfnh TH tháng 3 

nAm 2018 
TH Qu I 
nm 2018 

K hooch 
2019 

UTH thang 
3näm2019 

UTH Qu I 
nm 2019 

So sánh thãng 3 vôi So smnh Qu I v.61 

Khoch Cungk5' Khoch Cüngk3' 

B C 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/1 8=6/3 9=6/2 
p khu T'd8ng 1.526 4.496 19.950 1.15 1 4.290 5,77 75,45 21,50 95,41 

• g % -24,55 -4,59 — 
• sja T))d6ng 2.185 7.729 31.397 2.200 10.369 7,01 100,71 33,02 134,15 

Tdcd5zangtrwöng % 0,71 34,15 
2 Tang chi ngân sách da phuong T ding 1.139 3.508 18.541 1.329 3.703 7,17 116,68 19,97 105,55 

T6cdtángfrwong % 16,68 5,55 
• Chi du tu phat trin do DP quãn 1 T dông 661 1.794 8.911 700 1.912 7,86 105,90 21,46 106,60 

T6cdtangtrwong % 5,90 6,60 
- Chithungxuy6n Tdng 478 1.714 9.226 629 1.791 6,81 131,58 19,41 104,45 

Tóc dc5  IcIng IrwcIng % 31,58 4,45 
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