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BAO CÁO
TInh hInh kinh t - xä hi, quôc phông, an ninh tháng 8,
8 tháng nàm 2021 và mIt so nhim viii tr9ng tam tháng 9 nám 2021

I. Khái quát tInh hInh kinh t - xã hi, quc phông, an ninh tháng 8 và 8
tháng nãm 2021
TruOc tInh hInh djch bnh Covid-19 din bin phtrc tp trên da bàn tinh tr
cuôi tháng 6 kéo dài den nay, tinh dã thrc hin giãn cách xã hi theo Chi thj
16/CT-TTg t1r ngày 14/7 dôi vi thânh phô Vüng Tàu và trên phrn vi toàn tinh ti'r
ngày 19/7 cho den ngây 08/9. Trong bôi cânh do, các cap, các ngânh dã chü dng
triên khai phuang an irng phó, vra chông djch, vüa phát triên kinh tê - xã hi, báo
dam an sinh xã hi và di song Nhân dan, song tác dng tri.rc tiêp cüa di djch d
gay ra nhiêu khó khän, thách thirc dôi vi thirc hin ké hoch phát triên kinh tê - xâ
hôi cüa tinh.
1. Vé phát triên kinh tê:
D thiic hiên các bin phap phông chng djch, h.0 ht các hot dng san xut
kinh doanh phài tarn ngfxng dê thrc hin giãn cách, mt so hot dng san xuât phãi
sAp xêp 1i cho phü h9'p vi yêu câu chông djch. TInh hInh phát triên các ngành
kinh tê trên dja bàn tinh tháng 8 và lüy kê 8 tháng nAm 2021 nhu sau:
- Giá trj san xuât cong nghip tr1r du khI tháng 8 giàm 1,1%; lüy k 8 tháng uâc
tAng 6,31% (NQ 8,80%);
- Giá trj san xuât nông nghip tháng 8 tAng 4,83%, my k 8 tháng tAng 4,17%
(NQ 4,02%); ngu nghip tháng 8 tAng 2,13%, lUy kê 8 tháng tAng 3,57% (NQ
4,20%); 1am nghip tháng 8 giàm 28,78%, lüy kê 8 tháng giâm 3,17% (NQ 1,03%);
- Tang rnü'c ban lê hang boa tháng 8 giám 14,3%; lüy kê 8 tháng tAng 5,06%
(NQ 10,76%).
- Doanh thu van tái, kho bAi và djch vii ho trçl vn tãi tháng 8, giám 7,63%;
lüy k 8 tháng tAng 11,38% (NQ 7,89%), trong do doanh thu djch vii cáng tháng 8
tAng 24,06%; iQy k 8 tháng tAng 3 3,47% (NQ 5,52%).
- Doanh thu djch vii luu trii tháng 8 giâm 98,3%; lüy k 8 tháng giâm 21,31%
(NQ 9,68%).
- Kim ngch xut khu trir du khI tháng 8 dat 430 triu USD, giãm 19,13%;
lUy k 8 tháng dat 3.542 triu USD, tang 10,42% (NQ 6,95%). Kim ngch nhp
khu tháng 8 dat 659 triu USD, tAng 0,84%; lUy kê 8 tháng dat 4.775 triu USD,
tAng 1,42%.
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- Chi s6 giá tiêu dung (CPI) trên dja bàn tinh tháng 8 uâc tang 4,01% so vâi
cñng kS' nàm tru'c. Chi so giá bInh quân 8 tháng du näm 2021 tang 2,21%.
2. Tãi chInh, ngãn hang, cIu tur vã phát triên doanh nghip:
a) Thu - chi ngân sách
- Tong thu ngân sách trên dja bàn 8 tháng irc khoãng 5 6.743 t dông, dat
86,10% du toán, tang 11,17% so cüng kS', bao gôm: thu tr dâu khI khoâng 14.563 t'
dong, dat 115,58% d.r toán, bang 96,93% so cüng ks'; thu thuê xuât, nhp khâu 15.680
t dông, dat 89,09% dr toan, tAng 73,93% so c1ng kS"; thu ngân sách ni dja 26.500 t
dông, dat 74,22% dr toán, bang 98,14% so cüng k' (NQ - 10,29%), trong do thu ngân
sách dja phuong du'çic huóng khoAng 15.931,3 t' dông, dat 81,6% dir toán, tang
1,80% so cüng ks'.
- Tng chi ngân sách trên da bàn 8 tháng ufic khoàng 11.907 t dng, dat
46,80% dix toán, tang 12,89% so cüng kS' (NQ 6,91%), trong do: chi dâu tu phát triên
4.932 t dOng, bang 98,01% so cüng kS'; chi thung xuyên 6.0 16 t dông, tAng 9,29%
so cling ky'.
b) Ngân hang (tin dyng)
Tng ngun huy dng tü nn kinh t trén dja bàn uc dn cu& tháng 8/2021
dat 16 1.500 t' dông, tang 0,73% so vâi tháng truc (+ 1.170 t dông), tang 5,15%
so vii cuôi nãm 2020 (+7.909 tST dong), trong do tiên gi1i tiêt kim dat 95.800 t'
dông, tiên gri thanh toán dat 62.100 t' dông và phát hành giây t có giá dat 3.600
t dông.
Du tu tin ding cho các thành phn kinh t uâc dn cui tháng 8/2021 dat
117.880 t' dng, tang 0,95% so vói tháng truôc (+ 1.120 t5' dông), tAng 11,89% SO vth
cuôi nàm 2020 (+ 12.646 t dong). Du nç cho vay ngAn hn chiêm 47,82% tong du nçi,
cho vay trung dài han chiêm 52,18% tong du ng. Du n cho vay 11'nh virc sAn xuât uóc
88.000 t dông, tang 9,63% so vii dâu nam, chiêm 73,95% so vi tOng du ng; du ng
cho vay linh virc phi san xut uc 31.000 t dOng, tang 18,84% so vi dâu nArn, chiêm
26,05% so vi tong du nç.
c) Diu tu' và phát triên doanh nghip
- Dâu ttr tr nguôn von ngân sách tinh
Nàm 2021, tng k hoach vn du tu cOng phân b cho các dir an tinh quyt
djnh du tu là 7.056,7 tr dng; trong do: Dir an trng diem 755 t dông; dr an ha
tang giao thông kt ni quan tr9ng là 735,5 t' dông; các dir an ha tang kinh tê - xã
hi là 5.524,2 t dng; 16 dir an, d an quy hoach 42 t' dông.
V tInh hInh giài ngân: Giá trj giãi ngân vn tinh quân 1 den ngày 31/8/2021
lad 2.320,955 t' dng, dat 3 1,11% tong ke hoach vOn 2021,, trong do vOn ngân
sách tinh 2.281,302 t5' dng, dt 32,33% k hoach; nguôn vOn ngân sách Trung
uong (von trong nithc) 39,653 t5' dOng, dat 16,02% kê hoach; von nuâc ngoài chua
giãi ngân.
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K hoach näm 2021 bô trI khâi cong xay dirng mOi 61 d an. Dn ht tháng
8/202 1 dA khâi cong 25 dir an, dang dâu thâu 16 dir an, 20 dir an can 1i dang hoàn
chinh thu tuc.
- Dâu tir von doanh nghip:
Trong 8 tháng du nàm 2021, thu hiit mói 52 di,r an trong và ngoài nu'óc vi
tOng von dâu tu dàng k mói 216,9 triuUSD Va 13.996 t' dông; diêu chinh tang
vOn 24 dir an trong và ngoài nu&c vOi tong vOn dau tu dàng k tang them 116,6
triu USD và 5.468,9 t dông; diêu chinh giâm von 03 dir an nuOc ngoài v&i von
giàm 598,24 triu USD'; 12 dir an trong nithc châm düt truc thyi hin vOi tOng
vOn dang k là 1.093 t' dông, ci.j the:
+ DAu tu nuc ngoài: Trong tháng 8/202 1, thu hut mi 02 di,r an, von du tu
dang k' 10 triu USD2; 02 dr an diêu chinh tang von dâu ttr vi von däng k tang
them 22,5 triu USD; 01 dirán diêu chinh giãm von dâu tu vâi vOn giãm 553,5
triu USD. Lily kë 8 tháng dâu näm 2021 có 17 d? an FDI cap mó'i vói tOng vOn
dâu tu 216,9 triu USD; 14 dr an diêu chinh tang von vi tOng vOn dâu tu tang
them 116,6 triu USD; 03 dir an giâm von dâu tu 598,24 triu USD. Chap thun 03
ho so gop vOn rnua cô phân vi tong von gop khoàng 60,5 triu USD3.
Dn nay trên dja bàn tinh có 429 dir an du tu nithc ngoài vOi tng vn du tu
dang k 29.480,6 triu USD (Trong KCN 256 dir an vôi tOng vOn dâu tu 11.830
triu USD; ngoài KCN 173 di,r an v9i tOng vOn dâu tu dang k 17.650,6 triu
USD).
+ Du tu trong niiOc: Trong tháng 8/2021, không có dir an dâu tu trong nuóc
duçrc cap mó'i và dy' an diêu chinh giám vOn; 01 di.r an diêu chinh tang vOn vâi tOng
vOn dâu tu' tang them 625 t' dOng4. Lüy kê 8 tháng dâu näm 2021 có 35 dir an dâu
tu trong nuic cap mó!i vâi tOng von dâu tu 13.996 t' dOng; 10 dir an diêu chinh
tang vOn vi tOng vOn dâu tu' tang them 5.468,9 t' dOng; 03 dir an diêu chinh giâm
vOn vi tOng von giãm 661 t dông.
V chm dirt hoat dng: Trong tháng 8/2021, có 01 dir an du tu trong nuc
châm dü't hoat dng. Lüy kê 8 tháng dâu nàm dã châm dü't 12 dir an trithc thai han
vth tOng vOn dang k2 là 1.093 t' dOng.
Dn nay, trên dja bàn tinh có 644 dir an du tu trong nuic vi tng vn du ti,r
dang k 322.654 t dOng (Trong KCN có 242 dir an vó'i tOng vOn dau tu dang k là
140.652 t' dOng và ben ngoài KCN có 402 dir an vi tOng vOn dâu tu dang k là
182.002 t' dOng).
Cilng vi viêc xr l' các di an chm trin khai, tinh dä trin khai dng b các
giãi phap nhàm tiep t1tc thçrc hin nhng nhim vu, giái phap chü yeu câi thin mOi
I

(i) Nhà may san xuth - Cong ly TNHII Yuan Hong; (ii) Nhà may san xut khi cong nghip và khi y t Linde Vit Nam; (iii) Nhà

may san xut thCp osco (Ca 3 DA dëu trong KCN).

Dtr On Cong ty TNHH djch vti HSE vO toOn din VELOSI va Dtr On NhO may sOn xuOt nguyen lieu thc On chan nuOi Entobel.
03 hO sa gOp vOn mua cô phOn: (1) Cong ty TNHH CJ Food Vit Nam von gOp 60.464.200 USD; (2) Cong ty TNHH Dai Tien
E & S von gop 47.660 USD; COng ty TNHH SOn xuOt Thwng mi Sy Tech Vit Nam gop von 4.348 USD.
Nhà may dAu PhCi M5' - COng ty CP DOn thrc vt TuOng An tang von 625 t' dOng (ttr 330,46 t' dong len 955,65 t dOng).

2

4
truè'ng kinh doanh, nâng cao nàng 1irc canh tranh, thành 1p To cong tác dc bit dê
phôi hçip vol To Cong tác cüa Thñ tuo'ng Chinh phü trong vic giâi quyt các
vithng mAc, thiiic day thu hit dông vOn dâu tu nuOc ngoài dang dch chuyn, nht
là tr các cong ty da quôc gia, có cOng ngh tiên tiên, hin di,...
- Phát triên doanh nghip: Trong tháng 8 dà dAng k thành 1p mOi cho 51
doanh nghip; lüy ké 8 tháng dä dAng k thành 1p mOi cho 911 doanh nghip,
bAng 78,94% so ci1ng kS', vOi tong von dAng k 17.663 t' dông, tAng 25,41% so
cüng kS'. Cap giây chirng nhn dAng k hott dng cho 155 chi nhánh, vAn phông
di din; dAng k tAng vOn cho 235 doanh nghip, bAng 97,24% so cñng ks", vOl so
vOn tAng 8.983 t dông, tAng 30,14% so cüng ks'; dAng k giâi the 142 doanh
nghip; dAng k tçtm ngrng hoat dng cho 255 doanh nghip. Trong 8 tháng nAm
2021 có 445 doanh nghip hoat dng trO 1i trong do: 415 doanh nghip dA hott
dng trO lai sau khi hêt thôi hn tm ngi.rng hoat dng theo quy djnh và 30 doanh
nghip quay 1ti hott dng truó'c thñ htn. Den nay, trên da bàn tinh có 19.088
doanh nghip trong ni.rOc con dang k hoat dng, trong do so doanh nghip thirc tê
ho?t dng là 11.423 doanh nghip, chiêm khoáng 60% so doanh nghip cOn dAng
k2 hoat dng.
Trong tháng 8/2021, khOng có hçp tác xã thành 1p rnó'i. Lüy ke trong 8 tháng
dâu nAm 2021, dä thành lap mOi 08 hçrp tác xà, giãi the 04 hçip tác xà do hot dng
không hiu qua. TInh den nay trên da bàn tinh dä có 148 HTX vOi tOng von diêu
l là 478 t dông, 9.974 thành viên, thu hit 3.03 7 lao dng. Dä ban hành Kê hoch
tOng kêt 10 nArn thi hành Lut Hçip tác xA nAm 2012; trInh Tinh üy ban hành Ké
hotch tOng kêt 20 nArn thirc hin Nghj quyêt sO 13-NQ/TW ye dOi mOi, phát triên,
nâng cao hiu quA kinh tê tp the trên dja bàn tinh.
c) Diu tu' các thy an tr9ng diem
Can cr nhim vii duqc phân cOng tai Kê hoch s 01-KHIBCD ngày
11/01/2021 cüa Ban Chi do 46-QD/TU ye thcrc hin các dir an tr9ng diem, các
dOng chI Phó Chü tch UBND tinh dA to chirc h9p nghe báo cáo tiên d tmg dr an,
cOng trInh và di khAo sat thirc tê dê chi do thAo go' các khó khAn, vuOng mAc
nhAm thic dày tiên do, bAo dam theo kê hoch dê ra.
Qua rà soát l trInh thuc hiên cüa 42 dir an theo K hoach 01-KI-JIBCD cüa
Ban chi dao 46:
- Co 20 dir an trin khai theo l trInh (11 dir an du tu cong và 09 dir an kêu
gpi dâu tu');
- Co 19 dr an chua bào dAm tin d do có vuOng mc (07 dir an du tu cOng
và 12 dr An kêu gi du tu);
- 03 dci An tam dirng thrc hin: Trung tam kim tra chuyên ngành tp trung
khu virc Cal Mép Thi VAi, Khu An HAi - COn DAo, Dir an Vüng Tàu Marina City.
Riêng 10 dci an dci kin hoàn thànhlkhOi cOng giai doan 2020 - 2025: 01 dir an
dang tam dtrng thirc hin (Trung tAm kiem tra chuyên ngành tp trung khu vçrc CAl
Mép - Thj VAi); 03 dr an triên khai theo l trinh (dung 991B, du?mg cao tôc Bien
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Hôa - \/üng Tàu, Cong viên 30/4) và 06 drán triên khai chua bào dam 1 trInh
theo Kê hoach O1-KH/BCD do có vithng mac ye bô sung thu tiic theo quy djnh
pháp 1ut; dang 1p quy hoch5.
Ngoâi ra, di vOi 12 nhim vu theo Thông báo so 487-TB/TU ngày 08/6/2021
cüa Tinh üy, UBND tinh dã báo cáo Ban can sr dáng UBND tinh và Thung trirc
Tinh üy ti cuc h9p ngày 13/7/2021. Ban Thung v Tinhüy dA có Thông báo kêt
1un so 572-TB/TU ngày 19/7/202 1 ye mt sO ni dung cong vic, dir an tr9ng
diem.
3. TInh hlnh van boa - xã hôi - Y tê:
a) V y t: Trong diêu kiên ttp trung phông chng djch bnh, các co sO y t
van báo dam duy trI hot dng khám chü'a bnh cho Nhân dan; dông thai to chüc
tuyên truyên, phông chông các loti djch bnh6; triên khai cOng tác thanh tra, kiêm tra
an toàn v sinh thirc phâm7...
V phông chng djch bnh Covid-19: Các cap, các ngânh và toàn th Nhân
dan luOn quán trit tinh than chông djch vâi mt'rc d cành giác cao nhât, không chü
quan, lo là; gãn trách nhim nguôi dirng dâu trong vic triên khai các hoat dng
phông chông djch Covid-19; thirc hin yeu câu 5K (Kháu trang —Khi' khuán —
Khoáng cách — Khóng tp trung — Khai báo y tê,) trong phông, chông djch bnh
nhu khuyên cáo cüa B Y tê; day manh thirc hin tOt cOng tác tuyên truyên ye
phOng, chông dch bnh Covid- 19 dê ngiRii dan luôn luôn dê phông djch bnh; tO
chirc thixc hin nghiêrn các quy djnh ye giãn cách xã hi theo Chi thj 1 6/CT-TTG
cüa Thu tuó'ng ChInh phü trên da bàn thành phô VQng Tàu tü 14/7 và trên toàn dja
bàn tinh tü ngày 19/7/202 1.
S lucing ca rnc mi ghi nhtn t1r ngày 28/6 dn ngày 10/9/202 1 là 3.728 ca
trén dja bàn toàn tinh, trong do dA diêu trj khOi bnh 3.248 ca (ti' 1 79,16%), so ca
tü vong 35 Ca. Tong so các khu cách ly tp trung dang sir diing là 62 co s, vâi sirc
chia 9.462 gilirng. Tong dang cách ly: 2.348 Ca, SUC chra con 1ti 6.52,1 Ca. Tong
sO diem phong tóa trong tinh là 55 diem, vi 13.111 h và tong dan so là 53.797
ngLri. TInh dn ht ngày 09/9/2021, tOng so väc xin d tiêm: 241.216/249.880
lieu, dt 96,53%; so cOn li thirc hin theo ke hoch tiêm.
VOi các bin pháp quyt 1it dã trin khai, tInh hInh djch bnh Covid-19 trên
dja bàn tinh den nay ye co bàn duqc kiêm soát, cong tác phông, chOng djch dang di
dung hu'ông và phát huy hiu qua.
b) Giáo dic và dào to: Dã xây dimg Kê hoach dy h9c và triên khai các van
bàn huO'ng dn thirc hin nhim vi giáo diic các cap h9c nàrn h9c 2021 - 2022.
Xây dirng di,r thâo Nghj quyêt hO trg 100% h9c phi cho tré mâm non và h9c sinh
(i) Khu Safari, (ii) Khu Tây Narn, (iii) Trung tam logisitics Cal Mp H, (iv) cu Phuàc An, (v) Chinh trang tryc
du&ng Thiiy Van — khu vçrc Bãi Sau VOng Tàu, (vi)dir an nOng nghip cOng nghe cao.
'Có 111 ca mac sot xuãt huyét, IuS' kê 794 ca và 20 ca mac tay chân ming, 1u9 ké 1 .173 Ca; khong CO ca tCr vong.
Tháng 8/2021. d kiem isa 116 CO sO kinh doanh t1c phâm, so a sO dat tiêu chuân là 106, chiêm t' 1 91%, so ca s&
vi phrn là 10, so ca sO bj xii l' là 01, so tiên np pht là 80 triu dông; LUy kê 8 thang, d kiêm tra 4.485 ca sO, sO
ca sâ dat tiêu Chuân là 4.049, Chiêm t lë 90,3%, so ca sO vi phm là 436, so ca sO bj xCr l là 30, so tiên np pht là
374 triu dng.
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ph thông trong h9c k' I näm h9c 2021 - 2022 trên tinh do bj ành hu&ng djch bnh
Covid-19. Hi dông nhân dan tinh dã ban hành Nghj quyêt so 05/2021/NQ-HDND
ngày 17/8/2021 quy djnh mirc ho trçl dôi vOi tré em, giáo viên, ci sâ giáo dc mâm
non dc 1p dan l.p, tu thc a da bàn có khu cong nghip.
Chun y kt qua tt nghip THPT näm hQc 2020 - 2021 cho 12.727 hc sinh.
Thông báo kêt qua xét tuyên lap 10 näm h9c 2021 - 2022 cho 27 truang THPT
cOng lip, sO h9c sinh trilng tuyên 10.96 1 h9c sinh.
c) Van hóa và the thao: Do tInh hInh dch bnh Covid-19, trongtháng 8 hu
hêt các hoit dng van hóa, the thao phài tm dirng; các di tuyên the thao thành
tIch cao cüa tinh không tharn gia mt so giài theo kê hoach; các hott dng phiic vii
khách tham quan Khu di tIch quOc gia dc bit Con Dão và Nhà Bào tang tinh phài
tm ngung... Dã thông báo dai thai gian tO chrc L k' nirn 30 näm Ngày thành
1p tinh sang tháng 12/2021. Phát dng hi thi "Báo cáo viên, Tuyên truyên viên
giói tim hiêu Nghj quyét Dgi h5i toàn quóc lan th' XIII cia Dáng và Nghj quyêt
dgi h(äi dáng các cap nhim Ic)) 2020 - 2025" và "Mói viên chz'c là m5t thuyêt minh
và Thuyêt minh giói". Triên khai dgt phim "Ks' nim 76 näm Cách mng tháng
Tam (19/8/1945 - 19/8/202 1) và Quôc khánh nuic Cong hôa Xã hi Chü nghia
Viêt Nam (02/9/1945 - 02/9/202 1)".
d) Khoa h9c và cong ngh: Dã ban hành K hoach s 127/KH-UBND ngày
23/8/2021 triên khai thirc hin Dê an "Tang ctcông, dói mâi hocu' dQng do lzthng ho
trci doanh nghip Vit Nam náng cao nàng ly'c cgnh tranh và ht5i nhp quOc tê giai
doan den nàm 2025, djnh htcO'ng den nám 2030" trên dja bàn tinh theo Quyêt djnh
sO 996/QD-TTg cüa Thu tuó'ng ChInh phü. Xây drng các Chu'cing trInh, Kê hoçtch:
Kê hotch triên khai thirc hin Chiên lugc sà htru trI tu và Chuang trInh phát triên
tài san trI tu den närn 2030 trên dja bàn tinh; Chuong trInh phát triên thj tru?Yng
khoa h9c và cOng ngh tinh Ba Rja - VQng Tàu den näm 2025; Kê hoach thirc hin
"Chu'cing trinh quOc gia ho trçl doanh nghip náng cao náng sua7 và chat lwcing
san phám, hang hóa giai dogn 2021 - 2030" tinh Ba Rja - Vüng Tàu theo Quyêt
djnh sO 1322/QD-TTg cua Thu tuang ChInh phü.
d) Thông tin và truyn thông: Tiêp tiic thông tin tuyên truyên phOng cMng
djch bnh Covid-19 trên các phuang tin thông tin di chiing và thông tin ca sa;
tang cuang thông tin tuyên truyên bào v, chàm soc tré em trong dai djch Covid-19
va phong, chOng tai nan thuong tich, duOi nuo'c tre em trong rnua he Thuc hiên ma
rng h thông Hi nghj truyên hInh trrc tuyên kêt nOi tü cap tinh den cap xã. Triên
khai thcr nghirn Trung tam giám sat, diêu hành dO thj thông minh (IOC) tinh Ba
Rja - Vüng Tàu; Xây drng Quy chê Quàn l', 4n hành và khai thác Trung tam
giám sat, diêu hành DO thj thông minh tinh Ba Rja - VQng Tàu trong giai don tha
nghim. Triên khai thCr nghim Tong dài djch vi cOng tir dng ti Trung tam phiic
vu hành chInh cOng.
e) Thtyc hin các chInh sách an sinh xã hi: To chirc thic hin day dü các
chInh sách an sinh xa hôi ye trçi cap that nghip, xét duyt cho các h nghèo, h
thoát nghéo vay vn; giãi quyêt chê d cho nguai có cOng; trçY cap thumg xuyen
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ti cong dông và nuoi du'Ong ti các co sà bào trq xã hi cho các dôi tuqng bão trçY
xa hi8...; thrc hin tot các chInh sách dôi vi dông bào dan tc thiêu so9.
4. Vê quãn 1y tãi nguyen - môi tru'ông, quy hoch, xãy dyng
- Hi dng nhân dan tinh dã ban hành Nghj quyt thông qua danh m11c cong
trInh, du an can thu hôi dat va chuyên miic dIch sir diing dat t1r dat trông liia d
thirc hiên du an nàrn 2021 (bô sung) trén dja bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu;
- Dâ ban hành Quyt djnh cong b kt qua kim kê din tIch dAt dai näm 2019
tinh Ba Rja - VUng Tàu; phê duyt Kê hoach sr ding dat näm 2021 cho 08/8
huyn, thj xã, thành phO trên dja bàn tinh. Dang triên khai cOng tác thâm djnh Quy
hoach str dung dat cap huyn thi kS' 2021 - 2030 cho 06/8 huyn, thj, thành pM.
- Dang xây dçrng Phucrng an sr dçing dAt cp tinh, phân M và khoanh vüng
chüc nãng theo loi dat den tüng dan vj hành chInh cap huyn; xây dimg phuang
an sir diing mt nuc biên trong Quy hoch tinh Ba Rja - Vüng Tàu thi k' 2021 203 0, tarn nhIn den näm 2050 dê trInh Bô Tài nguyen và Môi tnthng. Dã hoàn
thành xây dirng dC cuo'ng kinh phi dir an, tO chirc 1ira ch9n nhà thâu Kê hoch sr
diing dat 5 nãrn (2021 - 2025) cap tinh, dir kiên trong Qu2 IV/2021 gi1i B Tài
nguyen và MOi tnthng dê to chic thâm djnh theo diing kê hoch và Chi tM so
22/CT-TTg ngày 11/8/2021 cüa Thu tithng ChInh phü.
- T chirc 1p Quy hoch tinh: Dã hoàn thành thu thp tài 1iu, so 1iu ban dâu
de 1p quy hoch (tr các sâ, ban ngành và UBND các huyn, thj xà, thành phô),
hin nay các don vi tu' van dang rà soát, dánh giá tài 1iu, so 1iu ban dâu; xây drng
các báo cáo dánh giá các nguôn 1ixc và hin trng kinh tê - xà hi cüa tinh; xây
dirng kê hoach triên khai các cong vic tiêp theo: khão sat, thu thp bO sung so
1iu; to ch'rc xin hi thào lay kiên ye djnh hu'ng phát triên tinh... Tuy nhiên do
diêu kiên dich bênh Covid- 19, nhiêu dja phu'ang trong Ca nuc trong do có tinh Ba
Rja - VUng Tàu dang phâi thrc hin giãn cách xã hi theo Chi th 16/CT-TTg, vic
thuc hiên cac hoat dOng tru'c tiêp lap quy hoach chua triên khai ducic Hiên nay, So
Kê hoch và Dâu tu và nhà thau tu van dang triên khai nhüng cOng vic thông qua
hInh thirc trirc tuyên; dông thi chuan bj các ni dung san sang triên khai cac cong
vic khi djch bnh ducyc kiêm soát và bet giAn cách xã hôi.
- Dã trInh B Xây d'ng thm djnh Nhim vii diu chinh quy hotch chung xây
dirng Con Dáo, dang nghiên ciru dê xuât các phuong an quy hoach COn Dâo; dã
phê duyêt dir toan chi phi to chcrc 1p diêu chinh tOng the quy hoch phan khu t' 1
1/2000 Nüi Ln - Nui NhO, thânh phô Vüng Tàu dông thôi lay kien cong dOng
Quy& djnh tr? dip that nghip cho 1.555 nguäi vài tng s tin là 31,1 t dng (1u5 k 8 tháng: 9.526 ngu1i vOi s6 tin là 203,2
t' dông). Xét duyt cho 18 h nghèo, h thoát nghèo vay von vài kinh phi là 825 triu dOng (1u5' kê 8 tháng: 536 h nghèo vai
kinh phi là 22,12 t' dOng). Giãi q uyêt chê d cho 42 dOi tuvng ngui CO cong (1u5' kê 8 thang: 419 dôi tung); HO trq xây t.ng
nhà tinh nghia cho 01 dOi ttrgng ngt.thi cO cOng v61 cãch mng vài so tiën 150 triu dong tir nguOn kinh phi Qu "Den on dáp
nghT." tinh (by k S thling xay dtsçic 07 can nhli flnh nghTa, vi so tin 1,05 t dOng). Thirc hin trçl cOp thithng xuyên t.i crng
dOng cho27.971 btrc t dOi ttrcfng bão trçf xà hOi vi kinh phi là 12,4 t' dOng; sO d6i tucing nuOi dung ti cOc cci sâ BTXI-1 là 766
ngi.thi; Ho trq tré em grip khó khàn do djch Covid-19 sOtiên 45 triu dOng.
.
Tiep tIic triCn khai thtrc hitn các thit tiic ho trg lrijc tiêp cho ngiri dOn, dOu tir c sO h tang theo DO On Phát triOn kinh tê - xO
hi vOng dông bOo dOn tOc thiCu so cOa tinh giai dogn 11(2016-2020) vO Chi.rang trinh 135 gial dogn 2019-2020.Dang hoàn
chinh BOo cáo dO xuOt chit truQng dáu ti.r thirc hin Chirang trinh miic tiCu quôc gia phát triOn kinh tê - xO hOi vOn g dOng bào dOn
tc thiêu sO vO mien nOi giai doin 202 1-2025, trinh HDND tinh phO duyt theo q uy dlnh.
8
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dan cu d hoàn chinh nhim v diu chinh quy hoach; nghiên cru, hoàn thin d
an quy hoch phân khu t' 1 1/2000 khu virc viing biên Bäi Trixo'c - Bãi Dâu, thành
phô Vüng Tâu; Tiêp tçic thirc hin các thu tiic dêtô chüc dâu thâu 1ira chQn nhà dâu
tu dôi vii dir an Khu do thj Tây Nam - thành phô Ba Rja.
5. V quc phông - an ninh, trt tir an toàn xã hi
- TInh hInh an ninh chInh tn, trt tr an toàn xä hi dLrçyc bâo dam, không xây ra vçi
vic phirc ttp. Các Fyc 1uçng v€t trang dã phôi hp chat ch, bào v an toàn các m11c
tiêu, chü dng näm chäc tInh hInh xü 1 tot các tInh huông xây ra, giU vng an ninh
chInh tn - trât tu an toàn xã hôi.
- Vê trt tir an toàn xã hi: Trong tháng 8 dã xày ra 68 vi phm ti v trt ti.r
an toàn xä hi (so vó'i tháng 8/2020 tang 03 vii), dã diêu tra lam rô 63 viii, 138 dôi
tuçlng (dat t 1 92,6%). Lüy kê 8 tháng dã xáy ra 590 vii giâm 74 vii so cüng kS',
diêu tra lam rO 520 vu, 1.024 dôi tuçmg.
- Vi phrn pháp 1ut v ma tliy: Trong tháng 8 dã phát hin 38 vii và bt giti'
69 dôi tung có hành vi rnua ban, tang trü' trái phép chat ma tüy (so vâi tháng
8/2020 It hn 21 vv, 12 dOi tung); lüy kê 8 tháng phát hin 394 vii, bat gi 671
dOi tuqng, so vi cüng kS' nhiêu hon 28 vii, 133 dôi tugng. Phát hin, xi:r 1 hành
chInh 32 v1i, bat 44 dôi tuçlng có hành vi sr ding trái phép chat ma tüy; lüy kê 8
tháng dã phát hin 586 vi, bat gi 843 dôi tuqng, so vOi cüng k' nhiêu hcm 365
vv, 163 dôi tucmg.
- V trt tir an toàn giao thông: Trong tháng 8 dã xây ra 10 vii tai ntn giao
thông, lam chêt 05 ngu'i, bj thu'ang 06 ngi.thi (so vth cung kS' tai nn giao thông
giãm 45 vi, so ngu'?ñ chét giám 21 ngithi, sO nguYi bj thuang giâm4l nguôi). Xir
pht 1.434 tru'à'ng hcip vi phm trt tr an toàn giao thông vOi sO tiên khoàng 483
triu dOng. Lüy kê 8 tháng dä xây ra 282 vu, lam chét 143 ngui, bj thuang 189
ngi.ri, so vâi cung kSi giãm 70 vi, tang 08 nguà'i chêt, giãm 104 ngui bj thuong.
Tong so tiên xtr pht vi phm hành chInh 8 tháng khoãng 23,4 t dông.
- V phông, chng ti phm và vi phçLm pháp 1ut v môi trung: Trong tháng
8 phát hin 15 vi, 15 dOi tuçmg vi phm pháp 1ut ye bào v mOi tru&ig, an toàn
thrc phm và các linh vixc khác (so vâi cüng kS' nhiêu han 07 vi, 06 dôi tucmg).
Lüy k 8 tháng, dã phát hiên 165 vu, 166 dOi tung, so vi cung kS' nhiêu han 80
vu, 79 dOi tung.
6. Cong tác tiêp dan, khiu nii và t cáo
- Cong tác tip dan: Trong 8 tháng du nãm 2021 các cci quan chirc näng cüa
toàn tInh tip và hu'ing dn cho 2.482 luçit ngithi, giãm 45,7% so vâi cüng k' nàrn
2020; trong do, d.p tinh tiêp 568 luçit ngithi, cap huyn tiêp 1.588 h..rçit ngithi, cap
xà tip 326 luçit ngu'1i; bao gOm tiêp thuO'ng xuyên là 2.106 1u9't, tiêp djnh kS' và
dot xuât cüa lành dao là 379 luat.
S doàn dông ngu'O'i dugc các co quan chirc nãng tip là 10 doàn vài 346 1uçt
ngrnYi, giãm 03 doàn so vói cüng kST näm 2020.
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- Tong s viii khiêu nii trong 8 tháng thuc thm quyn giái quy& cüa cp tinh
là 190 v11; (tháng 12/2020 chuyên qua 67 v, thii l rni 123 vu), giâm 25 vii th l
rnó'i so vth cüng ks'. So vii den han giâi quyêt là 139 vii, dâ giài quyêt 121 vii, dat
87,05%; con 'ai 69 vii dang tiêp ti:ic giãi quyêt; thuc thâm quyên giái quyêt cüa cap
huyn là 504 viii (näm 2020 chuyên qua 83 vii, thi 1 mth 421 vii) tang 138 vi thi 1
rni so vi cing kS. So vii dn han giái quyt là 438 viii, dã giãi quyt 401 vi1, dat
91,55%; con 1a 103 vii dang tiêp tiic giái quyêt.
- Tng s vy to cáo trong 8 tháng thuc thâm quyên giài quyêt cüa cap tinh là
30 vii (tháng 12/2020 chuyên qua 12 vu, thii l mOi 18 vii), tang 04 vi thii l mOi
so vâi cüng kS'. So vi den han giâi quyêt là 26 vv, dã giâi quyêt 22 vi, dat 84,61%;
con lai 08 vii dang tiêp tiic giâi quyêt. Tong so vii to cáo thuc thâm quyên giái
quyt cüa cp huyn là 24 vi (tháng 12 nàm 2020 chuyên qua 06 vii, thii l miii 18
V11), giám 16 vi thi l mói sO v61 cüng ks'. S vi dn han giâi quyt là 19 vçi, dã giài
quyêt xong 18 vii, dat 94,73%; con 'ai 06 v1i dang tiêp tVc giãi quyêt.
7. Cong tác cal each hành chInh
Trung tam Phiic vi hành chInh cong cüa tinh tháng 8 dã tip nhn 4.478 ho
so, lüy kê 8 tháng dA tiêp nhn 58.519 ho so, ho so ton k' truc chuyên qua là
1.5 11 ho so, dä giãi quyêt 58.548 ho so, trong do ho so diing han 57.716 ho so, dat
98,6%, t lé ho so tr hn là 1,4%, các ho so con 1i dang trong thii han giâi quyêt,
các ho so tr han dêu có thu xin li ngi.thi dan, to chirc theo quy djnh. Trong tInh
hInh djch bnh Covid-19 dang din biên pht'rc tap, Trung tarn Phiic vi hành chInh
cong tinh tam dü'ng tiêp nhn trà kêt qua trirc tiêp và dê nghj ngui dan thirc hin
vic np ho so thu tVc hành chinh qua djch vi cong trçrc tuyên rnüc d 3, 4 và qua
he thông buu chInh cOng Ich. B phn Mt ci:ra cap huyn, cap xã cQng dã có
Thông báo dirng tiêp nhn ho so thu tic hành chInh trirc tiêp dê chông dch.
- Trong tháng 8 dã tip nhn 15 phàn ánh, kin ngh trên cOng Djch vii cong
QuOc gia, trong do chuyên 07 phân ánh den co quan có thâm quyên xir l, yêu câu
b sung h so 02 phàn ánh, tü chOi 06 phãn ánh vi không thuc thâm quyên xir l.
Cong khai kêt qua xü, 1 02 phàn ánh kiên nghj tir kS' truâc chuyên qua. LUy kê 8
tháng dâu nàrn tiêp nhn 33 phàn ánh, kiên nghj, trong do chuyên 18 phàn ánh den
co quan có thâm quyên xir l (dâ hoàn thành và cOng khai kêt qua xü 1 09 phàn
ánh kiên nghj, yêu câu bô sung 02 phán ánh), tui chOi 13 phãn ánh vi khOng thuc
thâm quyên xiii l.
- Vic cung 1rng djch viii cOng muc d 3, 4 trên môi truOng mang dà dugc 19
si, ban, ngành, 08 huyn, thj xà, tliành phô và 82 don vj cap xà triên khai thirc
hin. TInh dn ngày 10/8/202 1, COng Djch vi cong cüatinh dã cp nht 1.907 thu
to cáo, Phông
tiic, triir các thu t1ic & linh virc tiêp cong dan, giâi quyêt khiêu
chOng tham nhUng, COng an. Den nay, dat 94% tT l cung cap djch vv cOng miLrc
d 3,4.
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II. Dánh giá chung:
1. N/iü'ng mt dit du'çvc:
Din bin dich bênh trên dja bàn tinh trong tháng 7 và tháng 8/2021 chuyn
huó'ng phüc tp vâi so ca nhiêm trong cong dông lien tiic gia tang nhiêu dja bàn,
nhung bang nhiêu bin pháp quyêt lit, den nay tinh ca bàn kiêm soát dixgc djch
bnh, không dé djch büng phát trong các khu cong nghip và khu virc câng bin.
Do do, các hoat dng san xuât trong khu cong nghip và câng biên vn duy trI;
môt so ngành và linh virc kinh tê van tang tnthng nhu: Giá trj san xuât nông
nghip tang 4,83%, djch vii càng tang 24,06%. Lüy k 8 tháng hu ht các ngành
và linh virc dêu tang tnthng mirc khá: Giá trj sn xuât cong nghip trr dâu khj tang
6,31% (NQ 8,8%); giá trj san xuât nông nghip tang 4,17% (NQ 4,02%); djch vii
càng tang 3 3,47% (NQ 5,52%); Kim ngch xuât khâu trü' dâu khI 3.542 triu USD,
tang 10,42% (NQ 6,95%); thu ngân sách dja phuang duçc hu&ng khoâng 15.93 1,3
t dông, dat 86,1% dvi' toán cá näm; tong von däng k doanh nghip thành ltp mâi
tang 25,41% so ci1ng kS'; von dangk dâu tu' bô sung tang 30,14% so ciing kS... là
nhU'ng thành tIch dáng khIch 1, the hin sir thành cong trong thirc hin "miic tiêu
kép" cüa tInh.
Các lTnh virc y t& giáo dc, van hóa th thao, khoa h9c cong ngh, thông tin
truyên thông ... cüng dêu cô gang triên khai day dü, kjp thai các chuong trInh, ke
hoach theo l trInh; chInh sách an sinh xã hi duçic chii tr9ng thrc hin bào dam on
dnh di song Nhân dan trong diêu kin th?c hin giän cách xã hi; trt tij an toàn
xã hi duçc bào dam. Cong tác cãi each ,hành chInh, giài quyet khiêu nal, to
cáo,... duçic quan tam triên khai thçrc hin tot.
2. Him ch nguyen nhân:
- Giá tn san xut các ngành cOng nghip, lam nghip, ngu nghip 8 tháng
dêu tang trung thâp han so vi kê hoach cà näm; djch vii du ljch và nhiêu loai
dich vu khác trong tháng 7 và 8 bj ngung tr hoàn toàn, nguyen nhân chü yêu do:
(i) Anh hu'O'ng cüa djch bnh Covid 19 và thirc hin kéo dài giàn each xã hi theo
Chi thj 1 6/CT-TTg cac hoat dng san xuât dêu gp khO khän, giãm lao dng lam vic,
giãm cOng suât san xuât, chi phi san xuât tang do phãi áp ditng các bin pháp phông
chông djch (chi d thixc hin 3 ti chô, test nhanh Covid — 19 cho nguài lao dng, chi
cho nguôi lao dng mua may móc thiêt bj de lam vic tai nba, chi phI vn chuyen và
logictis tang do thieu container dOng hang dn den nguyen lieu dâu vào nhp khâu
tang theo...; (i) môt so hoat dng san xuât và djch vi phãi t?m ngimg, hotc bj phong
tóa dê thixc hin gian cách xâ hi, (iii) vic vn chuyen hang hOa gp nhiêu khó khãn,
sO luçing don dt hang giãm.
- T5' l giài ngân du tu cOng vn cOn thp do: (i) Mt s dir an dang trin
khai thi cOng nhLrng cOn vuOng mt bang, chInh sách ye giá bôi thng, tái djnh cu
vn chua dáp i1ng du'c yêu câu cüa ngui dan, vic thçrc hin khâo sat 'a giá dat
theo giá thj tru'Ong d tInh bOi thuOng, h trg cho các h dan, ãnh hrnng den tien
do triên khai các dii' an; (ii) Viêc triên khai cong tác phOng, chông djch Covid-19,
trong 2 tháng 7 và 8 các cong trInh thi cOng xây dirng dêu phãi tarn ngmg.
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- Thu hit du tu cüa doanh nghip dat thp, do vic han ch di iai, xut nhp
cânh, các hot dng xüc tiên dâu tu hâu nhu không triên khai ducic; các nhà dâu tu
cüng không the trirc tiêp den tinh dê tim hiêu cc hi dâu tu nhii thai k' truó'c khi
biing phát djch Covid-19.
- Các hoat dng giáo chic, y t, van boa, th thao, cong tác xã hi, nghiên c1ru
khoa h9c cOng ngh... triên khai trong diêu kin djch bnh phãi diêu chinh quy
mO, kê hoach, di cô gang triên khai, song chat hrçng và kêt qua cUng han chê
nhiêu so vái miic tiêu ban dâu trong diêu kin bInh thithng.
III. Nhfl'ng nhim vy tr9ng tm cn tp trung chi do, diu hành trong
tháng 9 nãm 2021:
- Cho phép rnt s loai hInh san xut kinh doanh hang hóa djch vi thit yu
du'çic hoat dng tró 'ai trên dja bàn 04 huyn: Dat DO, Xuyên Mc, Châu Dirc, Con
Dào theo Cong van sO 1253 8/UBNID-VP ngày 12/9/202 1 cüa UBND tinh.
- Tip t1ic thirc hin K hoach s 104/KH-UBND ngày 11/7/202 1 ye triên
khai chInh sách h trg ngixii lao dng và ngu'i si1r dçing lao dng gtp khó khän do
dai djch Covid-19 trên da bàn tinh theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
cüa ChInh phü và Quyêt djnh so 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Thu tuó'ng
ChInh phü.
- Tip tiic hoàn thin k hoach phát trin kinh t - xã hi näm 2022 và K
hoach dâu tu cong nãm 2022 theo Chi thj so 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 cüa Thu
tthng ChInh phü và hung dan cüa B Kê hoach và Dâu tu tai Cong van so
4880/BKHDT-TH ngày 26/7/2021.
- Trong tháng 9 và các tháng tip theo, tp trung thirc hin t6t các chi dao cüa
ChInh phü, hLrng dn cüa B Y té ye phông chông djch bnh, bâo v süc khOe và
on djnh cki song Nhân dan, sm phic hôi và phát triên kinh te; tiêp tVc triên khai
theo 1 trinh các nhirn vi,i dâ giao tai Quyêt djnh so 138/QD-UBND ngày
20/01/202 1 cüa UBND tinh ban hành Chuang trInh hành dng thirc hin Nghj
quyêt so O1INQ-CP cüa ChInh phü, Kêt lun so 01-KL/TU ngày 10/12/2020 cüa
Tinh üy và Nghj quyêt sO 96/NQ-HDND ngày 13/12/2020 cüa Hi dông nhân dan
tinh khóa VI. Ci the can tp trung thirc hin các nhim viii và giâi pháp chü yêu
sau:
1. Vé kinh tê:
- Phé duyt Danh rniic san phm u'u tiên thu hut du tu' trong 1mb virc cong
nghip; Chu'ang trInh phát trien cong nghip näm 2022.
- Giü' vü'ng hoat dng san xut trong các Khu cOng nghip, c1im cOng nghip
và h thông càng.
- Theo dOi din bin thj trrnmg, nm bt tInh hinh san xuât, phân pMi, lu'u
thông hang hóa dê chü dng diêu phOi hang boa, không dê xây ra hin tuçing khan
hiêm hang hóa. Tang cuông day manh boat dng két nOi cung câu. Chi dao các
chG, sieu thi, trung tarn thuo'ng mai, chuôi cua hang ban lé trên dja bàn tinh cung
1rng dü hang hóa thiet yeu cho nguôi dan.

12
- Thirc hin các thu tçic 1ira ch911 dan vj tu vn 1p Chin hiçc phát trin du
ljch tinh Ba Ria - VUng Tàu den 11am 2030, tam nhIn den nãm 2050; To chirc Hi
chq Du ljch tr1rc tuyên näm 2021.
- Ban hành rniLrc h trg lãi sut vay vn tai to chirc tin diing de dâu tu phuo'ng
tin phiic vii vn tái hành khách cong cong bang xe bu2t Va mirc ho tr giá ye cho
ngui sir dung trên dja bàn tinh Ba Ra - Vüng Tàu. To chirc quãn 1 boat dng vn
tãi hành khách cong cong bang xe but trên dja bàn tinh. Xây drng các giâi pháp
tong the han chê ñn täc giao thông trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu den närn
2025, tam nhIn den nãm 2030; Rà soát, diêu chinh, bô sung quy hoach tong the
ngành giao thông vn tài thèd kS' 2021 - 2030, tam nhIn den näm 2050; Phôi hgp
vi Bô Giao thông vn tái phê duyt dê cuang nhim v11 Quy hoach chi tiêt, vüng
dat, vüng nuc, câng biên tinh Ba Ra - VQng Tàu.
- Thirc hin h trçY tiêu th nông san cho bà con nông dan; theo dOi tInh hInh
san xuât nông nghip, kp thi näm bat nhüng khó khän, vung mac trong hoat
dng san xuat, kinh doanh cüa các doanh nghip, hqp tác xã và bà con nông dan.
Thirc hin xuông giông vii 1-lé Thu 2021, chi dao ljch thô'i viii chat chë, khuyên cáo
áp diing ca câu giông 1ia phü hçip, chü dng phông chông các 1oi djch bnh cay
trOng. Quán 1 các cong trInh thüy Içi theo phuong an phông chông 1iit bao, báo
darn an toãn cOng trInh trong müa mua bão. Thirc hin tOt các bin pháp phông
chông djch ctim gia cam, 10' mom long móng gia st1c, heo tai xanh.... Tiêp tiic theo
dOi tinh hinh cung ü'ng vá tiêu thçt san phâm chãn nuôi. Day manh cong tác tiêm
phOng cho dan gia siic, gia cam dat 1/202 1, dông th0'i lay rnâu giám sat sau tiêm
phông. Tang cu'0'ng kiêm tra boat dtng cüa các co s0' giêt mO gia süc, gia cam trên
dja bàn tinh, nhât là các co 50' châm dirt hoat dng tai các da phisang.
- Tang cix0'ng cong tác quân 1 bão v r1rng. Hoàn thành Phuo'ng an phOng
cháy, chira cháy rüng mua khô nàm 2021 - 2022 trên dja bàn tinh. Triên khai th?c
hin Kê hoach thirc hin trông 10 triu cay xanh trên dja bàn tinh giai doan 2021 2025; tiêp tiic thirc hin Dir an rà soát din tIch rrng tir nhiên nAm ngoài quy hoach
03 loai rrng du'a vão quy hoach lam nghip.
- Thçrc hin cOng tác tbeo dOi, quàn 1', däng k, dãng kiem tàu cá, kim tra,
gia han và trang bj darn bâo an toàn hang hâi cho nguO'i Va phuang tin boat dng
trên bien; Tiep tiic triên khai thirc hin các ni dung ye chOng kbai thác bat hp
pháp, không báo cáo và không theo quy djnh IUTJ, trien khai lap dt thiêt bj giám
sat hành trinh tàu cá trên dja bàn tinh... Thirc hin hoàn thành cOng tác sap xêp di
d0'i lông be vào vüng quy hoach tren trén dja bàn tinh theo dung tien d k hoach
dà d ra; tang cu'ng cOng tác kiêm tra, giám sat tInh hInh djch bnh dng vt thüy
san tren dja bàn tinh; Giám sat tInh hInh nuOi trOng thüy san tai các vüng nuôi
tr9ng diem dê kjp th0'i khuyên cáo ngui dan các bin pháp k thut nhãm giàm
thieu djch bnh, nâng cao nang suât nuôi trOng.
2. Vê tài chInh, ngân hang:
- Ban hành Quy& djnh trin khai thrc bin Nghj quyêt v diu chInh dir toán
thu, chi ngân sách nàrn 2021. Dông th0'i thirc hin phân bô ngay dir toán du'çc
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duyt dê các co quan, dan vj duçc giao nhim vii chü dng thirc hin nhim vit
duçc giao.
- Tip t11c hoân chinh dir tháo Th trInh, Nghj quyt v Quy djnh ye djnh müc
phân bô dr toán chi thithng xuyen ngân sách dja phuang trong giai doin 2022 2025 và Quy djnh ye phân cap nguôn thu, nhim v1i chi, t 1 phân tram (%) phân
chia các khoán thu giüa các cap ngân sách thuc tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai dotn
2022 - 2025.
- Báo cáo B Tài chInh v quy& toán ngân sách tinh näm 2020. T.p trung
nguôn 1irc dê chi cho các hoat dng phông, chông dch bnh Covid-19.
3. Vê du tu' phát trin:
a) Diu ttr vn ngân sách
- Tip t1ic thirc hin nghiêm Chi thj s 04/CT-UBND ngày 03/02/202 1 cüa
UBND tinh ye diêu hành dâu tu cong närn 2021; các chi do cüa ChInh phü,
UBND tinh ye mt so giái pháp day nhanh tiên d thirc hin và giái ngân kê hotch
von dâu tu cOng nAm 2021.
- UBND các huyn, thành ph tip tVc tp trung chi dao và diu hânh các dir
an thuOc nguôn von ngân sách cap huyn, bâo dam tuân thu các quy djnh ye quán
1 dci an dâu tu xay dirng cong trInh và khâ näng can dôi cüa ngân sách cap huyn,
không dê phát sinh tInh trng ng dçng trong xay drng cci ban.
- Các chu du tu tp trung dy nhanh tin d thirc hin và giãi ngân vn du
tu cOng näm 2021 (bao gOm các nguOn von các nAm truâc chuyên sang). Phân dâu
kh&i cOng tat cá các cOng trInh, dir an dâu tu thuc danh mic khâi cOng mói theo
kê hoach.
b) Dâu tu' vã phát triên doanh nghip
- Xem xét, ban hánh K hoch hành dng cüa UBND tinh thirc hin Nghj
quyêt so 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 cüa ChInh phü vá Kê hotch so 71-KWTU
ngày 11/8/2021 cüa Ban Thuèng vii Tinh üy Ba Rja - VQng Tàu triên khai thirc
hin Nghj quyet sO 50-NQ/TW cüa B5 ChInh trj "ye djnh hithng hoàn thin the
chê, chinh sách, nâng cao chat luçmg, hiu qua h9p tác dâu tu rn.rc ngoài den näm
2030".
- Tiêp tic trin khai thrc hin Quyt djnh s 1363/QD-UBND ngày
26/5/202 1 ban hành Ké hoch triên khai thirc hin Nghj quyêt sO 20/2020/NQHDND ngày 13/12/2020 cüa HDND tinh ye chInh sách tin diing khuyen khIch
doanh nghip dau tu vào nông nghip, nông thôn trên dja ban tinh.
- Tiêp tcic triCn khai K hoch hành dng trin khai Nghj quyt so 02/NQ-CP
ngáy 01/01/2021 ci.ia Chinh phü ye tiep tiic thirc hin nhu'ng nhim yu, giâipháp
chü yêu cái thin rnOi truing kinh doanh, nâng cao nàng 1c cnh tranh quOc gia
nam 2021; Chi thj sO 05/CT-UBND ngày 26/3/2021 ye cai thin chi sO näng 1?c
ctnh tranh cap tinh giai do?n 2020 - 2025.
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-Tong hçip báo cáo tng k& 10 nAm thi hành Lut Hçp tác xä nàm 2012 trén
và 20 näm thuc hiên NQ so 13-NQ/TW ye dôi mOi, phát triên, nâng cao hiu qua
kinh te tap the trên dja bàn tinh; Tong hçip danh sách các hçip tác xâ tham gia Dê
an lua chon, hoàn thiên, nhân rông mô hInh hçxp tác xâ kiêu mâi hiu qua tti các
dja phuung trén Ca nuóc giai don 2021 - 2025. Xây drng Kê hoach thrc hin
Quyêt djnh so 340/QD-TTg ngày 12/3/2021 cüa Thu tung ChInh phü phê duyt
Chiên hçyc phát triên kinh tê tp the, hçp tác xã gial doin 2021 - 2030.
- Tip tc thirc hin Ké hoch phát trin doanh nghip nhô và vüa; K hoch
triên khai thirc hin Lut H trçY doanh nghip nhö và vfia; Chuong trInh trq giüp
dào to nguôn nhân hrc cho các doanh nghip nhö và vira; Chuong trInh Khoa h9c
cong ngh ho trg doanh nghip nâng cao nAng suât chat hxcng san phâm, hang hóa
cüa doanh nghip tinh Ba Ra - Vüng Tàu giai doan 2021 - 2025.
- Tip tiic to diu kin cho các doanh nghip, hçp tác xã vay von phiic vii
cho san xuât, kinh doanh, dâu tu kêt câu h tang, dâu tu phát triên các cci s& san
xuât. Nâng cao hiu qua hot dng cüa các To h trq các d an dâu tu nhm tháo
gc khó khan cho các nhà dâu tu, thüc day giãi ngân các nguôn von dâu ti.r trong
nuôc Va nuôc ngoài.
4.Vvän hóa-xãhôi:
- Tip tiic té chrc tt cong tác tiêm chüng väc-xin Covid- 19, bâo dam si.r diing
nhanh chóng kjp thai lu'gng vac xin dugc phân bô, tiêm chüng dung dôi tuçlng uu
tiên theo quy djnh. Day minh cong tác tuyên truyên, giárn sat và triên khai các bin
pháp phông chông djch bnh. Tp trung mci nguôn 1irc tôi da cho cong tác phông,
chông djch bnh Covid-19. Tang cuèng khoanh vüng, xét nghim, truy vet, phong
tOa khu vrc o djch; trirc các chôt duè'ng thüy, dung b kiêm soát khai báo y tê;
tang cuing phông và kiêm soát lay nhiêm Covid- 19 trong CC co s khám chüa
bnh; truy vet, giám sat, cách ly yà lay mâu xét nghim các tnthng hçp di ye tir
vüng djch; giám sat, tiêp nhn các chuyên gia lam viêc các doanh nghip hot dng
trên dja bàn tinh, to chuc cách ly y tê theo quy djnh. Duy trI và thrc hin tot các
hot dng khám, chüa bnh.
- Tip tic hoàn thin chuo'ng trInh tham gia "Lien hoan Ca Mua Nhac toàn
quôc - dt I näm 2021". Triên khai các hot dng van hóa the thao theo ké hoch
dugc duyt sau khi djch Covid-19 duçc kiêm soát. To chu'c Chuong trInh trç giup
the diic the thao ngi.thi khuyêt tat, ngui cao tuôi. Hithng dn cong tác to chuc Di
hi the dic the thao cap xã và cap huyn näm 2021.
- To chuc khai giáng và trin khai nhim v1i tr9ng tam näm hc 2021 - 2022.
Hoàn chInh và ban hành Nghj quyêt ho trq 100% hc phi cho tré mâm non và hc
sinh phO thông trong hc k' I näm hc 2021 - 2022 trên tinh do bj anh hu&ng djch
bênh Covid-19. Xây dçrng Dê an Phát triên giáo diic và dào tao tinh Ba Ra - Vüng
Thu dn nãm 2025, tam nhin den näm 2030.
- Trin khai nhiêm vu Khâo sat dánh giá tc d di mi cOng ngh và thit bi
và nhim vv Dánh giá trInh d và näng lirc cong ngh san xuat. Tiêp t'çrc triên khai
thi.rc hin nhim vi Rà soát, dánh giá cOng ngh, thiêt bj san xuat tai các nhà may
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trong Khu xü' 1 chat thai tp trung Tóc Tiên và các nhà may luyn thép, can thép
trén dja bàn tinh. Tiêp tiic xây dirng Kê hoch thirc hin Chiên 1u?c Vu trii, trI tue
nhân to Va Dê an chuyên giao cong ngh ttir nithc ngoài vào Vit Nam. Hoàn thin
Dê an "Nghiên thu và irng diing mô hInh kinh tê tuân hoàn phiic vv phát triên kinh
tê - xã hi ben vU'ng gãn vó'i djnh huàng quy hoch huyn Con Dào, tinh Ba Ra VUng Tàu giai don 2021 - 2025, tam nhIn den nãm 2030" và 02 di,r an cap quôc
gia dr kiên triên khai trên dja bàn huyn Con Dão.
- Tang cung thông tin tuyên truyn phông chng djch bnh Covid-19; quán
l và vn hành chuyên Chuyên trang thông tin tuyên truyên, phô biên ye tInh hInh
phông, chông djch Covid-19 trên dja bàn tinh. Vn hành và dánh giá két qua tht'r
nghiêrn Trung tarn giám sat, diêu hành do thj thông minh (TOC) cüa tinh, lam ca s
hoân chinh dir an Xây drng Trung tam giárn sat, diêu hành do thj thông minh.
Hoàn chinh dr an Xây dimg, phát triên h thông h tang k' thut ICT san sang, dü
diêu kin tôi thiCu cho phát triên các djch vi dO thj thông rninh (giai don 1).
- Tiêp tiic triên khai cOng tác giài quyêt vic lam và cho vay von giài quyêt
vic lam; xern xét giái quyêt bâo hiêm that nghip cho ngi.rôi lao dng; thirc hin
các chInh sách dOi vi ngui có công, ngu'i nghèo, dôi tuçrng báo trçY xã hi, dông
bào dan tc thiCu sO,... các thu tiic h trg trrc tiêp cho ngui dan, dâu tu co sâ h
tang theo Dé an Phát triên kinh tê - xã hi vüng dông bào dan tic thiêu so cüa tinh
giai dotn 11(2016 - 2020);
- Hoàn chInh, trInh HDND tinh ban hành Nghj quy& v chInh sách h trçY chi
phi hc tp cho h9c sinh, sinh viên dang theo h9c các trithng dti h9c, cao dàng,
trung cap là ngui dan tc thiêu so trên dja bàn tinh; Nghj quyêt ye Kê hoach thirc
hin Chuong trInh imic tiêu quOc gia phát triên kinh tê - xã hi cho dông bào dan
tc thiêu sO giai don 2021 - 2025 trên dja bàn tinh. Tuyên truyên, phô biên, phát
huy vai trô cüa ngu'ô'i có uy tin trong dông bào dan tc thiCu so ye cOng tác phông,
chOng djch bnh Covid-19 trong tInh hInh mOi.
5. V quän 1 quy hoich xây diyng, tài nguyen - môi truô'ng:
- Trin khai theo k hoch các hot dng: 1p Quy hotch tInh thai kS' 2021 2030, tarn nhIn den nãm 2050; lap các quy hoch si.r diving dat cap huyn thai k'
2021 - 2030, tArn nhIn dn nãrn 2050; dieu chinh quy hoch chung xây dirng các do
thj Phü M', Ba Ria.
- TrInh Ban Thithng vii Tinh üy ban hành nghj quy&: (i) cong tác bao v môi
trung giai don 2021 - 2025; (ii) bão dam an ninh, an toàn nguOn mrc sch den
näm 2025, djnh hixcing den näm 2035 tren dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
- Rà soat xem xét thu hM các dir an phát trin nhà ô, khu do thj mâi chm
trin khai trén dja bàn tinh; trien khai cong tác ban nhà Cu thuc s0 huu Nba nuóc;
theo dOi, nãm bat thông tin, tInh hInh diên biên cüa thj truông bat dng san và thirc
hin các bin pháp xr 1 kjp thai dé binh On thj trung.
- TrInh HDND tinh thông qua danh miic cac dir an thu hi, chuyn rnitc dIch
sü' diing dAt trng li.ia, dAt thng phông h và dat rirng dc diing dê thçrc hin trong 6
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tháng cui nãm 2021; Trin khai thirc hin Phuong an sü' dung dt cp tinh, phân
bô và khoanh vüng chtrc nàng theo 1oti dat den tüng dan vj hành chInh cap huyn;
phuang an sr dung rnt rnthc biên dê tIch hçip vào quy hoich tinh thyi kS' 2021 2030, tam nhIn den näm 2050; Kê hoach sr dicing dat 05 näm kST dâu (2021 - 2025)
tinh Ba Rja - Vüng Tàu; dé an tang cixèng quàn 1 dôi vi dat dai có nguôn gôc tü
nông, lam trung quôc doanh. Xây dmg bang giá dat näm 2022.
- Phê duyt quy ch boat dng cüa Ban Chi dao dâu giá quyên khai thác
khoángsàn; Phê duyt Phucing an dâu giá mâu quyên khai thác khoáng san và to
chüc dâu giá quyên khai thác khoáng san theo kê hoach; Hoàn thin nhim vii
khoanh djnh khu vçrc cam hoat dng khoáng san trên dja bàn tinh theo kiên gop
cüa các Co quan trung uong.
6. Vê quôc phông - an ninh, trt tiy an toàn xã hi:
- Duy trI nghiêrn ch d trçrc sn sang chin du a các cp, phi hçp chat ch
cüng các 1irc lu'çrng báo v an toàn các mlic tiêu, chü dng nãrn chäc tInh hInh xir 1
tot các tInh huông xáy ra, giü vüng an ninh chInh trj - trt ti,r an toàn xã hi trên dja
bàn tinh.
- Tip tçic thirc hin các d an phông chng lam giàm ti phm hInh sir, t nan
ma tüy, mai dam, giàm thiêu tai nan giao thông. Tang cithng cong tác tuân tra kiêm
soát an ninh, trt tu' an toàn giao thông, xir 1 các hànb vi vi phm pháp 1ut; kiêm
tra thirc hin các quy djnh ye phông cháy, chü'a cháy trên dja bàn.
7. Vê cal each hành chInh:
- Xây dçrng vâ trin khai thirc hin Chuang trInh cài cách hành chInh Nba
nu'ôc trên dja bàn tinh giai doan 2021 - 2025 tren co sa Nghj quyêt so 76/NQ-CP
ngày 25/7/2021 cüa ChInh phü ye ban hành Chuong trmnh tong the cái cách hành
chInh nhà nuac giai doan 2021 - 2030.
- Xây drng K hoach th1rc hin khâu dt phá theo Thông báo s 2344TB/BCS ngày 29/6/2021 cüa Ban can s11 dãng UBND tinh ye vic thông nhãt xác
djnb khâu dt phá nhim k' 2020 - 2025.
- Tiêp nhn và xir 1 hiu qua nhüng thông tin phán anh cüa ngui dan và
doanh nghip ye drnrng day nóng cài cách hành chInh tinh; tien hânh kiêm tra cái
cách hành chInh, thirc hin thanh tra, kiêm tra cong vii theo k hoach.
8. Cong tác tiêp dan, khiêu nIi và to cáo.
- Tiêp ti1c thtrc hin nghiêm t1ic, hiu qua 09 nhóm giài phap dã duçc neu ra
tai Chuong trInh hành dng so 10235/CTHD-UBND ngày 24/10/2017 cüa UBND
tinh ye vic thirc hin Nghj quyêt sO 04-NQ/TU, ngây 08/i 1/2016cüa Ban Ththng
vii Tinh üy ye "Nâng cao hiu qua cOng tac giái quyet khieu nai, to cáo trên da bàn
tinh Ba Rja - VQng Tàu".
to cáo ton
- Khân tru'ong rà soát, giãi quyêt dôi vth CC V11 Viçc khieu
d9ng, phac tap, kéo dài theo chi dao cüa Thu&ng trlrc UBND tinh tai Thông báo so
600/TB-UBND ngày 18/8/2021. Tiêp t1ic rà soát, sira dôi, bô sung Quy trInh giài
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quyêt khiêu ni, to cáo ban hành kern theo Quyt djnh
105 8/QD-UBND ngày 20/5/20 15 cüa UBND tinh.

so

1057/QD-UBND và

- Chü dng nm tInh hInh, tang cuàng cong tác tip cong dan, giãi quyt
khiu nai, t cao, nht là các vii vic dông ngithi, phtrc tp trên da bàn tinh. Tiêp
tuc theo dOi, don dôc, hithng dan các ca quail, dan vj, dja phuang thirc hin nghiêm
cOng tác nhp du' 1iu vào Phân rnêm quail 1 cong tác tiêp cOng dan, xir 1)2 dan thu,
giái quyêt khiu ni, té1 cao./.

Noi nhân:
- Van phông ChInh pini;
- Bô Kê hoach Va Dâu tu;
- Thu'ông trt'c Tinh iy;
- Thuông tric HUND tinh;
- Cud tich và các PhO Chü tich UBND tinh;
- Các so', ban, ngành;
- UBND các huyn, dij xä, thành pho;
- Listi: VT, TH.
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56.366
10,76
4.520
9,68
240
11,27
18.341
7,89
4.490
5,52
5.692
6,95
8.444
10,51

7,56

80,87

62,24

8.832
4,02
5.018
3,64
3.813
4,53
78
1,03
11.690
4,20
10.539
4,17
1.151
4,48

736
4,83
368
3,27
367
6,45
5
-28,78
949
2,13
841
1,80
108
4,75

5.720
4,17
3.157
3,60
2.562
4,89
45
-3,17
7.038
3,57
6.300
3,36
738
5,39

%
T' dng

%
Triu USD

%
Triu USD

653

4.708

702

5.491

%
T'dng

%

-

Trng trot

T' d&ig

357

3.048

-

Tdc dç3 tang tnthng
Chän nuôi
T6c d tang trzthng

%
T ding
%

345

2.443

h

Giátrjsânxutlâmnghip

T'dng

7

47

c

Giátrjsãnxutngunghip

929

6.795

826

6.095

103

700

Tcd3tángtrttóig
T6c dt3 tang truóng
-

Khaithác

T6c dt3 tang zrzthng
- Nuôitrng
T& d tang trtràng

%
Tdng

%
Tdng

%
T'dng
%

9=5/2

193.122

%
T'dng

8=5/3

25.667

%
Tdng

7=4/1

CUngky

2

%
T'dng

6=4/3

5

Khoch

1

%
TS' ding

4

So sánh 8 tháng

110,42
-

7,80

100,84

56,55

10 1,42

8,33

104,83

64,77

104,17

7,34

103,27

62,92

103,6

9,63

106,45

67,20

104,89

6,02

71,22

57,87

96,83

8,12

102,13

60,20

103,57

7,98

101,80

59,78

103,36

9,37

104,75

64,13

105,39

II TA! CHINH - NGAN SACH:
1/2

'i.; 4F

4 A'

"
'.
4q

\ CHI TJEU
;.
B
áchtrênd!abIn

Lr&ng
aukhi
Tc dci tang trtthng
- Thuthuxut,n14pkhu
Tc d5 tang trtthng
- Thu ni dja
- Tcdiángtrzthng
2 Tng chi ngn sách da phuong
T6c do tang trwóng
- Chi du tu phát triM do DP quán Iy
Tc d5 tang trithng
- Chithuôngxuyên
TM do tang truâng
-

Don vi tInh

C
T'dng
%
T'dng
%
Tdng
%
T'dng
%
T' dng
- %
T' dMg
T'dMg
%

TH thäng 8 TH 8 tháng

Kê hoch

näm 2020

näm 2020

2021

1

So sänh tháng 8 vol
UTH tháng UTH 8 tháng
8 näm 2021
nAm 2021
Kê hoch Cüng k)'

So sänh 8 thin° \ii
Kê hoch

Cüng k'

97,17

86,10

9=S/2
111,17

16,67

158,42

115,58

96,93

8,47

122,66

89,09

173,93

5,04

59,86

74,22

98,14

11.907

928

176,10

46,80

112,89

12,89
4.932
-1,99

7,28

192,76

37,26

98,0 1

848

6.016

7,56

100,78

53,68

109,29

0,78

9,29

2

3

5.548

51.040

65.905

5.391

5
56.743

1.326

15.024

1.216

9.015

3.007

27.001

-13,74
12.600
-35,71
17.600
3,53
35.705
-10,29

-2,83
2.100
58,42
1.491
22,66
1.800
-40,14

11,17
14.563
-3,07
15.680
73,93
26.500
-1,86

1.341

10.548

25.442

2.362

500

5.031

6,91
13.236
2,55

76,10
964
92,76

841

5.504

11.206

3,14

4

6=4/3
8,18

7=4/1

8=5/3
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