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I. Boi canh thirc hiçn ke phat hoch trien kinh te - xa h9l nam 2020
Näm 2020 là näm cu6i thirc hin nhirn vij k hoch phát trin kinh t - xã
hi 5 näm 2016 — 2020, Dáng b và chInh quyên các cap toàn tinh dâ tp trung triên
khai các giâi pháp nhãm dam bào thirc hin các mic tiêu, nhim viphát triên kinh
tê - xã hi 5 näm 2016 — 2020. Tuy nhiên, ngay tü nhüng tháng dâu näm 2020 tInh
hInh djch bnh Covid- 19 dã tác dng gay dão 1n các hoat dng kinh té - xä hi cña
các mróc trên the giIi ciing nhu cüa nuâc ta.
Trên dja bàn Tinh dã phài chuyn hu&ng diu hành phát trin kinh t - xA hi
rnlic tiêu, nhim vii
phü hçip vâi yêu câu kiêm soát, phông ngüa djch beth. Mt
phát triên kinh tê - xã hi không the tiêp tVc thirc hin trong diêu kin djch bnh;
mt hott dng phài thay dôi, diêu chinh kê hoch phucing thüc thirc hin; hoat
dng san xuât kinh doanh cüa doanh nghip gp nhiêu khó khän, nhât là các doanh
nghip khu virc djch viii du ljch.
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1. V tang tru&ng kinh t
- Tng san phrn trên dja bàn (GRDP) tth du thô và khI d& dir kién cà nàm
tang 3,3%, thâp hon ké hoch dê ra là thng 7,5%.

- Co cu kinh t 2020: nông nghip, lam nghip và thüy san 11,98%; cOng
nghip - xây d%rng 58,66%; djch vii 35,6%; so vói näm 2019 co câu kinh tê có xu
hithng chuyên djch tang t tr9ng cong nghip — xây dimg Va giãm t trQng CáC
thành phân con la•
2. V thiyc hin co cu 1i tung ngành, linh vurc
2.1. V cong nghip
Djch bnh Covid-19 dâ tác dng gay nhiu khó khàn cho san xut cong
nghip, nhixng giá trj san xuât cOng nghip tth dâu khI van duy tn duge müc tang
trithng kM vói dr hen tang 8,06%, thâp hon khoâng 1% so vâi kê hoach (tang
9,05%). Trong nàm 2020, dr kiên së có them 22 dr an san xuât cong nghip l&n di
vào hot dng. Co câu ni b ngành cong nghip tiêp tic chuyên djch theo hithng
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tang dn t tr9ng cong nghip ch bin, ch tto; iãm t trçng cong nghip khai
thác. Näm 2020, t trçng cOng nghip chê biên, chê to chiêm khoàng 87,7% trong
tng giá trj san xuât cong nghip tth dâu khI.
Trong nàm 2020, các khu cong nghiêp trén dja bàn tinh dr kin thu h& dirqc
45 di,r an du tr vâi thng von dâu tu däng k quy dôi tuang duang 420 triu USD;
tng din tIch dt si'r diing lOOha. Dir kiên den cuôi nàm 2020, t' 1 lap day các khu
cong nghip dat 52,45% trén 15 khu cong nghip dirçic thành 1p và 62,35% trên 13
khu cong nghip dang hoat dng.
2.2. V nông, lam, ngtr nghip
So vói các khu virc cOng nghip và djch vii, tác dng cüa djch bnh Covid-19
dn san xut nông, lam, ngu nghip It han. Giá trj san xuât nOng nghip dir kiên
tang 2,81% (kê hoach dé ra là tang 3,46%); giá trj san xuât lam nghip dr kiên tang
1,1% (ké hoach tang 1,1%); giá trj san xuât ngu nghip dir kiên tang 3,92% (kê
hoch tang 3,91%).
Cong tác phông chng djch bnh trén cay trng, 4t nuOi duçc trin khai thirc
hin dông b không dé xãy ra các djch bnh a quy mô kn; riêng bnh djch tá heo
Châu Phi dã duc không chê, den nay không phát sinh them ô djch rnâi. Din tIch
gieo trông cay hang näm nàm 2020 dat 59.94 iha và tOng din tIch trông cay cOng
nghip lâu näm khoãng 58.500ha. Giá trj san phâm thu duqc trên 01 ha dat trông
tr9t bInh quân toàn tinh näm 2020 uóc dat 109,94 triu dông/ha. lông san luqng thjt
hai các loai nAm 2020 khoàng 118.299 tan, tôc d tang 6,5%/näm.
Dã trng duçic khoãng 643ha rirng. T' l che phü cay xanh duçic duy trI n
djnh là 43,94% trong do t l che phü rl'rng là 13,7%. Các tru&ng hqp vi pham pháp
lut ye bâo v rung nhu: khai thác, vn chuyên lam san, lan chiêm dat rirng, xây
dirng trái phép... bj phát hin kjp thai và xfr l nghiêm minh'.
Tng san h.rçing thüy san khai thác näm 2020 khoâng 352.000 tin. Nhng
nghê khai thác gân bi gay suy kit nguOn lçi thu5r san dang giám dan. Dâ thành 1p
346 to dôi doàn kêt khai thác trên biên vai 2.453 tàu cá và 2.222 thành viên. Các
nhiêm vii, giâi pháp khäc phic cánh báo "The yang" cüa Uy ban Châu Au ye chong
khai thác hái san bat hap pháp theo Chi thj so 45/CT-lTg ngày 13/1 2/2017 cüa Thu
tixàng ChInh phü tiêp tic di.rçc tp trung thirc hin; trong 8 thang dâu näm 2020
khOng ghi nhn thông tin tàu cá tinh Ba Rja - Vüng Tàu vi phm vüng biên nuâc
ngoài.
Tng din tIch nuôi trng thüy san khoãng 6.800ha. San luqng thug san nuôi
näm 2020 dat khoáng 19.000 tan, tôc d bInh quân tang 4,78%/näm. Trong ca câu
san pham thüy san nuôi, san hrqng torn chiem khoâng 3 0-40%. Giá trj san phâm
tinh trën 01 ha mt nixâc nuôi trOng thüy san den näm 2020 i.róc dt 2 13,95 triu
dông. Hin dang triên khai cOng tác di dai các ca sa chê biên hái san vào các ciim
ché biên hái san tp trung t?i xä Lc An huyn, huyn Dat DO và xa BInh Châu,
huyn Xuyên Mc.

'Nam 2020 phát hin và xCr I' 26 v vi pham.

Dã trin khai các nhim vi; giãi pháp phát triên nông nghip irng diing cong
ngh cao. Vê trông tr9t, den nay trên dja bàn tinh có 45 ca s& san xuât rng diing
cong nghé cao vâi din tich san xuât 2.558ha, trong do cO 2.527 ha dang san xuât
vâi san 1ung i.róc d.t 27.830 tânlnãm; ngoài ra, có 16.189 ha áp dung tuói nuâc tiêt
kim, tuâi nuOc kêt hqp dinh dixông, tiêt kim duqc nhân công, tü do tang hiu qua
sânxuât. Vê than nuôi có 131 trang trai nuôi heo, gia cam rng d1ing cOng ngh cao,
chiêm 27,5% tong dan chän nuôi gia cam và 59,3% tOng dan chän nuOi heo. Vê
nuôi trông thüy sãfri và san xuât giông có 18 ca sâ üng dung cong ngh cao vOi din
tIch 352 ha, trong dO dang san xuât 222ha, san hxqng izóc dat 1.82 1 tânlnãm và 4,8
con giông/nãm.
2.3. Vê d!ch viii
- TInh hmnh giá câ trên dja bàn tinh n djnh, chi s giá tiêu dung tháng 7 tang
0,62% so vâi thárg trithc và tang 4,15% so vâi tháng cüng ks'; bInh quân 7 tháng
nAm 2020 tang 4,22%. Tfâc chi so giá tiêu dung (CPI) näm 2020 tang khoáng 5%.
- Hoat dng mua s.m t?i các trung tam thLrang mai, siêu thj và các chq truyên
thông dang dan khOi phc sau thii gian thirc hin giàn cách xã hi do ânh hixâng
djch Covid-19; tuy nhién tong mirc ban lé hang boa di! kiên chi thng 9,01%, thâp
hn kê hoach dé ra (tang 14,03%). Dâ xây drng ké hoach chuân bj hang hóa, bâo
dam can dôi cung[ câu, bInh on thj tnrông i:rng phó vOi djch Covid-19 trén dja bàn
tinh. Các hoat dng thanh tra, kiêm tra, quàn l thj tnr&ng duc chñ tr9ng; t.ptrung
vào các nhim vii dâu tranh chông buOn lu, buôn ban hang cam, hang giâ; chông vi
phm trong kinh doanh và v sinh an toàn thc phâm, kiêm tra vic chap hành pháp
1u.t trong chInh sách giá, gian 1n thi.wng mai, quyên sâ hüu trI tue...
- Kim ngch xuât khu trü dAu khI dl! kin dat 5.322 triu USD, tang 6,55%,
thâp hcin ké hoach dé ra là tang 10,07%. Xuât khau trén dja bàn tinh tAng trtr&ng trâ
iai• Tuy nhién xuât khâu sang mt so quôc gia vn giãm do ânh hix&ng cüa djch
Covid-19 nhu Thai Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Han Quôc, Dài Loan,
Bangladesh, Trung Quôc,... (thj trithng Châu A); M5, Brazil (thj tru&ng Châu M5').
Kim ngach nhp khâu dix kién dat 7.225 triêu USD, tAng 4,35%, thâp han kê hoach
dé ra là tang 8,99%.
- Doanh thu 4n tâi, kho bAi và djch vi h trçi vn tâi dr kin giàm 8,92% (
kê hoach tang 9,61%); trong do djch vi cáng di! kiên tAng 4,14%, (ké hoach tang
7,05%). DA triên khai nhiêu thim vi, giài pháp ye phát triên câng, djch vli logistic
nhu: Phê duyt báo cáo tiên khã thi dl! an dithng cao tôc Biên HOa — VUng Tàu; phê
duyt chü tnrclng dâu tix di! an cau Phuâc An, thj xA Phü M, tinh Ba Rja - Vüng
Tàu và huyn Nhon Trach, tinh Dông Nai; Li!a ch9n nhà dâu tu di! fl trung tam
Logistics Cái Mép Ha; trién khai xay drng Dê an dâu tu Trung tam kiêm tra hang
hóa chuyén ngành tp trung tai Cái Mép — Thj Vài.
- Du ljch là mt trong nhüng lTnh vi!c chju tác dng manh cüa djch bnh
Covid-19; doanh thu djch vli lu'u trü khà nAng giàm 12,72% (kê hoach tang
17,86%). Dê tang ct.thng cong tác quân l vàthüc day phát triên du ljch trên dja bàn,
tinh dA ban hành Kê hoach phát triên san phâm du ljch cong dOng den nAm 2025 và
Quy chê quàn l Khu du ljch quôc gia Con Dào; dang hoàn thin Dê an Nghién c1ru
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thj truông và phát trin ngành du ljch tinhBà Rja - Vung Tàu dn nàm 2025.
- V djch vi tài chInh - ngân hang:
Dâ trin khai kjp thii và My dü các chInh sách h trq theo quy djnh cüa Trung
uo'ng, dng thai t chirc Hi nghj Kt nôi Ngân hang - Doanh nghip tai tinh nhäm
h trçi khách hang gp khó khän do djch Covid-19. Các chi nhánh to chirc tin diing
trên dja bàn tinh dã tIch circ chü dng, cung cap, giâi thiu các chucing trInh, gói tin
ding i.ru dài dê ho trçl doanh nghip, khach hang bj ành hithng b&i djch Covid-19
tiêp cn nguôn von tin dung ngân hang. Két qua: (i) Thirc hin co câu laj thyi han
trâ nçi và gilt nguyen nhóm nçi dôi vâi 388 khách hang, vâi tong dir nçi là 819 t'
dông; (ii) Min, giâm läi vay, gill nguyen nhóm nçi 59 khách hang, vâi dir nq 484 tT
dông; (iii) Cho vay mâi lãi suât iru dâi thâp han so vfri lAi suât cho vay truâc khi có
djch khoáng tü 1-2% cho 4.376 khách hang vói doanh sO cho vay mài liy ké tr
ngày 23/01/2020 dat 14.059 t dông. Dr kiên tong nguôn vOn huy dn tlr nên kinh
te den cuôi näm 2020 dat khoäng 150.000 t' dông, tang 6,55% so vâi dâu nàm.
Dir kiên doanh s cho vay 1y k tü Mu nãm den cui näm 2020 dat khoâng
195.000 t dông, dir nq khoáng 100.000 t' dông, tang 12,15% so vOi dâu nàm.
Trong do khách hang doanh nghip vOi doanh so cho vay khoâng 52.000 t' dông,
dir nci khoáng 37.500 t' dông, tang 4,39% so vâi dãu näm, chiêrn 37,5% tOng dir
nçl. T l nçi xâu ni bang toàn h thông các chi nhánh TCTD den 31/12/2020 dir
kiên khoãng 950 t$' dông, chiêm 0,95% trong tong dir nçi; trong do nçi xu khôi
doanh nghip khoâng 550 t dông, chiêm 1,46% trong tong dir nçi khôi doanh
nghip.
3. V thu, chi ngãn sách
Di,r kin tInh hmnh thu, chi ngân sách Ca näm 2020 nhir sau:
- Tng thu ngân sách trên dja bàn khoàng 70.86 1 t dng, dat 93,2% d toán,
giám 20,8% so vói näm 2019, trong do: thu ni dja khoâng 33.700 t dông, dat
92,47% dr toán, tang 16,57% so vâi nàm 2019.
- Tng chi ngân sách trén dja bàn khoàng 24.492 t dông, dat 103,18% di,r
toán, tang 3 1,39% so vâi näm 2019, trong do: chi dâu ti.r phát triên khoâng 13.177
t dông, dat 105,39% dr toán, tang 41,92% so vOi näm 2019; chi thu0ng xuyên
khoãng 10.805 t dông, dat 100,75% dir toán, tang 15,92% so vth näm 2019.
A A
.
4. Ye dau tir phat trien
Tng vn Mu ti.r phát trin ixâc dat 55.177 t' dông, tang 7,59% so vói näm
2020, trong do von dâu ti.r thirc hin cüa các doanh nghip chiem khoãng 76,2%.
Giá trj giâi ngân von ngân sách tinh quân 1 dn ngày 19/8/2020 là 2.470,645
t dOng, dat 31% tong kê hoach vOn 2020, trong do von ngân sách tinh 2.237,526 t'
dông, dat 30% ké hoach; vOn Trung irang 233,119 t' dông, dat 45% ké hoach (gôm:
Von trong nuâc 188,37 t' dông, dt 42% ké hoach và von nirâc ngoâi 71,550 t)
dông; trong do giái ngân 100% kê hoach vOn tlr näm trii&c chuyên sang là 26,801 t'
dông vâ giâi ngân 44,749 t dông, dat 39% kê hoach vOn nãm 2020). Kê hoach
2020 bô tn khâi cong xây drng mói 42 dir an. Den hét tháng 8/2019 dA khâi cong 9
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dir an; dang du thu 09 dr an, dang l.p và thm djnh thit k bàn ye thi cong —
tong dij toán 24 dir an; tü nay den hêt tháng 9/2020 dâu thâu xong 09 dir an, phé
duyt xong 24 di.r an dang 1p thu tlic và thâm djnh thiêt ké bàn ye thi cong — tong
dr toán; trong tháng 10/2020 sê kh&i cong them 09 dr an, dông thai phê duyt kê
hoch dâu thâu 24 dir an con iaj dê khài cong trong nàm 2020. Du kiên den cuôi
nàm 2020 sê thirc hin và giâi ngãn hét so von ké hoch.
Du kiên näm 2020 cp giy chrng nhn du tu cho 25 dir an d&u tu nuóc
ngoài và 51 di an dâu ttr trong nithc, von dâu tix däng k khoâng 365 triu USD và
8.734 t dông; diêu chinh tang vOn cho 23 dr an dâu tu n.róc ngoài và 05 dci an dâu
tu trong nixc vâi tong von dâu tu dãng k tang them là 1.686 triu USD và 5.452 t'
diông; chap thun 10 ho s nhà dâu tu nuOc ngoài dé nghj gop vOn/mua c
phânlphân von gop. Dir an To hqp Hóa dâu mien Nam Vit Nam dã dixqc Thu
tuàng ChInh phü dông tang vOn dâu tu tü 3.770 triu USD len 5.156 triu USD
(tang 1.386 triu USD), hin dir an dang duc triên khai xây rng. Dir kiên den
cuôi näm 2020, trên dja bàn tinh Co 414 dci an dâu tu nuâc ngoài và 606 dr an dâu
iii trong rnrâc cOn hiu lixc vth tong vOn dâu tu dàng k khoâng 28.580 triu USD
và 302.606 t' dông.
5. V thy'c hin các dt phá chin hrqc
Các ngành, cac cp dã t.p trung trin khai các nhim viI, giâi pháp thrc hin
03 dt phá lan ye: hoàn thin the ché kinh tê thj tris?mg djnh huâng xA hi chO
nghia; phát triên nhanh nguôn nhân lirc, nhât là nguôn nhân hrc chat lucing cao; và
xây drng h thông kêt câu h. tang dông b theo kê hotch dê ra.
- V hoàn thin th ch: Xây drng b may k cucing, hem chInh, hành dng,
phiic vii, tao mOi trutmg dâu tu, kinh doanh thu.n lcii cho doanh nghip và ngi.thi
Siet chat ky cung, ky luât hanh chinh, cOng vu, tao dông luc va ap hxc trach
d
nhim dOi vài tp the, cá nhân, nhât là nguai drng dâu. Môi trurng dâu tu kinh
doanh trén dia bàn tinh tiêp tic duqc câi thin; dã chi dio xi:r 1, tránh sr chông
cheo, trüng 1p trong hoat dng thanh tra giuia các co quan trong quãn 1 nhà nuOc
dôi vOi doanh nghip sau däng k) thành lip, giâm phiên ha cho doanh nghip. Den
nay có 18 s&, ban, ngành, 08 huyn, thj xã, thành phô và UBND các xã, thj trân
thuc huyn Châu Düc trien khai Djch vi cOng mirc d 3, 4. Hin tai, dã thrc hin
cung irng djch vi cOng trrc tuyên 03 cap voi 2.268 thu tvc2 ; trong do dâ cung irng
djch vi cong müc d 1, 2 là 2.268 thu ti1c, müc d 3 là 1.089 thu tiic và müc d 4
1à450thüt%ic.
- V dào tao ngun nhân 1irc: Trong näm 2020 các co sâ dy ngh uâc tuyn
sinh dào tao nghê cho khoâng 3 0.000 nguai. Dã thrc hin ké hoach dâo tao nghê
cho lao dng nông thOn và dào tao nghe cho nguai khuyêt t.t näm 2020; ho tr kinh
phI dào tao nghê cho thanh niên xuât ngü nàm 2020 và ho tr kinh phi dào tao nghê
trInh d so cap và duói 03 tháng doi vâi doanh nghip nhO và vira nãm 2020. Dang
hoàn thin Dê an Phát triên nguôn nhn hrc du ljch tinh Ba Rja — Vflng Tãu den
näm 2025, djnh huâng den näm 2030.
2

Gim: 1.833 thU tiic cAp tinh. 301 thii tçic cAp hiiyn Va 134 thU tc cap xa.
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- V xay dirng kt cu h thng: D bó trI von dâu tu khài cong mài 42 dir
du ti.x vn ngãn sách; dng thii thirc hin các giái pháp nhäm ho trçv các doanh
nghip thüc dy tin d du tu d s&m hoàn thânh dr an dua vào hot dng. Dang
trin khai hoàn thin thu tiic trmnh phê duyt báo cáo tin khã thi dir an thrng cao
tc Biên Hôa — Vüng Tàu dé sóm hoàn thành kêt nôi vâi tuyên cao tôc lien vüng
theo quy hoach; dä phé duyt chü trucrng dâu t.r Câu Phuâc An dê kêt nôi h thông
du?ng lien cáng Cái Mép — Thi Vâi vói các &thng cao toe lien vüng phIa namva
dixng cao tc Bc — Nam. Xây dirng 1 trInh thiic hin 39 di,r an tr9ng diem (gom
16 dr an du tu cong và 23 dir an kêu gçi dâu tu tir von doanh nghip và các nguOn
v6n khác) d thiic day tiên d triên khai cüa các dir an. Dà ban hành Danh muc dr
an kêu gçi dâu ti.r näm 2020 vâ giai don 2021 - 2025 (nguôn von ngoài ngân sách).
an

6. V thirc hin co' cu Ii mt s linh vyc trQng tam
6.1. V co' cu 1i du tir cong
UBND tinh dã ban hành Chi thj s 19/CT-UBND ngày 3 1/12/2919 v diu
hành du tu cong nàm 2020, chi do các ngành, các cap khân truang triên khai thirc
hin k hoach du tu cong ducic giao cüa näm 2020; kiêm soát ch.t ch vic lip,
thm djnh, phé duyt dir an dâu ti.r si:r diing nguôn vOn ngân sách nha nuâc; tang
cuing quán 1 nhäm không phát sinh nçi dçng xây drng ca ban; rà soát nhUng danh
m11c dir an dâu tu cong có the kêu gi xà hi hóa, cong khai minh bach danh mi1c
dâu tu dê doanh nghip có khã näng dâu ttr tham gia.
Xây dimg 1 trmnh thirc hin 16 dr an d.0 tu cOng trçng dim và k hoach giâi
ngân cüa trng dir an dâu Ui cong nhäm kjp thai chi dao các ngành, các
trong
qua trinh triên khai thirc hin các dir an dam báo tiên d. To chirc giao ban xây
dimg c bàn, tháo g khó khän, vi.râng mac trong triên khai các dir an dâu tu công,
nhât là cong tác bôi thixng giãi phóng mt bang cho các dr an tr9ng diem. Dr kiên
den thrc hin và giãi ngân hêt von kê hoach nàm 2020 theo quy djnh.
cap
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6.2. Ye co' cau Ii doanh nghiçp nha ntroc
- Thirc hin sp xp, di mói doanh nghip nhà nuâc theo phung an dã discic
Thu tuàng ChInh phü phê duyt, hin dang thirc hin vic chuyên dôi Cong ty
TNT-lB MTV Lam nghip thành Cong ty TN}ll-1 hai thành viên trâ len.
- Thirc hin k hoach thoái vn nhà nuâc tai 15 doanh nghip có vn nha
nuâc theo danh m1ic thirc hin thoái von giai doan 2017 - 2020 duqc Thu tu&ng
ChInh phü phé duyt, den nay dâ hoàn thành thoái von 01 doanh nghip3, dang thirc
hin các thu tiic dê thoái von nhà nixac dâu Ui tai 11 doanh nghip, dang thirc hin
thu t1c giãi the 01 doanh nghip, 01 doanh nghip không con hoat dng và dang
thirc hin thanh tra vic chap hành các quy djnh pháp 1ut cüa Ngi.rai dai din phn
von nhà nuóc, 01 doanh nghip là COng ty c6 phân Djch vi du lich quOc té tinh Ba
Rja — Vüng Tàu sê thrc hin thoái vn sau khi cO chi
cüa Thu ti.róng ChInh phü
ye xCr l phân vOn dâu tu vào Cong ty Lien doanh Vüng Tàu Paradise.
dao

- Dang trInh Thu tu&ng ChInh phü phê duyt Danh m11c 08 dn vi sir nghip
cOng 1p CO phân hóa.
Cong ty c phn Phát trin cong vith cay xanh vã do thj Vung Tàu.

7
6.3. Ye co câu các to chirc tin diing
Dâ trin khai dn các qu tin diing nhân dan trén dja bàn D an cüng c và
phát triên h thông qu tin ding nhân dan den närn 2020, djnh hithng den nAm 2030
theo chi do cüa NI-INN Vit Narn ti Quyêt djnh so 209/QD-NHNN ngày
31/01/2019; triên khai den các chi nhánh ngan hang thu'ong mui và qu9 tin dung
nhân dan trên dja bàn các ni dung lien quan den day manh c câu 1i h thông to
chüc tin diing và qu tin diing nhân dan gàn vó'i xr 1nçi xâu giai doan 2019 - 2020
theo chi dao cüa NHNN Vit Nam ti cong van so 256/NHNN-TTGSNH ngày
22/4/2019, theo do yêu câu áp dung toàn din các bin pháp quy djnh tti Nghj quyêt
42/2017/QH14 dê day nhanh tiên do xi:r l nçi xâu, tài san bâo dam cüa các khoán
nq xâu, phân dâu dua t' 1 ng xâu ni bang xuông 2%; tp trung rà soát vic phân
loai nq, bão dam phân ánh dung chat luqng khoãn vay, trIch 1p dir phông rüi ro day
dü theo quy djnh,...
Tng s dAu mi t6 chi'rc tin dung trên dja bàn tinh có 50 do'n v, gm: 01 chi
nhánh NT-IC SXH, 01 chi nhánh Ngân hang Phát triên Vit Nam, 12 chi nhánh
NHTM Nhà ni.rOc, 28 chi nhánh NHTMCP, 01 chi nhánh NHLD va 07 QTDND.
7. Ye

cal

7.1. Vê

thin môi truông kinh doanh, phát triên doanh nghip

cal

thin môi tru*ng kinh doanh

DA thuc hiên môt sO chInh sách, giái pháp ye tang ctthng quãn l, nâng cao
nàng lrc cnh tranh:
- Dâ ban hành K hoch hành dng trin khai, thirc hin v tip tiic thirc hin
nhftng nhim vi, giài pháp chü yeu câi thin môi tnrng kinh doanh, nâng cao näng
lirc cnh tranh quôc gia nãm 2020 theo Nghj quyêt so O2INQ-CP ngày 01/01/2020
cüa ChInh phii.
- Ban Thithng vii Tinh üy dA thông qua Chucing trInh hành dng cüa thirc
hin Nghj quyêt so 50-.NQ/TW ngày 20/8/2019 cüa Bô ChInh trj ye djnh hu'âng
hoàn thiên the chê, chinh sách, nâng cao chat Iucing, hiu qua hçip tác dâu tu nixc
ngoài den nãm 2030.
- Dang trin khai xây dirng co' sâ dü 1iu quàn 1 dir an du tu trên dja bàn
tinh; xây dirng Bô chi so DDCI.
A
7.2. Ye phat trien doanh nghiçp
'A

Dix kin cp giAy chirng nhn dang k cho 1.800 doanh nghip thành 1p mdi,
vOi tong vOn dAng k' 19.495 t' dông, tang 12%; däng k tang von cho 310 doanh
nghip, vái so von tang them 7.900 t' dông, tang 49,5%; cap giây chirng nhn dang
k hoit dng cho 190 chi nhánh, van phông di din; däng k giãi the 125 doanh
nghip; dang k tam ngmg hoat dng cho 350 doanh nghip. SO doanh nghip tarn
nglxng, hoat dng tr& lai t1r dâu nãm den nay là 384 doanh nghip. TInh den nay, sO
doanh nghip thirc tê hoat dng là 11.650 doanh nghip, chiëm t' 1 65,54°7o sO
doanh nghip cOn dang k (nãm 2019 là 72,44%).
Thành lap mi 16 hop tác xã, dat 100% k hoach; giâi th 01 hap tác xã. Tinh
den cui nam 2020 trén dja bàn tinh có 140 hap tác xã và 01 Lien hip hap tác xã
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vâi 13.000 thành viên và 5.800 lao dng.
Dâ ban hành và trin khai K hoach thrc hin Quy& djnh 1 362/QD-TTg
ngày 11/10/2019 cüa Thu ti.rOng ChInh phü phê duyt Kê hotch phát triên ben vüng
doanh nghip khu v'rc ti..r nhân den näm 2025, tam nhIn den näm 2030 trên dja bàn
tinh. Tip tijc duçic thirc hin các giãi pháp h trq phát triên doanh nghip nhu: các
chInh sách h trçr doanh nghip ye von, khoa h9c k thu.t, xüc tiên thrnmg mai, lao
dng, ... dugc các Co quan chüc nàng lien quan triên khai day dü theo quy djnh cüa
ChInh phü. Tip t1ic triên khai Kê hoich thirc hin Chrnmg trInh h trçi phát triên
hcip tác xä giai doan 2017 — 2020 và xây dimg Chuong trInh ho trçi phát triên kinh
tê tp the giai don 2021 — 2025.
8. V phát trin khoa hçc và cong ngh
IDa h trçl kinh phi 503 triu dng cho 17 doanh nghip theo Chixo'ng trInh
khoa h9c va cong ngh ho trçY doanh nghip. San giao djch cong ngh trirc tuyên
cüa tinh tiêp t11c ho trq tIch circ nhu câu kêt nOi, dã duyt thành cong 37 gian hang
và 239 san phâm chào mualbán trên san.
HDND tinh dã ban hành nghj quyt quy djnh ni dung, mc chi tir ngân sách
Nhà nisâc dê thirc hin h trg h sinh thai khOi nghip dôi mth sang tao tinh Ba Rja
- Vüng Tàu den näm 2025. IDa thành 1p Trung tam Dôi mOi sang tao và khâi
nghip tinh Ba Rja — Vüng Tàu; dông thii triên khai các giãi pháp day manh khâi
nghip dôi mOi sang tao tinh.
9. V phát trin các linh viyc van hóa, xã hi, cãi thin dôi sng vt cht,
tinh than cüa nhfln dan
9.1. V chàm sóc, bão v sfrc khôe nhân dan
IDa chü dng phông chng djch bnh, giám sat djch t và xi:r l djch sam,
ngän chn kjp thai vic lay lan trên din rng và giãm hu qua cUa djch bnh; dc
bit dà triên khai tIch crc các hoat dng phông, chông djch bnh Covid- 19, den nay
trên dja bàn tinh không ghi nhn truang hqp nào bj nhiêm bnh trong cong dông.
Duy tn t 1 tiêm chüng day dü cho tré em dat 98%, t' suât tü vong m lien quan
den thai san và t' suât ti:r vong tré em a m1rc thâp. Duy trI tOt hoat dng khám chüa
bnh cho nhân dan trong diêu kin phông chông và kiêm soát tot djch bnh.
- Chit luçing bnh vin cOng ngành y t tinh Ba Rja - VUng Tàu duçrc nâng
len, Bnh vin Ba Ra duy trI các thoat dng theo tiêu chI co ô y tê "Van minh, than
thin, hin dai". Nhân viên the co SO y tê duqc tham gia chuong trInh dào tao lien
t11C ye ni dung t.p huân nâng cao k näng giao tiêp; xây dirng phong each, thai d
phiic vt van minh, than thin, không có tiêu circ vOi khâu hiu "Bnh nhân den don
tiêp niêm nO, bnh nhân 0 chäm soc tn tInh, bnh nhân ye dn do chu dáo".
Du kin dn cuôi nàm 2020, t5' l tré em dm91 5 tui suy dinh duông giàm
cOn 6,0%. So giithng bnh/van dan 20,6 giuOng; so bác sT/van dan 8,7 bác sT.
9.2. V giáo diic và dão tio
Trong thai gian thirc hiên CáC bin pháp phOng chng djch bnh Covid-19,
Tinh dã chi dao ngành giáo diic thirc hin các giâi pháp to chuc day trrc tuyén, rà
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soát giám tãi chuang trInh, bão dam hoàn thành ni dung chung trInh hçc k' II,
nám h9c 2019 - 2020 theo ding kê hoach diêu chinh cüa B Giáo diic vâ Dào tao.
Dã thrc hin nhiêu giâi pháp dê nãng cao toàn din chat luqng giáo dic dâo to trên
dja bàn tinh; doi imi ho.t dng nâng cao so luqng và chat krçmg giáo diic mâm non
theo quan diem giáo diic lay h9c sinh lâmtrung tam; 100% ca sà giáo dic mâm non
không Co nn bo hành, không cO van dê ng dc thirc phâm xây ra, dam bão an
toàn tuyt dôi ye the chat và tinh than cho tré.
Trin khai xây dirng mô hInh thI dim trung THPT tir chü chat hxçng cao
dôi vOi 03 TrLthng THPT và djch vi thrc hin tir chü cho 07 Tnr?mg THPT. Dâ
thông kê nang hrc giáo viên tiêng Anh, so giáo viên thiêu cUa môi cap h9c Va
drng Ké hoch ci the dê triên khai thrc hin Nghj quyêt so i 23/NQ-HDND ngày
13/12/2019 cüa HDND tinh ye vic nâng cao nàng lirc sü diing tiéng anh cho hçc
sinh phô thông tr lcp 3 den lap 12 tlr nàm h9c 2019 - 2020 den nàm h9c 2024 2025 trên dja bàn tinh.
Du kin dn cui nàm 2020, t I huy dng s cháu di mk giáo trong d tuôi
92,5%; t 1 huy dng so cháu di nhà tré trong d tuôi 30%.
9.3. V phát trin van hóa — the thao
Do ãnh huang cüa djch Covid- 19 nên nhiu hoat dng van hóa, the thao dà
phâi hüy bO hotc tO chtrc h?n chê hn ye quy mô, so li.rçing. Song các boat dng
tuyên truyên, van hóa và the thao ca bàn vn duqc triên khai theo kê hoach, tp
trung vào các djp k nim; các ngày 1, tét; dông th?yi bô sung nhim vi tp trung
day manh cong tác tuyên truyên phOng, chông djch Covid-19. Dà ban hành Kê
hoach hoat dng cong tác gia dlnh và phOng, chông bao 1irc gia dInh tinh nãm 2020.
Thrc hin l.p h sa cong nhn di san van hóa phi vt th cap quôc gia dOi vâi
Lê Gi Ba Phi Yen. Thirc hin quy hoach khoanh viing bào v di tIch trên dja bàn
tinh; Hoàn chinh Dé an phát triên van hóa d9c tinh Ba Rja - Vüng Tàu den näm
2025, djnh hixâng den näm 2030.
A-

9.4. Ye An sinh xa hç.
Giài quyt vic lam và tao dU vic lam cho 34.000 ltrqt lao dng, dat 100%.
Cong tác tuyên truyên phô biên chInh sách pháp lut lao dng cho ngisai lao dng
trong các doanh nghip duçic quan tam. Hoat dng kiêm tra, giám sat các doanh
nghip trong vic thirc hin chInh sách vâi ngithi lao dng, bào dam an toàn lao
dng và dóng báo hiêm xâ hi, báo hiêm that nghip cho ngiri lao dng dtrqc tang
cu&ng. Các cc sâ giáo dic nghê nghip tuyen mOi 30.000 nguai hçc nghê, dt
100% kê hoach.
Cong tác chäm soc nâng cao di s6ng di tt.rçlng chInh sách duçic thrc hin
chu dáo vâi các chInh sách ci the: giài quyêt ché d dôi vai ngithi Co cong vói each
mng; trq cap tét; giãm tiên mua nhà thuc s& hihi nba rnthc, cap the BHYT; tO
chirc diéu diiàng tp trung, thãm hOi và tng qua... Các chInh sách cho dông bào
dan t)c tiêp tiic duçic trién khai tIch circ.
Thrc hin dy dü, dung pháp lust chInh sách trq cp tht nghip cho ngiRii
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Lao dng; cong tác bâo trq xã hi ducic quan tam4 . Chiing trInh giãm nghèo ben
vung di.rçic triên khai vi nhiêu giãi pháp dông b nhu: Cho vay vOn, cap the bão
him y t 5... Dr kin dn cu6i näm 2020, t 1 h nghèo theo chuân tiêp cn da
chiu cüa Quôc gia giâm con 0,1%.
Cong tác chäm sóc, báo v tré em duqc chü tr9ng; dA giâm t 1 tré em có
hoàn cánh d.c bit xuông dithi 1,2% tong sO tré em.; 100% tré em có hoàn cãnh dc
bit duvc báo v, chäm soc duói các hInh thüc; giâm t 1 gia tang so tré em bj xâm
hai so vâi cüng kS' näm 2019; 100% tré em bj xâm hai khi phát hin duçic ho trçY,
quán 1 ca kjp thii; Dam bão tré em có nguy c rcii vào hoàn cãnh dc bit duqc
quãn 1 và Co CáC bin pháp can thip, trq giüp kjp th&i.
10. V quãn I và bão v tài nguyen và môi trtrOng
Dir kin dn cuM nãm 2020, các chi tiêu môi truàrng thrc hin dat k hotch
dé ra. Cu the: t' 1 khu cong nghip, cim cOng nghip th 1' nuâc thai dat quy
chuân chuân Quôc gia dat 100%; t' 1 co sâ san xuât xây dirng mi áp diing cong
ngh tiên tiên hoc trang bj các thiêt bj giãm thiêu 0 nhiêm, x1r 1 chat thai dat tiéu
chuân mOi truâng dat 100%; t' 1 chat thai nguy hai duqc thu gom vá xü 1 dat tiêu
chuân quôc gia dat 95%.
Dâ du ti.r hoàn chinh, dira vào vn hành Trung tam diu hành quan tr&c d
tiêp then dü 1iu quan träc t11 dng nixóc thai, khI thai. Den nay, Trung tam diêu
hành dâ tiêp nhn d 1iu quan tràc tr dng cüa 24 co s&, 09 tram quan trc nixóc
mt tir dng6 và 03 Tram quan träc không khI xung quanh7.
Dã ban hành và trin khai các van ban diu hành cong tác quãn 1, bão v môi
tru&ng gOm: Kê hoach triên khai cOng tác báo v mOi trumg näm 2020; Danh mic
các khu vJrc phái thiêt Ip hành lang báo v b bién tinh Ba Rja — Vüng Tàu; Tiêu
chI hra ch9n dOi tác thirc hin xi:r l 0 nhim chat thai ran ton d9ng bang giãi pháp
cong ngh dOt tai chO, áp diing cho khu virc Bãi Nhát, huyn COn Dáo...
Dâ t chüc 07 cuc thanh, kim tra theo k hoach di vâi 56 co sâ v vic
th%rc hin thu tiic, ho so môi tru&ng, báo cáo djnh ks'; thanh kiêm tra vic thu gom,
xir I dOi vâi nithc thai, khi thai, chat thai ran và chat thai nguy hai, vic np phi
báo v môi tri.ring dôi vâi nuâc thai và chat thai ran theo quy djnh. Qua két qua
thanh, kiém tra dã phát hin 22 co s& vi pham ye xâ thai v.rqt quy chuãn; giám sat
môi tru&ng khOng day dü theo quy djnh và thrc hin khOng ding các ni dung
trong dê an bão v mOi trithng và dâ xu phat theo quy djnh.
Cong tác quãn 1 d.t dai tip tic di..rqc tang cxng. Hi dng nhân dan tinh
thông qua vic cp nht, diêu chinh quy hoach sü diing dat den nãm 2020 và ké
hoach sr ding dat kS' cuOi (2016 - 2020) tinh Ba Rja - Vüng Tàu. Tong din tIch dã
cap giây chüng nhn quyên sü ding dat lüy tién den nay dat 98,63%; trong dO din
4 Trq cap thtrng xuyén ti cong dng cho 28.195 di tucmg bão trci x hi, kinh phi ffàc thrc hin 147.658 triu dng.
'D x& duyt cho 888 h nghèo, h cn ngho và hO mài thoát nghêo vay vOl sO tiOn gân 31 t ding; cap 56.003 the BHYT cho
ngthi nghèo, nguOl cn nghèo và hO m61 thoát nghèo; cap 2.108 the BHYT cho ngu1i dan tc thiêu sO sinh song tai vüng cO dièu
kin kinh té xä hOi dac bit khó khän và cap 19.006 the RHYT cho ngtri dang sinh sOng tai vOng cO diêu kin kinh te xa hOi dac
bit khO khan; tang q ua cho 500 hO ngheo tai các huyn Xuyên MOc, Châu Düc, Dat DO và thành ph6 Ba Rja.
6

02 tram tai song Thj Vãi, 01 tram tai song Ch& Va, 01 tram taih Song Ray, 01 tr?m tai h Da Den, 01 tram tai h Song HOa, 01
tram tai hO Châu Pha, 01 tram tai ho An Trung; 01 tram quan träc suOi Chà Rang thucmg nguôn hO Dá Den.
7 Khu xi I chat thai TOc Tiên, khu virc ThOnh ph Ba Ria, khu vi,rc thành phô VOng Thu.
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tIch d.t dã cp cho các t chi'rc sir dung dat 99,33% tng din tich dt cAn c.p giAy;
din tIch dat dà cap cho h gia dmnh, cá nhân si:r diing dat 98,17% tong din tich dat
can cap iây. Dã ban hành và triên khai Dê an Tang ci.thng quán 1 dôi vâi dat có
nguôn goc tü các nông, lam truông quôc doanh trên dja bàn tinh Ba Rja — VUng
Tàu; Kê hoach dãu giá quyên si:r diing dat näm 2020 dôi vâi qu5 dat do Trung tam
phát triên qu5 dat tinh quân 1. To chirc dâu giá thành 02 khu dat có tong din tIch
28.5 19,8m2 vói tong giá trj ban dâu giá 199,2 t' dông.
11. V cal each hành chInh; phông, ch6ng tham nhüng, lang phi và giãi
quyt khiu ni, t6 cáo
11.1. V cal each hành chInh
DAu näm 2020 dã cong b các chi s6 lien quan v dánh giá câi each hành
chInh cüa tinh näm 2019 dêu tang hang so vói näm 2018. Cii the: PAR INDEX xêp
hng 9/63 tinh, thành phô (tang 03 b.c so vâi näm 2018); PAPI xêp hang 10/63
tinh, thành phô (tang 20 b.c so vol näm 2018); PCI xêp hang thO 16/63 tinh, thành
phô (tang 05 bc so vOl näm 2018).
B phn tip nh.n và trà kt qua tp trung cAp tinh hoat dng n djnh, t' 1
giái quyêt ho so dung han dat 99,44%. Dôi vOi UBND cap huyn, cap xä dä kin
toàn và tiêp t1ic duy trI b phn tip nhn và trà kêt qua theo co chê mt cüa, mt
cra lien thông theo Quyêt djnh sO 09/201 5/QD-TTg cüa ChInh phü.
11.2. V phông, chông tham nhüng, lang phi; thanh tra, giãi quyt khiêu
ni to cao
Các cAp üy dáng, chInh quyn, các Co quan, don vj trên dja bàn tinh tip t11c
day manh cong tác quán trit, tuyên truyên, giáo diic pháp lut ye phOng, chông
tham nhüng cho di ngü can b, cong chi.'rc trong ngành và các tang lOp nhân dan.
Dâ to chirc Hi nghj quán trit triên khai Lut Phông, chông tham nhüng nàm 2018
den toàn the can bO, cong chOc, viên chOc trên dja bàn tinh. So kêt 05 nãm thc
hiên Chi thi so 50-CT/TW ngày 07/12/20 15 cüa B ChInh trj ye tang ci.rOng si1 lânh
dao cüa Dãng dôi vOi cong tác phát hin, xir l vi vic, vii an tham nhUng.
Các don vj thanh tra trong tinh dâ trin khai thirc hin 50 cuc thanh tra hành
chInh, gôm có: 26 cuc theo kê hoach; 24 cuc dt xuat; dâ có két lun thanh tra 15
cuOc, qua do giüp các don vj, cá than duçic thanh tra khäc phic nhng m.t han chê
trongquãn I và vic tuân thu các chü trtrong chInh sách cüa nhà nuOc, dA kin nghj
thu hôi duçic 20,9 t dông8.
Các khiu nai, tcáo cüa nhân dan duçic quan tam giài quy& tInh dn tháng
dâ giâi quyêt dat 68,6% và t' 1 các vii to cáo dA giâi
7/2020 tS' 1 các vii khiêu
quyêt dat 60,4%.
12. V quôc phông — an ninh, trt tuy an toãn xä hi
Các 1irc luçrng vU trang duytrI nghiëm ch dO trxc sn sang chin dAu, n.m
chäc tInh hInh trên khOng, yen biên — dáo và ni dja. TInh hInh an ninh chInh trig
dirge giü vUng; bão v tuyt dOi an toàn các dja bàn, mic tiêu quan trQng ye kinh tê,
S Iiu tinh dn tháng 6/2020.
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van hóa, xA hi, an ninh quc phOng, các doàn lãnh dao Dãng, nhà nuâc và quc t
den thãm, lam vic tai tinh. Dâ hoàn thành 100% chi tiêu tuyên và giao quân nàm
2020.
TInh hInh trt ti,r an toàn xâ hi duçic báo dam. Các ngành, các cp dä tAng
cu&ng các giãi pháp d.0 tranh phông chông ti pham, ma tüy và kiêm chê tai nan
giao thông.
13. V cong tác di ngoi
DA tip don 14 doàn khách nuâe ngoài dn thAm và lam vic tai tinh. Ban
hành k hoach k kêt thOa thun hçrp tác v1i 02 dja phisang nuc ngoài; tuy nhiên
do tInh hInh djch bnh Covid- 19 din biên phirc tap, các dôi tác không the den thAm
Va lam vic t?i tinh, nên dA không tiên hành k két theo Kê hoach.
HI. MOT SO TON TI, HZN CHE yA NGUYEN NHAN
Djch bnh Covid- 19 tuy không xáy ra trijc tip trên dja bàn tinh, nhung dA
gay nhCng tác dng lan den tmnh hInh kinh tê - xA hi trén dja bàn tinh. Thrc hin
các chi thj cüa Thu tthng Chinh phü ye phông, chông djch Covid- 19, tinh dA triên
khai quyêt liit các bin pháp can thiêt, thirc hin giãn cách xA hi,... kêt qua phOng
chông djch bnh dA dat két qua tIch crc; trên dja bàn tinh không xây ra các trtr&ng
hçip lay nhim bnh trong cong dông. Tuy nhiên, do ành hisang cüa djch bnh va
thrc hin các bin pháp phOng chông djch, các ngành kinh té cüa tinh chju nhiêu
ánh humg, toe d tAng trithng chm lai dáng kê, nhCtng ngãnh bj ãnh huang nhiêu
nhât là du lich, xuât khâu nông san, thüy san, djch viii 4n tâi, câng biên và mt sO
nhóm ngành cong nghip may mac, giây da... Hâu hêt hot dng cac lTnh vijc vAn
hóa - xA hi cüng chju nhiêu tác dng, phâi diêu chinh kê hoach dê img phó vth
djch bnh; dài sOng sinh hoat cüa nhân dan it nhiêu bj xáo trn.
(1) Hu h& các chi tiêu phát trin kinh t du tang tnthng thp han so vãi k
hoach dê ra, dc bit khu vvc djch vi giãm manh so vâi cüng ks', doanh thu vn tài,
kho bAi và djch vi ho trcl 4n tãi giám 8,92%, djch vi km trü giâm 12,72%, chi tiêu
tAng trisâng GRDP t1r dâu khi dat thâp, dr kiên chi tAng 3,3%. Nguyen nhân han ché
nay chü yêu là do nguyen nhân khách quan tü tác dng cüa djch Covid 19, dan den
các hoat dng san xut cong nghip, nông nghip bj ánh hithng, thiêu nguyen lieu
san xuât, thu hçp ye thj tnr&ng; các hot dng djch vi bj ngirng tr, thu câu djch vi
giàm.
(2) Các dir an du tr cong dugc b tn k hoach khai cong nAm 2020 dü diu
kin khôi cong dat thâp, den nay mOi có 9/42 dir an kh&i cong (chiêm 21,4%).
Nguyen nhân do chua hoànthành day dü các thu tic pháp l dê dü dieu kin khai
cong. Dr kiên tü nay den het tháng 9/2020 phãi dâu thâu xong 09 dir an, phé duyt
xong 24 dir an dang l.p thu tic và thâm djnh thiêt ké bàn ye thi cong — tong dv
toán; trong tháng 10/2020 sê khi cong duvc 09 di,r an na, dông thii phê duyt ké
hoach dâu thâu 24 dir an con lai dê khâi cong trong nAm 2020.
(3) Cong tác bâo dam an ninh trt t1r, an toàn xA hi có nhiu chuyn bin tIch
circ, song tInh hInh các loai tOi phm, sO vi vi pham pháp 1u.t ye ma tüy, vi pham
an toàn giao thông, vi pham pháp 1ut ye môi trithng... van cOn xây ra nhiêu.
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PHAN II
KE HOACH PIIAT TRIEN KJNH TE - xA HQI NAM 2021
Nàm 2021 là nàm du thiic hin nhim vii k hoach phát trin kinh t - xã hi
5 näm 2021 — 2025; trong dieu kin tInh hInh djch bnh Covid-19 van côndang
diên biên phüc tap, các hoat dng kinh tê - xã hi näm 2021 van con chju nhiêu tác
dng. Nhiêm vu cüa näm 2021 d.t ra là: Can doàn két, n 1rc han nüa, tp trung
triên khai quyêt lit các giâi pháp dirge Dai hi Dãng b tinh lan thu VII (Dir kiên
h9p dâu tháng 10/2020) dam bão thirc hin dat kêt qua cao nhât các miic tiêu phát
triên kinh tê và dam bão an sinh xã hi trên dja bàn tinh.
9

9

Ic

1. Miic tieu, chi tieu chu yeu
1.1. Mi.c tiêu
Trin khai dng b các giái pháp thüc dy tang tnr&ng kinh t theo hithng
nâng cao chat hxqng tang tri.ràng, khai thác và phát huy hiu qua các nguôn 1irc phát
triên; tang trithng kinh té phái gän
báo v môi truOng và nâng cao chat luçmg
cuc song nguOi dan. Day manh cãi cách hành chInh, nâng cao hiu qua hoat dng
bmáy quãn l nhà nuOc; thirc hin tiêt kirn, chông lang phi và tang cuOng phOng,
chông tham nh1ing. Bào dam vthig chäc quOc phOng, an ninh, on djnh chinh tn và
trt tir an toàn xã hôi.
vol

1.2. Các chi tiêu chü yu
.

.

A

a) Cac chi tieu kinh te
- Tc d tAng truOng GRDP 6,8%.
- Giá trj san xut cong nghip tAng 8,34%.
- Tng müc ban lé hang hóa tAng 9,29%.
- Kim ngch xut khu tri'r dAu dat 5.692 triu USD, tAng 6,95%.
- Giá trj san xut nông nghip tAng 4,03%; giá trj san xut
1,03%; giá trj san xuât ngu nghip tAng 4,2%.

lam

nghip tAng

- Tng vn du tu trên dja bàn khoãng 57.980 t dng, tang 5,08%.
- Tng thu ngân sách trên dja bàn 63.216 t dng, giãm 10,79%; trong do thu
ngân sách ni dja 3 0.694 t) dông, giãm 8,92%.
- Tng chi ngân sách dja phuong khoâng 2 1.260 t dng, giâm 13,2%; trong
do: chi dâu tu phát triên khoáng 10.033 t dông, giám 23,86%; chi thumg xuyên
khoãng 10.24 1 t' dông, giàm 5,22%.
b) CM tiêu vAn hóa -

xa

hôi

- T' l huy dng s cháu di mu giáo trong d tui 93,5%; t l huy dng si
cháu di nhà tré trong d tuOi 32%.
- S giu?ing bnbJvan dan 20,3 gitthng; s bác sT/van dan 8,9 bác sT.
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- T l dan s nông thôn duqc sà ding nuOc hçp v sinh dat 99,8%.
c) Các chi tiêu môi trtro'ng
- T' l che phü rung dat 13,8%.
- TS' l khu cong nghip dang hoat dng có h thng xà 1 nuâc thai tp trung
dat tiêu chuân môi trumg 100%.
- T' 1 cht thai rn duçic thu gom và xcr 1y dat tiêu chu.n qu& gia: Rác thai
y tê dat 100%, rác thai cong nghip thông thu&ng 100% và rae thai sinh boat dO thj
dat 95,2%.
2. Dnh hu'&ng và giãi pháp phát trin các ngành Va linh vic
A

•

2.1. Ye kinh te
a) Phát trkn cong nghip
Tip tçtc trin khai thrc hin các nhim vi giãi pháp phát trin dã xác djnh
trong Chiên 1uçic phát triên cong nghip tinh den nàm 2030, tam nhIn den 2045 và
Dê an tái cc câu ngành cong thucing phic v11 sii nghip cong nghip hóa, hin dai
boa và phát triên ben vng den nàm 2030.
Quan tam, h trq boat dng san xut kinh doanh, giái quyt kjp thai cac
wOng mac khó khàn cüa doanh nghip, dc bit là các cong ty, tp doàn lcn có uy
tin nhäm nâng cao hiu qua boat dng san xuât kinh doanh. Khuyên khIch mô hInh
doanh nghip chê xuât trong khu cong nghip dê tao chãn hang xuât khãu, gän két
phát triên các djch vi logistics di kern.
Dy mnh cOng tác dAu Ur ha tang k thut khu cong nghip; dng thai phát
triên các ha tang mêm nhu nhà a cOng nhân, khu vui chth giãi trI, djch vi ngân
hang, djch vii bu'u chinh viên thông,... dáp ung nhu câu tai chô cüa nhà dâu tis.
b) Phát trié'n các ngành djch vy, trcng tam là djch vy cáng và djch vy du ljch
D thüc dy djch vii câng bin và djch vi logistics phát trin vtng chic, trong
nAm 2021 tp trung triên khai các nhim vii sau: Xây drng trung tarn kiém hóa
chuyên ngành; rà soát kiên nghj Trung uang các giái pháp dê phát triên cãng trung
chuyên quôc Cal Mép — Thj Vái theo quy hoach dirge duyt; lira chçn nhà dâu tir và
triên khai xây drng Trung tam logistics Cái Mép ha. Thrc hin các giái pháp dê
tang san lugng hang boa bang tàu biên thông qua h thông cang. DOn dôc các dir an
câng thüy ni dja sam triên khai xây dirng. Tiêp t11c dâu tir câi tao, nâng cap các
tuyên giao thông kêt nOi h thông cãng và khu cong nghip cüa tinh; phOi hgp vOl
Bô Giao thông 4n tâi và các dja phixrng lien quan thüc day hoàn thành sOm các thu
tiic d dâu Ui các tuyên dung giao thông kêt nôi lien vüng nhix: dirang cao toe Biên
HOa - Vung Tàu, câu PhuOc An; duông Vành dai 4; dirang sat Biên Hôa - Vüng
Tâu và bO sung tuyên dtr&ng sat kêt nôi tr Tây Ninh, BInb Phi.rOc qua Bmnh Duang,
Dông Nai vào tuyên dtrang sat Biên HOa — Vüng Tàu.
Trin khai các nhim vi và giâi pháp v phát trin du ljch. Trin khai các giài
pháp ye khai thác và phát triên thj tru&ng du ljch ni dja, nâng cao sirc tieu dung
trong rnrOc và phát triên thirang hiu Vit. Duy trI thtrang xuyên các hoat dng giü

gin, bão v môi tnthng bin, môi tru?Yng do thj; img xir van minh... tao sirc hap dan
và thin cam cüa du khách; chá tr9ng cong tác an ninh, trt tr, báo dam an toàn cho
du khách. Nâng cao chat luçing va sü diing hiu qua nguôn nhân 1irc du ljch; chü
trçng dào tao nguôn nhân hrc có k näng, trInh d chuyên mon cao dáp irng nhu câu
cüa thj trix?mg lao dng.
Phát trin manh thi.rong mai din tir và sir gAn kt giüa thirnng mai din tü
vài các loai hInh hoat dng thuGng mai truyên thông; trong näm 2021 triên khai
thrc hin 03 dê an: Diêu tra khão sat, thông kê ye tInh hInh irng diing throng mai
din tr trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu; Dào tao, bôi duOng k5 nàng ye thirnng
mai din tir cho can b quàn 1 nhà nróc trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu; Ho
trq doanh nghip tinh Ba Rja — Vüng Tàu 1rng ding thuang mai din t1r nhäm phát
triên san xuât, kinh doanh. Tang cir&ng quãn l, kiêm tra, phông, chông gian 1n
thi.rcrng rnai. Thrc hin các chucing trInh bInh on thj truông, dam bào cung câu hang
hóa; triêrikhai Chiimg trInh phát triên thrang mai mien nüi, vUng sâu, vüng xa Va
hâi dâo näm 2021.
Tang cithng cong tác h trçY doanh nghip tham gia chixang trInh xüc tin
thi.wng mai ni dja và xüc tiên xuât khâu ngoài nuc nhäm giüp doanh nghip tim
kiém, mi rng thj tn.thng tiêu thii san phâm, day manh xuât khâu hang hóa, nhât là
m.t hang nông lam thüy san khi djch bnh Covid- 19 duqc không chê. Tiêp t1ic triên
khai Dê an ho trq doanh nghip thirc hin hip djnh CPTPP và các Hip djnh
thuing mai tr do khác.
c) Phát trkn các ngành nóng - lam - ngu' nghip, tgo bzthc chuyln djch mgnh
mê'phát trién nông nghip thig diing cong ngh cao
Tip tic thirc hin tái cc' c.0 ngành nông nghip tinh Ba Rja - Vüng Tàu;
nâng cao näng suât, chat liiçing hiu qua san xuât nông nghip. Day manh các boat
dng xitc tiên dâu tu các dir an san xuât nông nghip üng dicing cOng ngh cao.
Thrc hin cc' cu lai cay trng theo huàng phát trin san xut quy mô lan, ttp
trung gän vâi bão quàn, chê biên và tiêu thii theo chuôi giá trj trên cc' si phát huy lqi
the cüa dja pht.rc'ng và phü hçip vài nhu câu thj tnrông và din biên cüa thôi tiêt, khI
hu. Tao qu dat dê keu gui, phát triên doanh nghip dâu tu phát triên nông nghip
ang ding cong ngh cao vâi tong din tIch 4.000 ha tai Châu Dirc, Xuyen Mc, Dat
Do và thj xã Phü M9. Tang chat hxçing San phâm nOng nghip sach duqc ching
nhn an toàn, chirng nhn VietGAP yà GAP khác, san phâm nOng nghip htru cc'.
Dy manh cc' cu lai ngành chàn nuôi; chuyn djch cc' cu dan 4t nuôi theo
huang tang t' tr9ng gia cam và gia süc lan, tao san phâm an toàn. Thirc hin di däi,
châm dt boat dng chän nuOi tai các trang trai chan nuôi gay ô nhiêm rnôi tnthng,
ành hu&ng den các khu dan cu. Sap xêp các cc' sâ giêt mO gia süc gia cam dOi vâi
tirng dja phuc'ng. Tang cithng quãn l thirc an chän nuôi; quân l' giOng vt nuôi và
kiOm soát vic sir ding chat ph gia, chat cam trong chàn nuôi
Xây drng và trin khai thirc hin Chuong trinh mvc tiêu Phát trin lam
nghip ben virng giai doan 2021 — 2025, Phuong an quãn l rmg ben vUng. Quãn
l, si.r ding ben vng, hiu qua tài nguyen rirng và qu dat lam nghip dA duçc quy
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hoach; bão tn da dng sinh h9c, bâo v cânh quan, môi tnr&ng sinh thai. Sir diing
hiu qua Qu bâo v và phát triên triên thng tinh Ba Rja - Vüng Tàu. Tang cu&ng
cong tác quán 1, bâo v rrng và phOng cháy, chia cháy rrng. Lp và triên khai
thrc hin Dê an Du ljch sinh thai, nghi duOng, giài trI trong Khu bâo ton thiên nhiên
BInh Châu - Phuic Biru, rrng phông h.
Sp xp, n djnh nuôi trng thüy san Ing be; phát trin các vüng nuôi thüy
san thâm canh 1rng dung cong ngh cao, nuOi tiêt kim nuâc, nuôi an toàn sinh hçc,
bão v môi triRmg sinh thai; phát triên mô hInh nuôi thüy san mOi theo hu&ng san
xuât nông nghip hthi co, nâng cao chui giá trj san xuât thus' san. Xây dirng chInh
sách dâu tu bâo dam co sà ha tang: din, dumg, thüy lii... cho các vüng nuôi trOng
thüy san t.p trung nàm trong khu quy hoach cüa tinh; triên khai dâu tu h. tang k'
thut Trung tam giông thüy san tp trung tai thj trân Phuóc Hâi, huyn Dat Do dê di
di cac Co sâ san xuât giông thüy san trên dja bàn tinh vào khu quy hoach.
Chuyn di co câu khai thác hâi san, tp trung khai thác các di tuçmg có giá
trj kinh tê, có khã näng xuât khâu. Thijc hin các quy djnhcüa Lut Thüy san, tiêp
tijc các giài phap cap bach khäc phic cãnh báo "The yang" cüa Uy ban Châu Au v
chông dánh bat bat hp pháp, không khai báo và không theo quy djnh. Hoàn tat vic
lAp d.t thiêt bj giám sat hành trInh, quãn 1 chat chê tàu Ca boat dng trên biên. Tiêp
tic thirc hin chInh sách ho trq ngu dan dánh bat xa b; ho tr thành 1p các th di
doàn két khai thác trên biên, phân dâu 70 — 80% tàu cá khai thác xa b hoat dng
theo to doàn kêt khai thác hâi san trén biên. To chirc sAp xêp 'ai tàu thuyên khai thác
vüng yen bi, vüng 1ng và ving khcii theo huàng giâm dan tàu khai thác yen bo,
khai thác kern hiu qua, gay xâm hai den nguôn 1çi thüy san và môi tnthng thüy
sinh; thiic hin Dé an h trçl chuyên dôi nghê cho tàu Ca hoat dng yen bô và các
nghê hüy diet nguOn lçii thüy san trén dja bàn tinh. Thirc hin Di,r an diêu tra, dánh
giá trt luçmg nguOn lçii thüy san vUng yen b và vüng long thuc pham vi quân 12
cüa tinh. Huy dng các to chtrc xã hi, thirc hin cOng tác tái tao và phát triên ngiOn
lqi thüy san, thã bô sung giông mt so loài hãi san co gia trj kinh te, thành phân loài
dang có dâu hiu suy giàm, loài nguy cap, qu hiêm các vüng nuâc yen b trên
dja bàn tinh.
Chü dng phOng chng 1it bào và giãm nhç thiên tai, phii hçip dng b các
hrc luçing dê theo dôi sat diên biên và triên khai kjp th0i cong tác phOng chông ht
bão, tim kim ciru nan khi có thiên tai xày ra.
Tip tiic thiic hin Chuong trInh xây drng nông thôn mdi, phn du nAm
2020 CO them 03 xâ dat chuân nOng thôn mâi; nâng tong so xâ dat chuân den cuôi
nAm 2021 là 42/45 xä, dat 93,3%; thj xA Phü M dugc cOng nhn hoàn thành nhim
viii xây dirng nOng thOn mOi.
d) Phát trin doanh nghip
Tip tiic trin khai thirc hin các nhim vi và giâi pháp v h trq và phát trin
doanh nghip; to chirc dào tao, bOi dixOng nãng cao kiên thirc, k nAng cho di ngfl
doanh nhân.
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Cài cách thu t1ic hành chInh trong linh virc diàng k doanh nghip, tang cu?mg
cong tác tix van, hu&ng dan, h trçl các to chüc, cá nhân thirc hin ctäng k doanh
nghip qua mng thông tin din ti'r, nâng cao chat luqng hithng dan và xr i ho s
däng k doanh nghip.
Trin khai K hoach thoái vn các doanh nghip có vn nba nithc thuc tinh
quân 1 theo kê hotch thrçic Thu tu&ng ChInh phü phê duyt. Kiêm tra, giám sat các
Cong ty TNHH mt thành viên 100% von nhà nithc và các Cong ty cô phân co phân
von gop cüa nhà nithc thuc tinh quân 1. Chuyên giao quyén dai din chü sâ hf:i'u
phân von nhà nuóc dâu tu tai doanh nghip ye TOng cong ty Dâu tu và kinh doanh
von nhà nuóc cüa các doanh nghip dü diêu kin chuyên giao.
Tip tiic trin khai K hoach thrc hin Quyt djnh 1362/QD-TTg ngày
11/10/20 19 cüa Thu tuórng ChInh phfi phê duyt Kê hotch phát triên ben vrng
doanh nghip khu virc tu nhãn den näm 2025, tam nhIn den nàm 2030 trên dja bàn
tinh. Triên khai Kê hoach phát triên kinh tê tp the giai doan 2021 — 2025; huy dng
các hrc hrcmg xã hi, các to chüc doàn the tham gia h trçi thüc day phát triên kinh
té tp the.
d) £ku tu'p1hát trié'n
Tip tic thic hin các giâi pháp v nâng cao hiu qua thu hut và quàn 1' du
ti.r cüa doanh nghip. Thu hut dâu tix theo tiêu chI lira chQn nhà dâu tu và danh mvc
du an uu tiên thu hut dâu tu; danh muc du an thu hut dâu tu Co diêu kin và tam
drng thu hut dâu tu trên dja bàn tinh; danh mic kêu gçi dâu tu thuc 11th virc
khuyên khIch xâ hi hóa.
Phát huy các hoat dng cüa Japan Desk tai Ba Rja — Vüng Thu và chuyên gia
xüc tiên Han QuOc ye xüc tiên dâu tu nhäm nâng cao näng lirc xñc tiên dâu tu và
tang cumg kênh thông tin gita nhà dâu tu và các c quan quãn 1 nhà nuóc. Day
math các boat dng hi nhp kinh tê quôc té cüa tinh nhäm gop phân nâng cao
näng hrc hi nhp kinh tê quôc té cüa tinh Ba Rja — VIng Tàu.
Trin khai thirc hin các nhóm giài pháp cal thin môi trLthng kinh doanh,
nãng cao näng lic earth tranh cap quOc gia theo Nghj quyêt cüa ChInb phü va
Chrnmg trInh hành dng ye câi thin môi tnthng kinh doanh, dâu tu và nâng cao chi
so nàng hrc canh tranh cap Tinh (PCI): djnh kS' to chüc hi nghj lath dao tinh dôi
thoai vói doanh nghip và nhà dâu tu dê nàm bat các khó khãn, vuàng mac và
nguyen vçng dé có giài pháp phü hçip dôi vOi tirng dir an; tIc hin quy trInh rut
ngàn thai gian quyêt djnh chü trucng dâu lir; quy trInh dâu thâu hra chçn nba dâu tu
CO sü ding dat; duy trI hoat dng To h trçl các dir an dâu tu nhäm tang cu&ngcông
tác phOi hqp gifla các Sâ ngành lien quan và UBND các huyn, thành phô d giài
quyêt các khó khán cüa nba dâu tu, nhât là các khó khän trong cong tác bôi thung,
giài phOng mt bang; tang cuO'ng cong tác hu kiem dê kjp thai don doe, x1r 1 dOi
vâi nhng d an ch.m triên khai.
2.2. V van hóa - xã hi
a) Y t4 dan s và báo dam an toàn v sinh thyc phdm
Bâo dam các diu kiin v ngun nhân 1irc, cci si vtt chit và trang thit bj
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phic vii cho cong tác khám ch&a bnh cho nhân dan. Dâu tu nâng cao nàng lirc cüa
y té c1 so, triên khai mô hInh tram y tê xã theo nguyen 1 y hc gia dInh, quân 1'
sirc khOe den timg ngithi dan. Thirc hin phân 1oti dê quãn 1, theo döi, diêu trj các
bnh không lay nhiêm, bnh man tInh t?i tram y té xA. Dào t?o, chuyên giao k
thut, luân phiên bác s tr trung tam y té ye tram y té xä và ngirqc laj dê nâng cao
trInh d chuyên mon cho viên chüc y tê xã. Day manh üng diing cong ngh thông
tin trong quãn 1 và hoat dng cüa tr?m ytê xã, khám chUa beth tü xa.
Phát trin và nâng cao ch.t luçing di ngü nhãn viên y t theo D an Phát
triên nhãn 1ic ngânh y tê tinh Ba Rja - VUng Tàu giai doan 2020 - 2025, tam nhIn
den 2030. Tiép tic xây dirng phrnYng an quán 1, 4n hành Bnh vin mOi thânh phô
Vüng Tàu. Nghiên cOu, dé xuât ph.wng an sO diing Bnh vin Lé Lvi.
Tang ctthng cOng tác phông chng djch bnh; chü dng giám sat djch, phát
hin sOm và chü dng dp djch kjp thai khOng dê djch iOn xáy ra, giâm t' 1 mac và
tO vong do các bnh truyên nhiêm. Cüng co, nâng cao nàng hrc h thông y te dir
phông và tang ciiOng näng 1irc giám sat bnh không lay nhim.
Tang cixang kim tra, giárn sat v v sinh th1rc phm và an toàn thirc phm
nhàm dam bâo sOc khOe cong dông, han chê không dé xây ra các vi ng dc thirc
phâm nghiêm tr9ng; day rnanh thông tin truyên thông dithi nhiêu hInh thcrc dê nâng
cao nhn thOc cüa các dôi tuqng tham gia san xuât, kinh doanh, tiêu dOng thrc
phâm; giám sat ô nhim thirc phâm, giám sat môi nguy an toãn thirc phâm, lay mu
xét nghim các chi tiêu dánh giá ô nhiêm ye vi sinh, hóa h9c dê cánh báo sOm tOi
cong dOng.
b) Giáo dyc - dào tgo
Cüng c& nâng cao chit 1ung ph cp giáo dic mm non cho tré 5 tui và
phô c.p giáo diic tiêu hçc mOc d 3. Phát triên mang hxOi tnthng h9c các cap dam
bâo nhu câu day vâ h9c. Tat ca h9c sinh tO lap 3 den lOp 12 ducic h9c Tiêng Anh
theo De an 2020 cüa ChInh phü và tang ciRmg them 2 tiêt tiêng Anh/tuân theo Nghj
quyêt 123/20191NQ-I-IDND ngày 13/12/2019 cüa I-IDND tinh. Chü trQng cong tác
phan luOng hpc sinh sau THCS. Thi.rOng xuyen bOi duO'ng nâng cao trInh d chuyên
mon nghip vi dê tirng buOc nâng cao chat luqng di ngü nhà giáo và lãnh dao ca
sO giao dic, dào tao; day manh giao quyên tir chü, tr chju trách nhim dôi vOi các
ca sO giáo diic, dào tao. Tang cithng c sO 4t chat dam bâo chat krqng các hoat
dng giáo diic và dào tao; thc hin cong tác xã hi hóa giáo dic — dâo tao nhäm
tang cuOng c sO vt chat dam bâo chat krqng các hoat dng giáo dc và dào tao.
Tang cuOng cong tac giáo dic huOng nghip; nâng cao chit luqng dào t?o
cüa các trung tam giáo dc nghê nghip — giáo dijc thithng xuyen, triên khai giáo
di,ic bat buôc 9 näm sau nàm 2020.
Rà soát, s.p xp lai mng 1uOi các ca sO giáo diic ngh nghip cong 1p trên
dja bàn tinh. Khuyên khIch các doanh nghip dâu tu thành 1p c sO giáo dic nghê
nghip; lien doanh, lien két trong thirc tp cüa sinh viên, h9c sinh, trong tuyên ding
và dào tao cho lao dng dang lam vic tai doanh nghip. Dào tao, bôi duOng can b
quãn l và di ngü nhà giáo tai các ca sO giáo dtc nghê nghip. Tiêp tic triên khai
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thirc hin các chuang trInh, d an dy ngh cho lao dng riông thôn.
c) Khoa hQc cong ngh
qua quàn 1 cong ngh; tang cuông các hoat dng tip cn cuc
Nâng cao
hku
cách mng cong nghip 4.0, tp trung vào các linh vrc theo djnh hithng phát triên
kinh tê - xA hi cUa tinh. Hoàn thành vic dánh giá trInh d, näng hrc cOng ngh cüa
các ngành san xuât vacac d an dâu tu trên dja bàn tinh. Khuyên khIch, ho trçr các
doanh nghip dau tu dôi mth cong ngh theo huàng si:rdiing cong ngh cao, tiên tiên;
vn hành có hiu qua San giao djeh cong ngh trirc tuyên.
Xây drng chuang trInh khoa bce cong ngh h trq doanh nghip giai dotn
2021-2025; tiêp tic phát triên hoàn thin H sinh thai khâi nghip dôi mói sang tao
tai tinh. Triên khai có hiu qua Dê an h trg doanh nghip nhô và vüa kh&i nghip
sang tao tinh giai doan 2019-2025. Thành 1p và dua vào hoat dng Trung tam ho trg
dOi mâi sang tao và khi nghip tai Trueing Cao dang K5 thut cong ngh tinh.
Trin khai các ni dung Chucmg trInh hçip tác quc t v khoa hc cong ngh;
thuing xuyên tO cjh1rc các hoat dng nhäm két nôi các nhà khoa hçc, chuyên gia cong
ngh vâi doanh nghip. Xây dimg và triên khai Dé an thu hUt nguOn nhân lirc chat
luqng cao cUa tinh, trong do có nhân 1irc khoa hc và cong ngh; cO Co ché, giài pháp
nhäm thu hUt, phát huy hiu qua nguôn hrc xä hi dâu tu cho khoa hc và cOng ngh,
nhât là nguôn 1rc dâu ti.r cUa doanh nghip vào 11th vrc cong ngh cao.
Tang cu&ng du tu nâng cao tim 1irc khoa hgc và cong ngh cUa tinh; du tu
dir an Khu khoa hçc và cong ngh biên cUa tinh.
d) Van hóa - th thao
Tip tiic thirc hin các nhim vii, giãi pháp v v xây dirng và phát triên van
hóa, con nguYi Vit Nam, tang cuing sir lath dao cUa Dáng và tao buàc phát triên
math me ye the duc the thao.
Dy manh phong trào toàn dan doàn kt xay dirng diii sang van hóa; phát
triên phong trào van hóa, van ngh, the de the thao quân chUng &ccy si. ChU tr9ng
nâng cao chat lugng boat dng cUa các Trung tam Van hóa, The thao — Hc tp
cong dOng tai các xà, phung, thj trân. Vn dng Ca than, tO chc và CáC CO quan,
don vj, doanh nghip tham gia xâ hi boa các thiêt chê van hóa co so nhäm nâng
cao chat luçrng hoat dng phong trào 0 co sO, nhât là vUng nông thôn.
T chüc các giâi thi du th dic, th thao qun chUng và th thao thath tIch
cao de khIch 1, dng viên phong trào rèn luyn the dc the thao, nâng cao s1rc khOe
than dan.
a') Vé thông tin truyn thông
Xây drng, phát trin ChIth quyn din tU báo dam gn kt cht chê gita üng
diing cong ngh thông tin vOi cãi each hàth chInh, dôi mOi lé lOi, phuang th'rc lam
viêc phuc vu ngual dan va doanh nghiêp, thuc hiên chuyên dôi so quôc gia huong
tOi ChIth quyên so, nen kinh tê sO và xâ hi sO. Duy trI, cp nh.t Kién trUe ChInh
quyên din tü cap tinh phU hçp Khung Kiên trUe ChInh phU din tr phiên bàn 2.0.
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Xây dirng Trung tam tIch hçip dü 1iu cüa tinh, huó'ng den vic xây dipig
Trung tam giám sat, diêu hành do thj thông minh. Tang cu&ng vic dâo tao, bôi
duOng nhân 1irc cong ngh thông tin và an toàn, an ninh thông tin. Tang ci.rng dào
tao, bi duong và thirc hin các chInh sách thu hut nguôn nhân 1irc cong ngh thông
tin ye lam viêc tai tinh.
Tiêp tiic thirc hin D an truyn thông tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan
2019 - 2025. Tang ci.thng cong tác thông tin co sâ, tuyên truyên, phô bien chü
truong, duäng lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà nuOc. Cung cap thông
tin can thiêt, kjp thii, gop phân nâng cao nhn thirc, hành dng cüa can b, dãng
viên và nhân dan trong phát triên kinh tê - xâ hi, dam báo an ninh chInh trj.
e) An sinh x hói
Tip tic vn hành hiu qua san giao djch vic lam trên co s& kt ni gifla
doanh nghip và nguäi lao dng dê dam bão gifla cung và câu lao dng; tang cu&ng
kiém tra, giám sat vic thirc hin chInh sách lao dng, an toàn lao dng và dóng bâo
hiêm xâ hi, bâo hiêm that nghip cho ngixi lao dng.
Xây dijng và trin khai thirc hin Nghj quyt chun nghèo và d an giãm
nghèo giai doan 2021 — 2025; Kê hoach hành dng thirc hin rn1ic tiêu Chiên 1uçc
quôc gia ye bInh däng giOi giai doan 2021 - 2025. Thirc hin tot các chInh sách dôi
vâi các dôi tuqng bão trç xã hi tai cong dOng và tai các Co sâ nuôi duông tp
trung; các uu dài vói ngithi Co cOng, vâi các gia dInh chInh sách; các chInh sách dôi
vài dông bào dan tc thiêu so. Chii trçng cong tác chàm sóc, giáo diic và bão v
quyên lgi cüa tré em; tang cuOng tuyên truyên, nâng cao nhn thirc cüa nhân dan ye
bInh däng giâi, phông chông bao lirc gia dmnh, chông xâm hai tré em.
2.3. Cong tác quy hoch, quail 1 do thj, dt dai, tài nguyen và môi
trtrông
T chüc l.p quy hoach tinh Ba Rja Vüng Thu thii kS' 2021 - 2030, tm nhIn
dn 2050. Rà soát, diêu chinh các do an quy hoach xây drng, quy hoach do thj, nhât
là các quy hoach thuc các dir an bj thu hôi. Tang cung cong khai, minh bchquy
hoach dO thj, quy hoach xay dirng dê ngui dan, doanh nghip, nhà dâu tu biêt và
trin khai theo dung quy djnh.
Tang cumg cong tác giám sat, kim tra vic quàn l, sr diving dat, chü trQng
quàn l dt dai CO nguôn gOc tr nOng, lam tnthng quôc doanh. Rà soát, diêu chinh
b sung các quy djnh ye trInh tir thu tiic bôi thuâng, ho try, tái djnh cu khi Nhà
nuâc thu hOi dat trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
T chuc du giá quyn khai thác khoáng san theo k hoach duçic duyt; kim
tra, xü 1 vi pham trong hoat dng khai thác khoáng san.
Tip t%lc dy manh cOng tác quân l, bâo v môi tru&ng; thrc hin các nhim
vi1, giái pháp v bào dam an ninh, an toàn nguôn nithc sach trên dja bàn tinh. Thirc
hin K hoach chuyn dOi chOn lap chat thai ran sinh boat sang sü diing cong ngh
tiên tin; thrc hin xir l chat thai ran tOn dng tai khu v1rc Bài Nhát và dâu tu nhà
may d& tai khu virc Bn Dam, huyn Con Dão. Triên khai cac nhim vii, vi, giâi
pháp xir 1 các dim den v môi trung trén dja bàn tinh.
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Tang cuông cong tác quân 1 quan tr&c tir dng nithc thai, khI thai nhm chü
dng trong vic giám sat, kiêm soát ô nhiêm; tiêp tic thirc hin cong khai thông tin
chat 1trng môi truà'ng không khI xung quanh các dO thj. Thçrc hin thanh, kiêm
tra và truyên thông nâng cao nhn thrc cong dông ye bão v môi trung. Tang
cixng cong tác quãn 1 ye bâo ton, da dng sinh h9c.
2.4. V cal cách hành chInh
Tip tiic thirc hin di mói, sp xp t chüc b may cUa h thng chInh trj
tinh gQn hot dng hiu lirc, hiu qua. Hoàn thành vic thirc hin tinh giãn biên ché
dOi vâi các co quan hành chItih, dan vj sr nghip theo Nghj quyêt so 3 9-NQ!TW
cüa B ChInh trj giai dotn 2015 — 2021. To chirc thi tuyên 1nh do ti mt so ca
quan, dan vj nhàm nâng cao chat hrçing di ngü CBCCVC.
Rà soát, dixa mt s thu tiic hánh chInh cüa Ca quan Trung uang dóng trên da
bàn tinh vao thrc hin tai b phn mt cra. To chirc các 1cp bOi duông kiên thrc
chuyên mon nghip v11 theo Dê an tang cu?ing näng 1irc di ngü cong chirc chuyên
trách câi cách hành chInh. Triên khai có hiu qua vic tiêp nhn, xü 1 phán ánh,
kiên nghj cüa Ca nhan, to chüc ye quy djnh hành chInh dé kjp thi tháo gi khó
khän, vuó'ng mac cüa cá nhân, to chüc.
2.5. Cong tác chng tham nhüng, tang phi; thanh tm và giãi quyt khiu
ni t cáo
Thrc hin dng b các giài pháp v phông, chng tham nhüng, lAng phi, trong
do tQp trung cong tác tuyên truyên, phOng ngiira và chOng tham nhQng; cung cap
thông tin, cong khai kêt qua cong tác phông, chông tham nhüng; tiêp tVc thrc hin
có hiu qua Chiên hxçic quOc gia ye phông, chông tham nhüng. Tang cuô!ng phát hin
tham nhUng qua hot dng thanh tra, giâi quyêt khiêu n.i, to cáo; tptrung vào các
linh v1rc có nguy ca tham nhüng cao; chü tr9ng xtr 1 ngu1i drng dâu ca quan, tO
chüc, dan vj thieu trách nhim d xãy ra tham nhfing.
Tip tVc nàng cao chit krçmg hiu qua các cuc thanh tra kinh t - xA hi trên
dja bàn tinh tinh. Tang cuing cOng tác dào tao, bOi duôTig cho di ngü can b, cOng
chuc lam cong tác thanh tra. Theo dOi, dOn doe thrc hin sau thanh tra.
Nâng cao hiu qua cong tác giãi quyt khiu ni, t cáo tren dja bàn tinh. Tang
cu&ng thanh tra trách nhim Thu tri.ràng các ca quan, dan vj trong thirc hin cOng tác
tiêp cOng dan, giài quyêt khieu nai, to cáo nhäm chân chinh các dan vj, thirc hin tot
han. Tang cu?mg cOng tác näm tInh hInh, kjp thyi xir 1', ngän chn nhüng phân tr
kich dng, xüi gi1ic ngu?ñ dan tp trung dOng ngu?i khieu ni, to cáo.
2.6. Quc phông - an ninh
Tip tic tp trung thiic hin nhim yu tang cung tim hrc quc phOng, nâng
cao khã nàng san sang chiên dâu, bão dam bão v vthig chàc dc lip, chü quyên
lAnh thO và biên dão. Xây drng khu virc phàng thu vüngchãc. Chü trQng nang cao
chat luqng tuyên truyên cong the tuyên quãn, bão dam tuyên quAn d.t 100% chi tieu;
thirc hin tot nhim vçi giáo diic quOc phàng yà an ninh cho các dôi tixçing.
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Tip tiic ngän chn lam giàm các loi ti phtm hInh sr, ma tiy, t ntn xa hi
và dc bit là giám thiéu tai nn giao thông. Gilt vltng an ninh chInh trj, trt ti,r an
toàn xa hi.
2.7. Hoit dng di ngo1i
D.y mnh cong tác tuyên truyn, thông tin di ngoi a nithc ngoài nhm xác
tiên dâu tix - thirong mi - du ljch, tang cuang các môi quan h hitu nghj và hçp tác
vâi các tinh và thành phô các nrn9c bn dâ k kêt hçrp tác. Tang cisng quãn 1
phóng viên, báo chI nuâc ngoài den ho.t dng báo chI tai tinh nhäm dam bào djnh
hu&ng thông tin theo yéu câu tuyên truyên dôi ngoi cüa Bang và Nhà nuac, tranh
thu truyên thông quôc tê, chuyên tãi thông tin tIch cijc ye tinh. Day manh tuyên
truyên bão v chü quyên cüa Vit Nam a Biên Dông. H trçl thu tiic lien quan nhm
báo hO ngll dan trong các trung hçp bj bat a vüng biên nuâc ngoài.
A

Phan HI
MOT SO KIEN NGH
Nhm to diu kin thun lqi cho tinh Ba Rja - Vüng Tàu phát trin kinh t,
giãi quyêt có hiu qua nhtrng van dê an sinh xa hOi, bão v vã giái quyêt ô nhim
môi tnriing, üng phó vâi biên dOi khI hu, huàng tâi m1ic tiêu phát triên ben vüng,
UBND tinh Ba Rja - Vüng Thu kiên nghj Bô Kê hoch và Dâu ttr xem xét triên khai
cac chi.rcing trInh, dir an và bô trI von ho trcl tinh thirc hin các chumg trInh, dr an
dâu tu trong ké ho.ch nAm 2020 nhu sau:
1. V phát trin h thng cãng trung chuyn quôc t Cái Mép - Thj Vãi
D nghj Bô K hoch và Du tu xem xét, b trI vn Ngân sách Trung i.rng
ho trq tinh dâu tu các tuyên diràng giao thông két noi h thông cáng Cái Mép — Thj
Vãi trong näm 2021, nhu sau:
1.1. Du&ng

991B tir Quc 1(551 dIn Ha liru cáng Cái Mép:

Du an có tng mtc dAu tu 3.951 t' dng, trong do vn ngân sách Trung uing
3.148 t dông. Den nay, dr an dã ducic bô, trI 920,5 t dông von ngãn sách Trung
uang dê triên khai thiic hin. Be nghj BO Kê hoch và Dâu tu xern xét tiêp tic bô trI
nguôn von ngân sách Trung ucing 200 t dông trong näm 2021 dê thirc hin dir an.
1.2. CuPhu'ócAn:
Dir an dã di.rqc HDND tinh phé duyt chü trung du tu vOi tng müc du tir
4.879 t' dông, trong do vOn ngân sách Trung uong 2.000 t' dOng. Den nay, dir an
dã di.rçic bô trI 5 t'dông von ngân sách Trung ucing dê triên khai th%rc hin. Be nghj
Bô Kê hoch và Dâu tu xem xét tiêp tiic bô trI nguôn von ngân sách Trung uong 20
t dông trong näm 2021 dé thrc hin dir an.
1.3. DuO'ng cao tIc Blén Hóa — Vüng Tàu.
Dir an có tong mirc du tix 14.956 t' dng, trong dO vn ngãn sách Trung
iwng 4.723 t) dông. Be nghj BO Kê hoch và Dâu tu xem xét bO trI 5 t dông trong
näm 2021 dé Tinh triên khai các thu tic dau tu dr an.
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1.4 Kin nghj Trung uang có giài pháp v nguôn von d s&m triên khai dâu
tu tuyên du&ng sat Biên Hôa - Vüng Tàu va bô sung tuyên dixng sätkêt nôi tir Tây
Ninh, Bmnh Phuc qua BInh Duang, Dông Nai vào tuyên dung sat Biên Hôa —
Vüng Tàu dê vn chuyên hang hóa.
2. ye diy an Ho chua nuóc Song Ray
2.1. V HQp phcn kênh muv'ng Song Ray: d nghj B Kê hoch và Dâu tu
phôi hçp vói B Nông nghip và Phát triên nông thôn xem xét bô sung phân von
cOn thiêu là 104 t' dông dê thanh toán cho các nhà thâu và tat toán cong trInh.
2.2. V Hçrpphn giáiphóng mt bcng, di dan và tái dfnh cii: d nghj B K
hoch và Dâu tu xem xét bô sung von Trái phiêu ChInh phü là 145 t' dông dê trã nç
ngân sách tinh dä tarn mg.
3. V Du' an Qu6c 1 56— Tuyn tránh Thãnh phô Ba Ria
Di,r an dã du9'c B Giao thông Vn tâi phê duyt du tu tai Quyêt djnh s
1295/QD-BGTVT ngày 14/6/2011 vi tong müc dâu tu' khoángl.167,216 t' dông,
trong do von ngân sách Trung u'ong 433,374 t' dông. Lüy kê von ngân sách Trung
uong dãbô trI và giài ngân den bet nãrn 2020 là 170 t' dOng, cOn thiêu 263,374 t'
dông Dê nghi Bô Ké hoach va Dâu tu phôi hap vai Bô Giao thông Van tal xern xet,
bô trI so von 80 t' dông trong näm 2021 dê tiêp tVc triên khai thirc hin dir an.
4. Ye nguôn von Trung lrong ho trQ' có mi,ic tiêu
D nghj BK hoich và Du tu xem xét b trI ngun von Trung uong h trg
trong nàm 2021 dê tInh triên khai các thu tic dâu tu các dir an nhu sau:
4.1. D nghj B K hoch và Du tu' b trI 30 t' dng trong näm 2021 dê tiêp
tiic dâu tu hoàn thânh dr an Dung Tây Bàc Con Dáo theo Chuang trInh mic tiêu
Biên Dông — Hài dâo.
4.2. D nghj B K hoach và Du tu b trI 62,583 t dng trong näm 2021 d
thanh toán khoán vOn ngãn sách Trung uang trng truc cho dir an DuOng và câu
Chà Va (Dthng và câu ttr Go Gang sang Long San).
4.3. D nghj Bô K hoach và Du tu tip tVc b trI vn Trung uang h trg d
Tinh triên khai th?c hin dir an Xây mi dê Hái Dãng. Dir an có tong vOn dâu tu
khoãng 421 t' dông. Den nay, dir an dã dugc Trung uang bô trI 2 t' dông dê Tinh
triên khai các thu tic dâu tu. Trong närn 2021, dê nghj bO trI 100 t' dOng dé Tinh
triên khai thuc hiên dir an.
4.5. D nghj Bô K hoch và Dtu tu b trI h trçY 50 t dng d Tinh dâu tu
dtr an Du?rng tuân tra kêt noi h thông ct moe ranh gii dat thng VuO'n quOc gia
Con Dão, huyn Con Dão. Trong nàrn 2021 dê ngh bO trI 2 t' dông de triên khai
dâu tu.
4.6. D nghj B K hoch và Du tu b tn hO trq 74 t' dng d Tinh du tu
di,r an Ho chra nuOc Ong Câu COn Dão. Dir an dã dugc HDND tinh phê duyt chü
truang dâu tu vôi tong imrc dâu tu 74 t5 dông tir ngân sách Trung ucrng. Trong nàm
2021, de nghj bô trI 2 t dông dê triên khai dâu tu.
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4.7 i nghj B K hoach và D.0 tu b trI h trçi 360 t dng d Tinh du tu
du an Cai tao, mci rông ducing Quôc lô 56 thuôc dia ban huyên Châu Due Trong
nàm 2021, dé nghj bô trI 20 t' dông dê triên khai dâu tu.
4.&' D nghj B K ho.ch và Du tu b trI h tr du tu dr an Khu neo du
tránh trü bão Ci:ra Lap. Dr an có tong müc dâu tu khoàng 465 t' dOng. Tai Van bàn
95 791BK}IDT-KTNN ngày 30/10/2015 B Kê hoach và Dâu tu dã thöa thun
ngun von Trung ucing h trçi cho dr án trong giai doan 2016 — 2020 là 158 t
dông. Tuy nhiên, trong giai doan 2016 — 2020 dir an chixa dt.rçic Trung ucing xemxét
bô trI von ho trçi. VI 4y, dê nghj B Kê hooch và Dâu tu xem xét bô trI 10 t3 dông
trong nàm 2021 dê Tinh triên khai dâu tu dir an.
so

5. Ngun vin h trçr phát trin chInh thu'c (ODA)
D nghj Trung ucrng bEi trI 168 t dng trong k hoach näm 2021 cho 02 dir
an sau:
5.1. Dy' an Thu gom, xz't lj và thoát nwd'c thai thành M Ba Rja: Dir an có
tong mirc dâu tu 705,175 t dông, trong do: von ODA 267,691 t' dông và vn dôi
irng 437,484 t dông. Den näm 2020 dã duqc bô trI 115,205 t dông. Trong k
hoch näm 2021, dé nghj Trung ucing bô trI 156 t dOng cho dir an dê tiêp tic triên
khai dâu tu hoàn thành dii an.
Du an
thu gom và x'r lj nithc thai khu vu'c Long Scm - Gd
5.2. Du
có tong müc dâu tu 637,854 t' dông, trong do: von ODA 377,683 t dông và von
doi 1rng 260,171 t' dong. Trong ke hoch nãm 2021, dê nghj Trung ucing bô trI 12
t dông cho di,r an dé triên khai dâu tu dir an.!.
Gang:

an

NctinhIn:
- VAn phông Chmnh
- B Kê hoach và Dau tir;
- Bô Tài chinh;
- ThLrmg trrc Tinh Ciy;
- This&ng trrc HDND tinh;
- Chil tjch và các Phó CT UBND Tinh;
- Các sâ, ban, ngânh;
- UBND các huyn, TX, TP;
- Luu VT, TH.

TM. UY BAN NHAN DAN
HU,TICH
--

cnu

A

Le Tuan Quoc

Tinh Ba Rja - Vüng Tàu

MOT sO CHI TIEU KLNH TE - xA HO!
U1C THIC HIN NAM 2020 VA D1J' MEN KE HOiCH NAM 2021
(Kern theo K hogch s6 41 /KH-UBND ngày / /2020 cña UBND tinh)
/

TT

Näm 2020
CM tiêu

A
B
1 Tc dO tang GRDP trr du thô va khI d&)
Quy mô GRDP theo giá hin hành (trir dAu thô V
2
khId&)
3 GRDP binh quân du ngir?i (tr& du thô va khI d&)
4
5
6
7
+

+
+
8

Cc cu kinh t (trr du thô và khI dót)
Nong, lam nghip, thCy san
Cong nghip, xây dimg
Djch vit
T6ngv6ndâuttrphattrintrendjaban
Tang kim ngch xut khu trên dia bàn (trir du khI)
Thu Ngan sách dja phixcmg
T6ng thu ngân sách nhà ntrâc trén dja bàn
Thu nôi dia
Trong do:
Thu tir tin sCr dung dt
Thu tfr x6 s kin thit
Thu ngân sách dia phi.nng hiRing theo phân cAp
Trong dO:
Thu ngân sách dja phircing hiRing 100%
Thu ngân sách dja phucing hiRing tCr cac khoân theo
phân chia
Chi ngân sách dja phrcmg

Don vi

C
%

Thiychiên
2019

Muc tiêu

u'crcthirc
hiên cã
nàm

1

2

3

7,65

7,5

Du kin nám 2021
lfo'c thtrc
hiên cã nAm
so vOi thtrc
hin 2019
4=3/1

3,3

Muc tiêu

So vol muc
tiêu 2020 (%)

Sovóiithc
thic hin
2020 (%)

5

6=5/2

7=5/3

6,8

T dng

177,028

190,982

107.88

209,141

109.51

Triêu
dong/ngirii

153.64

164.06

106.78

177.28

108.06

%
%
%
Tdng
Triêu USD

12.22
57.08
30.70
51,285
4,995

54,504
5,594

11.98
58.66
29.36
55,177
5,322

107.59
106.55

11.41
59.15
29.45
57,980
5,692

106.38
101.75

105.08
106.95

T dng
T' dng

89,469
40,358

76,043
36,443

70,861
33,700

79.20
83.50

63,217
30,694

83.13
84.22

89.21
91.08

T' dng
T dng
T' dng

2,280
1,739
20,922

700
1,420
19,425

1,700
1,270
18,383

74.56
73.02
87.86

700
1,370
15,894

100.00
96.48
81.82

41.18
107.87
86.46

13' dng

6,834

4,846

5,703

83.45

3,977

82.06

69.73

13' dng

14,088

14,579

12,680

90.01

11,918

81.74

93.99
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Nàm 2020
TT

Chi tiêu

A
B
- Tngchicând6ingânsáchdjaphtwng
Trong dá:
i-Chidâuttr
+ Chi thung xuyn (bao gm chi cãi cách tin hrcmg,
tmh giãn biên ché)
9 Bi thu/bi chi ngân sách dja phwang
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
-

C
T'dng

1
18,641

2
23,738

Uoc thirc
hiên cã näm
so vOl thtrc
hiên 2019
3
4=3/1
24,492
131.39

T'd6ng

9,285

12,504

13,177

T'dng

9,321

10,724

1)011 V

T' ding
tinh, thành
Thir hng chl s nng lrc canh tranh cp tLnh (PCI)
ph
Thir hang chi sé hiu qua quàn tij vã hành chIrih
tinh, thãnh
cOng cap tinh (PAPI)
phó
S doanh nghip dang hot dng vã kê khai thus dn
Doanh
cu& i' báo cáo
nghip
V du tir trrc tip nwcc ngoài
Drân
Vn du tu thirc hin
Triu USD
VndAngk5cápmaitrongnam
TriuUSD
Dâns
Nghlnngtr&i
Mtd dan s
Nguri/km2
Lrc lucing lao dng tfr 15 tu& tr?i len
Nghln ngu1i
T lé lao dngti 15 tui try len dang lam vic so
%
vài t6ng dan s
T 1 lao dng qua dào to
%
T5' 1 rác thai sinh hoat a do thj diiqc thu gom và xCr
%
S6xAdtchu.nnôngthonmai
XA
T 1 x dat chun nông thôn mói
%
T5 1 huyn dt chun/hoàn thành nhim vit xây
dirng nông thôn mài
H ngho theo chun ngheo da chiu (Quc gia)
T 1 h nghèo theo chuán ngheo da chiu
%
MCrc giãm t 1 h nghèo theo chuAn nghêo da chiu

Dir kin nãm 2021

Dim %

Thuc hiên
2019

Muc tiêu

Uc thuc
hiên cá
nàrn

Muc tiêu

So v(TYi muc
tiêu 2020 (%)

So vOi mire
thirc hiên
2020 (%)

5
21,260

6=5/2
89.56

7=5/3
86.80

141.92

10,033

80.24

76.14

10,805

115.92

10,241

95.49

94.78

11,650

114.62

12,350

106.15
100.00
58.63
101.03
101.07
100.64

436
1,500
550
1,180
595.07
632.50

16163
10/63
10,164
390
1,270
623
1,152
581.00
624.53

629.00

414
1,270
365
1,164
587.20
628.56

53.13

52.84

52.75

52.21

78.60
94.00
34
75.56

80.00
95.00
39
86.67

80.00
95.00
39
86.67

80.00
95,20
42
93.33

415
1,270
365

16.67

50.00

0.24

0.10

0.10

0.42

0.14

0.14

114.71

106.01
105.06
118.11
150.68

100.56

105.31
118.11
150.68
101.34
101.34
100.63

107.69

107.69

66.67
S xây d1rng sau khi Trung wng ban hành
chuin ngheo giai don 2021 - 2025
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