
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 

TINH BA RIA — VUNG TAU Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S: "I'll /KH-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày 29 tháng ?- nàm 2021 

KE HO1CH HANH DQNG 
Thiyc hin Kê hoich phát trin kinh t - xã hi 5 nàm 2021 - 2025 gàn vri thirc 

hin Nghj quyêt IJii hi di biêu toàn quôc tan thü' XIII cüa Bang 

Can c' Nghj quyé't Dgi hi dgi biu toàn quó'c lcn tht XIII cia Dáng, 

Can th Nghj quye't so' 161/2021/QHJ4 ngày 08/4/2021 cia Quóc hi khóa 
XIV; 

Can ci' Nghf quye't sO' 50/NQ-cP ngày 20/5/202] cza C'hInh phi ye Chu'o'ng 
trInh hành dóng cia ChInh phi thy'c hin Nghj quyêt Di ht5i dgi biêu toàn quOc 
lan thz' XIII cia Dáng; 

Can th C'htcang trinh sO O -CT/TU ngày4)/e/202l cza Tinh ity ye Chztang 
trInh hành d5ng cza Ban Chap hành Dáng bç5 tinh thrc hin Nghj quyêt Dgi hi 
dqi biêu toàn quOc lan tht' XIII cia Dáng; 

Can cz' Nghj quyét sO 97/NQ-HDND ngày 13/12/2020 cia Hi dóng nhân 
dOn tinh ye Ké hoçich phOt trién kinh té - xd hói 5 nOm 2021, 

Can ci Ké hogch sO' !847-KI-I/BSD ngày 09/02/2021 cia Ban cOn sc dOng 
Uy ban nhOn dOn tinh triên khai Chu'o'ng trinh hành di7ng cza Tinh iy thtc hin 
Nghi quyét Dii hi dgi biêu dOng b tinh Ba Rja - Vüng Thu lan t/n' VII, nhim k 
2020 - 2025, 

Uy ban nhân dan tinh xay dçrng K hotch hành dng và yêu cu Giárn dc các 
s, ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô và Thu 
trung các don vj lien quan triên khai các bin pháp và phôi hcp thirc hin các 
nhiêm vu nhu sau: 

A. CAC NHIEM VJ, GIAP PHAP CHU YEU 

I. Các nhim vi chung v phát triên kinh tê - xã hçii 

1. S K hoch và Du tu chü trl, phôi hçip vâi các so', ban, ngành và UBND 
các huyn, thj xã, thành phô tharn muu UBND tinh: 

- Xây drng và trInh Ban can si.r dâng UBND tinh thông qua Dé an trInh B 
ChInh trj ban hành Nghj quyêt ye phát triên kinh tê - xã hi tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
den näm 2030, tarn nhIn den näm 2050. 

- Hoàn thành cong tác lap Quy hoach tinh Ba Rja - Vüng Thu tho'i k 2021 - 
2030, tam nhln den näm 2050. 

- Tong kt thc hin Nghj quyt s 06-NQ/TU ngày 13/7/2017 cüa Ban 
Thuo'ng vij Tinh üy ye nâng cao hiu qua thu hut dâu tu trên dja bàn tinh den nàm 
2020. 
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- Xây drng chuang trInh thrc hin Chin 1uçic phát triên kinh th - xã hi 10 
näm 2021 - 2030 theo mvc  tiêu Nghj quyêt cüa Dai  hi d.i biêu toân quôc lan thu 
XIII cña Dãng. 

- Xây dirng và trInh Ban can sir dãng UBND tinh thông qua Nghj quy& cüa 
Ban Thu?mg v1i Tinh üy ye nâng cao chat krçmg cuc song cüa nguYi dan. 

- Tip tiic trin khai K hoach s 1 O4IKH-UBND ngày 05/9/2018 cüa UBND 
tinh thirc hin Chixcing trInh hành dng so 32-CTr/TU ngày 09/8/2018 cüa Ban 
chap hành Dàng b tinh thirc hin Nghj quyêt so 05-NQ/TW ngày 0 1/11/2016 cüa 
Hi nghj lan thr 4 Ban chap hành Trung uang Dãng khóa XII ye chü tnrang, chInh 
sách hrn nhäm tiêp tiic dôi mâi mô hInh tang tri.râng, nâng cao chat hrçrng tang 
trithng, näng suât lao dng, sirc canh  tranh cüa nên kinh tê. 

- Tip t1ic trin khai K hoach  si 68A/KH-UBND ngày 07/6/2018 cüa UBND 
tmnh thirc hin Chuo'ng trInh hành dng so 26-CTr/TU ngày 14/5/2018 cüa Ban 
chap hành Dãng bô tinh thrc hin Nghj quyêt so 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 cüa 
Ban Chap hành Trung lxcing Dáng, khóa XII ye hoàn thin the chê kinh te thj 
trurng djnh huàng xã hi chü nghia. 

- Tng kt thirc hin K hoach  hành dng s 85-KH/TU ngày 06/01/2014 cüa 
Ban chap hành Dáng b tinh thirc hin Nghj quyêt so 13 -NQ/TW ngày 16/01/2012 
cüa Ban chap hành Trung i.rong Dãng (khóa XI) ye xây drng h thông két câu ha 
tang dông b nhäm dixa nuóc ta co ban trâ thành nithc cOng nghip theo hi.ràng 
hiên dai vào näm 2020. 

- Xây dirng Chucing trInh hành dng (hoc K hoach) cüa Ban ch.p hành 
Dàng bO tinh thc hin Nghj quyêt (hoc Kêt 1un) cüa Hi nghj Trung rnng 6 
khóa XIII ye chü trlxcmg, chInh sách cong nghip hóa, hin dai  hóa den nàm 2030, 
tam nhIn den nàm 2045. 

2. Các sâ, ban, ngành và UBND các huyn, thj xA, thành phO tham mu'u 
UBND tinh triên khai các nhim vi, giâi pháp day nhanh tien d thirc hin 42 cong 
trInh trçng diem cüa tinh; trong do: 

- Di vOi các dir an du tir công: Tp trung d.0 tu hoàn thành DuO'ng 991B; 
Trung tam kiem tra hang hóa chuyen ngành khu yuc Cái Mép - Thj Vài; COng yjen 
30/4 tai  thành phô Ba Rja; Chinh trang tric dithng Thüy Van tai  thãnh phô Vüng 
Tàu; kh&i cOng dir an Câu Phithc An; phôi hap yâj B Giao thông V.n tài d khài 
cong di,r an Dithng cao tOc Biên HOa - Vüng Tàu. 

- Di yâi các d1r an kêu gçi du tu: Lira ch9n nhà du tu và dira yào hoat dng 
các di an nông nghip 1rng ding cong ngh cao tti khu dat 1 .027ha khu nông 
nghip üng diving cong ngh cao huyn Châu Due; dâu thâu 1ra ch911 nhà dau tu yà 
khâi cOng xây dirng dij an Vithn thu hoang d Safari kêthqp du ljch nghi duông 
tai huyn Xuyên Môc; Kim do thj Tây Nam, thành phô Ba Rja và Trung tam 
Logistics Cái Mép ha. 

('TiIn dç5 thzrc hin cy tM các dy' an theo PIi.i lyc 2) 
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3. Sâ Cong Thuong chü trI, phôi hp'p vói các don vj lien quan tharn rnu'u 
UBND tinh: 

- Tng k& thirc hin Nghj quyt 03-NQ/TU ngày 27/10/20 16 cüa Ban Chap 
hành Dáng b tinh ye phát triên cong nghip chat lucmg cao và cong nghip ho trq 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu den nàm 2020. 

- Tong kêt thirc hin Chucing trInh hành dng s 33-CTr/TU ngày 09/8/20 18 
cüa Ban Chap hành Dâng b tinh thirc hin Nghj quyêt so 06-NQ/TW ngày 
05/11/2016 cüa Ban Chp hành Trung ucing Dãng khóa XII ye thçrc hin Co hiu 
qua tiên trInh hi nhp kinh tê quôc tê, gii vüng on djnh chInh trj - xâ hi trong 
bôi cãnh nithc ta tham gia các hip djnh thucing mti t1r do the h môi. 

- Ban hành tiêu chI lira ch9n nhà dAu tu xây dirng h tang k thut c1irn cong 
nghip. 

4. Sâ Giao thông 4n tãi chü tn, phi hçip vâi các dcnvj lien quan tham muu 
UBND tinh to chirc so, tong kêt thc hin Nghj quyét sO 08-NQ/TU ngày 
28/7/2017 cüa Ban Chap hành Dàng b tinh ye phát tniên câng biên, djch vi1 hu 
can cãng tinh Ba Rja -Vüng Tàu den nàm 2020, djnh huàng den näm 2025. 

5. Si Du ljch chü trI, phi hqp vâi các don vj lien quan tham mini UBND tinh 
to chüc so kêt thirc hin Nghj quyêt s 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 cüa Ban chap 
hành Dâng b tinh ye phát triên du ljch chat luqng cao tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai 
doin 2017 - 2020, djnh hurng den nàm 2030. 

6. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, phi hçip vi các don vj 
lien quan tham mini UBND tinh: 

- Tng kt 5 nãm thrc hin D an s 04-DA/TU ngày 2 8/7/2020 cUa Ban 
Chap hành Dãng b tinh ye phát triên nông nghip 1rng ding cOng ngh cao dn 
nàm 2020, tam nhIn den näm 2025. 

- So kt thirc hin Nghj quyt s 07-NQ/TU ngày 24/7/2017 cüa Ban Thuing 
vi Tinh üy ye phát triên trang tri tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai don 2017 - 2020, 
djnh hung den näm 2025. 

- So k& Nghj quyt s 12-NQ/TU ngày 10/10/20 18 cüa Ban Thu?mg vi Tinh 
üy thirc hin các giãi pháp ngàn chn, châm dirt tàu cá và ngu dan tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu vi pham vüng biên nuc ngoài dê khai thác thüy san trái pháp lut. 

7. Sâ Tài nguyen yà MOi tru&ng chü trI, phi hqp yj  các don vj lien quan 
tham mmi UBND tinh: 

- So kt Chuong trInh hành dng s 44-CTr/TU ngày 09/10/2019 cüa Ban 
chap hành Dâng b tinh thirc hin Nghj quyet sO 36-NQ/TW cüa Ban Chip hành 
Trung uong Dãng ye Chiên luc phát triên ben vng kinh tê biên Vit Nam den 
11am 2030, tam nhIn den nàm 2045. 

- Tong kêt thirc hin Nghj quyt sO 02-NQ/TU ngày 27/10/20 16 cUa Ban 
Thithng vu Tinh Uy ye cOng tác bão v môi trung tinh Ba Rja - Vüng Tàu den 
näm 2020. 
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8. Sâ Khoa h9c và Cong ngh chü trI, phi hçip vó'i các don vj lien quan tham 
mini UBND tinh: 

- T chirc so kt 5 näm thirc hin Ngh quy& s 05-NQ/TU ngày 11/7/20 17 
cüa Ban Thi.r&ng viii Tinh üy ye phát triên khoa h9c và cong ngh tinh Ba Ria - 
Vüng Tàu den nàm 2020, djnh huàng den nàm 2025. 

- Xây dimg và trin khai D an thüc dty phát trin kinh t tuân hoàn trên dja 
bàn tinh. 

9. UBND thành ph Vüng Tàu chü trI, phi hçp vâi các don vj lien quan tham 
mini UBNI) tinh to chirc tOng kêt Nghj quyêt so 08-NQ/TU ngày 07/8/2009 cüa 
Tinh üy phát triên kinh té - xã hi thành phô Vüng Tàu den näm 2015, có tInh den 
näm 2020. 

10. UBND thj xa Phü M chü tn, phi hçip vói cac don vj lien quan tham muu 
UBND tinh to chirc tOng kêt thirc hin Nghj quyêt so i 1-NQ/TU ngày 12/5/2010 
cüa Ban Thung v Tinh üy ye xây dmg và phát triên do thj mâi Phü M5. 

11. UBND huyn Con Dào chü trI, phi hçp vói các don vj lien quan tham 
mini UBND tinh tO chirc tong két thirc hin Nghj quyêt 09-NQ/TU ngày 
2 1/10/2009 cüa Tinh üy ye Xây dirng va phát triên Con Dâo den näm 2015, có tInh 
den näm 2020. 

12. UBND huyn Long Din chü tn, phi hçp vâi các don vj lien quan tham 
mi.ru UBND tinh to chüc so kêt thirc hin Ngh quyêt so 14-NQ/TU ngày 
20/11/2018 cüa Ban Chap hành Dàng b tinh ye xây drng và phát triên do thj 
Long Hài giai domn den nàm 2020, tam nhIn den näm 2030. 

13. S& Lao dng, Thuang binh và XA hi chü trI, phi hçip vOi các don vj lien 
quan tham mini UBND tinh to chirc tOng két thirc hin Chiiong trInh hành dng so 

01-CTr/TU ngày 31/12/2015 cüa Tinh üy triên khai thirc hin Nghj quyêt so 15-
NQ/TW cUa Ban Chap hành Trung hang Dàng (khóa XI) ye mt sO van dê chInh 
sách xâ hi giai doan 2012 - 2020 trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

a r •A II. Ye phat trien kinh te 

1. Tp trung phát trin cong nghip theo chiu sail; phát trin minh cong 
nghip ché to, chê biên gán vó'i cong ngh thông minh, chü trçng cong nghip 
xanh 

1.1. Sâ Cong Thuong chü trI, phi hop vói các don vj lien quan tharn rnu'u 
UBND tinh: 

- Ban hành và trin khai K hoach phát trin cOng nghip, cOng nghip h trq 
5 nàm 2021 - 2025; Danh mvc  san phâm iru tien thu hut dâu tix trong lThh virc cOng 
nghip trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. Phân dâu den näm 2025 t' tr9ng cong 
nghip chê bién, chê tao trong GRDP dat  3 8,36%. 

- Ban hành và tnin khai Chuang trInh khuyn cong dja phuong giai doan 
2021 -2025. 
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- H trçl nhà du tu tip ti1c du tu hoàn thin ha tng các ciim Cong nghip; 
sam hoàn thành, dua vào hoat  dng cac dçr an cong nghip nhãm tang thêmnäng 
hrc mâi, dóng gop vào giá trj san xuât cong nghip trên dja bàn tinh nhu: To hqp 
Hóa dâu mien Nam, Nhà may san xuât Poly propylene và kho ngâm chüa khI dâu 
mO hóa lông (LPG),... 

- Ban hành và trin khai K hoch sà diving näng lixçing tit kim và hiu qua 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2021 - 2025. Thüc day dâu tu các dir 
an din khI, näng luçing tái tao  có quy mô lan, nhix: hra chçn nhà dâu tu thirc hin 
dir an Trung tam din lirc LNG Long San; kiên nghj Trung uang bô sung 04 dir an 
din khI (gôm: Nhà may nhit din Ba Rja 2, Nhà may Nhit din Phii M 3.1, To 
hçip din khI hóa lông LNG - Cái Mép ha,  Nba may din khI LNG Long San) và 
Dir an din gió tai  vüng biên ngoài khai xâ Bmnh Châu, huyn Xuyên Mc vào quy 
hoach phát triên din hrc quôc gia dé triên khai dâu tu. 

- Ban hành và trin khai K hoach hành dng thrc hin Chuang trInh hành 
dng cüa Ban Thuang vii Tinh üy ye thirc hin Nghj quyêt sO 55-NQ/TW ngày 
11/02/2020 cüa B ChInh trj ye djnh hithng Chiên lixçic phát triên näng luvng quôc 
gia cüa Vit Nam den näm 2030, tam nhIn den nàm 2045. 

- Tip tiic thirc hin dr an Ph cap, kim chi'rng và thuang mai  hóa thuang 
hiu Tsubame Sanjo va sang tao  thuang hiu chung tir san phâm cüa Tsubarne 
Sanjo tai  Vit Nam. 

- Tip tiic thirc hin dir an Phát trin kinh tê dira trên tiêm näng và lcd the cüa 
tinh - PBEG" cüa JICA. 

- Xây dirng nghj quyt phê duyt d an h trçl doanh nghip nhô và vira tham 
gia cvm  lien kêt ngành, chuOi giá trj. 

- Trin khai d an truyn thông san phm dc trizng Made in Ba Ra - Vüng 
Tàu. 

- D xut djnh huâng quy hoach phát trin cOng nghip thai kS'  2021 - 2030, 
tarn nhIn den nàm 2050 de tIch hqp vào quy hoach  tinh, tp trung nghiên can dê 
xuât khOng gian phat triên các khu, cvm  cOng nghip hqp 1, báo dam khai thác 
hiu qua tiêrn näng the manh  cüa tinh ye phát triên cOng nghip và dáp frng yêu 
câu phát trien ben vüng; xác djnh ciithê nhftng ngành, lTnh vi,rc, loai hInh san 
phâm cOng nghip Co khã näng phát triên trên dja bàn tinh. 

1.2. Ban Quân l các Khu cOng nghip chü trI, phi hçip vâi các dan vi lien 
quan tham mixu UBND tinh kiêm tra, giám sat chat chê vic bão v mOi truang 
các dr an dâu tis trong khu cOng nghip; 100% khu cOng nghip di vào hoat dng 
có h thông xir l nithc thai tp trung dat  tieu chuân l°ai  A. 

1.3. Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng chü trI, phi hqp vâi các dan vj lien quan 
tharn muu UBND tinh kiôm tra, giám sat ch.t chê vic bào v mOi truäng các dçr 
an dâu tu trong c1im cOng nghip. 
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1.4. Ban Quán 1 các khu cong nghip tinh chü tn, phi hçp vOi các dan vj 
lien quan thc hin ho trg nhà dâu tu tiêp titc dâu tu hoàn thin ht tang các khu 
cong nghip. 

2. Huy dông các ngun Ityc du tir hi tang giao thông két nôi da phtro'ng 
thñc, kêt nôi lien vüng và khu virc, phãt triên djch vi1 logistics dê ciim Cãng 
Cal Mép - Thi Vãi thirc sçi' trô thành cãng trung chuyên hang hóa quôc tê 

2.1. Cc Hãi quan tinh tip tiic cái cách các thu tiic hành chInh, tio thuQtn lçi 
cho hang hóa xuât nhp khâu ti cáng. 

2.2. Si Giao thông Vn tãi chü trI, phi hçp vi các dan vj lien quan tham 
rnu'u UBND tinh: 

- Râ soát, lua ch9n các khu vu'c luu chüa vt chit nao  vet luông hang hài, 
luông du'ô'ng thüy ni dja và khu nuc truc ben cãng trên dja bàn tinh Ba Rja - 
VQng Tàu. 

- Phi hcip vi B Giao thông Vtn tâi, Ciic Hang hài Vit Nam thirc hin duy 
tu, nao  vet, nâng cap các tuyên luông hang hái song Dinh và Cái Mép - Thj Vâi. 

- Lam vic vi B Giao thông Vn tâi d thiic dy tiên d dtu tu Duèng cao 
tOe Biên HOa - Vflng Tàu và khài dng xây dimg duông sat két nôi cáng. 

- T6 chirc 1ira ch9n nhà du tu d trin khai du tix di,r an Trung tam logistics 
Cái Mép Ha. 

- Rà soát qu dt yen các sOng Mo Nhát, sOng Ngà Tu, song Rang, song 
Dinh, song CO May - Cua Lap, sOng Chà Va de bô sung h thông cáng ben thüy 
nôi dia. 

2.3. S Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, phôi hçp vth S Giao 
thông Vn tái; UBND các huyn, thj xã, thành phô tham mi.ru UBND tinh tO chüc 
giái tOa các hang day cô djnh trén các tuyên du'ng thüy, các co si nuôi lông be 
trái phép và tàu thuyên hott dQng dánh bat thüy san trái phép trong vüng nuc 
câng biên. 

2.4. Bô chi huy B di Biên phông tinh chü trI, phi hcip vâi các dan vj lien 
quan tharn mu'u UBND tinh ban hành và triên khai Kê hotch phôi hçip dâu tranh, 
ngãn chn tlnh trng trrn cithp dt nh.p len tàu biên nuóc ngoài neo du tnong 
vüng nuóc thuc dja phn tinh Ba Rja - Vüng Tàu (dc bit là ti Vüng neo du 
ngoài phao so "o" Vüng Tàu). 

2.5. Ban Quãn 12 dir an giao thông khu vtrc cáng Cái Mép - Thj Vâi chü trI, 
phOi hçip vói các dan vj lien quan tham rnixu UBND tinh thirc hin dâu tu hoàn 
thành các tuyen duO'ng két nOi h thông cáng, gOm: Di.r?ng 991B, Di.thng Long 
San - Cái Mép, Duing Phuóc HOa - Cái Mép và DuOng sau cáng M5 Xuân - Thj 
Vái (giai doin 1); khi Cong Xây dijng Câu Phithc An. 

2.6. Ban Quãn l dir an chuyên ngành dan ditng và cong nghip chU tn, phi 
hçp vci S K hoch và Du tu, Si Giao thông Vn tài, UBND thj xà Phü M5 và 
các dan vj lien quan tham muu TJBND tinh triên khai xây dimg và hoàn thành 
Trung tam kiêm tra hang hóa chuyen ngành tp trung Cái Mép - Thj Vài tai  thj xà 
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Phii M. 

2.7. Si Tài nguyen vá Môi trithng chü trI, phôi hcrp Si Xây dirng và các dan 
vj lien quan tharn rnuu UBND tinh: 

- Thrc hin hoàn thânh các thu tiic bô sung quy hoach và ke hoach sü diing 
dat Trung tam Logistics Cái Mép Ha. 

- Tiêp tiic triên khai chi dao  cüa Tinh üy và UBND tinh ye 02 trung tam 
logistics, cong nghiêp, Cong ngh cao tiêm nAng là: (i) Trung tam logistics và khu 
cong ngh cao tiêm nãng tai  Tnthng bàn Lam San, Tan Hôa, Phü M 1.317 ha; (ii) 
Trung tam logistics và Cong nghip tiêm näng, Tan HOa -Tan Hãi, Phii M5 (phIa 
Nam dung 991B den sOng Rang) 645 ha. 

2.8. Ban Quãn 1,2 các khu cong nghip chü trI, phi hçp vOi Sâ Cong thuang, 
S Giao thông Vn tãi, Sâ Xây dimg, UBND thj xã Phü M và các dan vj lien 
quan tham muu UBND tmnh: 

- H trg các khu cong nghip chuyn di, dâu tu h thông câng canlkho 
bãi/ICD v tinh thixc hin hoat  dng gom, thông quan và xr l hang boa ho trg cho 
khu cãng Cái Mép - Thj Vái. 

- Rà soát, dánh giá, diêu chinh bô sung quy hoach Khu cOng nghip trInh Thu 
trnng ChInh phü (khu vçrc Tan Hôa - Tan Hãi phIa Nam dithng 991B den song 
Rtng). Phát triên các khu cong nghip mói v6i djnh hrnng tao  qu' dat dê phát 
triên djch vi.i logistics. 

2.9. Si Cong Thuang chü trI, phi hçip v(9i các dan vj lien quan tham mi.ru 
UBND tinh: 

- Xây dirng D an thành 1p trung tarn phân pMi kt ni san bay quc t Long 
Thành vâ cáng biên Cái Mép - Thj Vái nhäm ket hap vn tài da phuang thirc. 

- Xây dirng D an thành l.p khu mu djch tir do tai  Cái Mép. 

2.10. Sc Xây dirng chü trI phi hap vci UBNID thành ph VQng Tàu, UBND 
thành phô Ba Rja, UBND thj xã Phu M' và các dan vj lien quan tO chuc rà soát, 
cp nhtt quy hoach các khu virc do thj tai  thành phô VUng Tàu, thành phô Ba Rja 
và thj xa Phü M dê quy hoach  h thông thuang mai,  tâi chInh ngân hang và các 
djch vil h trçY 4n tãi, giao nhn, djch viii câng bien. 

3. Phát trin, dnh vl thu'o'ng hiu du llch  tinh; phát triên dông b 08 lotii 
hInh du llch  gàn vó'i tang cu'ô'ng quãn I hot dng du ljch van hóa tam Iinh, 
lich sü và sinh thai, dông thôi bão dam tInh chuyên nghip Va hin dii 

3.1. S Du lich chU trI, phi hap yj  UBND các huyn, thj xã, thành phô và 
các dan yj  lien quan tharn mu'u UBND tinh: 

- Ban hành yà trin khai thuc hin: Chin lu'c phát trin du ljch tinh dn nàm 
2030, djnh hithng den nãrn 2050; Xây dung Dê an xây dirng yà quãng bá thuang 
hiu du 1ich tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2020 - 2030 yà triên khai thirc hin 
các giãi pháp nhrn khai thác, phic hi thuang hiu các dja danh du ljch nOi tieng 
cüa tinh truic day. 
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- Ban hành và trin khai thirc hin D an djnh huóng thj tnthng du ljch tinh 
Ba Ra - Vüng Tàu den nàm 2025, tam nhIn den näm 2030; Dé an phát triên nguôn 
nhân 1irc du ljch tinh Ba Rja - Vüng Tàu den näm 2025, djnh hithng den näm 2030. 

- Tip t11c trin khai thrc hin các chiiang trInh phát trin san phâm du ljch 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu den 11am 2025, nhiz: Phát triên san phâm du 
ljch cong dông, kinh tê du thuyên, san phâm du ljch ban dêm,... 

- D.y manh  các boat dng xüc tin du ljch, tang cu?mg các boat dng quáng 
bá ye tinh. Triên khai thirc hin các chumg trInh k ket vâi các tinh, thành phô 
trong Vüng kinh tê tr9ng diem phIa Nam ye 1mb virc du ljch; k kêt gifta tinh Ba 
Rja - VQng Tàu vói Tong Cong ty Hang không Vit Nam Airline. 

3.2. UBND các huyn, thj xä, thành ph chü trI, phi hçp vth S& Xây dirng, 
Si Du ljch và các dan vj lien quan tiên hành rà soát và tham muu UBND tinh diêu 
chinh các quy hoach lien quan nhäm tao  không gian khai thác tôi da hiu qua tuyên 
yen biên và các khu virc phii cn cho phát triên du ljch. 

4. Phát triên minh nông nghip cong ngh cao gn v&i xây ding nông 
thôn mó'i và bão v môi truo'ng 

4.1. Si Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, phi hqp vâi UBND các 
huyn, thj xã, thành phô và các dan vj lien quan tham muu UBND tinh: 

- Tip tiic thirc hin Nghj quyt s 07-NQ/TU ngày 24/7/2017 cüa Ban 
Thithng v11 Tinh üy ye phát triên trang trai tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2017 - 
2020, djnh huàng den näm 2025. 

- Thrc hin di di, chm dirt hoat dng chän nuôi tai  các trang trai  chän nuôi 
ngoài quy hoach. 

- Hoàn thành vic sp xp các ca s& git m gia süc, gia cam vào các khu vijc 
quy hoach khu giêt mO chê biên t.p trung. 

- Xây dirng và trInh HDNID tinh ban hành chInh sách kbuyn khIch, h trçl 
chuyên dôi kinh tê h gia dInh thành kinh tê trang trai và doanh nghip. 

- T chüc thirc hin ca ch, chInh sách khuyn kbIch doanh nghip du tu vào 
nông nghip, nông thOn; ho trçi phát triên các chuôi lien kêt trong san xuât và tiêu 
thii san phâm nông nghip gop pbân nâng cao giá trj nông san, tang thu nhp cho 
nguêri nông dan. 

- Ban hành và trin kbai Chuong trInh phát trin nông nghip 1rng diving cong 
ngh cao giai doan 2021 - 2025 phü hqp vi diêu kin thirc tê, dam bão tInh khã 
thi. Thiic day phát trien nông nghip hü'u Co. 

- S.p xp lai  tàu thuyn khai thác vüng yen b?, vüng 1ng và vüng kboi theo 
hithng giãm dan tàu khai thác yen bô, khai thác kern hiu qua, gay xârn hai  den 
nguOn igi thUy san và. môi trueing thüy sinh. Den nàrn 2025, giàm so 1ung tàu cá 
toàn tinh xuOng con 5.000 chiêc. 

- Tp trung thixc hin các nhim vii cp bach khâc phçic cành báo "The yang" 
cüa Uy ban Châu Au ye chông dánh bat bat hqp pháp, không báo cáo và không 
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theo quy djnh. 

- Sm d.0 tu hInh thành Trung tam ngh cá Vüng Dông Nam B gn vâi kêt 
câu ha tang càng, ben cá, khu neo du tránh trü bão cho tàu cá tai  các dja phiiang. 

- Hoàn thành vic sp xp các cc si nuôi trng thüy san trên bin và yen bin 
theo dung quy hoach. Den nãm 2025 giãm din tich nuôi trông thüy san xuông con 
6.000ha. 

- Thirc hin trng 2.445ha rung, chäm soc rung trông 17.048 luqt ha, khoanh 
nuôi tái sinh 2.306ha, khoán bào ye 9•975  luçit ha, nuôi duàng rixng tr nhiên 
1 .626ha, trông 4.475.431 cay phân tan. 

- To chüc thirc hin K hoach trng cay xanh trên dja bàn tinh giai doan 2021 
- 2025. 

- Trin khai Phuang an quãn 1 thng bn vüng, den näm 2025 có 1.73 5ha 
rung disçic cap chrng chi quân l thng ben vUng. 

- Tang cuung cong tác quãn l, bâo v rung và phOng cháy, chira cháy rirng. 
Rà soát, quy hoach các ca sâ chê bién g. 

- Thrc hin hoàn thành D an ngän chtn kh.c phiic tInh trng phá rung, 1n 
chiêm dat rung tai  Khu bâo ton thiên nhien BInh Châu - Phiiâc Biru. 

- Ban hành và trin khai thirc hin D an du ljch sinh thai, nghi di.rOng, giài trI 
trong Khu bâo ton thiên nhiên BInh Châu - Phuâc Bi:ru, thng phOng h. 

- Trin khai Chixcing trInh miic tiêu quc gia xây dimg nông thôn mâi trên dja 
bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2021 - 2025; phân dâu den näm 2021, tinh 
hoàn thành thim vii xay dirng nông thôn mdi; den nàm 2025 có huyn Long Diên, 
Dat DO và 38/45 xã dugc cong nhn dat  chuân nông thôn mi nâng cao, 14 xã 
dixqc cong nhn dat  chuân nOng thôn mâi kiêu mu. 

- Xây drng Chuo'ng trInh hành dng (hotc K hoach)  cüa Ban chip hành 
Dãng b tinh thirc hin Nghj quyêt (hoc Kêt 1un) cüa Hi nghj Trung uang 5 
khóa XIII ye nông nghip, nông dan, nông thôn. 

4.2. Ban Quàn 1 Vuin Quc gia Con Dão chü trI, phi hqp vâi Sâ Nông 
nghip và Phát triên nông thôn và các dan vj lien quan tham mxu UBND tinh ban 
hành và triên khai thirc hin Dê an du ljch sinh thai, nghi ducng, giài trI trong 
Vithn Quôc gia Con Dào. 

4.3. Ban Quàn 1 dir an chuyen ngành nOng nghip và phát trién nông thôn 
chü trI, phôi hçp vOi các don vj lien quan tham muu UBND tinh thirc hin dâu tu 
hoàn thành Khu neo dâu tránh trü bão cho tàu cá tai  Lôc An và trien khai dâu tu 
Khu neo du tránh tni bão cho tàu cá tai  Cua Lap. 

4.4. Sâ Khoa h9c và Cong ngh thU trI, phi hçip vi Sâ Nông nghip và Phát 
triên nông thôn; UBND các huyn, thj xa, thành phô và các don vj lien quan tham 
muu UBND tinh ban hành và triên khai Ké hoach  tiêp c.n nông nghip 4.0, nOng 
nghip do thj. 
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5. Thác dy phát triên thu'o'ng mi, mo rng các hInh thüc ban lé hin 
dti, nãng cap các chç truyên thông bão dam dit chuân dê dáp ü'ng nhu câu 
ngày càng cao cüa ngu'Oi dan ye chat hrQng hang hóa và an toàn thirc phâm; 
tiêp tiic mö rng thi tru'Ong xuât khãu 

S Cong Thuang chü tn, phi hçip vri các dan vj lien quan tham mini UBND 
tinh: 

- Triên khai Kê hoch phát triên thuong mti din t1r tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
giai doin 2021 - 2025. 

- Tip t1ic trin khai D an h trçY doanh nghip thirc hin Hip djnh CPTPP 
và các hip djnh thuang mi tir do khác. Thu&ng xuyên cp nht thông tin thj 
tru'ng, các chInh sách chê d rnó'i lien quan den xuât khâu trén các trang thông tin 
dai chiing, nhärn gii1p cho doanh nghip tiêp cn thông tin ye thj trueing xuât khâu, 
ngành hang xuât khâu. 

- Tng kt vic thI dirn và tip tiic triên khai nhân rng chuyn dôi mô hInh 
quàn l kinh doanh và khai thác chg. Day mnh xã hi hóa dâu tu xây dirng chg. 

- Thirc hin các giái pháp bão dam dir trtr và cung dip hang hóa nhm can di 
cung cau, bInh on thj tnring, nhât là các hang hóa thiêt yêu. 

- Trin khai các hot dng xüc tin thu'ang mui. 

- Xây d'irng chuang trInh xut khu hang hóa tinh Ba Ria  — Vüng Tàu dn 
nàrn 2025 và dê xuât thj trithng xuât khâu tr9ng diem cüa tinh dê dua vào chuang 
trInh xic tiên thuang mai  thj trumg nithc ngoài. 

- TrInh UBND tinh phê duyt Phuang an chuyn di mô hInh quàn 1, kinh 
doanh và khai thác cho BInh Châu, chçy Châu Pha và chq Phumg 5. 

- Kim tra, giárn sat an toàn thirc phârn ti các ch trén dja bàn tinh và tang 
cuO'ng hott dng cüa các diem kiêm nghim nhanh cô djnh ti các chq. 

III. V diu tu' và phát triên doanh nghip 

1. Vê dâu tu cOa Nhà nu'ó'c 

Sâ Kê hoch và Du tu chü trI, phi hçp vi các dan vj lien quan tham mini 
UBND tinh: 

- Chi dao,  diu hành có hiu qua ngun vn dtu tu cong. 

- Trin khai thirc hin Nghj quyt s 23/2020/NQ-HDND ngày,  13/12/2020 
cüa HDND tinh ye ban hành nguyen the, tiêu chi và djnh mic phân bô von dâu tu 
cOng nguôn ngân sách nhà nrnc giai don 2021 - 2025 tren dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu. 

- To chtrc tniên khai Kê hoch dâu tu cong trung hmn giai doin 2021 - 2025 
ctia trên dja bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu. 

- Xây dimg và trInh HDND tinh thông qua Kê hoch dtu tu cong tnung hmn 
giai don 2026 - 2030 cOa tinh. 
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A A 2. Ye dan tir cua doanh nghiçp 

Si K hoach  và Du tii chü trI, phi hqp vi Ban Quân 1 các khu cong 
nghip tinh và các don vj lien quan tham mixu UBND tinh: 

- Tip tiic thirc hin chU trirong thu hUt du tu có chçn icc, chU trng thu hUt 
các dir an có cong ngh hin dai,  có tInh lan tOa, có giá trj gia tang cao, It thâm 
diing lao dng và không xâm hi mOi trithng, t.p trung vào các linh virc: cong 
nghip, câng biên, djch vii h.0 can câng, du ljch chat lucmg cao và nông nghip 
Ung diing cong ngh cao. 

- XUc tin, kêu gçi Mu ttx theo Danh mijc dir an kêu gçi Mu ti.r näm 2020 và 
giai don 2021 - 2025 (nguôn von ngoài ngân sách). Khuyên khIch, to diêu kin 
và tang cirèng sr lien két giüa các doanh nghip dâu tu ni.râc ngoài vâi các doanh 
nghip trong nuâc. 

- Ban hành và trin khai Chi.rang trInh xUc tin dâu tix trong Va ngoài ntróc 
hang nàm phU hçip vâi chuong trInh cUa Quôc gia, iira chn các quôc gia và iânh 
thô có the math phU hqp vâi trng 1oü dr an; thU trçng kêu gçi nhà dâu tu có dU 
nàng 1pc tài chInh, näng 1irc quãn l diêu hành, to chUc thirc hin dr an... 

- D xu.t UBND tinh cac giâi pháp cài cách hành chInh trong vic thu hUt dâu 
tu. 

- Xây drng vã trin khai K ho.ch hành dng cUa UBND tinh trin khai thrc 
hin Nghj quyêt so 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 cUa Chinh phU và Kê hoach  cUa 
Ban Thi.thng vv Tinh Uy Ba Rja - Vüng Tàu triên khai thirc hin Nghj quyêt sO 50-
NQ/TW ngày 20/8/2019 cUa B ChInh trj ye djnh hiràng hoàn thin the ché, chInh 
sách, nâng cao chat luçing, hiêu qua hqp tác dâu tir nuâc ngoài den näm 2030. 

3. Ye phát trin doanh nghip 

3.1. Sâ K hoach và Du tir chU trI, phôi hccp vri các dan vj lien quan tham 
miru UBND tinh: 

- Tip tiic trin khai các nhim viii, giái pháp theo K hoch s 67AIKH-
UBND ngày 07/6/20 18 cUa UBND tinh thirc hin Chuang trInh hành dng sO 25-
CTr/TU ngày 14/5/20 18 cUa Ban Chap hành Dãng bO tinh thirc hin Nghj quyêt so 

1 0-NQ/TW, ngày 03/6/2017 cUa Ban Chap hành Trung uong Dâng khóa XII ye 
phát triên kinh te tir nhân trâ thành mt dng lirc quan tr9ng cUa nén kinh te thj 
tnring djnh huàng xã hi chU nghia. 

- Tip titc trin khai các nhim vt, giâi pháp theo K hotch s 69A!KH-
UBND ngày 07/6/2018 cUa UBND tinh thrc hin Chuang trInh hành dng sO 27-
CTr/TU ngày 14/5/2018 cUa Ban Chap hânh Dãng b tinh thirc hin Nghj quyet sO 
12-NQ/TW, ngày 03/6/20 17 cUa Ban Chap hành Trung uang Dáng khóa XII ye 
tiêp tic ca câu lai,  dôi mói và nâng cao hiu qua doanh nghip Nhà nithc. 

- Tip tiic triên khai Kê ho.ch s 63/KH-UBND ngày 27/4/2020 cUa UBND 
tinh thirc hin Quyêt djnh 1362/QD-TTg ngay 11/10/2019 cUa ThU tuóng ChInh 
phU phé duyt Kê ho.ch phát triên ben vng doanh nghip khu virc tu nhân den 
nam 2025, tam nhIn den näm 2030 tren dja ban tinh. 
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- Thirc hin các giãi pháp cài thin chi s nãng lirc cnh tranh cp tinh (PCI). 

- TrInh Thu tithng ChInh phü phé duyt Phwmg an sp xêp doanh nghip nhâ 
nrn9c giai doan 2021 - 2025 và to chirc thrc hin. 

- Rà soát, trInh Thu tithng Chinh phü phê duyt danh rnc dan vj six nghip 
cong 1p cô phân boa và triên khai thirc hin. 

- Thirc hin tt các chInh sách, giái pháp h trçi phát trin doanh nghip, hçip 
tác xà, lien hip hçip tác xâ; phân dâu dàng k mOi 11.000 doanh nghip và phát 
triên them 75 hap tác xã. 

- Xây drng Chixong trInh hành dng (hoc K ho.ch) cüa Ban chp hành 
Dang bô tmh thuc hiên Nghi quyêt (hoäc Kêt luan) cua Hôi nghi Trung hang 5 
khóa XIII ye tiêp tic dôi mâi, phát triên và nâng cao hiu qua kinh té tp the. 

3.2. Các s&, ban, ngành và UBND các huyn, thj xà, thânh ph quan tam và 
nâng cao trách nhiêm trong vic xü 1 các khó khän, vuàng mac cüa doanh nghip. 

IV. V quãn 1 quy hoch, tài nguyen, khoáng san và bão v môi trirong 

1. V quy hoich, kin true, xây dirng 

1.1. Sâ Xây dung va UBND các huyn, thj xã, thành ph chü trI, phôi hpp vó'i 
các dcm vj lien quan tham mixu UBND tinh: 

- Rà soát, diu chinh quy hoach phân khu, quy hoch chi tit các di,r an dä 
duçic phê duyt phü hap vâi quy hoach chung và quy hoch tinh. 

- Thirc hin cong khai, cong b các quy hoach  duqc duyt dn các t chuc, ca 
nhân. 

1.2. Sâ Xây drng chü trI, ph6i hap vâi UBND các huyn, thj xã, thành phô và 
các dan vj lien quan tham mini UBND tinh: 

- Hoàn thành diu chinh quy hoach chung Con Dão dn nãm 2045. 

- Hoàn thành và trin khai Quy hoach chung khu virc yen bin thuc các xâ: 
Phuâc Thuân, Bong Trang, Bung Riêng và BInh Châu huyn Xuyên Mc. 

- Tang cumg cOng tác quân 1 Nha nuOc v quy hoach, xây dimg; xây dçrng 
phát triên dO thj theo các bô chi tiêu ye xây dimg do thj tang tnrâng xanh, phát 
triên do thj 1rng phó vâi biên dôi khI hu. 

- Tang cung quail 1 hoat dng thoát nuâc, bão dam chng ngp üng trên dja 
bàn tinh, nhât là khu vi,rc do thj. 

- Khuyn khIch xây dçmg, phát trin các cong trInh có kin tr11c dOe  dáo, hin 
di, thông minh, tiêt kim näng lixçing, bào v cânh quan và than thin vâi mOi 
truông. 

- Ban hành Quy ch quàn 1 quy hoach kin trüc toàn tinh. 

- Xây dmg Danh mitc càc cOng trInh kin trüc tiêu biu cn báo ton. 

- Kim tra, thanh tra và xir 1 nghiêm, kjp thii, düt dim các vi phrn v trt 
tir xây drng. 
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2. V quãn 1 quy ho*ch, do thj, tãi nguyen, bão v môi trtro'ng, u'ng phó 
vó'i biên dôi khI hu và phông chng thiên tai 

2.1. S& Tài nguyen và Môi trixông chü trI, phi hçip UBND các huyn, thj xã, 
thành phô tham mini UBND tinh: 

- Lp phucing an sü d1ing dt cUa tinh dê tIch hçp vào quy ho?ch tinh thai kS' 
2021 - 2030, tam nhIn den nàm 2050. 

- Phê duyt quy hoach sir dung dt giai dotn 2021 - 2030 cüa cp huyn, k 
hoach si:r ding dat hang näm cüa cap huyn. 

- Thçrc hin hoàn thành D an Tang cung quán 1)2 dat dai có nguôn gôc tü 
nông, lam trung quôc doanh. 

- Chü trI hrnrng dan, theo döi, tng hçip báo cáo UBND tinh tInh hInh giâi 
quyêt düt diem các diem den môi tru1ng cüa các dja phizang. Den näm 2025 t)2 1 
cci sà gay ô nhim môi tru6ng nghiêm tr9ng duçc xü 1)2 dtt 100%. 

- Ban hành và trin khai D an quàn 1)2 cht thai rn và phân 1oti chat thai ran 
sinh hoit tai  nguôn trên dja bàn tinh. 

- Hoàn thành 1 trInh chuyn dM mô hInh chôn 1p chit thai rn sinh boat 
sang sü diing cong ngh dot, tái chê, thu hôi nàng hxqng. 

- Keu gçi dâu tu xây dirng Nhà may xr 1)2 cht thai rn sinh hoat  bang cong 
ngh dot phát din tai  Khu xr 1)2 chat thai tp trung tai  xã Tóc Tiên, thj xã Phii M 
và Nhà may xü 1)2 rác bang cong ngh dot tai  Con Dâo. 

- Rà soát, cp nhQt và trin khai thirc hin K hoach  hành dng 1rng phó bin 
dôi khI hu tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan  2021 - 2030, tam nhIn den näm 2050. 

- Dy manh  tuyên truyn v bin và hái dão nhtm nâng cao th.n thüc cUa 
cong dông. 

- Xây dimg, trin khai các djch vçi, tin Ich quãn 1)2 tài nguyen môi trir&ng 
thông minh. 

- Xây dirng Chuong trInh hành dng (ho.c K hoach) cüa Ban ch.p hành 
Dang bô tinh thuc hién Nghi quyêt (hoac Kêt luân) cua Hôi nghi Trung uong 4 
khóa XIII ye tiêp tiic dôi mri chInh sách, phap 1ut ye dat dai trong th?ñ kST day 
manh toàn din cOng cuc dOi mâi. 

2.2. UBND các huyn, thj xa, thành ph ban hành và triên khai thirc hin ké 
hoachkhac phiic 0 nhim mOi trithng tai  các khu virc bj ô nhiêm nhäm giâi quyêt 
dit diem các diem den môi trtthng; dông thai tang cu&ng quãn 1)2 Nhà nuc, không 
de phát sinh nhUng diem mth. S& Tài nguyen và Môi trlxng chü trI hu&ng dan 
theo dOi, tong hqp báo cáo UBND tinh tInh hInh giái quyêt düt diem các diem den 
cüa các dja phucing. 

2.3. S& Tài nguyen Môi trung và UBND Cá.0 huyn, thj xâ, thành ph tham 
mini UBND tinh tang cithng cOng tac quãnl)2 và xay dimg ke hoach khai thác, sü 
diing hiu qua nguOn 1rc dat dai dé phat triên kinh te - xã hi, khOng d lam  dung 
tInh trng phan 10 tách thira dieu chinh mic dIch sü dung dat. 
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2.4. S& Nông nghip va Phát trin nông thôn chU trI, phi hçip vâi UBND các 
huyn, thj xà, thành phô và các dan vj lien quan tham mu'u UBND tinh: 

- Ban hành và trin khai Chuang trInh phát trin tang cizäng nuOc trong sinh 
hot và ti.thi tiêu trên dja bàn tinh giai don 2021 - 2025. 

- Thirc hin có hiu qua chng xói lô khu vçrc yen bin theo D an nghiên ciru 
giái pháp tong the chông xói Ri bi biên tir Vüng Thu den Xuyên Mc. 

- Nâng cao nàng 1irc phông chng và giãm nbc thiên tai, thIch rng vâi bin 
dôi khI hu. 

2.5. Sâ Tài nguyen MOi tri.r&ng, Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn, 
UBND các huyn, thj xâ, thành phô chü trI, phôi hqp vâi các dan vj lien quan tham 
mu'u UBND tinh th1rc hin các giâi pháp bào v nghiêm ng.t, bào dam an ninh, an 
toàn các nguôn nuâc cap sinh hott. 

2.6. Si Xây dirng chü tn, phi hçip vói UBND các huyn, thj xã, thành phô và 
các dan vj lien quan tham mini UBND tinh: 

- Rà soát và trin khai các du an xir l nuâc thai tai  các do thj. 

- Ban hành và trin khai K hoach (hoc d an) phát trin vt lieu xây d%mg 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai don 2021 - 2030, djnh hiiOng den näm 2050. 

2.7. Si Cong Thixang, Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn, UBND các 
huyên, thi xã, thành phô chü trI phOi hçip vâi các dan vj lien quan tham mini 
T.JBND tinh thirc hin hoàn thành vic di dêd cac cci sâ san xuât, chän nuOi gay ô 
nhiêm môi tri.thng trong khu dan cu, co sâ chê biên hãi san vào các khu virc dixcic 
quy hoch. 

2.8. Sâ K hotch và Du tu chü trI, phi hçip vâi S& Xây drng, S& Tài 
nguyen và Môi tri.r&ng; UBND các huyn, thj xã, thành phô và các dan vj lien quan 
nghién ciru l.p phuang an quy hoch thäm do, khai thác và sü d%lng tài nguyen 
khoáng san tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai don 2021 - 2030 dê tIch hçip vào Quy 
hoach tinh thai kS'  2021 - 2030, tam nhIn den 11am 2050. 

2.9. Si Tài nguyen và Môi tru?mg, Sâ Xây drng chü trI, ph& hçip vâi các dan 
vi lien quan tham mu'u UBND tinh nâng cao hiu qua cong tác lãnh dao,  chi  dao 
l.p 1ti trt t1r, k' ewing trong quán 1 dat dai và trt tir xây dirng trên dja bàn tinh 
theo tinh than Chi thi so 1 4-CT/TU ngày 16/4/2021 cüa Ban Thi.thng vi Tinhüy. 

V. Vé thu, chi ngân sách 

1. Si Tài chInh chü trI, phi hçip vói các dan vj lien quan tham mini UBND 
tInh: 

- Tip ti1c thirc hin Quyt djnh s 2712/QD-UBND ngày 28/9/2018 và 
174 8/QD-UBND ngày 11/7/2019 cüa UBND tinh ban hành K hoch cüa UBND 
tinh trién khai Chuang trInh hành dng sO 22-CTr/TU ngày 23/4/2018 cüa Ban 
ThiRing vli Tinh üy ye thirc hin Nghj quyêt sO 07-NQ/TW ngày 18/11/20 16 cüa 
B ChInh trj ye chü truong, giâi pháp ca câu 1i ngân sách Nhà nuóc, quãn l nçi 
cOng dé dam bâo nên tài chInh quôc gia an toàn, ben vü'ng. 
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- Kim soát chi ngân sách chat chë, dty nhanh giãi ngân vn du ti.r phát trin 
nhäm nâng cao hiu qua sir diving von ngân sách Nhà nuâc và phát triên ha tang cüa 
dja phucing. 

- TrInh Hôi dng nhân dan tinb phiicmg an phân b ngân sách hang nãm, 
trong do ru tiên khoãng 50% cho dâu tu phát triên và tang chi cho miic tiêu phát 
triên con nguâi. 

- Rà soát, sira di, b sung Quyt djnh s 1 5/2017/QD-UBND ngày 23/6/2017 
cüa UBNID tinh quy djnh ché d mien, giàm tiên thuê dat dôi vi các boat dng 
trong linh vrc giáo dc - dào tao, day nghê, y tê, van hóa, the diic the thao, môi 
tri.thng, giám djnh tu pháp trên dja bàn tinh Ba Rja - Ving Tàu sau khi ChInh phü 
ban hành quy djnh sira dôi, bô sung Quyêt djnh so 1466/QD-TTg ngày 10/10/2008, 
Quyêt dnh so 693/QD-TTg ngày 06 tháng 5 nàm 2013, Quyêt djnh so 1470/QD-
TTg ngày 22/7/2016 ye danh miic chi tiêt các loai  hInh, tiêu chI quy mô, tiêu chuân 
cüa các Co sâ thirc hin xâ hi hóa trong lTnh virc giáo dic và dào tao,  dy nghê, y 
té, van hóa, the thao, môi tri1mg. 

- Nâng cao cong tác t chi.rc, quàn 1 diu hành và xây dimg k hoach  ngân 
sách Nhà nuâc hang näm, bâo dam ch.t chë, linh boat theo djnh huàng phát triên 
kinh tê - xã hi cUa tinh. Tang cithng k5' 1ut, k' cuang trong vic chap hành pháp 
1ut ye ngân sách Nhà nuâc. 

- Dy manh  cong tác cong khai, rninh bach  trong  boat  dng quãn 1, sü dçing 
ngân sách Nhà nuic; phân dâu Chi so Hiu qua quãn trj và hành chInh cong cüa 
tinh (POBI) trong nhOm 10 tinh, thành cao nbât cà nithc. 

- Thirc hin cong tác quàn 1 Nhà nuâc chat chê dôi vói vic sü dicing tài san 
cOng cüa cci quan, dan vj hành chInh s1r nghip. 

2. Si Tài nguyen và Môi trixOng chü tn phi hqp vâi các dan vj lien quan 
tham muu UBND tinh cOng tác quân 1 và khai thác, ban dâu giá dôi vâi các lô dt 
cong trên dja bàn tinh. 

3. Si Xây dirng chü tn phi hçip vOi các dan vj lien quan tham misu UBND 
tinh thirc hin cong tác quãn 1 và kbai thác, ban dâu giá dOi vOi nhà, trii sâ thuc 
s hthi Nhà nuâc. 

4. Sâ K hoach và Du tu, Sâ Tài chInh chü tn, phôi hqp vOi cac dan vj lien 
quan day manh  cOng tac xã hi hOa, kêu gi các to chc, cá nhan tham gia dâu tu 
vào các linh virc giáo dc - dào tao, day nghê, y tê, van bOa, the diic thêthao, môi 
trung, giam djnh tu phap, qua do thüc day nâng cao chat luqng cung cap các san 
phâm cho xã hi. 

5. Các sO, ban ngành và UBND các huyn, thj xä, thành ph chü dng xây 
dirng k hoach khai thác nguOn lirc tài chInh tü tài san cOng (cho thuê, kinh doanh, 
lien doanh lien kêt, hcip tác dâu tu theo hmnh thüc cOng tu, thu hut nhà dâu tu chien 
luqc dê thirc hin cong trInh trçng diem theo djnh hu&ng cüa tinh) nhäm tao  nguOn 
thu cho ngân sách và phat huy dugc hiu qua sü diing tài san cong. 
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VI. Ye van hóa - xä hôi 

1. Nãng cao toàn din cht luQng giáo diic vã dào t.o, xây dirng môi 
tru'ông giáo duc tôtcho vic dy và h9c; tang cu'ông giáo diic phát triên nãng 
lyc toàn din và phãm chat cho hQc sinh 

1.1. S Giáo diic và Dào tao  chü trI, phi hçip vi UBND các huyn, thj xã, 
thành phô và các don vj lien quan tham muu UBND tinh: 

- Xây dirng và trin khai k hoach  dua vào chuong trinh giáo dic ph thông 
ni dung k nãng so. 

- Thirc hin s hóa quân 1 van b.ng t& nghip THCS, THPT trên da bàn 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

- Tip mc thi..rc hin D an "Giáo dc hung nghip và djnh hung phân luông 
hoc sinh trong giáo duc phô thông giai doan  2019 - 2025" trên dja bàn tinh Ba Rja 
- Vüng Tàu. 

- To chü'c day Ting Anh cho tt cá h9c sinh tir Rip 3 den Rip 12 theo D an 
2020 cüa ChInh phü và tang ctrè'ng them 2 tiêt tiêng Anhltuân theo Nghj quyêt cüa 
Hi dông nhân dan tinh; den närn 2025 30% h9c sinh Rip 9 dat  chuân ngoai ngü 
tu'ong duong A2; 25% h9c sinh Rip 12 dat  chuân ngoai ng tuong ducing Bi. 

- Rà soát và có k hoach  tuyn dü, kjp thñ s luçing giáo viên các cap. 
Thu'ô'ng xuyên to chirc tap huân, bôi duO'ng k näng, kiên thirc mâi cho giáo viên. 
Thirc hin 1 trInh nâng trInh do chuân duqc dào tao  cüa giáo viên mâm non, tiêu 
hpc, trung h9c co so theo quy djnh. 

- Tang cuOng cong tác giáo diic hithng nghip; nâng cao chit 1ung dào tao 
cüa các Trung tarn giáo dtic nghê nghip - giáo diic thuOng xuyên. Nâng cao ti l 
ngiiOi biêt chQ' trong xã hi ngang bang ho.c vucit ti l chung cOa Ca nuOc. 

- Xây dirng, trin khai các djch vi, tin Ich quãn l giáo dc thông minh. 

1.2. SO Giáo dic và Dào tao;  UBND các huyn, thj xã, thành phô chO trI, phi 
hçip vOi các don vj lien quan tham mixu UBND tinh: 

- Rà soát và d xut du tu hçip l nh&rn bâo dam dütru?ng, lOp, trang thit 
bj, co sO vt chat cho giáo dcvà dào tao.  Den näm 2025 sO truOng chuân quôc gia 
cap rnâm non dat  50%, cap tiêu hpc dat  75%, cap THCS dat  80%, cap THPT dat 
65%. 

- Nâng cao hiu qua quãn trj, tang khá näng tir chü trong khà nãng ngun kinh 
phi du'ac giao cho các tru'Ong cong ip, thI diem truOng duçic cap kinh phi theo giá 
dt hang djch vu, thI diem tru'Ong chat 1ung cao 0 rnt sO tru'Ong phô thông tai  các 
dO thi và noi có diêu kién. 

1.3. SO Lao dng, Thuong binh và Xã hi chO trI, phi hgp vOi các don vj lien 
quan tham muu UBND tinh: 

- Bê tn ngun hrc phát trin giáo dc ngh nghip, nhân lirc có k nang nghê 
trong các kê hoach, chuo'ng trInh, dê an hang nãm; uu tiên dào tao  chat luçing cao, 

dào tao 'ai, dào  tao  thuOng xuyên cho ngu0i lao dng gàn v0i chuyên djch nhanh 
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Ca cu lao dng, nht là ô nông thôn. Dn nãm 2025 t' 1 lao dng nông nghip 
trong tong lao dng xã hi chiêm 20%. 

- Trin khai thirc hin hiu qua chInh sách h trçi dào tao  cho phii nü, lao dng 
nông thôn, nguôi khuyêt tt tharn gia h9c các chuang trInh dào tio trInh d sa cap, 
dào tao  duth 03 tháng. 

- Nâng cao chat 1ung cong tác giáo diic hw5ng nghip, phân luông h9c sinh 
vào hpc giáo dic nghê nghip. 

- Thi..'ic dy chuyn dôi s và i.'rng diing cong ngh thông tin trong trong giáo 
dic nghê nghip. 

- Ban hành djnh mirc kinh t k' thut, dan giá djch vii dào tao  áp diing cho 
linh vuc giáo diic nghê nghip de dt hang hoc dâu thâu cung cap san phâm, djch 
v1i cOng sü diing ngân sách Nba nuôc thuc lTnh vrc Lao dng - Thuung binh và 
Xâhôi. 

1.4. S K hoach và Dâu tu chü tn, phôi hçip vi Sâ Lao dng, Thi.wng binh 
và Xã hôi, UBND cac huyên, thi xã, thành phô và các dan vj lien quan nghiên ciru 
xây dirng phu'ang an phát triên mng lrni các Ca so giáo diic nghê nghip dê tIch 
hcip vào quy hoach  tinh. 

2. Pháttriên khoa hQc và cong ngh ngang tm nhirn vi.i, dáp ung yell 
câu phát triên trong tInh hInh m&i; tang them nguôn hrc dãu tur cho khoa hQc 
vã cong ngh 

So Khoa h9c và Cong nghê chO tn, phôi hçp vOi các don vj lien quan tham 
rnu'u UBND tinh: 

- Xây dirng và trin khai D an U'ng dçing khoa hçc và cOng ngh giai doan 
2021 - 2025 nhäm phát triên kinh tê - xã hi, nâng cao chat 1uçmg cuc song nguOi 
dan. 

- Dy rnanh  xã hi hóa các hoat dng khoa h9c cOng ngh; khuyn khIch và 
thic hiên các bin pháp ho trçY thiêt thirc dOi vOi hoat dng khoa h9c, cOng ngh 
cla cOa doanh nghip và dan cu. 

- Ban hành và triên khai Chuang trInh Khoa hçc và Cong ngh h trçy doanh 
nghip giai doan 2021 - 2025; Dê an thành !p Trung tam KhOi nghip và Dôi mOi 
sang tao  thuc Tru'Ong Cao dang K thut và Cong ngh tinh. 

- Tnin khai Ké hoach h tnçy khOi nghip dôi mOi sang tao  cüa tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu giai doan 2021 - 2025 ban hành kern theo Quyêt djnh so 13 13/QD-
UBND ngày 18/5/2021 cüa UBND tinh. 

- Tip tçic thirc hin D an h trçY doanh nghip nhO và vOa khOi nghip sang 
tao tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2019 - 2025. 

- ThuOng xuyên rà soát, d xut doanh nghip cãi tin, nâng ctp cOng ngh 
san xut dáp Ong tiêu chuân rnôi truOng. 

- Tniên khai Quyêt djnh sO 336/QD-UBNID ngày 17/02/2021 cOa UBND tinh 
ban hành Chuang trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt sO 50/NQ-CP ngày 
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17/4/2020 cüa ChInh phü và K hoch so 359-KIE-IITU ngày 16/7/2020 cüa Ban 
Thix&ng v11 Tinh üy thcc hin Nghj quyêt so 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 näm 
2019 cüa B ChInh trj ye mt so chü tri.rng, chInh sách chü dng tham gia cuc 
Cách mng cong nghip lan thu tu. 

- Du tu và dua vâo hot dng Khu Khoa h9c và Cong ngh bin cüa tinh. 

- Tip tiic trin khai Chuung trmnh hqp tác quc t v khoa bce và cong ngh 
tinh den näm 2020, djnh huóng den nAm 2025, chü trdng thu hut các dir an dâu tu 
cong ngh cao vào tinh. 

- Ban hành va trin khai K hoach thuc hin Chin luqc sâ hcru trI tu dn 
näm 2030 gàn vi triên khai Chizang trInh phát triên tài san trI tu den näm 2030 
theo Quyêt djnh sO 2205/QD-TTg ngày 24/12/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü. 

3. Nâng cao chat hrçrng khám, chfra bnh, hiwng t4Y1 quail 1 sfrc kliOe 
toàn dan; tp trung phát triên mnh y t co' s& và y t diy phông 

3.1. Si Y t chü trI, phi hqp vâi UBND các huyn, thj xã, thành ph và các 
dan vj lien quan tham miru UBND tinh: 

- Trin khai các hoat dng truyn thông, giáo dc và thrc hin dông b các 
giâi pháp dê kiêm soát tôc d tang dan so và nâng cao chat krqng dan so. 

- Xây dirng va thicc hin t& các chucmg trInh y t, 1rng phó kjp thii vi cac 
tInh huông khân cap, d.c bit các djch bnh mâi; triên khai côngtác phông, chông 
djch bnh, dr báo, phát hin sam, có bin pháp không chê, kiêm soát không dê 
dich lan xãy ra. 

- Thirc hin các giãi pháp di mri phucing thuc hoat dng cUa y t cp xã. 

- Dy manh  cOng tác truyn thông, tuyên truyn nâng cao nhn thuc v bâo v 
sirc khOe cho nguôi dan. 

- Rà soát diu ti&, nâng giumg bnh các dan vj sr nghip & các tuyên bâo 
darn dü phc v11 thu câu chäm soc suc khOe Nhân dan. 

- Thàth 1p khoa v tinh cüa Beth  vin Ba Rja tai  các Trung tam y te tuyên 
huyn dé chia sé nguäi bnh, khäc phçic tInh trng qua tãi. 

- Di m&i cOng tác dào tao  than lirc y t, dáp irng yêu c.0 câ y y due yà 
chuyên mon. 

- D.y manh  1rng dung, chuyn giao các k5 thut tiên tin áp diing tai  các ca s& 
y tê trén dja bàn tinh. 

- Xây dirng và trIth HDND tinh ban hành chInh sách h trçi dào tao  và thu h&t 
Bác s5' d phát trin ngun than hrc chuyên mon cho ngành Y tê tinh bà Rja - 
Vüng Tàu giai doan 2022 - 2030. 

- Xây drng và trInh HDND tinh ban hành chInh sách khuyn khIch nguai có 
trIth do chuyên mon lam vic tai  các ca sâ y té vUng khó khàn, huyn COn Dâo và 
trong linh yuc ytê dir phông, pháp y, tam than, lao, phong. 
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- Thirc hin các giâi pháp phát trin y h9c c truyn, tang cithng kêt hqp vâi y 
hçc hin dai  trong phông bnh, khám, chUa bnh, phic hôi chüc näng, nãrig cao 
sirc khôe. 

- Xây dçmg, trin khai các djch vii tin Ich, quân 1 y t thông minh. 

3.2. Các si: Y t, Cong Thuong, Nông nghip và Phát trin nông thôn; 
UBND các huyn, thj xã, thành phô chü tn, phôi hçp vói các dcm vj lien quan tham 
muu UBND tinh: 

- Tang cithng kim tra, kim soát nhftng Ca sâ san xut kinh doanh, xir l 
nghiêm nhftng trung hqp san xuât, cung üng thirc phâm không an toàn cho ngithi 
dan. 

- Tuyên truyn nâng cao nhn thüc v& an toàn th%rc phm, uu tiên du tu trang 
thiêt bj can thiêt cho cong tác bão dam an toàn thirc phâm. 

4. Dy minh các hoit dng van hóa - th thao; du tir hoàn thin, quãn 
1, khai thác có hiu qua các thit ch van hóa, th thao; nâng cao mfrc htr&ng 
thu cüa ngirô'i dan, tu'ng bir&c thu hçp khoãng each v hir&ng thi.i van hóa 
gifia thành th1 và nông thôn; khuyên khIch sang to trong dôi sng kinh t xã 
hi; quãn 1 tot các ho,t dng ton giáo 

4.1. Sâ Van boa và Th thao chü tn, phi hçip vth UBND các huyn, thj xã, 
thành phô và các don vj lien quan tham mu'u UBND tinh: 

- Trin khai các giãi pháp nâng cao chat 1i.rçng hoat dng h thng thi& ch 
van boa, the thao t1r tinh den co s&. 

- Trin khai thirc hin D an phát tnin van hóa dcc tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
den näm 2025, djnh hi.thng den näm 2030. 

- Dy manh  các boat dng xây dimg môi trithng và di sng van hóa lành 
math, phát triên van hOa, con nguñ Vit Nam dáp frng yêu câu phát triên ben 
vCrng dat rnróc. 

- Thành l.p Nhà hat Ca müa nhac Dan tc tinh Ba Rja - Vüng Thu. 

- Tang cuOng quán 1 và phát huy giá trj cüa các di tIch. Tip tVc  xây dçmg và 
triên khai các Dê an bâo ton và phát huy các giá trj di san vAn boa; Kê hoach dâu 
tix tu bô, ton tai  di tIch giai doan 2021 - 2025 theo hi.thng m& rng, tIch hqp, bô 
sung them các san phâm vAn boa, nhAm da dng và thu hut thành các diem vui 
choi, tham quan du ljch. 

- Ban hành và trin kbai Chrong trInh thirc hin Phong trào Toàn dan doàn 
kêt xay drng dOn sOng vAn hóa tinh Ba Rja - Vfing Tàu giai doan 2021 - 2025; 
chien 1uçc phát triên gia dInh Vit Nam tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2021 - 
2025 và K hoach bath dng phOng chông bao  hrc gia dInh tith Ba Rja - VUng 
Tàu giai doan 2021 - 2025. 

- Dy math  các boat dng th di,ic th thao hçc dizOnng và qun chüng; trin 
khai thrc hin "Cuc 4n dng toàn dan nèn luyn than the theo guong Bác HO vi 

dai giai  doan  2021 - 2030". 
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- Xây dirng và trin khai D an phát trin th thao thành tIch cao giai don 
2021 - 2026; Kê hoch thirc hin Dê an phát triên tong the the 1irc, tam vóc ngu1i 
VietNam giai doan 2 (2021 — 2026) trên dja bàn tinh. 

- Tang c11ng tuyên truyn và giáo dijc các truyn thng each mng trong 
cong cuc dâu tranh bâo v và xây drng dat nixâc. 

4.2. Ban Quãn 1 dir an chuyên ngành dan dung và cong nghip chü trI, phi 
hop vâi Si Van hóa và The thao, UBNDthành phô Ba Rja và các dan vj lien quan 
tham mixu UBNID tinh vic triên khai dâu tu Cung van hóa thanh thiêu nhi tinh; 
Khu lien hop the diic the thao tinh. 

4.3. Sâ Ni viI chü trI, ph& hop vói các dan vj lien quan tham mini UBND 
tinE: 

- Bi duOng nâng cao trInh d và thüc trách nhim, gucing mu trong van 
hóa irng xtr cüa can b, cong chi:rc, viên chirc. 

- Thirc hin cong tác quãn l Nba nrn9c v các hoat dng ton giáo trên dja bàn 
dam bão hoat dng on djnh, dung pháp 1ut. 

- Thix&ng xuyên t chirc gp ge', tip xñc, thàm hói các t chirc ton giáo và 
nhUng yj chüc sac tiêu biêu cüa các ton giáo trên dja bàn tinh nhäm không ngüng 
cüng co, phát triên tot môi quan h giUa Dàng, chInh quyên, doàn the vâi các to 
chirc, chirc sac ton giáo. 

- Xü 1 t& vn d ton giáo có yu t nixâc ngoài din ra trên dja bàn tinh. 

4.4. Ban dan tc tinh chü trI, phi hop v(ii các dan vj lien quan tham mixu, 
xuât UBND tinh quan tam dâu ti.r xay dirng 11th sinh hoat  van hóa cong dông cho 
dông bào dan tc thiêu so. 

5. Dy minh u'ng ding cong ngh thông tin, nâng cao náng hrc, hiu qua 
hoit dng ella h thông chInh trj, phiic vii ngtrôi dan, doanh nghip 

5.1. Si Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hop vâi các dan vj lien quan 
tham mi.ru UBND tinh: 

- Ban hành và trin khai Chisang trInh hành dng cUa UBND tinE thirc hin 
Nghj quyêt so 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 cüa Ban chap hành Dãng b tinh ye 
chuyên dôi so, do thj thông minh gän vâi cài cách hành chInh. 

- Duy tn, cp th.t Kin true ChInh quyn din tü tinh Ba Rja -VUng Tàu phü 
hop Khung Kiên true ChInh phñ din tir quOc gia và yeu cau phát triên chInh quyên 
so. 

- Xây dirng kin trüc ICT phát tnin do thj thông minh tinh Ba Rja - Vüng 
Thu. 

- Xây drng, phát trin h thng ha tng k thu.t ICT sn sang, dü diêu kin 
tôi thiêu cho phát triên các djch vii dO thj thông minh (giai doan  1). 

- Xây drng Trung tam giám sat, diu hành DO thj thông minh tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu. 
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- Thirc hin K hoach trin khai D an phát trin do thj thông rninh tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu giai dotn 2020 - 2022, djnh huàng den näm 2025, tam nhIn den 
näm 2030 theo Nghj quyêt so 112/NQ-HDND ngày 13/12/2019 cüa HDND tinh 
ban hành kern theo Quyêt djnh sO 71 6/QD-UBND ngày 22/3/2021 cüa UBND tinh. 

- Ban hành và thirc hin k hoach phát trin chmnh quyn din t1r huâng tói 
chInh quyên so giai dotn 2021 - 2025, djnh hithng den näm 2030. 

- Tang cithng dào tao,  bi duong và thirc hin các chInh sách thu h& ngun 
nhân 1irc cong ngh thông tin ye lam vic tai  tinh. 

- Dy rnanh  cOngtác tuyên truyn và ph bin các diing lOi, chü tnrang, 
chInh sách cüa Dãng, pháp 1u.t cüa Nhà nuâc nhäm den các tang ip nhân dan 
nhäm tao  sir dOng thu.n cüa toàn xa hi trong cong cuc phát triên dat nuOc theo 
djnh hung xâ hi chü nghTa. 

5.2. Dài Phát thanh Truyn hInh tinh chü trI, phi hqp vOi các dan vj lien 
quan thrc hin các giãi pháp dôi mâi, nâng cao chat h.rcing hoat dng cüa Dài Phát 
thanh - Truyên hInh tinh. 

6. Thi.rc hin day dü, kjp thôi các chInh sách an sinh xã hi; quan tam 
thãm hôi, dng viên và thirc hin tt chInh sách di vói ngirôi có công; bão v 
trë em, ngán ngfra, giãm s viii tré em b!  xâm hii; bão v, chãm soc ngurôi cao 
tuôi; ngän chn các t nin xã hi xâm nhp vào gia dInh 

6.1. S& Lao dng, Thuong binh và Xä hi chü trI, ph6i hqp vi UBND các 
huyn, thj xâ, thành phô và các dan vj lien quan tham rnu'u UBND tinh: 

- Xây drng và trInh Ban can sir Dâng UBND tinh thông qua dir thào Nghj 
quyêt cüa Ban Chap hành Dâng b tinh vô giám ngheo ben vng cüa tinh giai doan 
2022 - 2025 theo hung nâng chuân nghèo cüa tinh cao han so vâi giai don 2016-
2020 và to chirc triên khai thuc hin. 

- TrInh HDND tinh ban hành Nghj quyt v chun nghèo da chiu giai doan 
2022 - 2025; Nghj quyét phé duyt Dê an giám nghèo ben vmg giai doan 2022 - 
2025; Nghj quyêt nâng rnüc chuân trçl cap xã hi, trg cap tu trang cho dOi tuqng 
bão trq x hi; Nghj quyêt ye müc chi hO tr sàa cha nhà a cho dôi ti.rqng ngui 
có cong vâi cách mng. 

- Thirc hin dy dü ch d, chInh sách déi vái các di tuçing ngithi có cOng 
vâi cách mng, phân dâu 100% h gia dInh chInh sách, nguai có cOng có müc 
song bang ho.c cao hon müc sOng trung bInh cüa dan cu nai cu trü;chInh sách cho 
cac dOi tucmg bão trg xã hi tai cong dOng và tai  các co s& nuOi duOng t.p trung, 
các dôi tuçlng lang thang Co nh, an xin. 

- Quan tam chäm sóc, bão v tré em; ngan ng1ra, giâm s vi tré em bj xâm 
hai; giãm t' 1 tré em có hoàn cânh dc bit xuông cOn dithi 1% so vâi tOng so tré 
em; 100% tré em có hoàn cãnh dc bit duçic trçY gilip dithi mci hInh thIrc. 

- Tang cung cOng tác phOng, chng rnai  dam, cai nghin ma tiiy vâ h trq 
nan nhân bj mua ban tr& v giai doan 2021 - 2025; duy trI và phát trien các mô 
hInh cal nghin ma tüy, phOng chông mai  dam, ho trq ngui ban dam tai  cong 
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dng. 

- Hoàn thin thông tin thj tri.thng lao dng, nâng cao cht luqng các phiên 
giao dich viêc lam dê két nôi cung - câu giangi.thi lao dng và ngui sü d%lng lao 
dng. TIch circ ho trg doanh nghip trong tuyên diing lao dng tai  dja phucmg. 

- Xây dirng và trInh HDND tinh ban hành chInh sách thu htit lao dng chit 
lupng cao ye lam vic ti tinh. 

- Tang cung kiêm tra, có ch tài xü' l, yêu cu các chü doanh nghip thirc 
hiên day dñ, kjp thô'i các loti bào hiêm và nh&ng quyên igi hgp pháp cho ngui lao 
dng theo quy djnh. 

- Dua các hott dng dào to ngh vào trithng ph thông dan tc ni trü. 

-' Xây dirng và trin khai D an nâng cao chit hrçing nguôn ngân lirc dáp 1rng 
yêu câu phát triên trén dja bàn tinh. 

- Xây dirng Chuong trInh hành dng (hoc K hoach) cüa Ban chap hành 
Dang bô tinh thuc hiên Nghi quyêt (hoäc Kêt luân) cua Hôi nghi Trung uong 7 
khóa XIII ye mt so van dê ye chInh sách xã hti giai doan 2012 — 2020. 

6.2. Ban Dan tc tInh chü trI, phi hçrp vi UBND các huyn, thj xã, thành 
phô và các dan vj lien quan tham muu UBND tinh: 

- Ban hành và trin khai K hoch thirc hin Chuang trInh m11c tiêu quôc gia 
phát triên kinh tê - xA hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi trên da bàn 
tinh Ba Ra - Vllng Tàu giai domn 2021 - 2025. 

- Xây di.rng và trInh HDND tinh ban hành Nghj quyêt ye quy djnh h trg chi 
phi h9c tp dOi vth sinh viên là ngui dan tc thiêu sO trên dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu. 

- Ban hânh Kê hoch trin khai thixc hin D an giãrn thiêu tInh trng tao hon 
và hon nhân cn huyêt thông trong v1ing dan tc thiêu so giai doan 2021 - 2025 
trén dia bàn tinh Ba Rja - Vllng Tàu. 

- Thirc hin các chInh sách cho dng bào dan tc. 

6.3. S Xây drng chü trI, ph hcip vOi UBND các huyn, thj xA, thành ph 
tham muu UBND tinh ban hành và thirc hin Chuang trInh, Kê hoch phát triên 
nhà a tinh giai do?n 2021 - 2025. 

VII. ye hqp tác, lien kêt vói cac tinh, thành phô trong khu vlyc mien 
lJông Nam Bl, Vllng kinh tê trQng Cliêm phIa Nam và phát triên các do thj, 
khu vtrc ella tinh 

1. UBND thành pM Vung Tàu chll trI, pMi hçip vOi các dan vj lien quan tham 
muu UBND tinh: 

- Xay dirng và trInh Ban can sir dâng TJBND tinh thông qua dir thâo Nghj 
quyêt Ban Thuông vu Tinh üy v phát trin thành pM VUng Tàu den nãm 2025. 

- Trin khai thirc hin Chuong trInh phát trin do thj thanh phô VUng Tàu den 
närn 2035. 
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2. UBND huyn Con Dáo chili trI, phOi hqp vi các dan v lien quan tharn 
miiu UBND tinh: 

- Xay dirng và trInh Ban can sir dâng UBND tinh thông qua dir thào Nghj 
quyêt ye phát triên Con Dâo den nàm 2025. 

- Trin khai thirc hin Diu chinh quy hoach Con Dão dn näm 2030 sau khi 
thrçic Thu tithng ChInh phü phê duyt. Huy dng các nguôn von tp trung dâu tr 
ha tang cung ilrng din, tIch trü nguôn nuâc, dâu tii ma rng san bay CO Ong, xir 1 
rae thai dáp img nhu câu phát triên kinh tê - xã hi trithc mat và dài han.  Tiêp tçic 
thirc hin Quy hoach tong the Khu du ljch quôc gia Con Dáo, tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu den nàm 2030 dâ ducic Thu tuóng ChInh phü phê duyt. 

3. Si K hoach và Du tu chü trI, phi hqp vói các dan vj lien quan tham 
mru UBND tinh: 

- Rà soát, quy hoach, djnh huang và phát trin các không gian kinh t mth cüa 
tinh, các vüng ph1i cn san bay Long Thành, c11m câng Cái Mép Thj Vâi trong 
Quy hoach tinh Ba Rja - Vüng Tàu thii kS'  2021 - 2030, tam nhIn den näm 2050. 

- Thirc hin thu hut du tu phát trin du ljch d9e tuyn yen biên Vüng Tàu - 
Long Hài - Phithc Hâi - Ho Tram - BInh Châu theo huàng cao cap, khai thác tôi da 
hiu qua qu dat hai ben tuyên dix?mg yen biên, các khu do thj, khu du ljch, thu hñt 
nhiêu dirán có thuang hiu quôc tê, san phâm du ljch da dang; trong do quan tam 
thu hut dâu tu, thüc day phát triên khu virc Long Hâi - Phuac Hái - Ho Tram. 

4. S Xây dirng chU trI, phi hçp v1i UBND các huyn, thj xä, thành ph và 
các dun vj lien quan tham muu UBND tinh thirc hin hoàn thành Chuang trInh 
phát triên do thj tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan  näm 2015 den näm 2025; trong 
do tp trung phát triên, nâng cap h thông các do thj hin cO và thu hut dâu tu các 
do thi mOi theo hithng phát triên do thj thông minh, chat luqng cao, có môi truang 
song Va lam vic tot. 

5. UBND thành ph Ba Rja chü tn, phi hqp vai các dun vj liênquan tham 
mmj UBND tinh tiêp tiic dâu ti.r hoàn thin các tiêu chI và nâng cao chat luqng do 
thj loai II cüa thành phô Ba Rja tao  tién d dê xây dirng thành phô dat  chuân do thj 
loai I trong thai gian tâi; trong do, tp trung phát triên Khu du ljch Nüi Dinh, do thj 
Tây Nam dê tao  dng lirc, sire lan tOa, thOc day phát triên kinh té cho thành phO. 

6. UBND thj xâ Phu M chü trI, phi hqp vói các dun vj lien quan tham muu 
UBND tinh: 

- Phê duyt và trin khai Quy hoch chung xây dirng thj xâ Phili M vai djnh 
huang là trung tam cOng nghip, eâng biên, djch vi hu can càng cilia tinh và khu 
virc, phát triên l do thj loai I trong thai gian tâi. 

- Rà soát, diu chinh và xây dirng mói các quy hoach  phân khu, chi ti& phü 
hçp vOi diu chinh quy hoach chung ducic duyt. 

- Ban hành và trin khai Chuang trInh phát trin do thj thj xã Phü M5 dn 
näm 2025 và djnh huang den näm 2030. 

7. UBND huyn Long Din, UBND huyn Xuyên Mc chü trI, phi hqp vâi 
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các dan vj lien quan tharn misu UBND tinh tp trung du tir d hoàn thin các tiêu 
chI con thiêu cüa thj trân Long Diên và Long Hài - huyn Long Diên, thj trân 
Phuc Biru - huyn Xuyên Mc dê nâng len do thj loai IV và phân dâu dat  do thj 
'°aj III nhäm bão dam chirc näng là do thj v tinh vüng tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

8. Sâ Tài nguyen và Môi trixOng; UBND các huyn: Châu Dirc, Xuyên Mc, 
Dat DO, Long Diên chü trI, phôi hQp vói cac danvj lien quan tham mixu UBND 
tinh tao  qu dat sach,  dâu ti.r hoàn thin ha tang dé thu hut dâu tir các dir an nông 
nghip cong ngh cao dê phát triên hành lang kinh te nông nghip tai  các huyn 
Châu Dirc, Xuyên Mc, Dat DO, Long Diên, gän vâi xây dirng nông thôn mâi. 

9. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, phi hcip vái UBND các 
huyn, thj xã, thành phô và các dan vj lien quan tham rnlzu UBND tinh khuyên 
khich các to chirc, Ca nhân hInh thành các chuôi lien kêt trong nông nghip gop 
phân nâng cao giá trj nông san, tang thu nhp cho ngithi nông dan. 

VIII. Nâng cao hiu qua hot dng di ngoi theo hir&ng chü dng, mang 
1i lçri Ich thit thrc, gop phn quãng bá hInh ãnh, tim näng, lçri th cüa tinh 

Sâ Ngoi vv thU trI, phi hçip vâi các dan vj lien quan tham mini UBNID tinh: 

- Ban hành và trin khai K hoach boat  dng di ngoai cUa tinh giai doan 
2021 -2025. 

- ChU dng tIm hiu, dánh giá, xác djnh các nrnc, các dja phucing có th 
manh dê thiêt 1p môi quan h hcip tác dáp irng miic tiêu dôi ngoi cUa tinh. 

- ThUc dy thirc hin và nâng cao hiu qua các bàn ghi nhr, thOa thun hçp 
tác dä k; thu&ng xuyên rà soát, dê xuât diêu chinh, châm dirt nhItng ban ghi nba, 
thOa thu.n hçip tác không cOn phU hqp. 

- S&p xp t chac b may, nâng cao nàng 1irc cho di ngU can b lam cong tác 
dôi ngoi dê tham milu chU dng, hiu qua han ye cong tác dôi ngoai cho tinh. 

- Thirc hin cOng tác tuyên truyn và quáng bá hinh ành dja phirang thông qua 
các chuyên Cong tác & nu&c ngoài, qua mng lithi phóng viên báo chI nithc ngoài 
và trong các chuyên thäm và lam vic cUa các doàn khách quOc tê tai  tinh. 

- Thirc hin Chuong trInh hcip tác và 4n dng vin trçr phi chInh phU nu&c 
ngoài tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 2021 — 2025. Tang cu&ng chi dao  cong tác 
dôi ngoi Nhân dan, 4n dng vic tài trq và tiep nhn các dir an tài trçl cUa tO chUc 
phi ChInh phCi nithc ngoài, các ngun tài trg khOng hoàn lai  cUa nuOc ngoài báo 
dam chat chë, phát huy hiu qua. 

- Dy manh  các  hoat  dng quân l nhà nu&c ye dôi ngoi tren các linh virc 
lãnh sir, bão ho cong dan, cOng tác ngu&i Vit Nam & nuóc ngoài, các to chüc phi 
chInh phU nu&c ngoài,... 

IX. Nâng cao chat hrçrng, hiu 1irc, hiu qua, trách nhim ph.c vtj Nhân 
dan cüa b may chInh quyên và dy minh cal cách tir pháp 

1. Sâ Ni vi chU trI, phéi hqp v&i các dan vj lien quan tham mini UBNT) tinh: 

- Ban hành và trin khai K hoach cài each hành chInh nhà nu&c giai doan 
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2021 - 2025 trên dja bàn tinh; phn du cac chi s PAPI, PAR Index cüa tinh du'gc 
xêp hing trong nhóm 10 tinh, thành cao nhât Ca nithc. 

- Tiêp tiic trin khai hiu qua vic thrc hin co ch mt cüa, mt cira lien 
thông trong giài quyêt thu titc hành chInh; dua mt so thu t1ic hành chInh cüa cci 
quan Trung uang dóng trên dja bàn tinh vào thirc hin tai  b phn rnt cira. Bâo 
dam giài quyêt thu tjc hành chInh theo phumg thüc 4 tti chô; phân dâu t 1 ngi.thi 
dan hài lông dat  85% và ho so giái quyêt dung hn dat  98%. 

- Trin khai có hiu qua vic tip nhn, xü 1 phán ánh, kin nghj cüa cá nhân, 
to chirc ye quy djnh hành chInh de kjp thyi tháo gôr khó khãn, vrn9ng mac cüa cá 
nhân, to chüc. 

- Thirc hin rà soát, sp xp t chüc b may cüa các Co quan, t chIrc tü tinh 
den co sâ tinh gun, boat dng hiu lirc, hiu qua và phü hqp vói dc diem tInh hInh 
cüa dja phuang, dáp üng yêu câu dôi mói, xây d%mg h thông chInh trj theo hithng 
tang cumg vai trô länh dao  cUa Dàng, nâng cao hiu 1?c,  hiu qua quán l Nhà 
nithc; dông thai thirc hin tinh giân biên chê gän vi Co Call lai,  nãng cao chat 
hxçing, sir ding hiu qua di ngü Can b, cong ChüC. Thirc hin viC sap xêp lai  Các 
CO quan chuyên mon thuc UBNID tinh, UBND cap huyn theo quy djnh cüa Nghj 
djnh so 107/2020/ND-CP và Nghj djnh so 108/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 cüa 
ChInh phü. 

- Thuôrng xuyên t chuc dào tao,  bM duO'ng nâng cao trinh d chuyên mon, 
nghip v11 cho CáC can b, cong ChuC, viên chüc nhãm xây dirng di ngü can b, 
cong chüc vüng Chuyên môn, nghip v11, có dao  duC, ttfl tam, trách nhim, khà 
näng hành dng, xtr l hiu qua cOng vic duçic giao. 

- Tang cithng cOng tác thanh tra, kim tra Cong vçi; kiên quy& xu 1 nhüng 
Can b, cOng chüc nhüng nhiêu, dun day trách nhim. 

- Tng hcrp, rà soát, b sung quy hoach  Cong chuc, viên chuc lãnh dao,  quàn 
1)2 nhiêm kS'  2016 - 2021 và nhiêm kS'  2021 -2026. 

- Trin khai thi tuyn chuc danh lãnh dao,  quàn 1)2 cp sâ, Cap phông và tixong 
throng tai  các co quan, don vj; thi tuyen cOng chüc hành chInh. 

2. Sâ Tai chInh chü trI, phi hop vth các Co quan, don vj lien quan tãngcithng 
cOng tác kiêm tra, giám sat vic thirc hin và báo cáo kêt qua thirc hin chê dt tir 
Chü, tr chu trách nhim tai  các co quan Nba nuc, don vj six nghip. 

3. Si Tài chinh, Sâ K hoach yà Du tu theo chüc nàng, nhim yu diicc giao 
rà soát, xác djnh nhüng cOng yiêc ma CáC co quan Nhâ nuâc, don yj s1r nghip hoat 
dng khOng hiu qua và có kê hoach thirc hin xã hi hóa; phát triên mô hInh hop 
tác cong - tu de nâng cao chat 1uçng phiic yu Nhân dan. 

4. Van phông UBND tinh chU trI, phi hop yvj các don yj lien quan tham 
mu'u UBND tinh: 

- Tiêp tltC câi tin cOng ngh, nang cao cht lucing thông tin Cong thông tin 
diên tü cüa tirih. 

- Vn hành hiu qua Trung tam djch vii hành chInh Cong cüa tinh. 
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5. Các sâ, ban, ngành và UBND các huyn, thj xa, thành ph nâng cao chit 
hzqng các Trang thông tin din tü. 

6. Sâ Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hçip vói các sâ, ban, ngành và 
UBND các huyn, thj xã, thành phô tham misu UBND tinh: 

- Bão dam cung c.p 100% djch vii cong trrc tuyn müc 3, 4 ti các si, ngành, 
dja phucing. 

- Hoàn thin và trin khai hiu qua phn mm mt cüa thng nht 03 cp d 
tang cix&ng hiu qua trong 1rng diing Cong ngh thông tin và phát huy hiu qua hoit 
dng cüa B phn mt ci:ra các cap. 

7. Sâ Tii pháp chü trI, phi hçip vói các don vj lien quan tharn rnu'u UBND 
tinh: 

-, Kim soát chat chê vic ban hành các van bàn quy phm pháp 1ut nhât là 
các van dê pháp l lien quan den quyên, igi Ich hçip pháp, chInh dáng cüa ngiiñ 
dan, to chüc, doanh nghip, ngän ng1ra hu qua, tác hai  do van bàn trái pháp 1ut 
gay ra dôi vâi xã hi. 

- ThiRing xuyên rà soát, h thng hóa van bàn quy phm pháp 1ut do tinh, 
trung uang ban hành nhàm kjp thai phát hin nhctng van bàn hêt hiu hrc, chông 
chéo dê süa dôi hoc kiên nghj sira dôi, bô sung, thay the theo diing quy djnh. 

- Dào tao,  bi duorng nâng cao trInh d, k5 näng, nghip vii, phm chat dao 
dirc cho di ngü can b lam cong tác tu pháp, bô tr tu pháp. 

- Xây dirng Chiiong trInh hành dng (hoc K hoach)  cüa Ban chp hành 
Dâng b tinh thirc hin Nghj quyêt (hoc Kêt 1un) cüa Hi nghj Trung uong 6 
khóa XIII ye Chiên luçic xây dirng và hoàn thin Nhà nithc pháp quyên xA hi chü 
nghia Vit Nam den näm 2030, djnh huàng den näm 2045 (trong do có ni dung 
ye xây dirng, hoàn thin h thông pháp lu.t và to chüc thi hành pháp lut, cài each 
ti.r pháp và cái each hành chInh. 

X. Dy mnh cong tác phông, chng tham nhiing, tang phi; giãi quyêt 
khiêu ni, to cáo 

Thanh tra tinh chü trI, phôi hcip vó'i các don vi, lien quan tham rnu'u UBND 
tinh: 

- Thirc hin dng b các giâi pháp v phông, chng tham nhQng, lang phi; 
thirc hin tot cOng tác kiêm soát tài san, thu nhp theo Lut Phông, chông tham 
nhüng näm 2018; xem xét, xir 1 trách nhim cüa ngi..thi dimg dâu co quail, to chic, 
don vj khi de xày ra hành vi tham nhüng...; thiRmg xuyên cp nht, theo dôi và 
tong hçip báo cáo két qua tiên d xü 1 các viii vic tham nhüng da phát hin. 

- Trin khai Phn mm kê khai tài san, thu nhp cüa can b, cOng chirc trên 
dia bàn toàn tinh. 

- Trin khai các cuc thanh tra theo k hoach hang näm và các cuc thanh tra 
dt xuât có tr9ng tam, tr9ng diem; dông thai, barn sat tiên d, ban hành kêt lun 
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thanh tra dung th?yi han  quy djnh; thirc hin nghiem vic cong khai kt luân thanh 
tra; thirc hin có hiu qua cOng tác theo dôi, x1r 1 sau thanh tra. 

- Trin khai Phn mm quân 1, tng hçip cOng tác thanh tra, kim tra. 

- Thtrc hin nghiêm tue quy djnh v trách nhim cUa ngu&i dung du cp üy 
trong cOng tác tiêp cOng dan, dOi thoai trrc tiêp vci dan và x1r 1 nhüng phân ánh 
kiên nghj cüa Nhân dan; thrc hin cong tác thanh tra trách nhim cüa Chü tjch 
UBNDcac cap và Thu trithng Co quan, dan vj trong vic th%rc hin Lust  Khiêu nai, 
Lu.t To cao, Lut Tiêp cOng dan. 

- Giãi quyt các vii vic mâi phát sinh, báo dam dat  85% cac vii vic dn hn 
phâi giãi quyêt. To chüc theo dôi, kiêm tra vic thi hành các quyêt djnh giái quyét 
khieu nai,  quyêt djnh xi'r 1 to cáo dä có hiu 1irc pháp 1ut, phân dâu dat  t' 1 90% 
tth len. 

- Khai thác hiu qua Phn mm xu 1 don thu, giâi quy& khiu nti, t cáo. 

XI. Bão dam quc phông, an ninh 

1. Bô Chi huy Quân s1r tinh, B Chi huy B di Biên phông tinh chü trI, phôi 
hçp vâi các d(m vj lien quan tham mini UBND tinh: 

- Thrc hin các giãi pháp tang cithng tim hrc qu& phông an ninh vüng chc 
kêt hqp vOi phát triên kinh tê - xã hi. Git vüng on djnh an ninh chInh trj, trt tr 
an toàn xã hôi trên mci linh virc. 

- Tang cung cong tác di ngoi quc phông theo D an dA xác djnh bâo dam 
1 trinh, có tr9ng tam dat  hiu qua thiêt thirc, gop phân tang cu&ng môi quan h 
doàn kêt, httu nghj, ngän ngi'ra nguy cci xung dt bão v To quôc tr sam, tt'r xa. 

- Quán trit, trin khai, ci1 th hóa các Chin luqc cüa Dâng v nhim v11 quc 
phèng, an ninh báo v To quôc. 

2. Bô chi huy Quan sir tinh chü tn, phi hcip vi các dan vj lien quan tharn 
mini UBND: 

- Hoàn thành xây dirng cong trInh phông thu cp tinh; 80 - 90% cong trInh 
phông thu cap huyn; nâng cao khâ näng phông thu cho COn Dao. 

- Di mâi, nâng cao chit lucmg cong tác tuyên truyn, bi duOng v kin thuc 
quôc phông, an ninh cho các dOi tuçing. 

- Trin khai thirc hin có hiu qua D an cüa B Quc phông ye xây di,rng Hâi 
di dan quân thu?mg trirc tham gia báo v chü quyên biên, dão trong tInh hInh mài. 

3. COng an tinh chü trI, phi hcp vói các don vj lien quan tham mini UBND 
tinh: 

- Tang cuing cOng tác bào v bI mt nha nuâc, bão dam an toãn, an ninh 
mng cho the co quan, don vj. 

- Xü 1 kjp thai các tin báo t giác ti pham; thirc hin quy& 1it, dng b các 
giãi pháp, kiên quyêt khOng dê xay ra ti pham có to chüc phüc tap và dOi tixqng 
"xã hôi den"; kiêm chê, kéo giám ti phm hInh sr, kinh tê, t nn xã hi, ma tay, 
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rnôi tru&ng và tai ntn giao thông. Diu tra lam rO các viii an dat  trên 75%; riêng t 
l diêu tra khám phá an các vii an hInh si1 rat nghiêm tr9ng và dc bit nghiêm 
tr9ng dat 95% tr len. Giám các loai  ti phm It nhât 5%; tai nan  giao thông hang 
nãm giám It nhât 5 - 10% trên cá ba tiêu chi. 

B. TO CHC THIXC HIN 

1. Chü tjch và các Phó Chü tjch Uy ban nhân dan tinh chju trách nhim chi 
dao, giám sat vic thirc hin các nhim vii theo ngành, linh virc duçc phân cong 
ph trách. 

2. Giám dc các si, ban, ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành phô; Thu truOng các dan vj có lien quan có trách nhim: 

- Xây drng k hoach d t chirc trin khai thrc hin di vi nhrng ni dung 
nhirn v duçic giao và thuc trách nhim cüa ngành, dan vj mInh; báo cáo kjp thai 
cac khO khãn, vu'àng mac phát sinh va dê xuât bin pháp th 1 trInh Uy ban nhân 
dan tinh quyêt djnh. 

- Djnh ki báo cáo kt qua thirc hin vào ngày 20 hang tháng dôi vai báo cáo 
tháng, qu I và 9 tháng; ngày 05 tháng 06 dOi vai báo cáo 06 tháng Va ngày 05 
tháng 11 dôi vOi báo cáo cá nãm, güi ye UBND tinh và dông g1ri Sâ Kê hoach và 
Dâu tu dê tong hgp chung. 

3. Giao Van phOng UBND tinh, Si K hoach và Dâu tu theo dôi tmnh hInh 
thirc hin các nhim vi, tong hçTp, tham mixu Uy ban nhân dan tinh chi dao  giái 
quyêt kjp thai các vtthng mac phát sinh./. 

(Kern theo Phu luc 1 và 2) 

No'i nhân: 
- Van phôiig ChInh phit; 
- Các B: Kê hoach và Dâu tu, Tài chInh; 
- TTr. Tinh Uy, TTr. I-IDND tinh; 
- Doàn DBQH tnh, UBMTTQVN tinh và các 
co quail doan the cp tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Uy viên UBND tinh; 
- Các sO, ban, ngành; 
- Dài Phát thanh Truyên hInh; 
- Báo Ba Rja - Vihig Tàu; 
- Trung tam Cong báo tinh; 
- UBND các huyn, tii xã, thanh phô; 
- Lu'u: VT, TH. 
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