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CQNG HOA XA HQL CHU NGHiA VIT NAM
Dc Lp - Tir do - Hnh phác
Ba Rja - Vi2ng Tàu, ngày 4 thdng 6 nàm 2018

BAO CÁO
Tlnh hInh kinh t - xã hi, quc phông an ninh tháng 05 nám 2018
và mt so nhim viii tr9ng tam tháng 06 nãm 2018

i. iuiAi QUAT TINH H!NH KINH TE - xA HOI THANG 5 vA 5
THANG DAU NAM 2018
1. Kt qua thirc hin các chi tiêu kinh t chü yu trong 5 tháng du näm so
vói cüng kS' và so v9i chi tiêu Nghj quyt HDND tinh bInh quân cho cã närn nhix
sau:
- Giá tn san xut cong nghip tang 7,54% NQ 8,56%); nông nghip tang
3,58% (NQ 3,58%), ngl.r nghip tang 4,50% (NQ 4,38%); tng mirc ban lé hang boa
thng 10,39% (NQ 10,96%), doanh thu 4n tãi, kho bâi va djch v h trq vn tãi tang
7,14% (NQ 5,29%); doanh thu djch vi km trü tAng 12,57% (NQ 10,96%), so hrçit
khách luu trü 1,47 triu lu'çt tang 12,47%; kim ngch xut khu trr du tang 10,19%
(NQ 12%); kim ngch nh.p khu tang 15,02% (NQ 11%).
- Chi so giá tiêu dung (CPI) tháng 5/2018 tang 1,16% so vâi tháng 12/2017
và tang 3,46% so v&i cüng ks'.
2. Thu chi ngãn sách, du tu' va phát triên doanh nghip
- Tong thu ngân sách khoãng 31.749 t dông, dat 49,44% dix toán và tang
14,73% so vôi cüng ks', trong do: thu du thô uóc khoAng 12.233 t' dông, dat
61,23% dir toán (12.233 t5'/19.980 ti'), tang 21,75% so vâi cüng ks'; thu thuê xuât,
nhp khu khoâng 7.500 t' dàng, dt 50,34% di,r toán (7.500 t/14.900 t'), tang
14,69% so vôi cing kS"; thu ni dja khoàng 12.016 t' dông, dit 40,96% dir toán
(12.016 t/29.337,6 ti'), tang 8,40% so v6i cüng kS'. Tong chi ngãn sách dja
phung khoãng 5.922 t dong, dat 33,52% du toán, tAng 10,73% so cüng k' NQ
7,6%), trong do: clii d.0 tu phát triên 2.988 t' dông, dtt 34,83% dir tóan, tang 11,33%
so vi cüng kS'; chi thtxng xuyên 2.904 t dông, dt 3 5,47% di,r toán, tang 9,02% so
vói cüng kS'.
- Vn du tu phát trin ngun ngân sách do tinh quAn 1 dn 25/5/2018 dA
giãi ngân duc khoAng 1.559 t dng, dat 28,67% so v&i tng vn dâu tu cA nAm
2018 là 5.172,360 t' dông. Kê hoach 2018 bô trI khii cong xây dirng mói 45 dir
an. Dn ht tháng 5/2018 dA khâi cOng xây drng 10 dir an, 16 dir an dang t chirc
du thu, 19 dir an dang thirc hin thu tic 1p và trInh duyt TKKTTC-TDT.

05 tháng dã dàng k du tij 18 dir an d.0 tu nuâc ngoài1 và diu
chinh tang vn 05 dir an, vth thng vn dâu tir däng k là 2 17,8 triu USD (von
dang k mdi: 185,7 triu USD, vn tang them: 32,1 triu USD); däng k 12 dir an
dâu tu trong nuâc vOi tOng von däng k là 4.680 tr dOng2.
- Trong

05 tháng cp giây chrng nhn däng k cho 525 doanh nghip vói
tng vn 4.735,982 t dng, giàm 10,56% so cüng ks'; ngoài ra d cap giây chg
nhn däng k hot dng cho 81 chi nhánh, van phông di din và dàng k tang vOn
cho 33 doanh nghip vth s vn tang 717,920 t' dông. Dã thành l.p mi 06 HTX .
- Trong

3. TInh hInh van hóa — xã hi
5/20 18, t chüc các hott dng k nim 64 nàm chin thng
Din Biên Phü (07/5/1954 - 07/5/2018) và 128 näm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI
Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); dng thyi thrc hin rnt so nhim vi theo ké hoach
nhix: Tiêp tiic triên khai "Tháng hành dng vi v sinh an toàn thirc phâm" nàrn
2018 (tir ngày 15/4/2018 dn ngày 15/5/2018); to chirc 1 tuyên duang Giáo viên
giOi và H9c sinh giOi nàm h9c 20 17-2018; trin khai Kê hoach t chirc cuc thi
sang tác khâu hiu tinh Ba Rja - Vüng Tàu; to chirc khai mac Dai hi th diic th
thao tinh lan thir VII näm 2018; khai mac và tO chic thi du các trn Bong dá tai
giâi Bong dá hng NhI quôc gia näm 2018 và các giâi the thao cap tinh... Các
chInh sách dOi vi ngtthi lao dng, ngithi có cOng, ng.thi nghèo, dng bào dan tc
và các dôi tuçlng bào trçY xâ hi,... du duçic quan tam thirc hin.
Trong tháng

4. Quc phông - an ninh, trIt tçr an toàn xã hi
Các liic krgng vu trang duy trI ch

ct trlrc sn sang chin du, bão v an toàn các
mllc tiêu quan tr9ng ye chInh trj, kinh t. Dâ ma các dçt cao dim t.n cOng trn áp, truy
na ti pham, bão dam an ninh trt tir tai các khu virc, các cong trinh tr9ng dim và dam
'I) Di,r in Cong ty TNl-IH GFN Vit Nam tai KCN Chiu Drc cfia GFN Corp (3 triu USD); 2) Di,r in LIP Global Vina tai KCN
Chiu DCrc cOa LTP Global Co., Ltd (4 triu USD); 3) Dv in nhuOm và hoin thin sin phim nhum Meisheng tai KCN M9 Xuin
A2 cOa Cong ty TNHH Meisheng Textiles Vit Nam (14 triu USD); 4) dv. in nhi may cOng nghip ho trcl SX kern thOi vi ôc
viêt chit ltrcmg cao cOa Sun Beam Tech Industrial Co. LTd (04 trliu USD); 5) Nhi may sx vt lieu nhv.a Polyester resin lông
khong no cCia Ong Kung Shu Hung (03 triu USD); 6) COng ty CF sing t?o DIC (0,5 triu USD), 7) Dv. in dâu ttr ma rng quy
mO sin xuát scli Cong ty TNHH Meisheng Textiles Vit Nam (17 triu USD).8) Dv. in nhi may sin xut dvng cv nm, nap dy
thOy tinh, tay cim vi phv kin nhi bêp (01 triu USD), 9) Nhi may sin xuit tim panel cich nhit (1,6 triu IJSD), 10) Nhi miy
sin xuit hM hçip thrOng vi sin xuit hirang lieu (12,07 triëu USD), 11) Nba may COng ty TNHH Samshin (01 triu USD), 12)
Nhi may din mt trOi nOi luài tal KCN Chiu DOc (82 triu USD), 13) Nhi may sin xuit gun giio và cic loai vt tu sit thép
(0,44 triu USD), 14) COng ty TNHH Vit Nht Shirogane Logistics (5,4 triu USD), 15) Nhi may PM3 (30 triu USD), 16)
Cong ty TNHI-1 DLHI Vit Nam (3,62 triu USD), 17) COng ly TNHH Din tix & Kinh doanh Chyuan Sheng (02 triu USD),
18)COng ty TNI-lI-I CCra, CCra nhOm vi Luâi xép Chyuan Wan (02 triu USD).
2
1)Nhi may sin xut gach 6p lit g6m sO granite cOa Cic ci nhin nguOi VietNam (1.100 t' ding); 2)Nhi may din mättrOi Di
Bac cOa COng ty CP DOng A (1.339 t5' dOng); 3) Khai thic mO cit vt Iiu xay dvng vi san lip lay Ho Chiu Pha cOa Cong ty CP
Phit triCn dtrOng cao tOe Bién HÔa - Vung Tàu (85 t' dOng); 4) Bnhvin Van phUc Ba Rja - Vung Tiu cOa Cong ty CP bnh
vin Van PhOc Ba RIa (750 t dOng); 5) Trung tim giOi thiu sin phim cOng nghip vi phi trcl cong nghip DOng XuyOn cOa
COng ty TNI-IH COng nghip Ph tr Pho M (59 t' dOng); 6) Cing thOy nOi da vi kho bii tOng hcip MO Nhit cOa Cong ty
TNHH TM XD Dai Dat (l00t'); 7) Khu bit thy du ljch Long Hii cUa Cong ty TNHH Dau tir Thuong mai Sii GOn (89,09 t'
dOng); 8) Khich san 4 sao Kiêu Anh Ocean View Hotel ThOy Van - Ving Tiu cCia DNTN Du ljch Kiéu Anh (115 t' ding); 9)
Tram kinh doanh xãng diu kCt h9p djch vi,i cüa Cong ty TNHH NiOn Thun (18 t dOng); 10) Nhi may sin xut vOl vi dolomite
cong nghip, vOi ngm rnràc (Ca(OH)2) cüa Cong ty TNHH MTV Khoing sin VOi Vit (422 t dng); 11) Nhi may sin xut
cip din GL Cables cüa Cic ci nhin Vit Narn lim chO diu tu (36 t' dng); 12) Tram trOn be tong nhya thrOng cOa Cong ty Co
phin CIEC Tom Cm (50 t dong).
1) HTX ThOy Sin LOc An, huyn Dt Do; 2) HTX Vin tii Tnthng Scm, 3) HTX Rau sach Sunny Farm, TP VOng Tàu, 4) HTX
Dlch vv Vn tii Thién Ung, TP Bi RIa, 5) HTX NOng nghip An HOa, 6) HTX dich vçi khai thic hii sin BInh Chiu, huyn
Xuyên Mc.
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bão trt tr an toàn giao thông. Cong tác phông cháy duçic chü tr9ng, không có vi cháy
nào xây ra trên dia bàn tinh. Trât tu an toàn xã hi co bàn ducic dam bão.
Trong tháng 05 dã phát hin 73 vi pham pháp hInh sçr, dã diêu tra lam rö 50 via,
82 di tuqng (dat 68,5%), trong do lam rô 01 vii an dc bit nghiêm trçng: Giêt nguOi,
bt 01 d& ttrçYng, dat t' 1 100%, lu k 05 tháng dã phát hin 318 vi, 407 di tuçYng,
lam rO 228 vi (giám 61 vii so vâi cUng k' bang 16,1%); phát hin 28 vi và bat giü 44
dôi tllçing có hành vi mua bàn, tang trü' trái phép chat mua tug, lüy k 05 tháng phát
hin 138 vi bitt git 244 di tung, so vi cüng kS' tAng 41 vi (tang 42,20%), tAng 95
dôi tlxgng. Phát hin, xir l hành chInh 72 vi1, bat i 29 dôi tu\mg có hânh vi sü dung trái
phép chat ma tüy, lUy ké 05 tháng dA phát hin 318 v, bt giü 645 di ti.rçrng.
V phông, chng ti phm và vi phm pháp lut v môi tnrông: Tháng 05 phát
hin 11 vi, 11 dôi tuçlng vi phim pháp 1ut v bào v môi tnring, an toàn thrc phâm và
các linh vrc khác. So vói cñng k' nAm 2017 nhiêu hcin 01 yin , 03 dôi tugng. Lüy k 05
tháng, dA phát hin 77 vi, 79 dôi tuçing, so vOi cilng kS' thiu han 14 vi, 11 déi tu9'ng
V an toàn giao thông: trong tháng 05 dA xày ra 43 vi tai n1n giao thông,
lam cht 21 ngi.ri, bj thuang 37 ngui. Xir pht 4.779 trumg hcrp vi phm trt tir
an toàn giao thông. Lüy kê 05 tháng dA xãy ra 232 vi, lam chêt 103 ngi.thi, bj
thuang 213 ngix?ñ, so vOi cüng kS' giAm 53 vini, s ngu1i cht không tAng không
giâm, bj thucing giàm 91 ngtthi.
5. Cong tác thanh tra, khiu nii t cáo và phông, chng tham nhflng
- Tong s vi;i khiu nai trong tháng 05 thuc thm quyn giài quyt cUa cp tinh
là 52 vi;i, kS' trufic chuyên qua 45 vi;i, nhQn mâi 07 vi;!, dA giài quyêt 12 vi cOn lai 40
vi;i dang tiêp ti;lc thi;i 1 xác minh; Lüy k 05 tháng 98 vi;!, trong do tn nAm 2017
chuyên qua 44 vi;!, nhn mcii 54 vi;i; dA giài quyêt 58 vi;i, cOn lai 40 vi;i dang tip tVc
thi;t 1 xác minh. Tong so vçi thuc thm quyn giãi quyt cCia cp huyn lQy k 05
tháng là 418 vi;i (ton nAm 2017 chuyn qua 141 vi;i; nhn m&i 277 vi); dA giãi quy&
190 vi;i, cOn lai 228 vini dang tiêp tine thin! l xác minh.
- Tong s vi;i to cáo trong tháng 05 thuc thm quyn giái quyt cOa cp tinh là
04 vi;i, tn kS' trucc chuyn qua 02 vi;i, cOn 04 vi;i dang tiép ti;ic thi l2 xác minh, ly
kê 05 tháng 08 vi;i (ton nAm 2017 chuyên qua 06 vi;i), dA giãi quyêt 04 vi;i, dang tiêp
tln!c giâi quyêt 04 vi;i. Tong so vi;i thuc thtrn quyên giãi quyêt cüa cap huyn lily k
04 tháng là 34 vi;i (ton /9) truóc chuyên qua 17 vy; nhan mái 17 vy), dA giái quyêt 17
v; dang tiêp tln!c giái quyêt 17 vi;!.
6. Cong tác cal cách hAnh chInh
- Tháng 05/2018, b ph.n tip nhn và trá kt qua dA tiêp nhn 5.3 17 h sa,
dA giái quyêt 5.702 ho sa. Lüy k 5 tháng dA tip nhn 23.070 h sa (tInh cà h sa
cOn tOn nAm 2017 chuyên qua là 1.727 ho sa), trong dO dA giái quyêt 2 1.350 ho sa,
giài quyêt dung han 99%.
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- Dâ báo cáo tInh hInh sp xp t chic b may vá tinh gián biên ch theo tinh
than Nghj quyêt so 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 cüa B Chinh trj giai doin 2015-2021
trên dja bàn tinh.

II. NHUNG NHIM VJ TRQNG TAM CAN TP TRUNG CHI DO,
DIEU HANH TRONG THANG 6 NAM 2018
Trén ca sâ nhim v1i cUa nAm 2018, theo 1 trInh thirc hin, trong tháng 6
các sâ, ngành, UBND các huyn, thành phô triên khai thirc hin báo dam hoàn
thành các nhim vii dã ducc giao ci th ti Danh miic kern theo Quyêt djnh so
24/QD-UBND cüa UBND tinh ban hành Chrong trInh hành dng thirc hin kê
hoach phát trin kinh t - xä hi nAm 2018 theo Nghj quyêt so 01/NQ-CP cüa
Chmnh phñ, Kêt 1un so ii 9-KL/TU cüa Tinh Uy và Nghj quyêt so 3 0/NQ-HDND
cüa Hi dng nhân dan tinh, trong do tp trung hoàn thành sórn các nhim vii cüa
Qu I và tháng 5 chuyn sang và rnt s nhim v1,i tr9ng tam sau:
1. Các nhim vy chung
- Triên khai các ni dung cong vic cn thi& dê t chirc dánh giá tInh hInh
thir hin các nhim vii phát trin kinh t - xã hi giQa nhim kS' dai hi Dãng b
tinh 1n thir VI.
- Tip tic hoàn thành và thông qua các Ti trInh, dci tháo Nghj quyét và các
cOng tác khác chun bj k' h9p 1n thir 8 Hi dông nhân dan tinh khoá VI. Chuân bj
tat cong tác báo cáo và các phiic vii tip xOc cir tn theo k hotch dä d ra.
2. V kinh t:
- TrInh Ban Thix&ng vii Tinh üy dii thão chixang trInh hãnh dng cüa Tinh
üy và xây dirng k hoch hành dng cüa UBND tinh thrc hin Nghj quyét Trung
ung sa 06-NQ/TW ngày 05/11/20 16 v thrc hin có hiu qua tiên trInh hi nhp
kinh t quac t, gill vUng on djnh chInh trj - xâ hi trong bôi cãnh nuóc ta tham gia
các Hip dlnh thuang mi tir do the h mdi.
- TrInh Ban Thi.thng vii TiIIh üy dir thâo chuang trInh hành dng cüa Tinh
Uy và xây dirng kê hoach hành dng cüa UBND tinh thirc hin Nghj quyêt Trung
uang sa 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 v phát trin kinh t tu nhãn tth thành rnt
dng 1rc quan tr9ng dlla nn kinh t thj trung djnh huâng xà hi chll nghia.
- TrInh Ban Thithng v1j Tinh üy dir thão chuorng trInh hành dng cña Tinh
Uy và xây dirng kê hoch hành dng cüa UBND tinh thirc hin Nghj quyt Trung
ucing so 11-NQ/TW ngày 03/6/20 17 v hoàn thin the ché kinh tê thj tnthng theo
djnh hithng xã hi chü nghia.
- Ban hành chuang trInh hành dng trin khai thirc hin Quy& djnh s
895/QD-UBND ngày 09/4/2018 phê duyt Dé an "Diêu chinh Quy hogch phct
triên ngành cong nghip tinh dé'n nám 2025, tcm nhIn din nám 2035 ".
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- Tiêp ti1c triên khai thrc hin D an "KMm soát an toàn thyv phdm tgi 88
chçr và xáy dmg hai diem kiêm nghim nhanh Co dfnh tgi 02 chcr: Chçx Long Diên
và Chçi Ngâi Giao" näm 2018; D an Nhân rng mô hInh thI diem quán 1 thirc
phrn theo "Chuói thy'c phdm an toàn" trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu và dê
an "Dam báo An toàn thy'c phâm trong san xuát, kinh doanh thz!c phám ngành
Cong Thzrcrng" nàm 2018.
- Ban hành: (i) quy ch phi hçp quân 1 phát triên Ciirn cong nghip; (ii)
giá djch vi sir ding din tIch ban hang tai chg.
- Hoàn chinh các di,r thâo T? trInh trmnh HDND tinh: (i) Nghj quy& chInh
sách h trg chi phi lap d.t h thng din nàng 1ung m.t tthi trên dja bàn huyn
COn Dâo; (ii) Nghj quyêt chInh sách h trç di di các Ca s san xuât gay ô nhim
môi trung nm trong các khu dan Cu, do thj trên dja bàn tinh giai doan 2018 2025 vào các khu, c11m cOng nghip.
- Trin khai hiu qua các ni dung trong K hoach hành dng cüa Ban
Thung vçi Tinh üy thirc hin Chi thj s6 13-CT/TW cüa Ban BI thu v tang cu'ông
s1r lãnh dao cüa Dàng dôi vâi cong tác quãn 1, bão v và phát triên ri1rng.
- Hoàn thành và phê duyt K hoach phát trin các vüng trng tr9t san xuât
theo hing hth.i (organic) ca tinh giai doan 2018 — 2020.
3. V tài chInh — ngân sách
- Báo cáo Tinh üy v kt qua thirc hin Qu 11/2018 v kin nghj cüa kirn
toán nhà nrnic khu virc XIII dOi vi kin nghj tir näm 2016 tr& ye truóc.
- Xây drng phuang an s.p xp các Qu Tài chInh ngoài ngân sách, dam bâo
các Qu5 hoat dng hiu qua, tránh chông chéo nhim v11.
- Hoàn chinh các dr thâo Th trIrth trInh HDND tinh: (i) Quy djnh v phân
cap thrn quyen rnua srn, thuê, thu hM, diu chuyn, thanh l, ban và tiêu hüy tài
san nhà nuóc tai các ca quan, to chirc, dan vj thuc phm vi quãn 1 cüa tinh; (ii)
Quy djnh ye ni dung, rnirc chi hoit dng giám sat, phãn bin xa hi cfia Uy ban
mt trn t quc Vit Nam và các t chirc chInh trj - xà hi; (iii) Diêu chinh dir
toan thu, chi ngân sách nhà nithc näm 2018.
4. V du ttr phát triên
a) Dâu tirvn ngân sách:
- Giám sat và chi dao diu hành ngun vn ngân sách cp tinh bâo darn quy
djnh cüa Lut Dâu tu cOng và khã nàng can di vn; UBND cac huyn, thành ph
tp trung chi dao và diêu hành các dir an thuc ngun vn ngân sach cp huyn,
bâo darn tuân thu các quy djnh ye quân l dir an dâu ti.r xây drng cong trInh và khâ
näng can dôi cUa ngân sách cap huyn, khOng dê phát sinh tInh trng nq d9ng trong
xây dirng ca bàn.
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- Các chü du tix các dir an khâi cong xây dirng rni 2018 cn tp trung hoàn
thành các thu ti1c d t chirc du thu và khi cong xây dirng tri.râc thai dim cui
tháng 6 nàm 2018.
- Các chà du tu khn trtrang hoàn thin h sa thanh toán các di,r an dà b trI
vn trong närn 2018 dê thu hôi vn d tam i'rng trong các näm truâc, hoàn thành
hoàn üng cho ngân sách truâc ngày 30/05/20 18; hoàn thin h sa Va quyêt tOán các
dir an dã hoàn thành bào dam thñ gian quy djnh.
A

b) Dau tu' cua doanh nghiçp:
- Tip tVc tang cung cong tác hu kirn, kjp thi dOn dc, xfr 1 di vi
nhung dir an chm trin khai.
- T chirc: (i) Hi tháo thàc dy phát trin kinh th tu nhân trên dja bàn tinh
(K hoach dir kin ngày 01/06/2018); (ii) di thoai giüa lãnh dio tinh vâi doanh
nghip và nba du tu theo djnb k9, dir kin cu& Qu9 11/2018.
- Trin khai hiu qua chucmg trInh xiic tin du tu nàm 2018, dc bit tip
can, thu hit các nba du tu Nht Bàn qua k& ni cüa Japan Desk vói Ca quan Hgp
tác Quc t Nhât Bàn (JICA).
- Rà soát kt qua xü 19 các dr an chm trin khai cüa doanh nghip trong 06
tháng du nàm 2018 và k hoach xfr 19 các dir an chm triên khai 06 tháng cui
näm 2018.
- Ban hành hu&ng dn v du thu lira ch9n nhà d.0 tu Co sir ding dt, trong
do có di,r an xã hi hóa; danh mc dir an xa hi hóa kêu gi d.0 tu trên dja bàn
tinh; Hoàn chinh Quy trInh rut ngn thu tiic chap thun chü truo'ng du tu.
- Tip tc trin khai thirc hin các nhóm giãi pháp cüa Nghj quy& si 1920171NQ-CP ngày 06/2/2017 cüa ChInh phü; Quyt djnh s 707/QD-UBND ngày
27/3/20 17 cüa UBND tinh Kê hoach thrc hin nhim vii, giãi pháp d cãi thin
mOi truông kinh doanh, nâng cao näng hrc canh tranh càa tinh trong näm 2017,
djnh huóng den nàm 2020 vã thirc hin báo cáo djnh k9; Xây drng k hoach hành
dng thirc hin các nhim vii, giái pháp d cai thin môi truing kinh doanh, nâng
cao nAng lirc canh tranh cüa tinh trong nàm 2018.
- Xem xét d nghj cña Trung tam Quân 19, Khai thác cOng trInh Thüy 1i v
thành Ip Cong ty TNI-IIH MTV Khai thác Cong trInh thüy igi.
- Báo cáo kt qua tInh hInh thirc hin nghj quyt s 35/NQ-CP ngày
16/5/2016 và chi thj so 26/CT-TTg ngày 06/06/2017, chi thj 07/CT-TTg ngày
5/3/2018 cüa chInh phü trong qu9 II nãrn 2018 gui B Kê hoach và Dâu tu'; Báo
cáo dánh giá tInh hInh thirc hin dào t?o ngun nhân lirc cho doanh nghip nhô và
vua giai don 2014-2017.
5. V van hóa - xa hôi
- Tip tiic thirc hin t& các cOng tác: khám, chua bnh; tuyên truyn, giám
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sat và trin khai các bin pháp phông chng djch bnh, dam bào không d xáy ra
djch 1&n, nht là các djch bnh: S& xut huyt, tay — chân — ming; tang cuông
kim tra cong tác v sinh an toàn thirc phm.
- Tong kt näm h9c 2017-2018; to chirc thi tuyn sinh kp 10 chuyên và 1p
10 THPT (ngay 5,6,7/6/2018); hoàn thành cong tác chun bj t chirc k' thi THPT
quôc gia näm 2018.
- Hoàn thành K hoich t chirc 1 hi, sir kin giai don 2018 — 2020.
- T chüc các mon thi du Di hi th diic th thao tinh Ba Rja — Vüng Tàu;
to chirc giâi vO djch Patin Freestyle Châu A lan thtr 5 nàm 2018 t1r ngày 20 —
24/6/2018 tai thành phO Vüng Tàu. Cir v.n dng viên tharn dir các giãi the thao
thành tIch cao nãm 2018.
6. V quãn I xây dtrng, tài nguyen môi truông
- Phê duyt D an rà soát Quy hoch tng the giao thông 4n tãi tinh BR-VT
dn 2020 djnh hung 2030 và trInh Ban thung v11 tinh üy thông qua Dê an diu
chinh b sung quy hoch ben xe khách vâ quy hoch dâu nôi ben xe khách vào h
thông &thng quôc l trên dja bàn tinh BR-VT den näm 2020 và djnh hu6ng den
näm 2030.
- Sau khi quy hoach sir ding dt c.p tinh ctuc Chinh phü phê duyt, thirc
hin diu chinh quy hoach si.:r diing d& dn näm 2020, k hoch sü ding dt 5 nàrn
k' cui (20 16-2020) cüa các huyn, thành phô.
- Tip t1ic t chirc thm djnh d an Ing diing cong ngh thông tin dja 1
(GIS) trong quàn 1 quy hoch và h. tng k5 thu.t — thI dim ti thành ph Ba Rja;
nghiên cru, rà soát quy hoch các khu virc yen song dê quãn 1, khai thác hiu qua
phiic vii phát triên kinh tê - xã hi cña tinh.
- Phê duyt K hoçtch thirc hin các giãi pháp, nhim vv d phông ngra, cãi
thin, khc phiic 0 nhim tti các dim nóng v mOi tm&ng trên dja bàn tinh nàm
2018.
- Phé duyt d an ngàn chn, khtc phitc tInh trng phá r&ng, In chirn dt
rüng Khu bâo ton thiên nhiên BInh Châu — Phi.râc Biiru và trin khai các nhim vii
giãi pháp d thrc hin dé an.
7. V quc phông - an ninh, trot t.j an toàn xã hi
- Duy trI nghiêrn ch d trrc sn san chin d.0 i các cp, phi hçip chit ch
cang các 1?c hrng báo v an toãn các miic tiêu, chii dng nm chc tinh hInh xir 1
tot các tInh huông xãy ra, gi vüng an ninh chInh trj - trt tir an toàn xâ hi trên dja
ban tinh; hoàn thành cong tác tuyn quân cüa tinh.
- Tip tiic thirc hin các d an phông chng lam giãm ti phm hInh sir, t
nn ma tüy, mi dam, giâm thiêu tai nn giao thông. Tang cung cOng tác tun tra
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kim soát, xr 1,2 các hành vi vi phtm pháp 1ut, trt tir an toàn giao thông; kiêm tra
thirc hin các quy djnh ye phông cháy, chta cháy trén dja bàn.
8. V cãi cách hành chInh
- Tiêp nhn và xi'r 1 nhtthg thông tin phãn ánh cüa nguèi dan và doanh
nghip v di.thng day nóng CCHC tinh; tin hành kim tra CCHC, thirc hin thanh
tra, kim tra cong vii theo k hoach; rà soát vic giái quyêt ho so tai b phn tiêp
nhin và trà kt qua tp trung c.p tinh d có giãi pháp thirc hin hiu qua.
- Xây drng K hoach trin khai thirc hin Nghj quyt s 1 9INQ-TW ngày
25/10/2017 cüa Ban Chap hành Trung uang Dâng khóa XII ye tiêp tiic dôi mdci h
thng t chirc và quãn 1, nâng cao chit hrçing hiu qua boat dng cüa các don vj
si:r nghip cong Ip; Nghj quyt s 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 ye mt sO van dê
tip tuc dM rnci, sp xp t chirc bô may ci:ia h tMng chInh trj tinh g9n, hoat dng
hiu lirc, hiu qua.
9. Thanh tra, khiu ni và t cáo:
Tp trung giài quyêt các vi vic khiêu nai, t cáo tn d9ng näm 2017
chuyn sang nàm 2018 và các vi:i vic phát sinh mói nàm 2018; các vi kiêu nai, to
cáo theo K hoach tai Quyét djnh s 418/QD-UBND ngày 12/02/2018; giài quyêt
dirt dim vi:i khiêu nai dông ngi.thi kéo dài.
Thi:rc hin cp nht dü Iiu vào phn mm quàn 1 cOng tác tip cong dan,
xi'r 1 don thu khiu nai, tO cáo nghiêm tüc, kjp thi, day dü; triên khai thi:rc hin
mi rng phân men den các phông thuc UBND các huyn, thj xã, thành ph và
UBND cp xã và xây dirng cng thông tin din t1r dé cong khai két qua giái
quyt don thi.r den ngi.thi dan.!.

]Voi it/thi,:
- Van phông ChInh hü;
- Bô Ké hoach và Dâu li.r;
- Thtxông trirc Tinh üy;
- Thuông tru'c HDND tinh;
- ChCi tich và các Phó Chü tich UBND tinh;
- UBND các huyn, th xã, thành phô;
- Các Sâ, ban ngành;
- Liru: VT, TH1c3)

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICHPii,i1V
CHt TICH

Nguyn Thành Long
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