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S6:46/BC-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngay-f8tháng 6 nám 2018 

BAO CÁO 
TInh hInh kinh t - xã hi, quc phông an ninh tháng 07 nàm 2018 

Va mt s nhim vi trçng tam tháng 08 näm 2018 

I. Khái quát tInh hInh kinh t - xa hi tháng 07 Va 07 tháng nám 2018: 

1. Kt qua thic hin các chi tiêu kinh t chü yu trong 7 tháng d.0 nàm so 
vái cüng kS'  và so vói chi tiêu Nghj quyêt I-IDND tinh bInh quân cho cã näm nhu 
sau: 

- Giá tn s.n xuât cong nghip tháng 7 t.râc dt 2 1.498 t dng, tang 9,23%, luy 
k 7 tháng .riic dat  144.371,6 t dng tang 8,25% (NQ 8,56%). 

- Giá tn san xut nông nghip tháng 7 uâc dat  815 t dông, tang 4,5%, 1am 
nghip uc dat  6,75 t dng tang 1,26%, ngi.r nghip i.róc dat  986 t dông tang 4,43%. 
Lfly k 7 tháng nông nghip uâc dat  4.477,6 t' dOng tang 4,35% (NQ 3,58%), 1am 
nghip ithc dat  44,2 t dông tang 1,22% NQ 1,48%), ngtr nghip uc dat  6.34 1 t 
dng tang 4,41% (NQ 4,38%). 

- Tng müc ban lé hang hóa tháng 7 râc dat  3.443 t dông, tang 15,33% IQy kê 
7 tháng ithc dat  23.4 15 t dông tang 11,5% (NQ 10,96%), Chi so giá tiêu dung 
(CPI) tháng 7/20 18 tang 1,02% so vói tháng 12/20 17 và tang 3,6% so vói cüng ks'. 

- Doanh thu n tái, kho bai và djch vi h trçi v.n tâi tháng 7 xc dat  1.538,4 t 
dông tang 9,34%, trong do doanh thu djch vii câng uóc dat  345 t dông tang 23,88%; 
Lfiy ké 7 tháng ithc dat  10.113 t dông tang 6,65% (NQ 5,29%), trong do doanh thu 
djch vçi cãng rnc dat  2.15 1,4 t dông tang 15,39% (NQ 6,3%). 

- Doanh thu djch viii km tn tháng 7 uâc dat  233,4 t' dng tang 10,57%; Lily k 
7 tháng thc dat  1.434,4 t dông tang 13,07% (NQ 13%), so luqt khách km trü 2,1 
triu luç-t tang 23,36%, trong do có 264 ngàn krçt khách quôc té tang 14,78%. 

- Kim ngch xut khu tth du khI tháng 7 uóc dat  400 Triu USD, tang 
22,56%; lüy ké 7 tháng trâc dat  2.493 Triu USD tang 17,46% (NQ 12%); kim ngach 
nhp khâu thang 7 uOc dat  455 Triu USD, giâm 1,39% ; lüy kê 7 tháng uâc dat 
3.452 Tniu USD tang 12,2% (NQ 11%). 

2. Thu chi ngân sách, du tir vã phát triên doanh nghip 

- Tng thu ngân sách khoãng 46.680 t' dng, dat  72,7% dr toán và tang 
19,1% so vi cilng kS',  trong do: thu dâu thO lx&c khoáng 18.495 t dông, dat  92,6% 
d%r toán (12.233 tS'/19.980 tv), tang 36,1% so vãi ctlng kS';  thu thuê xuât, nhp khâu 
khoãng 10.885 t dOng, dat  73,1% di.x toán (10.885 t/14.900 ti'), tang 6,3% so vi 
cilng ks'; thu ni dja khoáng 17.30 1 t dông, dat 59% dix toán (17.301 t'/29.337,6 
ti'), tang 12,6% so vâi cüng kS'.  TOng chi ngân sách dja phuang khoàng 8.369 t' 
dông, dat  47,4% di,r toán, tang 25,4% so cilng kS'  (NQ 7,6%), trong do: chi dâu tu phát 



trin 4.277,2 t) dng, dat  49,8% dr toán, tang 41% so vói cing ks'; chi thuing xuyên 
4.040,3 t dông, dat  49,3% dir toán, tang 11% so vài cüng kS'. 

- Vn du tu phát trin ngun ngân sách do tinh quãn l dn 20/7/2018 dã 
giâi ngân dugc khoâng 2.677 t dông, dat  42,77% so vài tOng von dâu tu cá näm 
2018 là 5.172,36 t dông. Kê hoach 2018 bO trI khài cong xây drng m&i 45 dir an. 
Den hêt tháng 7/2018 dä khâi cOng xây dirng 16 dir an, 13 d1r an dang tO chüc dâu 
thâu, 16 dir an dang thirc hin thu tVc  1p và trInh duyt TKKTTC-TDT. Tiên d 
triên khai các dir an kh&i cong mâi cOn chm do mt sO di,r an phâi 1p 'a  dir toán 
theo dcin giá mri ban hành theo Quyêt djnh so 373/QD-UBND ngày 8/2/20 18 cüa 
UBND tinh. 

- Trong 07 tháng dä däng k du tu 32 dr an du tu nuic ngoàV và diu 
chinh tang von 12 dir an, vâi tOng von dâu tu dang k là 1.913 triu USD (von 
dang k m&i: 1.747 triu USD, vOn tang them: 166 triu USD); dang k 29 dir an 
dâu tu trong nithc vài tOng von dang k là 13.622 t' dOng và 07 dir an tang von 
v&i sO von tang them là 2.684 t' dOng. 

-, Trong 07 tháng cp giy chirng nhn däng k cho 798 doanh nghip vói 
tOng von 7.345,15 t' dông, tang 17,83% so cüng kS';  ngoài ra dà cap giây chirng 
nhn dang k hoat dng cho 134 chi nhánh, van phOng dai  din và dàng k tang 

1)D,r an Cong ty TNHH GFN Vit Nam tai  KCN Châu Dcrc cUa GFN Corp (3 triu USD); 2) D,r an LTP Global Vina tai  KCN Châu Dic cUa 
LTP Global Co., Ltd (4 triu USD); 3) Dr an nhuOm  và hoàn thin san phAm nhu)m Meisheng t?i KCN M5' Xuân A2 cUa COng ty TNHH 
Meisheng Textiles Vit Nam (14 trieu  USD); 4) dtr  an nhà may cOng nghip h trci SX km thOi và Oc viét chat lucmg cao can Sun Beam Tech 
Industrial Co. LTd (04 triu USD); 5) Nhà mOy sx vt lieu nhra Polyester resin lông không no cOa Ong Kun Shu Hung (03 triu USD); 6) 
Cong ty CP sang to DIC (0,5 triu USD), 7) Dtf AN DAU TU MO RONG  QUY MO SAN XUAT SQl CONG TY TNHH MEl SHENG 
TEXTILES VI1T NAM (17 triu IJSD); 8)NHA MAY SAN XUAT DI,JNG CI) NAU, NAP DiY THUY TINH, lAY CAM VA PHI) KIlN 
NHA BEP (01 triu USD), 9) Nhà may san xut thin panel each nhit (1,6 triu USD), 10) NHA MAY SAN XUAT HON HQP DISONG VA 
NHA MAY SAN XUAT HUONG LIeU  (12,07 triu USD), 11) NHA MAY CONG TY TNHH SAMSHIN (01 triu USD), 12) Nhà may din 
mt tr&i ni luài t?i  KCN Châu DCrc (82 triu USD), 13) Nhà may san xu.t giàn giáo và các loai vt ttrst thép (0,44 triu USD), 14) CONG TY 
TNHH VI1T NHiT SHIROGANE LOGISTICS (5,4 triu USD), 15) Nhà may PM3 (30 triu USD), 16) COng ty TNHH DLHI Vit Nam (3,62 
triu USD), 17) COng ty TNHH Dâu tu & Kinh doanh Chyuan Sheng (02 triu USD), 18)COng ty TNHH C, CCra nhOm và LtrOi xêp Chyuan 
Wan (02 triu USD), 19) Nhà may SX May Mc LI Garments (0,45 triu USD); 20) COng ty TNHH San xuOt & NgO kim Chyuan Ding (02 triu 
USD); 21) COng ty TNHH MTV Austal Vit Nam (4,2 triu USD), 22) Nhà may san xuât gia cOng sat thép ye kim loai (03 triu USD), 23)Nhà 
may san xuât gia cOng mO nOn (09 triu USD), 24) COng ty TNHH Kuk II Spinning Vina (17,5 triu USD), 25) Di,r an Cong ty Trách nhim hUii 
hn C&H Tech Vina (02 triu USD), 26) Nhà may san xuât polypropylene (PP) và kho chcra khi hOa lông LPG (l2  t USD), 27) Nhà may giây 
Manibeni tai  tinh Ba Rja - VUng Tàu (211 triu USD), 28) CONG TY TNHH Ci CGV VICT  NAM - CHI NHANH VUNG TAU 2(1,8 triu 
USD); 29)TRs.M NGHIEN CLINKER THI VAI (88,7 triu USD); 30) COng ty TNHH Monolon Vina (03 triu USD), 31) 0-sung Vina (1,2 
triu USD), 32)Xtrông san xuât gia cOng cci khi (17,4 triu USD) 

2 1) Nhà may san xuAt gach 6p Iat gim sCr granite cOa Các cá nhân ngtrri Vit Nam (1.100 t dng); 2)Nhà may din mt tr1i Dá 
Bac cOa Cong ty CP DOng A (1.339 t' dông); 3) Khai thác mO cat vt lieu xây dirng và san lap lay H Châu Pha cOa Cong ty CP 
Phat triên dtrng cao t6c Biên HOa - Wing Thu (85 t dông); 4) Bnh vin Van  phUc Ba Rja - Vung Tàu cOa Cong ty CP bnh 
vin Van PhOc Ba Rja (750 t' dng); 5). Trung tam giài thiu san phâm cong nghip và phi tr cOng nghip DOng Xuyên cOa 
Cong ty TNHH Cong nghip Phu tr PhO M (59 t' ding); 6) Cãng thOy ni dja và kho bei tong hqp MO Nhát cOa Cong ty 
TNHH TM XD Dai Dat (100 t'); 7) Khu bit thr du ljch Long Hái can Cong ty TNHH Dâu tr Thtrong mai  Sài GOn (89,09 t$' 
dng); 8) Khách san  4 sao Kiêu Anh Ocean View Hotel lhOy Van - Vung Tãu cOa DNTN Du ljch Kiu Anh (115 t dOng); 9) 
Tram kinh doanh xAng dâu kêt hcip djch vu cOa Cong ty TNHH Niên Thun (18 t dng); 10) Tram  xAng dâu Lc Hoa cUa 
Doanh nghip ur nhãn XAng dAn Lc Hoa (02 t dng); 11) Khu lien hcrp xCr l2 chat thai Green HC (giai doan 2) (200 t) dong); 
12) Trai chn nuOi gia cm (gà, vjt) cOa Mai Thj Lc (03 t ding); 13). lrOng chuOi cay mô và mit tmg dung  cOng ngh cao cOa 
COng ty CO phAn Cao su Thông NhAt (15 t dng); 14) Nhã may san xut vOi và dolomite cOng nghip, vOi ng.m rnrâc 
(Ca(OH)2) cOa Cong ty TNHH MTV Khoáng san VOl Vit (422 t' dng); 15) Nhà may san xuât cap din GL Cables cAn Cac ca 
nhân Vit Nam lam chO dâu ur (36 t dOng); 16) Tram  trn bO tOng nha di.ring cAn Cong ty CO phân CIEC bàn Câu (50 t) 
dng); 17) CNG Vietnam cila Cong ty CP CNG Vit Nam (517 t dng)-chuyCn tu ntrâc ngoài sang trong ni.ràc; 18) Kho tiép 
nhn khI thién nhiên hOa lông (LNG) và tái hOa khi thién nhiOn Hal Linh Wing Tàu (4.97 1 t' dOng); 19) Cà.ng tong hcrp Cal Mdp 
(2.000 t ding); 20) Kho chOa nong san Trurng Giang Cái MOp (90 t' dOng); 21) Nhà may san xuât be tOng Chau DCrc (20,3 t 
dng); 22) Nhà may ché biOn suat An cOng nghip Wing Tàu cOa Cong ty TNHH Suât An cong nghip VUng Tàu (10,5 t)' ding); 
23) Tram kinh doanh xAng dAu NhAn PhCi (3.6 t dOng); 24) CAn hang XAng dau Thiên Nhan (3 t' dOng); 25) Beach Garden cOa 
Cong ty CF Dãu tu Xãy di.mg Nam Hip Thành (930 t dng); 26) Trurng Dai  hc Ba Rja - Wing Tàu (500 t5' dng); 27) Khai 
thác vàchO biên da xay drng mO 10 13 nOi Thj Vãi (dã nguyen khôi) cOa Cty TNHH Blnh Phrang (40,8 t' dOng); 27) CAn hang 
xAng dâu Phi.ràc Lc An (03 t' dOng); 29) Nhà may são xut phan bOn Ong Bien cAn Cong ty TNHH SX TM Dai  Nam (150 t) 
déng). 
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vn cho 41 doanh nghip väi s vn tang 810,765 t' dng. Dã thành 1p m&i 08 
hçip tác xâ3. 

3. TInh hInh van hóa — xã hi 

Trong tháng 7/2018, dã t chüc các hoat dng k' nim 71 nãrn ngày Throng 
binh lit s (27/7/1947 — 27/7/2018), to chi'rc cuc thi sang tác khâu hiu tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu; dã phê duyt Quy hoch m1ng luói các don v si;r nghip cong 1p 
ngành y tê tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai do?n 2018-2020 và tam nhIn den nArn 
2030; dOng thri thi;rc hin mt so nhim vi;i theo kê hoach  nhu: To chüc tOng két 
20 näm thi;rc hin xây di;rng tru?Yng chuán quôc gia cap tiêu hçc và hi thão xây 
di;mg van hóa d9c và phát triên mô hInh thu vin than thin trong tru&ng tiêu hoc; 
Thanh tra thi tuyên sinh 1p 10 cOng 1p và thi THPT Quôc gia; chuân hóa dü lieu 

báo cáo k' thi TI-IPT Quôc gia 2018. Chuân bj co sc trithng, lop, di ngU giáo viên 
chuân bj cho näm h9c 2018-2019. Triên khai xây di;rng Kê hoach k' nim 40 Khu 
di tIch Nba ti Con Dâo duçic dc cách cong nhn là mt trong nhng di tIch dc 
bit quan tr9ng cüa Quôc gia (29/4/1979 — 29/4/2019) và don nhn Huân chuong 
Lao dng Hang III; tiép ti;ic tO chrc thi dâu các mon thuc khuôn khO Dai  hi the 
di;ic the thao tinh lan thu VII; to chirc Giâi Bong rô tinh MO rng näm 2018; Hi 
thao Cong doàn viên chi'ic tinh lan xii và các giãi the thao cap tinh... Các chInh 
sách dOi vOi ngu&i lao dng, ngt.rOi có công, nguOi nghèo, dông bào dan tc và các 
dôi tuçrng báo trq xã hi,... dêu dugc quan tam thi;rc hin. 

4. Qu6c phông - an ninh, trt tir an toàn xã hi 

Các 1i;rc luçing vu trang duy trI ch d tri;rc s.n sang chin du, báo v an toàn các 
mi;c tiêu quan tr9ng ye chInh tij, kinh tê. Dã mO các dçit cao diem tan cOng trãn áp, truy 
nâ ti phm, báo dam an ninh trt ti;r tai  các khu vi;rc, các cong trInh trçng diem và dam 
bào tr.t ti;r an toàn giao thông. Cong tác phOng cháy duçic chü trçng, không cO vi;i cháy 
nào xây ra trên dja bàn tinh. Trt ti;r an toàn xä hi co bàn duçic dam bâo. 

Trong tháng 07 dA phát hin 73 vi;i phm pháp hInh si;r, dã diu tra lam rô 49 vi;i, 
103 dôi tuçing (dat 67%), lu' kê 07 tháng dâ phát hin 473 vi;i, 620 dOi tucTng, lam rô 
351 vi;i (giãm 105 v1i so vOi cing kS'  bang 18,2%); phát hin 48 vi;i và bat git 90 dôi 
tuçing cO hành vi mua bàn, tang trCt trái phép chat mua tug, lüy kê 07 tháng phát hin 
216 vi;i bat giü 379 dOi tugng, so vOi cLIng kS'  tang 51 vi;i (tAng 30,9%), tAng 129 dôi 
trçmg. Phát hin, xi:r l hành chInh 24 vi;i, bat 79 dOi lirçrng có hành vi sü di;ng trái phép 
chat ma tüy, ltiy kê 07 tháng dä phát hin 378 vi, bat giC 828 dôi tuvng. 

V phOng, chng ti phm và vi phm pháp lut v môi truOng: Tháng 07 phát 
hin 08 vv, 08 dôi tuqng vi phm pháp lust ye bâo v môi truOng và các linh vi;rc khác. 
So vOi cüng kS'  nAm 2017 It hon 21 vi;i, 28 dOi tuqng. LUy kê 07 tháng, dã phát hin 99 
vi;i, 101 dôi tlxçlng, so vOi cüng k' It hon 05 vi;i, 16 dôi tuçing. 

an toàn giao thông: trong tháng 07 dã xáy ra 63 vi;i tai nan  giao thông, 
lam chêt 23 ngithi, bj thiiang 57 nguOi. Xir pht 4.34 1 truOng hcxp vi phm trt ti;r 
an toàn giao thong. Lüy kê 07 tháng dâ xáy ra 350 vi;i, lam chét 149 nguOi, bj 

i) HTX Thüy San Lc An, huyn DAt Do; 2) HTX V.n tãi Trueing Scm, 3) HTX Rau sach  Sunny Farm, TP Wing Thu, 4) HTX 
Djch vii Vn tii Thiên Lfng, TP Ba Rja, 5) HTX NOng nghip An Hôa, 6) HTX djch v khai thác hal san BInh Châu, huyn 
Xuyén Mc, 7) HTX Tan Hung, Thânh phô Ba RIa, 8) HTX nOng nghip — thuang mai — djch vv An Phisàc, huyn Xuyên MOc. 
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thi.rcing 322 nguii, so vói cing k' giãm 63 vii, s nguYi chit giám 04 ngithi, bj 
thiscing giám 120 ngi.thi. Tong so tiên xü pht vi phm hành chInh 07 tháng dâu 
näm 2018 khoãng 19,7 t dông. 

5. Cong tác thanh tra, khiu ni t cáo và phông, chng tham nhflng 

- Tang s vi khiu ni trong tháng 07 thuOc thrn quyn giâi quyêt cüa cap tinh 
là 39 vii (1c3' truc chuyên qua 35 vii, nhn mi 04 vi), dã giãi quyêt 06vii can li 33 
vi dang tiêp tVc  thii l xác minh; lily kê 07 tháng 107 vi (trong do ton näm 2017 
chuyên qua 44 vu, nhân mm 63 vu), dã giai quyêt 74 vu, con lai 33 vu dang tiêp 
tic xác minh. lông so vi thuc thâm quyên giài quyêt cüa cap huyn lüy kê 07 
tháng là 580 vii (ton näm 2017 chuyên qua 141 vii; nhn mài 439 vii); dã giái quyêt 
320 vi, cOn li 260 vi dang tiêp tic xác minh. 

- Tng s vii t cáo trongtháng 07 thuc thm quyn giái quyt cUa cp tinh là 
04 vi (dêu là ton kS'  truâc chuyên qua), dang thi 1 xác minh; Iüy kê 07 tháng 10 vi 
(ton näm 2017 chuyên qua 06 vii), da giài quyét 06 vij, dang tiep t11c giãi quyêt 04 
vii. lông so viii thuc thâm quyên giãi quyêt cüa cap huyn lüy ké 07 tháng là 49 viii 
(ton kS'  trt.thc chuyên qua 17 vii; nhn mài 32 vii), dã giái quyêt 32 vii; dang tiêp tiic 
giái quyêt 17 vv. 

6. Cong tác cal cách hành chInh 

- Tháng 07/2018, b phn tip nhn và trã kt qua dã tip nh.n 5.4 17 h so, 
dã giái quyêt5.204 ho so. Lily kê 7 tháng dà tiêp nhtn 37.099 ho so (bao gôm 
1.727 ho so ton nàm 2017 chuyên qua), dâ giãi quyêt 37.284 ho so, trong do giài 
quyêt dung hn 36.999 ho so dt t 1 99%. 

- Chi s näng lirc cnh tranh cptinh (PCI) nàm 2017, tinh Ba Rja — VUng 
Tàu xêp hang thu 16/63 tinh, thành phô, gil nguyen so vài näm 2016. Chi so ye 
hiu qua quán trj và hành chInh cong cap tinh (PAPI) näm 2017 xêp 5/63 tinh, 
thãnh phô, cai thin 21 bc so vâi näm 2016. Chi so cái cách hành chmnh (PAR 
INDEX) näm 2017 xep thu 16/63 tinh, thành phô, cài thin 13 b.c so vâi näm 
2016. Dã to chi'rc Hi nghj kiêm diem và quán trit các chi so PCI, PAR INDEX, 
PAPI và chi so cong ngh thông tin (ICT) nm 2017 cüa tinh và dê ra các giái pháp dê 
cái thin các chi sO nay trong thñ gian tvi. 

- Dã thrc hin cong tác nhp và cong khai 787 thu tic hành chInh, không 
Cong khai 611 thu tc hành chInh len trang co 5 dl lieu quôc gia ye thu tc hánh 
chInh; nh.p và cong khai 787 thu tic hành chInh len Irang thông tin cái cách hành 
chInh tinh. 

- Vic cung ung djch vi cong triic tuyn theo quy djnh du ducic các Co 
quan, don vj dáp üng theo l trInh cüa ChInh phü, UBND tinh. Den nay có 18 sâ, 
ban, ngành và 08 huyên, thj xa, thành phô và 16 xã, thj trân thuc huyn Chau Dirc 
triên khai djch vi cong muc d 3, 4 tren trang thông tin dien tu ti &m vj. 

II. Nhüng nhim viii trQng tam cn tp trung chi dio, diu hành trong 
tháng 08 nàm 2018 

lrên co sä thim vi cüa nãm 2018, theo l trInh thrc hin, trong tháng 8 
các s&, ngãnh, UBND các huyn, thành ph trin khai thirc hin bâo dam hoàn 
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thânh các nhiêm v1i dã duac giao cii th tai  Danh mic kern theo QuyM djnh s 
421QD-UBND cüa UBND tinh ban hành Chucing trinh hành dng thrc hin ké 
hoch phát triên kinh tê - xã hi närn 2018 theo Nghj quyêt so 01/NQ-CP cüa 
Chinh phü, Kêt 1un so 1 19-KL/TU cüa Tinh üy và Nghj quyêt so 30/NQ-HDND 
cfia Hi dông nhân dan tinh, trong do tp trung hoân thành sam mt so nhim vii 
tr9ng tam sau: 

1. Ye kinh te: 

- Hoàn thành xây dirng k hoch phát trin kinh t - xã hi näm 2019 (1n 1) 
dê lam viéc vOi Bô Kê hoach và Dâu ti.r. 

- Ban hành chirang trInh hành dng thirc hin Nghj quyt s 07/NQ-HDNID 
ngày 20/7/20 18 ye các nhim vii tr9ng tam phát triên kinh tê - xã hi, quôc phOng 
an ninh trong 6 tháng cuôi näm. 

- Ban hành Kê hoach thirc hin chuong trInh hành dng cüa Ban chAp hành 
Dáng B tinh thirc hin Nghj quyêt Trung ucng so 06-NQ/TW ngày 05/11/20 16 ye 
thixc hin có hiu qua tiên trInh hi nhp kinh tê quôc tê, giü ving on djnh chInh trj 
- xã hi trong bôi cãnh nix&c ta tham gia các Hip djnh thuGng mui tir do the h 
rni. 

- Phê duyt Dê an "Ho trçi doanh nghip thirc hin Hip djnh CPTPP và các 
Hip djnh thuong mai  tir do khác". 

- Thirc hin các hot dng trin khai biên bàn ghi nha hçip tác (MOU) vai 
Thành ph Sanjo, tinh Niigata, Nht Bàn và thrc hin Phông tnrng bay, xüc tiên 
thuung mai  Ba Rja — VQng Tàu ti Padang, Indonesia. 

- Ban hành: (i) Quy ch quãn I phát trin Cim cong nghip; (ii) Quy ch 
quàn 1, sii'r diing vt 1iu no cOng nghip trên da bàn tInh; (iii) Quyêt djnh i:iy 
quyên S Cong Thucing ye vic cap giây phép vt 1iu no cOng nghip. 

- TrInh HDND tinh ban hành Nghj quyt chInh sách h trçi di dai các cci sO' 
san xuât gay ô nhim môi tru'O'ng nãm trong các khu dan cu, do thj trên dja bàn 
tinh giai doan 2018 - 2025 vào các khu, ci1m cong nghip. 

- Trin khai thrc hin dii an xãy dimg rnô hInh thI dirn tiêu th nông san và 
cung c1rng vt tir nông nghip trên dja bàn tinh. 

- Tiêp tuic trin khai hiu qua các ni dung trong K hotch hành dng cüa Ban 
Thuthng vi Tinh üy thrc hin Chi thj sO 13-CT/TW cüa Ban BI thu' ye tang cuO'ng 
su lãnh dao  cüa Dãng dôi vâi cOng tác quãn 1, bão v và phát trin r&ng. 

- Hoàn thành và phé duyt K hoch phát trin các ving trng tr9t san xuât 
theo huóng hU'u co (organic) tinh giai dotn 2018-2020. 

2. V tài chInh — ngãn sách 

- Hoàn thành Báo cáo Kê hoach tài chInh ngân sách dja phuang 03 nám 2019 
-2021 và dur toán näm 2019; Chuân bj lam vic vôi B Tài chInh dê dánh giá tInh 
hInh thirc hin dir toán thu chi ngân sách thrc hin Ca nám 2018 và dur kién k 
hoach thu ngân sách näm 2019. 
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- Hoàn thânh và phê duyt phirong an sp xp các Qu Tài chinh ngoài ngân 
sách, dam bão các Qu hot dng hiu qua, tránh chông chéo nhim vi1. 

A A 3. Ve dau tir phat trien 

a) Du ttrvn ngãn sách: 

- Trin khai thirc hin dánh giá gicta kS'  20 16-2020 và xây drng k hoch du 
ti..r cong narn 2019 the9 van bàn so 4028/BKI-1DT-TH ngày 14/6/2018 cüa B Kê 
hoach và Dâu tu. Chuãn bj ni dung lam vic vi Bô ngành Trung ucmg theo két 
1un cüa Thu tithng ChInh phü. 

- Giám sat và chi do diu hành ngun vn ngân sách cp tinh bão dam quy 
djnh cüa Lut Dâu tu cong và khã näng can dOi von; UBND các huyn, thành phô 
tp trung chi do và diêu hành các d%r an thuc nguOn von ngân sách cap huyn, 
bào dam tuân thu các quy djnh ye quãn l' dir an dâu tu xây dirng cong trInh và khã 
näng can dôi cüa ngân sách cap huyn, không dê phát sinh tInh trng nç d9ng trong 
xây dirng co bàn. 

- Các chü du tu các d,r an khâi cong xây d%rng mói 2018 cOn lai  c.n tp 
trung hoàn thành các thu tiic dé tO chüc dâu thâu và khii cong xây dimg trong qu 
3 nàm 2018. 

- Các chü d.0 tu khn truong hoàn thin h so thanh toán các dir an dà b trI 
vOn trong näm 2018 dé thu hôi vOn dã tm irng trong các näm tri.râc, hoàn thành 
hoàn irng cho ngân sách; hoàn thin ho so và quyêt toán các dr an dã hoàn thành 
báo dam th?yi gian quy djnh. 

A ., ... b) Dau ttr cua doanh nghiçp: 

- Tip ttic tang cithng cOng tác hu kim, kjp thai dOn dOc, xi 1 dOi vâi 
nhüng dir an chm triên khai; hoàn chinh Quy trInh rut ngän thu titc chap thun 
chü trrnmg dâu tu. 

- T chirc d& thoai giita lãnh do tinh vOi doanh nghip và nhà du tu theo 
djnh kS',  dr kiên giüa tháng 8/20 18. 

- Trin khai hiu qua chucing trmnh xüc tin dâu tu nàm 2018, d.c bit tiêp 
c.n, thu hi1t cac nha dâu ti.r Nht Bàn qua kêt nOi cüa Japan Desk v&i Co quan Hçip 
tác Quoc té Nhât Bàn (JICA). 

- Tp trung thirc hin K hoch thirc hin nhim vi, giài pháp dê câi thin mOi 
trung kinh doanh, nâng cao näng hrc cnh tranh cüa tinh trong näm 2018, dnh 
huàng den näm 2020 theo Nghj quyêt so 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 cüa 
ChInh phU. 

- Tip tiic thirc hin Nghj quyt s 35/NQ-CP ngày 16/5/20 16 cüa ChInh phU, 
Chi thj so 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 cüa Thu tuàng ChInh phu; Chi thj sO 07/CT-
TTg ngày 05 tháng 03 näm 2018 cüa Thu tl.r&ng ChInh phU ye tiêp tic triên khai 
hiu qua Nghj quyêt so 3 5/NQ-CP ngày 16 tháng 5 näm 2016 theo tinh thin ChInh 
phü dông hành cüng doanh nghip; Chuong trInh hành dng thrc hin Nghj quyêt 
sO 35i'NQ-CP ye ho trçi phát triên doanh nghip den näm 2020 cüa tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu. 
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- Xây dirng K hoach phát trin kinh t tap th và K hoach, dir toán kinh phi 
ngân sach trçl giüp dào tao  nguôn nhân lrc cho doanh nghip nhó và vüa nãm 2019 
gui B Kê hoach và Dâu tix. 

- T chtrc các lap dào tao  bi dtring 1000 doanh nhân näm 2018; th chirc hi 
nghj tp huân, quán trit, triên khai lut ho trg doanh nghip nhö và vra trên dja 
bàn tinh. 

4. V van hóa - xã hôi 

- Tip tiic thrc hin t& các côngtác: khám, chtta bnh; tuyên truyn, giám sat 
và triên khai các bin pháp phông chông djch bnh, dam bão không dé xãy ra djch 
l&n, nhât là các djch bnh: Sot xuât huyêt, tay — chân — ming; tang cls&ng kiêm tra 
cong tác v sinh an toàn thrc phâm. 

- T chixc hi nghj tng kt näm hçc 2017-2018; triên khai kê hoach, nhim 
vl:1 näm h9c 2018-2019. Báo cáo kêt qua thi tot nghip näm 2018; tuyên sinh lop 
10 näm hoc 2018-2019. 

- Tip tiic trin khai cong tác giái quyt vic lam và cho vay th giâi quyt 
vic lam; xem xét giài quyêt bão hiêm that nghip cho ngr1i lao dng; thrc hin 
các chinh sách dôi vOi ngthi lao dng, nguai có công, ngu&i nghèo, dông bào dan 
tc và các dôi tuçng bâo trçi xä hi. 

- T chirc Festival Bin Ba Rja - Vüng Tàu nAm 2018; Triên khai cOng tác 
bão dam an ninh trt tir, v sinh mOi tru&ng, v sinh an toàn thrc phâm và cOng tác 
bâo dam tuyt dOi an toàn cho du khách, nhât là trong dip  lé Quôc khánh 2/9 và sir 
kiin Festival Biên Ba Rja — Vüng Tàu näm 2018. 

-T chuc hôi tháo si kt 02 nàm thrc hin Quy& djnh 06/2016 cüa UBND 
tinh ye nâng cao chat luçing hoat dng các Trung tam Van hóa, The thao — Hçc t.p 
cong dOng. 

- To chuc thi dâu các giái th thao cp tinh và tham gia các giãi th thao thành 
tIch cao nàm 2018 theo ké hoach. 

5. V quãn I xây diyng, tài nguyen môi trirô'ng 

- Hoàn chinh và trInh phê duyt diu chinh quy hoach chung thành ph Vüng 
Tàu; Tiêp tjc triên khai phumg an quy hoach 06 clim dat hành chinh cüa tinh tai 
thành phô VUng Tàu. 

- K kt và phi hcTp vói tinh Dng Nai trong vic trin khai Quy ch ph& 
hcip quân l nba nuac ye mOi tru?mg, tài nguyen nuâc vüng giáp ranh; trong do 
tiêp tic giám sat chat chë hoat dng cüa khu xü l chat thai tai  Cam M, nhäm bão 
v nguOn nuóc ho Dá Den. 

- Phê duyt K hoach thirc hin các giâi pháp, nhim vii d phông ngüa, câi 
thin, khäc phuc o nhiêm tai các diem nóng ye môi trung trên dja bàn tinh näm 
2018. 

- Báo cáo Tinh üy v 83 tnr?mg hcip khiu nai  trén dat nhn chuyên nhuçmg tr 
Ngân hang Cong thixcing VN, các truang hçip vithng mac trên các 10 dat có kê 
hoach dâu giá quyên st'r diing dat 2018; Phân dâu hoàn thành cong tác bôi thtr&ng, 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
1CHU  TCHn/ 

6 CHZ'J TICH 

giâi phóng mt bing dt xen ké dt nhn chuyn nhixcmg tü Ngân hang Cong 
thucing \TN din tIch 18,lha và thng nhât phucmg an xü 1 ye bôi thix&ng ho trq 
tái djnh Cu dr an Clrlm CN-TTCN Long Huong Ba Rja, Thành phô Ba Rja. 

6. V quc phông - an ninh, trât tiy an toàn xã hi 

- Duy tn nghiêm ch d trirc sn sang chin du i các cap, phi hçrp cht chê 
cüng các lirc luqng bão v an toàn các m1ic tiêu, chü dng näm chäc tInh hInh xr 1 
tot các tmnh huông xãy ra, gi vüng an ninh chInh trj - trt tir an toàn xã hi trên dja 
bàn tinh. 

- Tiêp tiic trién khai các nhim vii v phông chng lam giâm ti phm hInh s1r, 
t nan  ma tüy, mai  dam, giãm thiêu tai nan  giao thông. Tang cithng cong tác tuân 
tra kiêm soát, x1r 1 các hành vi vi phm pháp luat,  trt tir an toàn giao thông; kiêm 
tra thirc hin các quy djnh ye phông cháy, chüa cháy trên dja bàn. 

7. V cãi each hành chInh 

- Tip nhtn và xü 1 nhCmg thông tin phân ánh cüa ngui dan và doanh 
nghip ye dung day nóng CCHC tinh; tiên hành kiêm tra CCHC, th%rc hin thanh 
tra, kiêm tra cong vi theo kê hoach; rà soát vic giãi quyêt ho so tai  b phn tiêp 
nhn và trã kêt qua tp trung cap tinh dê có giâi pháp thirc hin hiu qua. 

- Tng kt D an mô hInh mt cüa tp trung cp tinh và triên khai Nghj djnh 
so 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü ye vic thirc hin Ca ché mt 
cira, môt cüa lien thông trong giài quyêt thU tic hành chInh; Si'ra dôi B tiêu chI 
châm diem, to chUc châm diem cãi cách hành chInh, khão sat hài lông näm 2018. 

8. Thanh tra, khieu ni va to cao: 

Ip trung giài quyt các vi1 vic khiu nai,  t cáo tn dong näm 20 17 chuyn 
sang näm 2018 và các vii vic phát sinh mói näm 2018; các vi khiêu nai,  to cáo 
theo Kê hoch tai  Quyêt djnh so 41 8/QD-UBND ngày 12/02/2018; giái quyêt dirt 
diem vii khiêu nai  dông ngithi kéo dài. 

Thirc hin cp nht di 1iu vào phn mm quãn 1 cong tác tiép cong dan, 
xi 1 don thu khiêu nal,  to cáo nghiêm tUc, kjp thai, day dU; triên khai thirc hin 
m rng phân mêm den các phông thuc UBND các huyn, thành ph yà 
TJBND cap xâ và xây dirng cong thông tin din tir dê Cong khai ket qua giâi 
quyêt don thu den ngu&i dan.!. 

Noinhân: 
- Van phông ChInh hü; 
- B Kê hoach và Dâu tlx; 
- Thtr&ng trirc Tinh iy; 
- Thithng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch vã các Phó Chi tich UBND tinh; 
- UBND các huyn, thành ph; 
- Các S, ban nganh;,-1  
-Ltru:VT,TH. 

1/ Nguyn Thành Long 
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T!NH HINH THC HIN CAC CII! TIEU KIN!! TE THANG 7 NAM 2018 

JNJ.r ' 
CHI TIEU Don vi tinh Tháng 7 

Ham 2017 
7 tháng 

narn 2017 
Ké hoch 
nam 2018 

Tháng 7 
nam 2018 

7 tháng 
näm 2018 

S9 sánh thäng 7 vOi So sánh 7 tháng vol 
Cüng k'' Ke hooch Cñng k.i Ké hoch 

A ii4/ø B C 1 2 3 4 5 6=4/3 7=4/1 8=5/3 9=5/2 
GNGHI1P TRU'DAU Kill % 8,56 9,23 8,25 - 

2 P;I'.THUDICHVLJ 
aTngmücban1éhanghoa % 10,96 15,33 11,50 
b Dlch vi luu trü % 13,00 10,57 13,07 
c Doanh thu vn tái, kho bAi và djch v,t  h trçl van tãi % 5,29 10,06 6,65 

Trong dó: Djch vi,j  cãng % 6,30 23,88 15,39 
d Giá trj xut khu trü dAu khI % 12,00 22,56 17,46 
e Giátrj nhpkhutrêndjabàn % 11,00 -1,39 12,20 
3 GTSX NONG - LAM - NGU' NGHIP 
a Giá tii san xu& nông nghip % 3,58 4,50 4,35 
- Trôngtrçt % 3,15 3,17 3,10 - 
- ChAn nuôi % 4,14 6,21 5,96 
b Giá tn san xut lam nghip % 1,48 1,26 1,22 

c Giá tij san xut ngi nghip % 4,38 4,43 4,41 
- Khai thác % 4,37 4,42 4,40 
- Nuôi trng % 4,51 4,53 4,52 
II TAI CHIN!! - NGAN SACH: 
1 Tang thu ngãn sách trên dja bàn T9 ding 6.137 39.201 64.218 6.638 46.680 10,34 108,16 72,69 119,08 
- Thutrdukhi Td8ng 1.533 13.592 19.980 2.300 18.495 11,51 150,07 92,57 136,07 
- Thuthuxu&t,nhpkhAu Td6ng 1.619 10.241 14.900 1.538 10.885 10,32 94,94 73,05 106,28 
- Thunidja TdMg 2.985 15.368 29.338 2.800 17.301 9,54 93,81 58,97 112,58 

2 Tang chi ngân sách dja phuong T) dMg 1.100 6.675 17.667 1.136 8.369 6,43 1 03,25 47,3 7 125,38 

- Chi du ttr phát tri&n do DP quàn Iy T ding 569 3.033 8.580 600 4.277 6,99 105,45 49,85 141,01 
- Chithuingxuyên T)dMg 531 3.641 8.188 536 4.040 6,54 100,90 49,34 110,96 
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