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BAO CÁO
TInh hInh kinh t - xã hi, quôc phông, an ninh tháng 7, 7 tháng nãm 2021
và mt so nhim viii tr9ng tam tháng 8 nãm 2021

I. Khái quát tInh hInh kinh t - xã hi, quôc phông, an ninh tháng 7 và 7
tháng näm 2021
1. Vé phát triên kinh tê:
Tr cuM tháng 06 trên dja bàn tinh dã xuât hin nh&ng ca nhiêm Covid dâu
tiên trong cong dông, sau do sang tháng 07 diên biên djch bnh ngày càng có chiêu
htrng phrc tap. Tru'âc tInh hInh do, tinh dã phãi tam thi thirc hin giãn cách xã
hOi theo Chi thj 1 6/CT-TTg tü ngày 14/7/2021 dôi vOi thành phô VUng Tàu và sau
dO là áp dung gin cách toàn tinh tr ngày 19/7/2021 den ngày 15/8/2021. Trong
bôi cành do các cap, các ngành dã chü dng triên khai phung an irng phó, vixa
chông djch, vra phát triên kinh tê - xã hi, bão darn an sinh xã hi vã di song
nhân dan..., song tác dng trirc tiêp cüa dai djch dã gay ra nhiêu khó khan, thách
thüc dôi vOi các boat dng san xuãt kinh doanh, nhiêu hoat dng phái tam ngrng
dê thuc hiên giãn cach, môt sO hoat dOng san xuât phai sap xêp lal phu hop voi yêu
câu chông djch, ... Kêt qua tInh hInh phát triên các ngành kinh tê trên dja bàn tinh
tháng 07/202 1 và lüy kê 07 tháng dâu nãm 2021 nhu sau:
- Giá trj san xut cong nghip tth du khI tháng 7 tang 7,63%; lüy k 7 tháng
Lróc tang 8,53% (NQ 8,80%);
- Giá trj san xuât nOng nghip tháng 7 tang 4,09%, lüy kê 7 tháng tang 3,9%
(NQ 4,02%); ngu nghip tháng 7 tang 4,16%, lüy ké 7 tháng tang 3,8% (NQ
4,20%); 1am nghip tháng 7 tang 1,05%, 1u kê 7 tháng tang 1,05% (NQ 1,03%);
- Tong rntirc ban lé hang hóa tháng 7 tang 2,36%; lüy k 7 tháng tang 9,78%
(NQ 10,76%).
- Doanh thu vn tái, kho bãi và djch viii h trg vn tài tháng 7, giâm 0,11%;
lüy kê 7 tháng tang 13,23% (NQ 7,89%), trong do doanh thu djch vii cáng tháng 7
tang 18,11%; lüy kê 7 tháng tang 33% (NQ 5,52%).
- Doanh thu djch vi lu'u tr(i tháng 7 giàrn 98,3%; lQy kê 7 tháng giám 6,37%
(NQ 9,68%).
- Kim ngch xut khu trix du khI tháng 7 dat 533 triêu USD, tang 3,18%;
lUy kê 7 tháng dat 3.206 triu USD, tang 19,8% (NQ 6,95%). Kim ngch nhp
khâu tháng 7 dat 659 triu USD, tang 19,79%; my kê 7 tháng dat 4.43 0 triu USD,
tang 9,26%.

2
- Chi s giá tiêu diing (CPI) trén dja bàn tinh tháng 7 nàm 2021 i.râc tang
3,11% so v6i cüng kS' närn truic. Chi so giá bInh quân 7 tháng dâu nãm 2021 tang
1,96%.
2. Tài chInh, ngãn hang, du tir và phát triên doanh nghip:
a) Thu — chi ngân sách'
- Tng thu ngân sách trén dja bàn 7 tháng u1c khoàng 51.349 t dông, dt 77,9%
dir toán, tang 9,04% so cüng kS", trong do: thutr Dâu khoáng 12.463 t' dông, dat
98,9% dix toán, bang 91 % so cñng ks'; thu Xuât, nhp khâu là 14.201 t dông, dat
80,7% dix toán, tang 50,4% so cüng ks'; thu Ni dja là 24.685 t' dông, dtt 69,1% dir
toán, tang 2,9% so cling kS' (NQ -10,29%), trong do thu ngân sách dja phixcing dixçyc
huOng khoãng 14.966 t dông, dat 76,6% di,r toán, tang 7,1% so cüng kS'.
- Tong chi ngân sách trên dja bàn 7 tháng ixO'c khoáng 9.7 18 t dng, dat 3 8,2%
di,r toán, tang 5,55% so cüng kS' (NQ 6,91%), trong do: chi dau tu' phát triên 4.373 t'
dông, bang 96,5% so cñng kS'; chi thuOng xuyên 5.065 t dông, tang 8,62% so cüng
kS'.
b) Ngãn hang (tin ding)
Tng ngun huy dng ti'j nn kinh t trên dja bàn uc den cuoi tháng 7/2021
dat 165.000 t' dông, tang 2,83% so vôi tháng truc (+ 3.403 t' dông), tang 7,43%
so vói cuôi nãm 2020 (+11.409 t dông), trong do tiên gü'i tiêt kim dat 97.000 t'
dông, tiên gui thanh toán dat 64.200 t' dông và phát hành giây t có giá dat 3.800
t dông.
Du tu tin ding cho các thành ph.n kinh t uóc dn cui tháng 7/2021 dat
120.200 t dông, thng 1,82% so vi tháng trithc (+2.152 t dông), tang 13,02% so vói
cuôi näm 2020 (+13.846 t dông). Phân theo loai tiên, dix nç bang Vit Nam dông
chiêrn 95,26% tong dix ng, cho vay bang ngoai t chiêm 4,74% tOng dix ng.
c) Du tu' và phát triên doanh nghip
- Dtu 1w tIc ngun vn ngân sách tinh: Nãm 2021, tng k hoach vn dAu tis
cOng phân bô cho các dir an tinh quyét djnh dâu tix là 7.056,7 t dông; trong do: Dir
an tr9ng diem 755 t' dông; dçr an ha tang giao thông kêt nôi quan trpng là 735,5 t'
dông; các dir an ha tang kinh tê - xa hi là 5.524,2 t' dông; 16 dir an, do an quy
hoach 42 t dông.
V tInh hlnh giái ngân: Giá trj giâi ngân vn Tinh quàn l den ngày
31/7/2021 là 2.148,977 t' dông, dat 28,81% tOng ke hoach von 2021, trong do von
ngân sách tinh là 2.120,875 t' dông, dat 3 0,05% kê hoach; von ngân sách Trung
uGng (von trong nuo'c) là 28,102 t' dông, dat 11,35% kê hoach; von nuôc ngoài
chixa giái ngân.
K hoach 2021 b ti-I kh&i cOng xây dirng m&i 61 dir an. Den hêt tháng
7/202 1 da khii cOng 24 dir an, dang du thu 12 dir an, 25 di.r an cOn 1a dang hoàn
chinh thu tuc.
So

lieu cp nht dn ngOy O4/O/2O2 1.
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- Diu tu' vn doanh nghip: Trong 7 tháng du nàm 2021, thu hut mOi 50
dr an trong và ngoài ni.râc vi tong vn du tu däng k mOi 206,8 triu USD và
14.096,8 t' dông; diêu chinh tang von 23 d an trong và ngoài nuóc vâi tong von
dâu tu däng k tang them 94,11 triu USD và 4.844 t5' dông; diêu chinh giàm von
01 di,r an ngoài nuic vth von giãm 553,5 triu USD2; 11 dir an trong nuOc châm
dirt truâc thii han vâi tong von dang k là 1.003 t5 dông, cii the:
+ D.0 tu nuâc ngoài: Trong tháng 7/202 1, thu hitt mâi 01 dir an, vn Mu tu
dang k 8,5 triu USD3; 02 dir an diêu chinh tang von dâu tu vói von däng k tang
them 26,5 1 triu USD; 01 dir an diêu chinh giãm von dâu tu v&i vOn giám 553,5
triu USD. Lüy kê 7 tháng dâu näm 2021 có 15 dir an FDI cap mi v&i tong von
dâu tu 2 06,8 triu USD; 14 dij an diêu chinh tang vOn vói tong von dâu tu tang
them 94,11 triêu USD; 01 dr an giãm von dâu tu 553,5 triu USD. Chap thun 03
ho sa gop von mua cô phân vi tOng von gop khoãng 60,5 triu USD4.
Dn nay trên dja bàn tinh có 428 dr an dâu tu nuóc ngoài vâi tOng von dâu
tu dàng k 29.448,2 triu USD (Trong KCN 255 dir an v&i tong von dâu tu
11.797,5 triu USD; ngoài KCN 173 di,r an vth tong von dâu tix dang k 17.650,7
triêu USD).
± Du ti.r trong nixOc: Trong tháng 7/202 1, có 03 dir an Mu tu trong nuâc
ducic cap mâi vói tOng von dàng k là 1.080 t dông; 01 dir an diêu chinh tang von
vth tOng von dâu tu tang them 250,7 t dông5; không có dir an diêu chinh giãm
vOn. Lüy kê 7 tháng dâu nãm 2021 có 35 dir an dâu tu trong nuOc cap mâi vói tOng
von dâu tu 14.096,8 t dOng; 09 dir an diêu chinh tang von vOi tOng von dâu tu
tang them 4.844 t' dông.
V chm dü't hoat dng: Trong tháng 7/2021, co 01 dir an Mu tu trong nuâc
châm dit hoat &ng. Liiy kê 7 tháng dâu näm dã châm dth 11 dir an truóc th?yi han
vôi tOng von dang k là 1.003 t' dông.
Dn nay, trên dja bàn tinh có 645 dçr an Mu tu trong nuOc vâi tOng vOn dâu
tu dàng k 322.220,8 t' dông (Trong KCN có 243 dir an vói tOng von dâu tu däng
k là 140.2 17,5 t$' dOng và ben ngoài KCN có 402 dr an v9i tOng vOn dâu tu dang
k là 182.003,3 t' dông).
Cüng vói vic xr 1 các d an chm trin khai, tinh dã trin khai dng b
các giài pháp nhàm tiêp tiic thirc hin nhUng nhim viii, giài phap chü yêu cãi thin
mOi trung kinh doanh, nâng cao näng 1%rc cath tranh, thành 1p tO cOng tác dc
bit dê phOi hçp vth TO cOng tac cUa Thu ti.rOng ChInh phü trong vic giãi quyêt
1.128
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cac vithng mac, thàc dy thu hut dông vn du tu nuâc ngoài dang djch chuyn,
nhât là tr các cong ty da quôc gia, có cong ngh tiên tiên, hin dai,.
- Phát trkn doanh nghip: Trong tháng 7 dã däng k,2 thành 1p mi cho 120
doanh nghip; lüy kê 7 tháng dã däng k thânh 1p mOi cho 860 doanh nghip,
bang 92,67% so cüng kS', vi tong von däng k 17.179 t' dOng, tang 62,53% so
cüng ks'. Cap giây chtrng nhn dang k boat dng cho 141 chi nhánh, van phông
di din; däng k2 tang von cho 211 doanh nghip, bang 97,24% so cüng kS", vi so
vOn tang 8.82 1 t dông, tang 7 1,76% so cüng ks'; dang k giãi the cho 132 doanh
nghip; däng k2 tarn ngung hoat dông cho 240 doanh nghip. Trong 7 tháng näm
2021 có 408 doanh nghiêp hoat dng trO 1aj, trong do: 379 doanh nghip dã hoit
dng tth 'aj sau khi hêt thO'i han tarn ngu'ng hoat dng theo qui djnh và 29 doanh
nghip quay lai boat dng truc thai han. Den nay, trên dja bàn tinh CO 19.012
doanh nghip trong nuc cOn däng k,2 hoat dng, trong do so doanh nghip thirc tê
hoat dng là 11.397 doanh nghip, chiêm khoáng 60% so doanh nghip cOn dàng
k hoat dng.
Trong tháng 7/2021, thành 1p mi 01 hçTp tác xã. Lüy k 7 tháng dâu nàm
2021, da thành 1p rn0i 08 hcip tác xa, giài the 04 hcip tác xä do hoat dng không
hiu qua. TInh den nay trén dja bàn tinh dä có 148 hcp tác xA vi tong von diêu 1
là 484,908 t dông, 10.257 thànb viên, thu hñt 2.200 lao dng.
d) Dãu tu các dy an tr9ng diem:
Can cü nhiêrn vu dugc phân cong tai Kê hoach so 01-KHIBCD ngày
11/01/2021 cüa Ban Chi dao 46-QD/TU ye thirc hin các dir an trpng diem, các
dông chI Phó Chü tjch UBND tinh dã tO chirc hQp nghe báo cáo tiên d trng dr an,
cOng trInh và di kháo sat thirc tê dê chi dao tháo gO' các khó khän, vinfmg mac
nhãm thüc day tiên do, báo dam theo kê hoach dê ra.
Qua rà soát l trInh thuc hiên cüa 42 du an theo K hoach 01-KH/BCD cüa
Ban chi dao 46: Co 20 dir an triên khai dung theo 1 trInh (gôm: 11 dçr an dâu tu
cOng và 09 dir an kêu gpi dâu tu); 19 di.r an chua dam bâo tiên d do có vuO'ng mac
(gôm: 07 dr an dâutu cong và 12 dci' an kêu gci dâu tu'); 03 d1r an tarn drng thirc
hin (Trung tam Kiêrn tra chuyên ngành tp trung khu virc Cái Mép Thj Vái, Khu
An Hâi — COn Dáo, Du an Vüng Tàu Marina City). Riêng 10 dr an dir kiên hoàn
thànhlkhO'i cong giai doan 2020-2025: Co 01 dir an dang tam dirng thirc hin
(Trung tam Kiêm tra chuyên ngành tp trung khu vrc Cái Mép Thj Vài); 03 dir an
triên khai theo 1 trInh (gôrn: Du'O'ng 991B, Dung cao tôc Biên Hôa Vüng ,Tàu,
COng viên 30/4) và 06 dix an triên khai chua dam báo l trInh theo Ké hoach sO 01KHIBCD do có vu'ng mac ye bO sung thO tVc dâu tu theo quy djnh cOa pháp lut;
dang 1p quy hoach (Khu Safari, Khu Tây Nam, Trung tarn logisitics Cái Mép Ha,
câu Phithc An, Chinh trang triic dung Thüy Van — khu vrc Bâi Sau Vüng Tàu,
Dii' an nOng nghip cng ngh cao).
Ngoài ra, dM vi 12 nhim vii theo Thông báo s 487-TB/TU ngày
08/6/202 1 cüa Tinh üy, UBND tinh dâ báo cáo BCS dãng UBND tinh và ThuO'ng
tri1c Tinh üy tai cuc h9p ngày 13/7/2021.
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3. TInh hInh van hóa - xã hi - Y t:
a) V y tê: Trong diu kiin tp trung phông chng djch bnh, các cci sâ y t
van bào dam duy trI hoat dng khám chtia bnh cho nhãn dan; dông thôi to chüc
tuyên truyên, phông chông các lOai djch bnh6; triên khai cong tác thanh tra, kiêm tra
an toàn v sinh thrc phâm7...
V phông chng djch bnh Covid-19: Các cp, các ngành và toàn th Nhãn
dan luôn quántrit tinh than chông djch vOi mirc d cãnh giác cao nhât, không chü
quan, lo là; gän trách nhim ngizäi &rng dâu trong vic triên khai các hoat dng
phông chông djch Covid- 19; thiic hin yêu câu 5K tKhâu trang - Khz khudn Khoáng cách - Khóng tçp trung - Khai báo y tê) trong phóng, chông djch bnh nhii
khuyên cáo cüa B Y té; dâymnh thirc hin tot cong tác tuyên truyên ye phông,
chông djch bnh Covid-19 dê ngr1i dan luôn luôn dé phàng djch bnh; to chirc
thirc hin nghiêm các quy djnh ye giãn cách xã hi theo Chi thj 1 6/CT-TTG cüa
Thu tithng Chinh phü trên dja bàn thành phô VUng Tàu t1r 14/7 và trên toàn dja bàn
tinh tü ngày 19/7/2021.
S luçing ca mc mâi ghi nhtn tInh ti'r ngày 28/6/2021dn ngày 05/08/2021
là 1.831 Ca, trong do: 242 ca d khOi bnh, so ca dang diêu trj là 1.589 Ca; So
ngi.rôi dang cách ly t.p trung: 2.559 tru&ng hqp. Vâi các bin pháp quyêt lit dã
triên khai, tInh hInh dich beth Covid trén dja bàn tinh den nay ye co bàn dUçYC
kiêm soát, cOng tác phOng, chông djch dang di dung hithng và phát buy hiu qua;
các ô djch lan trên dja bàn dã duçic khoanh vüng, kiêm soát.
b) Giáo dic và dào tao: Dä hoàn chinh K hoach thirc hin chuyén d Xây
dirng truang mâm non lay tré lam trung tam giai doan 2021 - 2026; xây dirng dir
thão Nghj quyêt: Quy djnh müc h trçY hçc phi cho tré mâm non và hçc sinh trung
h9c co sâ tü näm hçc 2021 - 2022 trén dja bàn tinh; Quy djnh chinh sách ho trq dôi
vth tré em, giáo vlêfl, Co s& giáo diic mâm non dc l.p dan 1p, ti.r thic & dja bàn CO
khu cong nghip; xây dirng ngân hang câu hôi trirc tuyên trên nên tang và giài
pháp so cho bài kiêm tra, khào sat và kiém tra trirc tuyên vâi mt so mon trong
tril&ng phO thông.
Dã t chüc thành cong kS' thi tt nghip trung h9c ph thông, thirc hin cong
tác coi thi, giám sat, dam bâo an ninh, trt tr, y tê, bäo v... cho kS' thi. Toàn tInh
có 13.195 thI sinh dang k dr thi, vâi 22 diem thi 563 phOng thi, t l thi sinh dr
thi a các mon dat trên 98%, có 204 thI sinh khOng the dir thi (04 thI sinh trong khu
virc bj phong tOa, 11 thi sinh là Fl, 189 thI sinh là F2). T l bce sinh du tot
nghip là 98,92%. Hoàn thành cOng tác xét tuyén hc sinh vào l&p 10 trung hçc
phO thông.

Co 104 ca mc s& xut huyt, 1u k 674 ca và 20 ca mc tay chân ming, 1u9 k 1.17 1 Ca; khOng có ca tCr vong.
Thâng 7/202 1, d kiêm tra 132 c sà kinh doanh thtrc phâm, so ca sâ dat tiêu chun là 110, chim t' l 83,3%, so CU
sâ vi phm là 22, so c s bj xcr l' là 03, so tién nOp pht là 24 triu dông; LOy ké 7 thang, d kiêm tra 4.369 c s,
so CU si dt tiêu Chuân là 3.943, chiêm t l 90,2%, so ca sâ vi phm là 426, so ca s bj xü l' là 29, so tiên np pht
là 294 triu dông.
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c) Van hóa và th thao: Do tInh hInh djch bnh Covid-19, trong tháng 7
hâu hêt các hoat dng van hóa, the thao phãi tam drng; các di tuyên the thao
thành tIch cao cüa tinh không tham gia rnt so giãi theo kê hoach; các ho.t dng
phiic vi khách tham quan Khu di tIch quôc gia dc bit Con Dâo và Nba Bào tang
tinh phãi tam ngilng... Mt so hoat dông khác van duqc duy trI theo hInh thüc trçrc
tuyên nhu: Cong tác chuân bj các hoit dng k nim 30 näm Ngày thành l.p tinh;
chuân bj kjch bàn, chixang trInh ngh thu.t Ki nim ngày Quôc khánh; phát dng
cuc thi Giâi thiu sách trirc tuyên näm 2021...
d) Khoa h9c và cong ngh: Dã xây drng quy trInh quàn 1 ni b nhim viii
khoa hc và cong ngh sü dirng ngân sách nhà rnthc cap tinh; Hithng dan 05 (lUy
kê 18) to chüc, cá nhân dãng k bào h quyên s& hru cong nghip. Dã to chüc hçp
Hi dông tu van khoa h9c và cong ngh dir an "Dâu tu là dot chat thai, phát din
cong suât 5MW vOi cong suât là dot 200 tân!ngày" tai Nhà may xir l chat thai
Qu Tiên và dr an "Quy trInh san xuât khI CNG" cüa Cong ty Co phân CNG Vit
Nam; Kiêm djnh, hiu chuân, thir nghim 4.159 phiicing tin do; Duyt thành cong
07 gian hang và 62 san phâm chào mua/chào ban trên san giao dch cong ngh trçrc
tuyên cüa tinh; Hoàn thành cong tác rà soát, thông kê và so hóa kêt qua hoat dng
ngành khoa bce và cong ngh. Cung cap kêt qua 49 dê tài, dir an khoa hc Va cong
ngh dã nghim thu trong giai doan tir 20 11-2020 dê phiic vi xây dimg quy hoach
phát triên ha tang khoa hc và cong ngh vào quy hoach tinh giai doan 2021 2030, tam nhIn den 2050.
I) Thông tin và truyn thông: Phát dng dçt cao dim dng bat ra quân
huàng dn cài dt Bluezone, tInh den ngày 23/7/2021, t' l cài dt Bluezone cüa
tinh là 464.000 luxt cài, dat 40,4% dan so, xep thir 5/63 tinh thành. Dua vào 4n
hành h thông Bàn do phàng, chông djch An toàn Covid-19 tai dja chi
http://covid.baria-vungtau.gov.vn. Trien khai lap d.t thiêt bj và phát song mng
thông tin di dng 5G trén dja bàn tinh phçic vii K' nim 30 näm ngày thành l.p
tinh. Trien khai thu nghim giâi pháp Tong dài djch vit cong ti1 dng - CaliBot tai
Trung tam phiic vi hành chInh cong. To chüc các hoat dng thông tin, tuyên
truyên k' nim các ngày 1 vè day manh tuyên truyen phàng chông djch bnh
Covid- 198.
e) Thrc hin các chInh sách an sinh xã hi: T chüc thirc hin d.y dü các
chInh sách an sinh xã hi ye trçY cap that nghip, xét duyt cho các h nghèo, h
thoát nghèo vay von; giài quyêt chê d cho nguii có công; trq cap thi.thng xuyên
t?i cong dOng va nuOi ducng tai các co s& bâo trçl xâ hi cho các dOi tuçing bão trV
xâ hi9... Va thirc hin các chInh sách dôi vOi dông bào dan tc thiêu sO'°.
8Thôngbào

khn truy v& lien quan dn câc ca nhim; K hoach t6 chCrc tiCm vc xin; K hoach dam bão cung Crng hang hOa, nhu
yêu phâm thiêt yêu cho ngLthi dOn khi ãp dvng thc hin Chi thj sO 16; Mt sO chInh sàch ho trq ngu&i lao dng và ngLr1i sfr
di,ing lao dng gp khO khãn do dai djch Covid-19 cOa Chinh phO và cOa Tinh.
Quyet dlnh tr cap that nghip cho 2.247 ngthi vài tong so tiên là 42,12 t' dOng (Iu kê 7 thOng: 7.971 ngIxi vOl S6 tin là
172,12 t' dong). Xét duyt cho 66 h nghèo, Ii thoát nghCo vay vOn vOl kinh phi là 2,749 t' dng (Iu k 7 thOng: 1.492 hO
nghèo vOl kinh phi là 53,242 t dOng). GiOi quy6t chê dO cho 78 dOi ti.rçing nguOi cO cOng (1u5' ke 7 thang: 337 dOi tucmg); Cp
chuyên kinh phi trçi cap l 27/7/2021 dan UBND cãc huyOn, thl xO, thành pho; H6 trc scra cha 04 cOn nhà tinh nghia cho ngtrOi
có cong vOl càch mang va than nhãn cOa nguOi cO cOng. H6 trg khO khOn cho 298 ngirOi cO cOng vOi câch mang và than nhOn
ngu&i cO cong vi cách mang tcr ngu6n kinh phi Qu5' "Dn an dOp nghTa" vOl s6 tin 596 triu dông. Thc hin tr cp thxOng
xuyOn tai cong dOng cho 27.954 hrçt dôi tirng bão tr xA hOi vOl kinh phi là 12 t dOng; sO dôi tung nuOi duOng tai các ca sO
BTXH là 723 ngi.rOi.
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4. Ye quan ly tai nguyen - moi trirong, quy hoch, xay diyng
- Thông qua báo cáo Ttng kt Chi thj s 11/CT-LTBND ngày 15/7/2015
tang cung hiu lirc thi hành chInh sách, pháp 1ut khoáng san trên dja bàn tinh;
dang hoàn thin Quy chê phôi hqp trong cong tác quán 1 hot dng khoáng san
trên dia bàn tinh;
ye

ye

- Xây dung di,r thào Nghj quyt cüa Ban Thinmg v1i Tinh u' v bâo dam an
ninh, an toàn nguôn nuOc sach trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu den näm 2025,
djnh huàng den näm 2035.
- Tng din tIch dã cp iy chirng nhn quyn sir dung dat
k dn
09/07/2021 là 170.770,56/173.093,46 ha, dt t' l 98,66%. Tong din tIch dâ
Giây chimg nh.n dat co' sO' ton giáo trén dja bàn tinh là 5.194.171,1m2 (vâi tong
giây chO'ng nhn dâ cap là 687 giay).
my

cap

so

- T chO'c 1p quy hoch tinh: Dn nay dà hoàn thãnh du thu hra chçn
nhà thâu ti.r van 1p quy hoach tinh là lien danh do Vin Chiên luc Phát triên
(thuc B Kê hoach và Dâu Ur) là
thâu dung dâu lien danh vâi các Vin
nghiên cru thuc các B khác. Do diêu kin djch bnh covid- 19, nhiêu dja phisang
trong cá niiôc trong do có tinh Ba Rja — Vüng Tàu phâi thirc hin giãn cách xã hi
theo Chi thj 1 6/CT-TTg, vic thirc hin các hoat dng trrc tiêp l.p quy hoach chua
triên khai duoc. Dê dam bão vn có the triên khai các ni dung ip quy hoach tinh
trong diêu kin giãn cách xã hi phOng chông djch, SO' Kê hoach và Dâu tii và nba
thâu tu van dã 1tp danh mçtc tài
ph1 lçic biêu mu
ban dâu can thu thp
dê 1p quy hoach, ngày 29/6/202 1 SO' Kê hoach Va Dâu Ui dâ gO'i các sO' ngành a
UBND các huyn, thj xâ, thành phô dé nghj phôi hçip cung cap, den het tháng
7/202 1 dã có 15/24 &rn vj phôi hgp gO'i tài 1iu, sO
theo dê nghj, cOn lai 9 do'n
vi dang phãi tiêp t1ic don dôc thrc hin'1 .
lieu,

so lieu

lieu

- D xut Tinh üy h9p thông qua D an quy hoach phân khu t' 1 1/2000
khu vizc vüng biên Bãi Truàc — BAi Dâu, thành phô Vüng Tàu; báo cáo thông qua
Tinh üy ye phuGng an quy hoach xây dirng Con Dâo; phôi hçip dê xuât mO' rng dir
an GIS cho các dja phuang trên dja bàn tinh; trInh HDND tinh thông qua Nhim
vii diêu chinh quy hoach chung xây dimg Con Dão, tinh Ba Rja — VUng Tàu; Tiêp
titc rà soát, day nhanh tiên d thirc hin diêu chinh quy hoach phân khu t' 1
1/2000 Nüi Lan - Nüi NhO và các dO an quy hotch t' l 1/2.000 khác trên dja bàn
tinh.
5. V quc phOng - an ninh, trt tiy an toàn xã hi
- TInh hInh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xâ hi duçic bâo dam, không xãy ra
° Tip tic trin khai thc hin các thu tic hO trcl tri,rc tip cho nguii dan, du tu cco sà h t.ng theo D an Pháttrith kinh tO - xA
hi vUng dông bào dan tc thiau so cOa tinh giai doan 11(2016-2020) và Chtrcmg trinh 135 giai doan 2019-2020. Dang hoàn
chinh Dr tháo B cáo dè xuAt chCi truong dOu tLr thi,rc hin Chulmg trinh muc tiêu quôc gia phát triên kinh tO - xa hi vUng
dOng bão dan tOe thiOu sO và miOn n01 giai doan 2021-2025, trinh HDND tinh phê duyt theo quy djnh.
(i) Sà Xây dmg, (ii) Sâ Tài nguyen va Môi trithng, (iii) Sv Cong thwng, (iv) Sei Giáo dc và Dào t?o, (v) Cic
Th6ng kê; (vi) Cong an tinh; (vii) UBND huyn Xuyén Môc, (viii) UBND thj xa Phü M5, (ix) UBND thanh ph
Vung Thu.
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vii vic phüc ttp. Các 1irc luçing vu trang dã phi hqp chat chë, bão v an toàn các
muc tiêu, chü dông näm chäc tInh hInh xü 1' tot các tInh huông xãy ra, giU vüng an
ninh chInh trj - trt tir an toàn xã hi.
- V tr.t tçr an toàn xâ hi: Trong tháng 7 dã xáy ra 81 vii pham ti ye trt tir
an toàn xâ hi (so vth tháng 7/2020 tang 23 vii), dâ diêu tra lam rO 63 viii, 136 dôi
tuclng (dat t5' 1 77,8%). Lüykê 7 tháng dà xáy ra 522 vi giâm 77 vii so cüng k,
diêu tra lam rO 457 v11, 866 dôi tuçing.
- Vi pham pháp 1ut v ma thy: Trong tháng 7 dâ phát hin 58 vii và b1t giü
96 dôi tilçlng co hành vi mua ban, tang trr trái phép chat ma tüy (so vOi tháng
7/2020 bang so v11, nhiêu han 07 doi tixcYng); lüy kê 7 tháng phát hin 356 vii, bat
giü 602 dôi ti.rçYng, so vri cüng kS' 2020 nhiêu han 49 viJ, 145 dOi tuç1ng. Phát hin,
xir l hành chInh 36 vv, bat 71 dôi ti.rqng có hành vi sü diving trái phép chat ma tüy;
lüykê 7 tháng dã phát hin 554 vi, bat giü 795 dôi t119ng, so vi cüng k' 2020
nhiêu hon 344 vi1, 168 dôi tucmg.
- V trtt t1r an toàn giao thông: Trong tháng 7 dä xây ra 31 vi tai nan giao
thông, lam chêt 13 ngu'ôi, bj thuang 16 nguYi (so vâi tháng 7/2020, tai nan giao
thông giâm 12 v1j, so ngui chêt giãm 04 ngu?i, so nguà'i bj thuung giâm 13
ngui). Xir phat 2.608 tri.thng hçip vi phm trtt tr an toàn giao thông vói so tiên
khoâng 2,5 t' dông. Lüy kê 7 tháng dà xày ra 272 vi, lam chêt 138 ngi.thi, bj
thuang 183 nguii, so v9i cüng ki 2020, giâm 25 vçi, tang 29 ngithi chêt, giàm 63
nguñ bj thuang. Tong so tiên xà phat vi pham hành chInh 7 tháng khoàng 23 tr
dông.
- V phông, chng ti pham và vi pham pháp lut v môi tru&ng: Trong
tháng 7 phát hin 07 vv, 07 dôi tucYng vi pham pháp lutt ye báo v môi trung, an
toàn thrc phâm và các linh virc khác (so vOi tháng 7/2020 nhiêu han 03 vii, 03 dôi
tucYng). LUy kê 7 tháng, dã phát hiên 150 vu, 151 dôi tuçng, so vâi cüng k' nhiêu
hon 73 vii, 73 dôi tuçxng.
6. Cong tác tip dan, khiu ni vã to cáo
- Cong tác tip dan: Trong 7 tháng du näm 2021 các co quan chirc näng cüa
toàn tinh tiêp và hu&ng dn cho 2.469 luçit ngi.thi, giâm 42,46% 50 vâi cüng k'
näm 2020; trong do, cap tinh tiêp 568 hrçit ngi.thi, cap huyn tiêp 1.578 luçit ngix&i,
cap xã tiep 323 luqt nguii; bao gôm tiêp thu&ng xuyên là 2.093 lut, tiêp djnh kS'
và dt xuât cüa lAnh dao là 376 lut.
S doàn dông nguOri ducic CáC co' quan chüc näng tip là 10 doàn vói 346
lu'pt ngu?ii, giàm 03 doàn so vôi cüng kS' nàm 2020.
- Tng s vii khiu nii: Trong 7 tháng thuc th.m quyn giãi quyt cüa cp
tinh l 183 vii; (tháng 12/2020 chuyôn qua 67 vv, thii 1 mâi 116 vii), giãm 05 v
thii l mOi so vi cung kS'. So vi den han giài quyêt là 132 yin , dã giãi quyêt 119
vi, dat 90,15%; con ii 64 vii dang tiêp tinic giãi quyêt; thuc thâm quyên giâi quyêt
cüa cp huyn là 484 vii (näm 2020 chuyn qua 83 vi, thin l mi 401 vini) tang 155
vini thin l mOi so vth cung kS'. S vu dn han giài quyt là 367 vçi, dã giài quyt 330
vii, dat 89,91%; con lai 154 vit dang tiêp tic giài quyêt.
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- Tng s vu to cáo: Trong 7 tháng thuc th.rn quyn giãi quyt cüa cp tinh
là 28 vi (tháng 12/2020 chuyên qua 12 v11, thii 19 mâi 16 v%i), tang 04 viii th 19
mâi so vói cüng ks'. So vii den han giâi quyêt là 25 vii. d giâi quyêt 22 v1i, dat
88%; con lai 06 v11 dang tiêp tçic giái quyêt; tong so vii thuc thâm quyên giài quyêt
cüa cp huyn là 23 vii (thang 12 nm 2020 chuyên qua 06 vi, thi 19 mâi 17 vi),
giàm 17 vi thu 19 mâi so vi cüng k9. S viii dn han giái quyt là 17 vi, dâ giâi quyêt
xong 16 vi, dat 94,11%; cOn lai 07 vii dang tiêp tçic giãi quyêt.
7. Cong tác cãi cách hành chInh
Trung tam Phic vii hành chInh cong cüa tinh tháng 07 dâ tip nhn 6.366 h
so, lüy kêt 07 tháng dã tiêp nhân 54.04 1 ho so, ho so ton kS' truâc chuyên qua là
2.636 ho so, dà giâi quyêt 53.961 ho so, dung han 53.233 ho so, t9 1 dung han dat
98,65%, t9 lê ho so tr hn là 1.35%, các ho so cOn lai dang trong thai han giâi
quyêt, cac ho so tr han dêu có thu xin 1i ngu&i dan, to chüc theo quy djnh. Trong
tInh hInh djch bnh Covid 19 dang diên biên phic tap, Trung tam Phiic vi hành
chInh cong tinh có Thông báo so 64/TB-TTPVHCC ngày 18/7/2021 tam dirng tiêp
nhn trâ két qua trirc tiêp và dê nghj ngithi dan thirc hin vic np ho so TTHC qua
djch vi cong trirc tuyên müc d 3, 4 và qua h thông buu chInh cOng Ich. B phn
Mt cira cap huyn, cap xã cüng dã có Thông báo dixng tiêp nhn ho so TTHC trirc
tiêp dê chông djch.
- Trong 07 tháng du nàm 2021, tip nhn 06 phãn ánh, kin nghj trên Cng
Djch viii cOng Quôc gia Va chuyên 04 phãn ánh den co quan có thâm quyên x1r 19,
tr chOi 02 phãn ánh vi không thuc thâm quyên xi:r 19. Cong khai kêt qua xir 19 01
phãn ánh kiên nghj tü k9 truOc chuyên qua.
- Vic cung irng djch Vi:1 cong mirc d 3, 4 trén mOi trixing mang dâ duc 19
sâ, ban, ngành, 08 huyn, thj xà, thành phô và 82 dan vj cap xã triên khai thirc
hin. TInh den ngày 2 1/7/2021, Cong Djch vii cong cüa tinh dà c.p nht 1.92 1 thu
tiic, trü các thu tiic & linh virc tiêp cong dan, giâi quyêt khiêu nai tO cáo, phOng
chông tham nhüng, Cong an. Den nay, dat 91% t9 1 cung cap djch vçi cOng müc
d3,4.
* Ddnh giá chung:
Tuy chju tác dng ânh hung khó khän do djch bnh Covid- 19, song tInh
hInh kinh tê - xA hi cüa tinh trong tháng 7 và 7 tháng qua van có nhiêu diem
sang:
Cho t&i cui tháng 6/202 1, tinh dât chuc t& cOng tác phOng, chng djch,
không dê xãy ra ca nhiêm trong cng dông. Sang tháng 7/2021, diên biên djch
bnh chuyen hu&ng ph&c tap v&i so ca nhim trong cong dông lien tiic gia tang &
nhiêu dja bàn trong tinh, nhung bang nhiêu bin pháp quyêt 1it, tinh vn Co bàn
kiêm soát ducic dich bênh, khOng dê djch büng phát trong các khu cOng nghip và
khu vrc câng biên. Do 4y các hoat dng san xuât trong khu cOng nghip và cãng
biên vn duy tn; trong diêu kin djch bnh khó khän, nhtrng giá trj san xuât cOng
nghip tháng 7 vn tang 7,63%; lOy kê 7 tháng uâc tang 8,53% xâp xi müc tang
bInh quân kê hoach cã näm (NQ 8,80%); djch vii câng tháng 7 tang 18,11%; lily kê

10
7 tháng tang 33%, vxat khá cao so vi k hoach cà näm (NQ 5,52%); Kim ngch
xuât khâu trr dâu khI tháng 7 dat 533 triu USD, tang 3,18%; lüy kê 7 tháng dat
3.206 triêu USD, tang 19,8% (NQ 6,95%); Tong thu ngâri sách trên dja bàn 7 tháng
uOc dat 76,84% dr toán Ca nàm, trong do thu ngân sách dja phuang duçc hix&ng
khoãng 14.899 t' dông, dat 76,3% dir toán; tong von dang k doanh nghip thành 1p
mói tang 62,53%% so c1ing kS'; von dang k bô sung tang 7 1,76% so cüng kS'... là
nhing thành tIch dáng khIch l, the hin sir thành cong trong thirc hin "miic tiêu
kép" cüa tinh.
Ben canh nhing kt qua dat duc v kinh t, các lTnh vrc y t, giáo diic, van
hóa the thao, khoa hoc cong ngh, thông tin truyên thông ... cüng dêu cO gang
triên khai day dü, kjp thyi các chuang trInh, kê hoach theo 1 trInh; chInh sách an
sinh - xã hi dixçc chü trQng thirc hin bào dam on djnh di song nhân dan trong
diêu kin thirc hin giàn cách xâ hi; trt tir an toàn xâ hi ducic bão dam;
Các cong tác cãi each hành chInh, giãi quy& khiu nai, to cáo, ... dêu
nhiêu cài thin.

Co

Ben cinh nhfrng mt dit du'pc, trong 7 tháng diu nám van con ni3t s
hin chê:
- Giá trj san xut nông nghip 7 tháng tang 3,89%, không dat Nghj quyt
nãm (NQ 4,02%), nguyen nhân chü yêu do: (i) Anh hithng cüa djch bnh Covid 19
lam giá nguyen 1iu thüc an nhp khâu tang cao dn den giá thüc an chän nuOi các
loai tiêp tic tang phi ma khiên cho chi phi dâu vào cüa ngành chän nuOi tang cao,
trong khi do giá heo hoi giám gay khó khãn cho ngui chan nuôi; (ii) Mt sO loai
djch bnh có nguy co büng phát trâ lai nhii cüm gia cam, djch tà heo Châu Phi và
các bnh mOi nOi nhi.r bnh viêm da nôi cic trên trâu bO... dn den phát sinh tang
chi phi san xuât vã ành huâng den qua trmnh phic hôi, tang truâng chän nuôi trên
dja bàn tinh; (iii) Mt so trang trai lan trên dja bàn tinh chua có dü các cOng trInh
và bin pháp bão v môi truang theo quy djnh nên buc phãi giám dan.
- Giá trj San xut ngu nghip 7 tháng tang 3,79% (NQ 4,2%) nguyen nhân
chü yêu do: (i) rnt so don hang san xuât không xuât duqc vi ành hu&ng cüa djch
Covid-19, dan den ton dQng phài h.ru kho bâo quân, lam tang them chi phi cho
doanh nghip chê biên; nhu câu thu mua nguyen lieu thüy san cüa các doanh
nghip giám, dn den giá giàm, trong khi chi phi cho môi chuyên ra khoi dánh bat
ngày càng tang, do giá dâu và các nhu yeu phârn tang, dan den 1i nhun thâp hoc
thua l, tInh trng tàu cá näm b, hoat dng kern hiu qua; (ii) Ngành khai thác
thüy san tiêp tVc triên khai Lut ThUy san và các van bàn hung dan thi hành; nO
1irc khac phc The yang cüa Uy ban Châu Au ye chông khai thác bat hqp pháp,
không báo cáo và không theo quy djnh; các khuôn khô, hành langpháp 1 ye hott
dng khai thác thug san ngày càng chat chë hon; ành huang 1&n den tInh hInh suat
xut khai thác thüy san trên dja bàn tinh; (iii) tinh dang thrc hin tái co câu nghê
cá, khai thác ch9n 1c, tü'ng buac khuyen khIch thirc hin chuyên dôi nghê cho tàu
cá ngh luâi kéo, tuy nhiên so luçing tàu lLrâi kéo trCn dja bàn tinh van cOn chiern
t' l rt ian, chü yu khai thác hài san tang day, do do san luqng hài san tang day
ngày càng suy giãm rO ret. Tü dâu näm 2021 den nay, dã giãm 62 tàu cá hoat dng
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ngh hxi kéo, lam cho tng san krçmg khai thác thüy san trong 7 tháng dâu nàm
tang thâp.
- T l giãi ngân du tu cong vn con thp do: (i) Mt s dir an dang triên
khai thi cong nhimg cOn vu&ng mt bang, chInh sách ye giá bôi thuông, tái djnh cu
van chixa dáp 1mg duqc yêu cau cüa ngui dan, vic thirc hin khào sat iaj giá dat
theo giá thj tri..thng dê tInh bôi thii&ng, ho trq cho các h dan, ânh hiRing den tiên
d triên khai các dir an; (ii) Viêc triên khai cong tácphOng, chông djch Covid-19
cüng có tác dng den triên khai thirc hin các dir an dâu tu cong.
- Thu hut du ti..r cüa doanh nghip dat thp, do vic han ch di 'ai, xut nhp
cânh, cac hoat dng xüc tiên dâu tu hâu nhu không triên khai dugc; các nhà dâu tu
cling không the trirc tiêp den tinh dê tim hiêu c hi dâu tu nhu th6i kS' truc khi
büng phát djch Covid-19.
II. NhIFng nhim
tháng 8 näm 2021:

vI

trçng tIm cIn tp trung chi do, diêu hãnh trong

- Tip ti1c thirc hin K hoach s6 1 04/KH-UBND ngày 11/07/2021 trin khai
chInh sách h trq nguii lao dng và ngu?i sü diing lao dng gp khó khän do dai
djch Covid-19 trén dja bàn tinh theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP ngày 01/07/2021
cüa ChInh phü và Quyet djnh sO 23/2021/QD-TTg ngày 07/07/2021 cüa Thu tiRing
ChInh phü.
- Triên khai xây drng Kê hoach phát triên kinh té - xA hi näm 2022 và Kê
hoach dâu tu cong näm 2022 theo Chi thj so 20/CT-TTg ngày 23/7/202 1 cüa Thu
ttrông ChInh phü và Hu&ng dan ci.ia B Ké hoach và Dâu tu tai Cong van so
4880/BKIHDT-TH ngày 26/7/202 1.
- Trong tháng 8 và các tháng tiêp theo, tp trung thirc hin tot các chi dao
cüaChInh phU, htiàng dan cüa B Y tê ye phOng chông djch bnh, bão v sirc khOe
và on djnh dôi sOng Nhân dan, sam phc hôi và phát triên kinh tê; tiêp tc trien
khai theo 1 trinh các nhim v1i dã giao tai Quyet djnh sO 138/QD-UBND ngày
20/01/2021 cüa UBND tinh ban hành Chung trInh hành dng thirc hin Nghj
quyêt so 01/NQ-CP cüa ChInh phü, Kêt 1un so 01-KL/TU ngày 10/12/2020 cüa
Tinh üy yà Nghj quyet so 96/NQ-HDND ngày 13/12/2020 cüa HDND tinh Ba Rja
- Vüng Thu khóa VI. Cii the can tp trung thirc hin các nhim v11 và giâi pháp chü
yêu sau:
1. Vê kinh tê:
- Ban hành Chuong trInh phát trin cOng nghip giai doan 2021-2025; danh
mvc san phâm uu tiên thu hut dâu tu trong 1mb yuc cOng nghip tren dja bàn tinh;
Kê hoach thrc hin Chucing trinh quOc gia ye s1r ding nãng luçing tiêt kim yà
hiu qua giai doan 2021 —2025.
- Gitr vU'ng hoat dông san xutt trong các Khu cong nghip, cirn cong nghip
và h thông càng.
- Theo dOi din bin thj truYng, nm bt tInh hInh san xut, phân phi, luu
thông hang hóa d chü dng dieu phôi hang hóa, không d xày ra hin tuqng khan
hiêm hang hóa. Tang cung day math boat dng kêt nOi cung câu. Chi dao các
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chq, siêu thj, trung tam thucmg mi, chui cüa hang ban lé trên dja bàn tinh cung
1mg dli hang hóa thiêt yêu cho ngui dan.
- Tip tVc trin kbai các nhim vii tai Ngh quy& 08-NQ/TU v phát trin
càng biên, djch vii htu can càng tinh Ba Ra - Vüng Tàu den näm 2025.
- Tiêp titc d.0 tu câi tao, nâng cp các tuyn giao thông kt ni h thng
càng và khu cong nghip cüa tinh; phôi hçip vâi B Giao thông 4n tãi Va các dja
phuang lien quan thlic day hoân thành sóm các thu t1ic dé dâu tu các tuyên du&ng
giao thông kêt nôi lien vCing nhu: ththng cao tôc Biên Hôa - Vüng Tàu, câu PhizOc
An, dung Vành dai 4, di.thng sat Biên Hôa - VUng Tàu... và thlic day dir an din
ti1r dat lien ra Con Dão và nâng cap san bay Con Dào.
- Tang cithng theo dôi tInh hInh San xut nông nghip, kjp thai nm bt
nhttng khó khán, vuóng mac trong hot dng san xuât, kinh doanh cüa các doanh
nghiêp, hçip tác xä và bà con nOng dan. Tiêp tic th%rc hin xuông giông vi He Thu
2021, chi dao ljch thii viii ch,t chë, khuyên cáo áp diing Co câu giông lüa phU hgp,
chü dng phông chông các loi djch bnh cay trông; Tang cumg cong tác quãn l
các cong trInh thUy igi, rà soát, hoàn chinh phuong an phông chông ht bão, dam
bão an toàn cong trInh trong müa mua bão, khàc phiic kjp thai sir cô xãy ra ti cac
cong trInh thüy igi. Thrc hin tot các bin pháp phông chông djch cm gia cam, lâ
mOm long móng gia slc, heo tai xanh, ... tp trung mi nguôn hrc dê thirc hin
dông b các giâi pháp ngän chn không dé djch bnh lay lan trên din rng. Tang
cithng kiêm tra boat dng cCia các co si giêt mO gia süc, gia cam trên dja bàn tinh;
Tiêp tiic theo döi tInh hInh cung 1mg và tiêu th san phâm chän nuôi; day manh
cong tác tiêm phông cho dan gia sue, gia cam dçt 1/202 1, dông thi lay mâu giám
sat sau tiêm phông. Tang ci.thng kiêm tra hoat dng cia các co s giêt mô gia sic,
gia cam trén dja bàn tinh, nhât là các co sâ cham dIrt hoat dng tai các dja phisang.
- Tang cung Cong tác quãn l bào v rirng, nht làtai các khu vi,rc trçng
diem nhäm phát hin kjp thai xi:r 1 các hành vi chit phá, lan chiem dat rimg, san
bat dng 4t hoang dã và xây dimg trái phép trên dat rlrng nhn khoán. Hoàn thành
Phucing an phông cháy, chta cháy rlrng mia khO näm 202 1-2022 trên dja bàn tinh.
Triên khai thirc hin Kê hoach thirc hin trông 10 triu cay xanh trên dja bàn tinh
giai doan 202 1-2025; tiêp tc thrc hin Dr an rà soát din tIch rmg tir nhiên näm
ngoài quy hoach 03 loai ring dua vào quy hotch lam nghip.
- Thirc hin cong tác theo dOi, quân 1, dãng ks', dang kim tàu Ca, kim tra,
gia han và trang bj darn bâo an toàn hang hái cho ngithi và phuong tin boat dng
trên biên; Tiêp tiic triên khai thirc hin các ni dung ye chông khai thác bat hgp
pháp, khOng báo cáo và không theo quy djnh JIJU, trien khai lap d.t thiêt bj giám
sat hành trInh tàu cá tren dia bàn tinh. . .Thirc hiên hoàn thành cong tác sap xêp di
diii lông be vào ving quy hoach tren trén da bàn tinh theo ding tién d kê hoach
dà dê ra; tang cithng cOng the kiêm tra, giám sat tInh hInh djch bnh dng 4t thiy
san tren dja bàn tinh; Giám sat tInh hInh nuôi trông thiy san tai các ving nuôi
trong diem dê kjp thai khuyên cáo ngu&i dan các bin pháp k thut nhäm giãm
thieu djch bnh, nâng cao näng suat nuOi trông.

2. Ye tài chInh, ngân hang:
- Tong hçp quyt toán ngân sách dja phu'ang nàm 2020 báo cáo B Tài
chInh; lam vic vói BTài chInh ye xây dçrng dir toán ngân sách dja phucrng näm
2022, xác dinh t' lê diêu tiêt các khoãn thu phân chia giüa ngân sách Trung uo'ng
Va ngân sách dja phuong giai don 2022 — 2025; Hungdân các dan vj dir toán
cap cap tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thânh phô xây dirng dir toán ngân
sách näm 2022, kê hoach tài chInh ngân sách 3 näm 2022-2024.
- Hoàn chinh di,r thão Báo cáo, Ti trInh trInh HDND tinh ban hành Quy dnh
ye djnh mirc phân bô dr toán chi thu?ng xuyên ngân sách dja phuang giai don
2022 — 2025; Quy djnh ye phân cap nguôn thu, nhiêm vu chi, t' l phân tram (%)
phân chia các khoán thu giia các cap ngân sách thuc tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai
doan 2022 - 2025.
- Tp trung nguôn lii'c dê chi cho các hoat dng phông, chông djch bnh
Covid 19.
3. Vê dãu tu' phát triên:
a) Dãu tu' von ngãn sách
- UBND các huyn, thành phô tip tiic tp trung chi do và diu hành các dr
an thuc nguôn von ngân sách cap huyn, báo dam tuân thu các quy djnh ye quán
l dir an dâu tu' xay dirng cong trInh và khã nàng can dôi cüa ngân sách cap huyn,
không de phát sinh tInh trng nç d9ng trong xây dirng co ban.
- Các chü du tu' tp trung dy nhanh tin d thirc hin vàgiâi ngân vn du
tu cong nãm 2021 (bao gôm các nguôn von các näm trufic chuyên sang). Phân dâu
khó'i cong tat cà các cOng trInh, dir an dâu tu thuc danh miic khi cong mi theo
kê hoach.
b) Dâu tu' và phát triên doanh nghip
- Tip tic rà soát, phan loai, xi.r 1' các dir an chm trin khai theo quy djnh;
thu hOi cac dir an chm daLi tu' do nguyen nhân cüa nhá dâu tu. Tang cu&ng cong
tác hu kiêm; chân chinh, xü' l' dOi vi nhQ'ng dir an thirc hin không ditng vOi cam
ket theo quy dnh cilia pháp Iut.
- Báo cáo Ban Thithng viii Tinh üy xem xét ban hành Kê hoch cüa Ban
Thithng vi Tinh illy thirc hin Nghj quyêt so 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 cüa B
ChInh trj ye djnh huâng hoàn thin the chê, chInh sách, nâng cao chat luqng, hiu
qua hqp tác dâu tu nuc ngoài den nãm 2030.
- Trên co s Kê hoch cilia Ban Thu'ng vi1 Tinh üy thirc hin Nghj quyêt so
50-NQ/TW cilia B ChInh tn, Xây dung và ban hành Ké hoch hành dng thrc
hin Nghj quyêt sO 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 cüa ChInh phü và Kê hoch cilia
Ban Thithng vii Tinh üy.
- Hoàn chinh danh rnçic keu gpi d.0 tu.
- Tiêp tiic tuyen truyên, tu' van, h trg thành l.p rni các hç'p tác xâ trên dja
bàn tinh; Tong hçip danh sách các hcip tác xã tharn gia Dê an hra chpn, hoàn thin,
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nhân rOng mô hmnh hqp tác xã kiêu rnói hiu qua tai các dja phuong trén câ nuóc
giai doan 2021 - 2025. Xây dirng Kê hoach thirc hin Quyêt djnh so 340/QD-TTg
ngày 12/3/2021 cüa Thu tuOng ChInh phü phê duyt Chiên lucic phát triên kinh té
t.p the, hqp tác xâ giai doan 202 1-2030.
- Tip tiic thirc hin K hoach phát trin doanh nghip nhô và vüa; K hoach
triên khai thirc hin Lut ho trçi doanh nghip nhó và vüa; Chumig trInh trq giüp
dào tao nguôn nhân lirc cho các doanh nghip nhö và vüa; Chi.rcing trInh Khoa h9c
cong ngh ho trq doanh nghip nâng cao nàng suât chat luqng san phâm, hang hóa
cüa doanh nghip tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2021 - 2025.
- Tip tic tao diu kiin cho các doanh nghip, hçip tác xA vay vn phc vi
cho san xuât, kinh doanh, dâu tu két câu h tang, dâu tu phát triên các ca s& san
xuât; Nâng cao hiu qua hoat dng ci:ia các To h trq các dir an dâu tu nhàm tháo
go' khó khän cho các nhà dâu tu, thüc day giài ngân các nguôn von dâu tu trong
nithc và nuOc ngoài.
4.Vvãn hóa-xãhi:
- T chirc t& cOng tác tiêm chüng vc xin Covid-19, bào darn sü diving nhanh
chóng kjp th?yi hrqng vac xin thrçirc phân bô, tiêm chUng dung dOi tuqng ru tiên
theo quy djnh. Day manh cOng tác tuyên truyên, giám sat và triên khai các bin
pháp phông chông djch bnh. Tp trung mçi nguOn 1irc tôi da cho cOng tác phông,
chông djch bnh Covid-19: Triên khai các co so' diêu trj Covid-19 dê thu dung
bnh nhân (Trung tam y tê Long Diên; Bnh vin Vüng Tàu - Co so' mo'i; Trung
tam y tê Dat Do; Bnh vin Y h9c cô truyên; Truo'ng cao dang dâu khI) và các co
so' mâi; Tang cung khoanh vüng, xét nghim, truy vet, phong tOa khu virc ô djch;
Trrc các chOt dtthng thOy, duo'ng b kiêrn soát khai báo y tê; Tang cu&ng phOng
và kiêm soát lay nhiêm Covid-19 trong các cci so' khám chQa bnh; Truy vet, giám
sat, cách ly các truô'ng hçip di ye t1r vüng djch và lay mu xét nghim; Giám sat,
tiêp nhn các chuyên gia cách ly y tê thuc các cong ty hoat dng trên dja bàn tinh.
Duy trI và thirc hin tOt các hoat dng khám, chfta bnh; triên khai Dê an khám
chUa bnh tü xa. Hoàn thin Kê hoach chäm soc và bão v sue khOe nhân dan giai
doan 2021 —2025.
- Xây dirng k hoach tharn gia Hi din Dan hat dan ca ba rnin do Cic Van
hóa to chuc tai tinh Ba Rja — Vüng Tàu. Ban hành K hoach nâng cao chat lixçng
Phong trào "Toàn dan doàn ket xây dmg di sOng van hóa" giai doan 2021-2025
trên dja bàn tinh. Triên khai Kê hoach thrc hin Dê an tong the phát triên the hrc,
tam vóc ngi.thi Vit Nam giai doan 2021 — 2030; Kê hoach thrc hin Chiên luqc
Phát triên Gia dInh Vit Nam va Chuong trInh hành dng quOc gia ye phông,
chOng bao 1rc gia dInh giai don 2021-2025 trên dja bàn tinh. To chuc khão sat,
thãm do tài san chIm dam tai vüng biên Con Dão. Triên khai to chüc khai qut di
chi kháo cô VOng thành Dá Trang tai huyn Xuyên Mc.
- Thirc hin xét dc cách cong nhn t& nghip THPT cho hc sinh (do
khOng to chü'c dqt 2 kS' thi tot nghip PTTH nhäm darn bào an toàn trong tInh hInh
djch bnh Covid-19) theo hixàng dn cUa B Giáo dic và Dào tao. Chuân bj di
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ngü và co sâ 4t cht cho nàm hçc 202 1-2022; Xây drng D an Phát trin giáo diic
và dào tao tinh Ba Rja-Vüng Tàu den näm 2025, tam nhIn den nãm 2030; Xây
drng khung hoc phi cii the, các khoãn thu djch vi phiic v11 hoat dng giáo dçic cüa
nhà triJtJng doi vâi co sâ giáo duc cong 1p theo quy djnh cüa Lut Giáo diic näm
2019; Ban hành chInh sách ho trçy h9c phi cho tré mâm non và h9c sinh trung hc
co sô trên dia bàn tinh.
- TrInh HDNID tinh ban hành Nghj quy& v ChInh sách h trq khoa hçc và
cong ngh cho doanh nghip giai dotn 202 1-2025;Tiêp tiic triên khai Dê an ho trçl
doanh nghip nhô và vira khii nghip sang tao (De an 514), Kê hotch ho trq khâi
nghip dôi mâi sang tao tinh Ba Rja - VUng Tàu näm 2021; Xây drng Kê hoach
thirc hin "Chuong trInh quôc gia h trq doanh nghip nâng cao näng suât và chat
luçmg san phâm, hang hóa giai doan 202 1-2030" trên dja bàn tinh giai doan 202 12025; Xây dirng và triên khai Kê hoach nâng cao nàng suât dira trên nên tang khoa
h9c cong ngh va dôi mâi sang tao; Triên khai Dê an "Nghiên ciu và üng diing mô
hInh kinh tê tuân hoàn phiic v1i phát triên kinh tê - xâ hi ben vttng gän vâi djnh
hithng quy hoach huyn Con Dào, tinh Ba Rja - Vüng Tau giai doan 202 1-2025,
tam nhIn den nãm 2039" và 2 dir an cap quôc gia dir kiên triên khai trên dja bàn
huyn Con Dão theo kêt 1un cüa Ban Thuäng vii Tinh üy; Triên khai xây dirng dê
an "Ung dung tiên b khoa bce và cong ngh giai doan 202 1-2025 trên dja bàn
tinh Ba Rja - Wing Tàu".
- Tiêp tiic cOng tác thông tin tuyên truyên phông chông djch bnh Covid-19.
Tiêp t1ic tong hçp, biên tp bàn tin ye cong tác phông, chông Covid- 19 trén keith
thông tin Zalo, gOm: Thông báo khân và Tin nhanh vào khung gi 06g00, 12g00,
1 8g00 cüa Ban chi dao phông chông djch Covid- 19 tinh. Dua vào 4n hành thir
nghim Trung tam giárn sat, diêuhành do thj thông minh (IOC) tinh Ba Rja - Vüng
Tàu. Triên khai các Nên tang: Nên tang ho trq lay mâu và trà kêt qua xét nghim
theo hInh thirc din tCr trrc tuyên và Nên tang quãn l tiêm chüng Covid-19.
- Tip tVc trin khai cong tác giài quy& vic lam và cho vay von giài quyt
vic lam; xem xét giãi quyêt bào hiêm that nghip cho ngi.thi lao dng; thrc hin
các chinh sách dOi vói ngiRñ có cOng, ngu?ii nghèo, dOi tixçing bào trçl xã hi, dông
bào dan tc thieu so,...
- Tip t11c trin khai thgrc hin các thu tiic h trçx trirc tiêp cho ngithi dan, du
tu co si ha tang theo Dê an Phát triên kinh tê - xã hi vüng dông bào dan tc thiêu
s cüa tinh giai doan 11(2016 - 2020); Hoàn chinh Kê hoach thirc hin Chuong
trInh mic tiêu quc gia phát trin kinh tê - xã hi cho dông bào dan tc thiêu so
giai doan 2021 - 2025. Trin khai thrc hin mua và cap the BHYT bô sung näm
2021 cho dông bào dan tc thiêu so dang sinh song tai các xâ Co dja giâi hành
chInh khó khàn cüa các huyn. Tuyên truyén, phô biên, phát huy vai trO cüa nguii
có uy tin trong dOng bào dan tc thiêu so ye cOngtác phông, chOng djch bnh
Covid- 19 trong tlnh hInh mói. Hoàn chinh Nghj quyêt ban hành chInh sách ho trq
chi phi hc tp di vOi sinh viên là ngix?ñ dan tc thiêu so trên dja bàn tinh.
5. V quãn 1 quy ho,ch xây drng, tài nguyen - môi trung:
- Triên khai 1p quy hoach tinh theo k hoach.
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- Dy nhanh tin d thirc hin diu chinh quy hoach phân khu t 1 1/2000
Nüi Ln - Niii Nhô; hoàn chinh do an Quy hoach chung khu virc yen biên tinh,
Quy hoach chung xây dirng Con Dào; Thông qua các do an Diêu chinh quy ho.ch
chung trén dja bàn huyn Dat Do và Chuong trInh phát triên do thj thành phô Vüng
Tàu giai doan 2020 — 2035.
- Hoàn thin dir thâo Chuong trInh, K hoch phát trin nhâ & tinh giai doin
2021 — 2025 và djnh hii&ng den näm 2030.
- TrInh Ban Thiiing v11 TInh üy ban hành nghj quy&: (i) cOng tác bâo v
môi trumg giai doan 2021 —2025; (ii) Bâo dam an ninh, an toàn nguôn nuâc sach
den nàm 2025, djnh hithng den nãm 2035 trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
- Tiêp tiic trin khai Quy ch phi hçip quãn I nba nithc v tài nguyen và
môi tru&ng vüng giáp ranh gi1ta UBND tinh Ba Rja —Vüng Tàu và tinh Dông Nai;
thirc hin chuyên dôi chôn lap chat thai ran sinh hoat sang si:r diing cong ngh tái
ché, dot, phát din.
- TrInh HDND tinh thông qua danh mic các dir an thu hôi, chuyên miic dIch
si.r diing dat trông lüa, dat rlrng phOng h và dat rmg dc diing dé thrc hin trong 6
tháng cuôi 11am 2021; Triên khai thirc hin Phucmg an sir dçing dat cap tinh, phân
bô và khoanh vUng chüc nàng theo loai dat den tüng don vj hành chInh cap huyn;
phucing an sü diing mt nuâc biên dê tIch hqp vào quy hotch tinh thñ k' 2021 —
2030, tam nhIn den näm 2050; Kê hoach sü ding dat 05 näm k' dâu (2021-2025)
tinh Ba Rja — Vüng Tàu; dir an Diêu tra, dánh giá ô nhiêm dat tinh Ba Rja — Vüng
Tàu; de an tang cu&ng quàn 1 dôi vôi dat dai có nguOn gôc tü nông, lam tru&ng
quôcdoanh.
- Phe duyt quy ché hoat dng cüa Ban chi dto dâu giá quyên khai thác
k.hoáng san; Pht.rang an dâu giá mu quyên khai thác khoáng san và tO chixc dâu
giá quyên khai thác khoáng san theo k hoach; Hoàn thin nhim v1i khoanh djnh
k.hu virc cam hoat dng khoáng san trên dja bàn tinh theo kiên gop cüa các co
quan trung ucing.
6. V quôc phông - an ninh, trt tir an toàn xã hi:
- Duy trI nghiêm ch d trirc sn sang chin du a các c.p, ph& hçip ch.t the
cüng các lirc lizçing bâo v an toàn các miic tiêu, chü dng 11am chäc tInh hInh xir 1
tot các tInh huông xày ra, gi vüng an ninh chInh trj - trt t1r an toàn xâ hi trên dja
bàn tinh.
- Tip tiic thirc hin các d an phOng chng lam giâm ti phm hInh sir, t
nan ma tüy, mai dam, giám thiêu tai nan giao thông. Tang cu&ng cOng tác tuân tra
kiêm soát an ninh, trt tir an toàn giao thOng, xü, 1 càc hành vi vi pham pháp 1ut;
kim tra thirc hin các quy djnh ye phông cháy, chQa cháy trên dja bàn.
7. V cal each hành chInh:
- Ban hành và t ch&c thixc hin Chuong trInh hành dng thirc hin Nghj
quyêt Chuyên dOi sO, phát triên do thj thông minh gän v&i CCHC cOa Tinh Oy.
- Trin khai thrc hin các giai pháp d cung c.p, nâng cao t5' 1 s& diing trrc
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tuyn müc d 3, 4 theo K hoach s 93/KH-UBND ngày 16/6/2021 v vic cung
cap djch vii cong trrc tuyên müc d 3, 4 cüa các ca quan, don vj trên dja bàn tinh
nàm 2021.
- Tip nhn và xir 1 hiu qua nhüng thông tin phàn ánh cüa ngu'i dan và
doanh nghip ye dithng day nóng cài cách hành chinh tinh; tiên hành kiêrn tra cái
cách hành chInh, thirc hin thanh tra, kiêm tra cong vi theo kê hoch.
8. Cong tác tip dan, khiu n1i và t cáo.
- Trin khai thirc hin nghiêm tüc, hiu qua 09 nhóm giái pháp dã thrqc nêu
ra ti Chi.rcing trInh hành dng s 10235/CTHD-UBND ngày 24/10/2017 cüa
UBND tinh ye vic thirc hin Nghj quyêt so 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 cüa Ban
Thu&ng vi Tinh üy ye "Náng cao hiu qua cong tác giái quyêt khiêu ngi, tO cáo
trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu".
- Báo cáo kt qua cong tác giài quyt khiu nai, t cáo näm 2021 phiic vt kS'
hp thir 02, Quoc hi khoá XV.
- Chü dng nm tInh hInh, kjp thai báo cáo Thanh tra ChInh phU v tInh
hInh, kêt qua tiêp cong dan, giài quyêt khiêu nai, tO cáo dông ngi.thi, phüc tp trên
dja bàn tinh. Thirc hin nghiêm tüc va hiu qua cong tác tiêp cong dan, giài quyêt
khiêu ni, to cáo; tang cithng chi dao, kiêm tra, dOn dôc cong tác tiêp cOng dan, giài
quyêt khiêu ni, to cáo dôi vói các ngành, các cap trén dja bàn tinh./.

Ntiinhân:
- Van phông ChInh phü;
- B Kê hoach và Dâu Ur;
- Thu'&ng tri,rc Tinh Ciy;
- Thir&ng trirc HDND tinh;
- Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND tinh;
- Các sâ, ban, nganh;
- UBND cac huyn, thj xä, thành phô;
- Liru: VT, TH.
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Công Vinh

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

BAN NHAN DAN
ARA -VUNGTAU

T!NH H!NH THUC HIN CAC CHI TIEU KINH TE - xA HQI THANG THANG 7 NAM 2021
/BC-UBND ngày 4 thang nãrn 202] cia UBND tinh BRVT)
(DInh kern Báo cáo s:

SO
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CHI TIEU

B
A
I KINHTE
IGTSXCONC NGHIEPTRUDAUKH!
Tc dç5 tang trithng
2 DOANHTHUDICHVU
a T6ngmtrcbán Iéhlnghóa
Tcc d5 tang trzthng
b Djchvvhxutri:i
- Tc d3 tang trtthng
- Djch vi Du ljch (lfr hành)
Tc do tang trzthng
c Doanh thu vn tái, kho bâi và djch vv h trç vn tái
T& d5 tang trzthng
Trongdo:Dichvvcãng
Tc d5 tang truthg
d GiátrjxutkhutrrdukhI
Tc d tang trithng
e Giátrjnhpkhautrêndjabàn
Tcc d tang trlt&ng
3 GTSX NONG - LAM - NGU'NGHIEP
a Giá trj san xut nông nghip
T6c d5 tang trwó'ng
- TrngtrQt
Ttc d3 tang trw&ng
- Channuôi
Tc d tang :rte&ng
b Giátrjsãnxut1âmnghip
T6cdc5tOngtrieOng
c Giá tn san xut ngu nghip
Tc d5 tang trzt&ng
- Khai thác
Tc d tang trw&ng
- Nuôitrng
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TH thang 7 TH 7 thang
nim 2020
nm 2020

C
T'dông
%
T'dng
%
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%
T' ding
%
T'dng
%
TriuUSD
%
TriuUSD
%
T' dng
%
T'dng
%
T5'dng
%
Tdng
%
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%
T' dng
%
T'dng
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2
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167.455

4.395

27.481
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1.578
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1.510

9.732

444

2.490

516

2.676
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350
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2.016

7
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797
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Ke hooch
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So sãnh tháng 7 vói
UTH tháng UTH 7 tháng
7näm2021 nãm2021
Khoch Cüngk)'
6=4/3

7=4/1

So sánh 7 tháng vói
Khoch

Cñngk'

8=5/3

9=5/2

4

5

325.119
8,80

27.256
7,63

181.741
8,53

8,38

107,63

55,90

108,53

56.366
10,76
4.520
9,68
240
11,27
18.34 1
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5,52
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6,95
8.444
10,51

- 4.499
2,36
5
-98,30
0
-99,40
1.509
-0,11
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18,11
533
3,18
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19,79

30.169
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1.477
-6,37
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-15,50
11.019
13,23
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33,00
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9,26
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109,78

0,11
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32,68
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0,60
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133,00
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8.832
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3,64
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4,53
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10.539
4,17
1.151
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4,09
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3,65
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4,60
7
1,05
934
4,16
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3,99
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3,89
2.789
3,64
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4,23
40
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101,05
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7,99
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54,76
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- NGAN SACH:
TA! 14i
sách trên dja bàn
Tc d3 tang trtthng
ThutirdukhI
Tc do tang trirông
Thuthuxut,nhpkhu
T6cdotangtrit&ng
Thunidja
Tc dç3 tang trithng
Tngchingânsáchdaphtrong
Tdc do tang trw&ng
Chi du tu phát trin do DP quãn 1
Tc dO tang tritó'ng
Chithuangxuyen
T6c d tang truông

Don vi tInh
C
%
- T' dông
%
Tdng
%
T'dng
%
Tdng
%
T'dng
%
T' dông
%
T'dng
%

TH tháng 7 TH 7 tháng
näm 2020
näm 2020
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2

1

10.441

47. 133

4.451

13.699

1.516

9.440

4.475

23.994

1.205

9.207
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4.531
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4.663
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Ké hoch
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So sánh tháng 7 vói
UTH tháng UTH 7 thäng
nàm 2021
Ké hoach
Cüng k'
7 näm 2021
6=4;3
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4
4,48

5,48

5,50

65.905
-13,74
12.600
-35,71
17.600
3,53
35.705
-10,29
25.442
6,91
13.236
2,55
11.206
3,14

7.470
-28,46
2.184
-50,94
1.955
28,99
3.331
-25,56
1.755
45,65
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48,33
913
43,26

51.394
9,04
12.463
-9,02
14.201
50,44
24.685
2,88
9.718
5,55
4.373
-3,49
5.065
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7=4/1

So sánh 7 tháng vói
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Cüng kS'

8=5/3

9=5/2

11,33

7 1,54
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109,04

17,33

49,06

98,91

90,98

11,11
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80,69

150,44

9,33

74,44

69,14

102,88
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145,65

38,20

105,55

6,36

148,33

33,04

96,51

8,15

143,26

45,20
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