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UY BAN NHAN DAN
TINH BA RIA - VUNG TAU

CQNG HOA xA HOt CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hnh phüc

S: '1 /BC-UBND

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày 44 tháng nãm 2018

BAO CÁO

TInh hlnh kinh t - xã hi, quc phông an ninh tháng 04 nám 2018
và mt s nhim vii trçng tam tháng 05 näm 2018
I. Khái quát tmnh hInh kinh té - xã hi tháng 04 và 04 tháng nãm 2018:
1. Kt qua thrc hin các chi tiêu kinh t chü yu trong 4 tháiig du näm so
vâi cüng kS' và so vâi chi tiêu Nghj quyêt HDND tinh bInh quân cho cà nàm nhu
sau:
- Giá trj san xuât cong nghip tang 7,31% (NQ 8,56%); nông nghip tang
3,49% (NQ 3,58%), ngu nghip tang 4.07% (NQ 4,38%); tOng mIrc ban lé hang hóa
tang 10,28% (NQ 10,96%), doanh thu vn tái, kho bâi và djch vii ho trçi vn tãi tang
4,61% (NQ 5,29%); doanh thu djch vi liru trü tang 12,70% (NQ 10,96%), so 1uçt
khách luu trü 1,16 triu hxçit tang 11,88%; kim ngch xuât khâu tth dautäng 17,58%
(NQ 12%); kim ngach nhp khâu tang 6,95% (NQ 11%).
- Chi so giá tiêu dung (CPI) tháng 4/20 18 tang 0,8% so vth tháng 12/20 17 và
tang 3,38% so vi cüng ks'.
2. Thu chi ngân sách, du tir và phát trin doanh nghip
- Tong thu ngân sách khoãng 26.256 t' dng, dat 40,89% so vói dir toán
nãm 2018 và tang 18,39% so vài cUng kS', trong do: thu dâu thô trâc khoáng 9.982
t dOng, dat 49,96% dir toán (9.982 t/19.980 ti'), tAng 29,10% so vth cñng ks'; thu
thuê xuât, nhp khâu khoàng 6.050 t dông, dat 40,60% dr toán (6.050 t'/14.900
ti), tAng 17,75% so vói cüng ks'; thu ni dja khoâng 10.224 t' dông, dat 34,85%
dir toán (10.224 t5'/29.337,6 t), tAng 9,84% so vâi cüng ks'. TOng chi ngãn sách
dja phiicmg khoãng4.378 t dông, dat 24,78% dr toán, tang 10,06% so cüng k' (NQ
7,6%), trong do: chi dâu tu phát triên 2.151 t dOng, dat 25,07% dir tóan, tAng 12,04%
so vOi cüng ks'; chi thuxng xuyên 2.2 12 t dông, dat 27,02% dr toán, tang 7,48% so
vâi cüng ks'.
- Vn du tu phát trin ngun ngân sách do tinh quàn l dn cu& tháng 04
äã giái ngân &rçrc khoâng 1.338 t' dông, dat 25,9% so vói tong von dâu tu cá näm
2018 là 5.172,360 t dOng. Kê hoach 2018 bô trI kh&i cong xây drng m&i45 dr
an. Den hêt tháng 4/20 18 dã khâicông xây dirng 7 dir an, 11 dir an dang tO chüc
dâu thâu, 27 dr an dang thrc hin thu tic 1p và trInh duyt TKKTTC-TDT.
- Trong 04 tháng dã dAng k du ttr 15 dir an dâu tu ni.thc ngoài' và diu
chinh tAng vn 03 dr an, vOi t6ng vn du tu däng k là 206,1 triu USD (vOn
I 1)D,r an Cong y TNHH GFN Vit Nam tai KCN Châu Dic cüa GFN Corp (3 triu iJSD); 2) Di,r an LTP Global Vina tai KCN
Châu fXrc ctia LIP Global Co., Ltd (4 triu USD); 3) Du an nhuOm và hoàn thin san phâm nhwm Meisheng ti KCN M5' Xuân

däng k9 mri: 178,1 triu USD, von tang them: 28 triu USD); dAng k9 09 dii án
dâu tu trong nisóc vâi tong von däng k9 là 3.655 t9 dông2.
- Trong 04 tháng cp giây chirng nhn däng k9 cho 396 doanh nghip vói
tong von 3.757,69 t9 dông, giám 14,82% so cüng k9; ngoài ra dã cap giây chirng
nhn dáng k9 hot dng cho 64 chi nhánh, van phông dai din và däng k9 tang von
cho 29 doanh nghip vâi sO von tang 607,19 t dông. D thành 1p mOi 06 HTX .
3. TInh hInh van hóa — xa hOi
Trong tháng 4/2018, các ngành các cp dA tp trung thirc hin các hot dng
Gi To Hung Vi..rcmg, k9 nim ngày thông nhât dat nithc và ngày Quôc tê Lao
dng; dông thai thirc hin mt so nhim vii theo ké hoach nhi.x: triên khai "Tháng
hành dng vi v sinh an toàn thirc phâm" näm 2018 (t1r ngày 15/4/2018 den ngày
15/5/2018); kiém tra, cong tác quân 19 các co sà mâm non ngoài cong 1p ti huyn
Tan Thành; kiêm tra hoat dtng các trung tam ngoi ng&, tin hçc tai các huyn,
thành phô; to chüc Hi diên Tiêng hat mien Dông lan thi'r 18 - Nãm 2018 vâi sir
tham gia cüa 08 tinh mien Dông... Các chInh sách dôi vi ngi.thi lao dng, ngthi
Co công, ngi.thi nghèo, dông bào dan tc và các dOi tixçlng bâo trçi xâ hi,... dêu
dizcic quan tam thirc hin.
4. Quôc phông - an ninh, trt tir an toàn xã hi
Các 1irc krçmg vu trang duy trI ch d tri1c sn sang chin du, bâo v an toãn CC
miic tiêu quan trong ye chInh trj, kinh tê. DA m các dçt cao diem tan cong trãn áp, truy
na ti phm, bào dam an ninh trt tir tai các khu vrc, các cong trInh trcng diem din ra
các hoat dng 1 hi và dam báo trt tir an toãn giao thông trong dip lê 30/4 - 1/5. Cong
tác phOng cháy dixac chO tr9ng, không có vi cháy no xây ra trên dia bàn tinh. Trât ti.r
an toàn xã hôi co bàn ducic dam bâo.
Trong tháng 04 cIa phát hin 73 vi phm pháp hInh sir, cIa diu tra lam rO 45 vii,
100 dOi tiiçlng (dat 61,6%), trong do lam rO 03 vu an dc bit nghiêm tr9ng: Giêt ngixOi,
bat 06 dOi tlsqng, d?t t9 l 100%, lu ké 04 tháng cIA phát hin 245 vi, 325 dôi tucYng,
lam rO 178 vu (giãm 56 vu so vâi cüng k9 bang 18,6%)'; phát hin 17 vi và bat giCt 29
dôi ti.rçYng có hành vi mua ban, tang tr0 trái phép chat mua tu9, iQy kê 04 tháng phát
A2 cUa COng ty TNHH Meisheng Textiles Vit Nam (14 triu USD); 4) dtr in nhà may cOng nghip h trcl SX km thOi vi ,c
viit chit lucrngcao cOa Sun Beam Tech Industrial Co. LTd (04 triu USD); 5) Nhà may sx vt lieu nhta Polyester resin lOn
không no cOa Ong Kung Shu I-lung (03 triu USD); 6) Cong ty CP sing tao DIC (0,5 triu USD), 7) DL1 AN DAU TU M
RONG QUY MO SAN XUAT SQl CONG TY TNHH MEl SHENG TEXTILES V1T NAM (17 triéu USD); 8)NHA MAY
SAN XUAT DI,JNG CI) NAU NAP DAY THUY TINH TAY CAM VA PHI) KIEN NHA BEP (01 trieu USD) 9) Nhi may
sin xut tAm panel cách nhiét (1,6 triu USD), 10) NHA MAY SAN XUAT HON HQP DIJONG VA NI-IA MAY SAN XUAT
H.UONG LIEU (12,07 triu USD), II) NI-IA MAY CONG TY TNHH SAMSHIN (01 triêu USD), 12) Nhà may din mt trôi nôi
luài tai KCN Chiu D(rc (82 triu USD), 13) Nhà may sin xuit giàn giio vi cic loai vat tir sit thép (0,44 triu USD), 14) CONG
TY TNHH VIET NHAT SHIROGANE LOGISTICS (5,4 triu USD). 15) Nhi may PM3 (30 triu USD).
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1) Nhi may sin xut gach p lit gm sü granite cCza Các ci nhin ngtthi Viat Nam (LIOO t dng); 2)Nhi may dian mat tr&i Di

Bac cOa Cong ty CP DOng A (1.339 ty dng); 3) Khai thic mO cat vt lieu xiy dtrng vi san lip Thy Ho Chin Pha cOa Cong ty CP
Phit trin duing cao tAc Bién HÔa - VOng Tiu (85 t dong); 4) Bnh vin Van phOc Ba Rja — VOng Tiu cUa Cong ty CP bnh
vin Vn PhOc Ba Ria (750 t dOng); 5). Trung tim giOi thiu sin phim cOng nghip vi phu tr cOng nghip Bong Xuyén cOa
Cong ty TNHH Cong nghip Phi,i tr PhO M (59 t' dOng); Cing thOy ni dja vi kho bAi tong hp MO Nhit cila Cong ty TNHH
TM XD Dai Dat (100 ti'); Khu bit thtr du ljch Long Hii cUa Cong ty TNHH Dâu tu Thuang mai Sii GOn (89,09 t ding);
Khich san 4 sao Kiu Anh Ocean View Hotel lhOy yin - VUng Tàu cüa DNTN Du Itch Kin Anh (115 t dOng); Tram kinh
doanh xing dAu két hcip dich vu cOa Cong ty TNHH Niên Thu.n (18 t' dông).
HTX ThOy Sin Lc An. huyn Bit DO; HTX V.n Lii Tnthng Sun, TP.VT; HTX Rau sach Sunny Farm. TP.VOng Tiu.

hiên 110 vi bt giU 200 di tuclng, so vài cilng kS' tang 31 vii (tang 39,20%), tang 75
dôi tuclng. Phát hin, xr l hành chInh 78 vi.i, bat 132 dôi tuçing có hành vi sir diing trái
phép chat ma tiy, lily kê 04 tháng dã phát hin 246 vçi, bat gi 516 dôi tuçng.
V phông, chng ti pham và vi phm pháp 1ut v môi trung: Tháng 04 phát
hin 18 viii, 18 dôi tuç'ng vi phm pháp lu@ ye bão v môi tnrèng, an toàn thrc phârn và
các linh vrc khác. So vài ciingk' näm 2017 nhiêu hcin 08vj, 07 dôi tixçing. Lüy kê 04
tháng, d phát hin 66 vil, 68 dôi tuçmg, so vâi cüng k' nhiêu hm 13 vii, 14 dôi tuçYng
Vé an toàn giao thông: trong tháng 04 dã xây ra 50 vii tai nan giao thông,
lam chêt 19 ngithi, bj thucing 42 ngi.thi. Xir pht 6.000 trthnghcp vi pham trt tr
an toàn giao thông. Lüy ké 04 tháng dã xày ra 189 vi lam chêt 82 ngithi, bj
thirnng 176 nguôi, so vâi cüng k' giãm 29 vii, so nguii chêt tang. 07 ngui, b
thucing giàm 48 ngui.
5. Cong tác thanh fra, khiu ni t cáo và phông, chông tham nhüng
- Tong s vi khiu nai trong tháng 04 thuc thâm quyên giài quyêt cUa cp tinh
là 58 vii, kS' tmc chuyên qua 52 vt1, nhn mâi 06 vy, dã giãi quyêt 13 vi con 1i 45
vi dang tiêp tiic thii 1 xác minh; Lüy kê 04 tháng 91 vii, trpng do ton näm 2017
chuyên qua 44 vu, nhân mcii 47 vu, dâ giai quyêt 46 vu, con lai 45 vu dang tiép tuc
thii l xác minh. Tong so vii thuc thâm quyên giãi quyêt cüa cap huyn lüy ké 04
tháng là 385 vi (ton näm 2017 chuyên qua 141 v1i; nhn mói 244 v); dã giái quyêt
147 vv, cOn lai 238 vçi dang tiêp tiic thii l xác minh.
- Tng s vv t cáo trong tháng 04 thuc thrn quyn giãi quy& cüa cp tinh là
03 vv, ton kS' trithc chuyên qua 03 vçi, dA giâi quyêt 01 vi cn lai 02 vii clang tiêp
tic th l xác minh, lily kê 04 tháng 06 vi (ton narn 2017 chuyên qua 06 viii dâ giãi
quyêt04 vit, dang tiêp tVc giái quyêt 02 v11. Tong so vii thuc thâm quyên giâi quyêt
cüa cap huyn lüy kê 04 tháng là 32 vii ('ton Icj) trzthc chuyén qua 17 vy, nhn mài 15
vy), dã giái quyêt 16 v%1; clang tiêp tVc giâi quyêt 16 vi.
6. Cong tác cãi each hành chinh
- Tháng 04/2018, b phn tip ihn và trâ kt qua dA tip nhn 5.717 h so,
dä giãi quyêt 5.702 ho so. LQy kê 4 tháng dà tiêp nhn 21.512 ho so (tInh cá ho so
cOn ton nam 2017 chuyên qua là 1.727 hO so), trong do dã giái quyêt 2 1.350 ho so,
giãi quyêt dñng han 99%.
- Dã báo cáo tInh hlnh sp xp t chrc b may và tinh giãn biôn ch theo tinh
than Nghj quyêt so 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 cüa B ChInh trj giai cloan 2015-2021
trên dja bàn tinh;
II. Nhirng nhim
tháng 05 nám 2018

vIii

tr9ng tam cn tp trung chI do, diu hành trong

Trên cci sâ nhim viii cUa nam 2018, theo 1 trInh thirc hin, trong tháng 5
các sâ, ngành, TJBND các huyn, thánh phô triên khai thirc hin bão dam hoàn
the tai Danh mic kern theo Quyêt djnh so
thành các nhim vii d duçic giao
42/QD-UBND cUa UBND tinh ban hành Chucing trInh hành dng thirc hin kê
hoach phát triên kinh tê - xâ hi nàm 2018 theo Nghj quyêt so 0 1/NQ-CP cüa
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1 19-KL/TU cüa Tinh üy và Nghj quyêt
ChInh phü, Két 1un
30/NQ-HDNID
cüa Hi dông nhân dan tinh, trong do tp trung hoàn thành s0m các nhim vi cüa
Qu I và tháng 4 chuyên sang và mt nhim v1 trçng tam sau:
so

so

so

1. Các nhim vii chung
- Trin khai các ni dung cong vic c.n thit dê tO chirc dánh giá tInh hInh thir
hin các nhim vit phát triên kinh té - xâ hi gi€ta nhim kS' di hi Dâng b tinh
lan thir VI.
- Hoàn thành và thông qua các T trInh, dir thâo Nghj quyt và các cong tác
khác chuân bj kS' hçp lan thir 7 Hi dOng nhân dan tinh khoá VI.
A.

A

2. Ve kinh te:
- Ban hành k hoach hành dng thrc hin Chrnng trInh hành dng cüa Tinh
üy thirc hin Nghj quyêt 06-NQ/TW ngày 05/11/2016
thirc hin có hiu qua tién
trInh hi nhp kinh té quôc tê, gi vü'ng on djnh chInh trj - xã hi trong bôi cânh
rnthc ta tham gia các Hip djnh thuong mai tu do the h mài.
ye

- Triên khai thirc hin D an "Kie2m soát an toàn thy'c phám tgi..88 c/icr và
dung hai them kiêm nghiém nhanh có dan/i tai 02 c/ia C/ia Long Then va C/ia
Ngai Giao nam 2018 va De an N1an rQng mo hinh thi them quan ly thirc pham
theo "Chuôi thrc phám an toàn" trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
xay

- TrInh HDND tinh h sci d nghj ban hành Nghj quy& chmnh sách h tror di
dii các Ca s6 san xuât gay ô nhim môi tnthng näm trong các khu dan cu, do thj
trên dja bàn tinh giai don 20 18-2020.
- Trin khai hiu qua các ni dung trong K hoch hành dng cüa Ban
Thithng vii Tinh üy thrc hin Chi thj sO 13-CT/TW cüa Ban BI thu ye tang cl.r&ng
sir lãnh do cüa Dáng dôi vâi cong tác quán 1, bào v và phát triên rung.
- Hoàn thành và phé duyt D an và ca ch chInh sách khuyn khIch phát
triên các vting nông nghip san xuât theo hInh thirc hQu cci (organic) trong lTnh virc
trOng tr9t.
3. V tài chInh — ngân sách
- Báo cáo Tinh iy v kt qua thirc hin Qu 11/20 18 v kin nghj cüa kim
toán nhà ntthc khu virc XIII dôi vi kiên nghj tü näm 2016 trâ ye tnthc.
- Rà soát các chuang trinh, d an và d xut giài pháp d tránh trüng 1p và
dam báo thirc hin các mvc lieu phát triên cüa timg ngánh, lTnh virc.
- Phê duyt kt qua xp loai doanh nghip nhà nuâc và các doanhnghip cO
von nhà nuâc näm 2017; Báo cáo tInh hmnh tài chInh các doanh nghip dâu tu nuOc
ngoái (FDI) trên dja bàn tinh näm 2017.
- Hoàn chinh các di,r thão T& trInh cüa UBND tinh trInh HDND tinh tai kS'
phan
thâm quyên quàn l2, sü dung
h9p 6 tháng dâu näm 2018: (i) Quy djnh
tài san nhà nithc; (ii) Quy djnh phân
thâm quyên ban hành tiêu chuân, djnh
mirc sü diing may móc, thiêt bj chuyên dung (tth lTnh virc y té, giáo diic và dào
tao) cüa các cor quan, to chic, don vj trén dja bàn tinh Ba Ra - Vüng Tàu.
ye

cap

cap
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4. Ye dau tr phat trien
a) Du tir vn ngân sách:
- Giám sat và chi do diu hành ngun vn ngân sách cp tinh báo dam quy
djnh cüa Lutt Du tu cong và khâ näng can dôi von; UBND các huyn, thânh phô
t.p trung chi do và diêu hành các dir an thuc nguôn von ngân sách cap huyn,
bâo dam tuân thu các quy djnh ye quãn 1 dir an dâu tu xây dirng cOng trinh và khá
nãng can dôi cüa ngân sách cap huyn, không dé phát sinh tInh trng nq d9ng trong
xây drng Co ban.
- Các chü du tu các dir an khài cong xây dimg m&i 2018 cn t.p trung hoàn
thành các thu tic dé tO chirc dâu thâu và khôi cong xây dirng tru6c thi diem cuOi
tháng 6 nAm 2018.
- Các chü du tu kh.n trucYng hoàn thin h so thanh toán các dr an dã b trI
von trong näm 2018 dê thu hôi von dã tm i'rng trong các närn truâc, hoàn thành
hoàn 1rng cho ngán sách trucc ngày 30/05/20 18; hoàn thin ho so và quyêt toán các
di,r an dã hoàn thành báo dam thai gian quy dinh.
b) Dâu tir cüa doanh nghip:
- Tip tVc tang cuang cOng tác hu kim, kjp thai dOn dc, Xu i dôi
nhüng dir an chm triên khai.

vai

- T chi'rc Hôi thâo thuc dy phát trin kinh t tu nhãn trên dja bàn tinh.
- Trin khai hiu qua chucxng trInh xüc tiên dâu tu nãm 2018, dc bit tip
c.n, thu hut các nhà dâu tu Nht Bàn qua kêt nôi cüa Japan Desk v&i Co quan Hcp
tác Quôc tê Nht Bàn (JICA)
- Ban hành huàng dn v du thAu hra chçn nhà dâu tu có sü dung dt, trong
do có dr an xã hOi hóa; danh mvc dir an xã hi hóa kêu gi dâu tu trén dja bàn
tinh; Hoàn chinh Quy trInh rut ngãn thu tiic chap thutn chü truang dâu tiz.
- Tip tilc trin khai thirc hin các nhóm giâi pháp cüa Nghj quyêt so 192017/NQ-CP ngày 06/2/20 17 cUa ChInh phU; Quyêt djnh so 707/QD-UBND ngày
27/3/2017 cüa UBND tinh Ké hoach thirc hin nhim vi,i, giãi pháp dê cai thin
mOi trixOng kinh doanh, nâng cao nAng hrc canh tranh cUa tinh trong näm 2017,
djnh hi.r&ng den näm 2020 và thirc hin báo cáo djnh kS'; Xây dirng kê hoch hành
dng thrc hin các nhim v11, giái pháp dê cái thin mOi tnthng kinh doanh, nâng
cao nãng li,rc canh tranh cüa tinh trong nãm 2018 sau khi ChInh phü ban hành Nghj
quyêt thirc hin.
- T chrc so kt dánh giá hiu qua thirc hin Chuorig trInh dào t?.o bi duong
1000 doanh nhãn giai don 2017 - 2018, 1am co sâ tiêp t1ic triên khai giai don
2019 —2020.
5.Vêvän hóa-xãhi
- Tip tic thirc hin tot các côngtác: khám, chtra bnh; tuyên truyn, giám sat
và triên khai các bin pháp phOng chOng djch bnh, dam báo không dé xãy ra djch
lan, nht là các djch bnh: Sot xuât huyêt, tay — chân — ming; kiêm tra cong tác v
5

sinh an toàn thiic phâm theo "Tháng hành dng vi v sinh an toàn thirc phâm" nãm
2018.
- T chirc thi h9c kr II nàm hçc 2017-2018; t chüc thithir kS' thi t& nghip
THPT quôc gia;, xét hoãn thành chumg trInh tiêu h9c, xét cong nhn tot nghip
THCS và tong két näm hçc 20 17-2018.
- T chirc Dai hi th duc th thao tinh 1.n thu VII nAm 2018.
- T chüc các boat dng k nim chin thing Din Biên Phü (07/5) và ngày
sinh Chü tjch Ho ChI Minh (19/5); triên khai các hot dng he näm 2018.
6. Vê quail I xây drng, tài nguyen môi triro'ng
- Sau khi quy hoach s1r diing dt cp tinh &rçc ChInh phü. phé duyt, thirc
hin diêu chinh quy hoich sr ding dat den näm 2020, ké hoach str diing dat 5 nàm
k cuôi (20 16-2020) cüa các huyn, thành phô.
- Rà soát diu chinh, b sung danh miic các dir an cn thu hi dat, chuyn
mvc dich sr ding dat ti'.r dat trông lüa, dat rirng dc dung, dat rmg phông h trInh
Hi dông nhân dan tinh thông qua trong 06 tháng cuôi näm 2018.
- Tiêp tic th chirc thâm djnh d an iirng diing cong ngh thông tin dja 1 (GIS)
trong quàn 1 quy hoach và ha tang k thut — thI diem tai thành phô Ba Rja;
nghiên ciru, rà soát quy hoach các khu virc yen song dê quãn 1, khai thác hiu qua
phc vi phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh.
- Trin khai K hoach thrc hin các giâi pháp, nhim vii d phOng ngra, cãi
thin, khãc phiic ô nhim tai các diem nóng ye môi triRing trén dja bàn tinh nám
2018 sau khi ban hành Ké hoach.
- Phê duyt d an ngãn ch.n, khc phi1c tlnh trng phá rmg, 1n chim dt
rrng Khu báo ton thiên nhiên BInh Châu — Phuâc Bru và triên khai các nhim vii
giái pháp dê thirc hin dê an.
7. V quc phông - an ninh, trt tir an toàn xã hi
- Duy trI nghiêm ché d trirc s.n san chién dâu i các dLp, phi hçp chtt chê
cüng các hrc h.rcmg bão v an toàn các miic tiêu, chü dng näm chäc tInh hInh xu 1
tot các tInh huông xãy ra, gi vüng an ninh chinh trj - trt tir an toàn xa hi trén dja
bàn tinh; hoàn thành cOng tác tuyên quân cüa tinh.
- Tiêp tiic thrc hin các d an phôngchng lam giám ti pham hInh slr, t na
ma tüy, mai dam, giãm thiêu tai nan giao thOng. Tang c1.rmg cong tác tuân tra kiêm
soát, xtr 1 các hành vi vi pham pháp 1ut, trt tr an toàn giao thông; kiêm tra thirc
hin các quy djnh ye phông cháy, chtta cháy trên dja bàn.
8. V cãi cách hãnh chInh
- Tip nhn và th 1 nhüng thông tin phãn ánh cüa ngithi dan và doanh
nghip ye ththng day nóng CCHC tinh; tiên hành kiêm traCCHC, thrc hin thanh
tra, kiem tra cOng vii theo kê hoach; rã soát vic giài quyet ho so tai b phn tiêp
nhn và trã két qua tp trung cap tinh dê có giâi pháp thirc hin hiu qua.
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Xây drng K hoch trin khai thirc hin Nghj quyt s 1 9/NQ-TW ngày
tiêp tiic dôi mâi h
25/10/2017 cüa Ban Chap hành Trung uang Dãng khóa XII
thông to chrc và quân 1, nâng cao chat luqng hiu qua hot dng cüa các dan vj
mt van dê
18-NQ/TW ngây 25/10/20 17
sir nghip cong lip; Nghj quyêt
xêp to chi'ic b may cüa h thông chInh trj tinh gun, hoat dng
tiêp tuc dôi mâi,
hiu hic, hiu qua.
ye

so

ye

so

sap

S

9. Thanh tra, khieu nu va to cao:
Rà soát, tong hop các vu viêc khiêu nai, to cáo ton d9ng trong näm 2017 d
phê duyt ké ho.ch giái quyêt trong näm 2018, trong do phân 1oi các vii vic
khiêu nai, to cáo phrc tap, ton dçng, kéo dài dé dim vào kê hoch tp trung giãi
quyêt.
Thirc hin cp nht d& 1iu vào phn mm quân 1 cong tác tip cong dan,
xir 1 dan thu khiêu nai, tO cáo nghiêm tüc, kp thO'i, day dU; triên khai thirc hin
ma rng phân men den các phOng thuc UBND các huyn, thành phô và UBND
cap xâ và xây dirng Cong thông tin din ti:r dê cong khai kêt qua giãi quyêt don
nguäi dân./.
thu
den

Nui nhIn:
- Van phông ChInh phü;
- Bô Ké hoach vâ Dâu ttr;
- Thuong trirc 1mb üy;
- Thithng trirc HOND tinh;
- Chñ tjch và cac PhO ChU tjch UBND tinh;
- UBND các huyn, thành pho;
- Các Sec, ban ngành;
- Lixu: VT, TH.

TM. UY BAN NHAN DAN
1'CHU TCHwiSv'
0 CHfJ TICH

Nguyn Thành Long
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