
UY BAN NHAN DAN 
T!NH BA R!A  — VUNG TAU 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S:  A2.  /QF -UBND Ba Rja - Ving Tàu, ngày  A  tháng ( näm 2019 

QUYET DJNH 
Ban hành K hoch hành dng cüa Uy ban nhân dan tinh thrc hin vic Hang 

cao cht hrçrng cuc sng ngurôi dan tinh Ba R!a  - Vüng Tàu 
giai don 2019-2025 

UY BAN NHAN DAN TINH BA R4A - VUNG TAU 

Can cir Lut Ti chüc chinh quyn dja phrng ngày 19/6/2015; 

Can cü Quyt djnh s 524-QD/TU ngày 12/10/2017 cüa Ban Thix&ng v11 
Tinh üy ye vic thành 1p Ban Chi dao,  To gii1p vic triên khai thirc hin các nhim 
v11, giãi pháp ye mic tiêu phát triên con ngixi; 

Can cü Quyt djnh si 1107-QD/TU ngày 10/7/2019 cüa Ban Thuing vii 
Tinh üy ye vic kin toàn Ban Chi do, To gilip vic triên khai thirc hin các nhim 
vi, giái pháp ye miic tiêu phát triên con ngtthi; 

Can cr Cong van s 3310-CV/TU ngày 09/11/2017 cüa Tinh üy v vic 
triên khai mt so nti dung sau Hi tháo ye nâng cao chat 1ung cuc song ngui 
dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu; 

Can cir Cong van s 3332-CV/TU ngày 15/11/2017 cüa Tinh üy v vic cii 
the các ni dung nâng cao chat 1uçng cuc song ngui dan tinh Ba Rja - VQng 
Tàu; 

Can cir Quy& djnh sé, 91/QD-UBND ngày 17/01/2019 cüa UBND tinh ban 
hành Chuing trInh hành dng thirc hin Kê hoch phát triên kinh tê - xã hi nàm 
2019; 

Can cü Thông báo kt 1u.n s 1 82/TB-UBND ngày 19/4/2018 cüa UBND 
tinh tai  cuc h9p Ban Chi dao  triên khai các nhim vii, giãi pháp ye miic tiêu phát 
triên con nguYi cüa tinh Ba Rja - Vüng Tàu; 

Can cir Thông báo kt 1un s 420A/TB-UBND ngày 07/8/2018 cüa UBND 
tinh ti cuc h9p thông qua dir thão Chucing trInh hành dng cüa Uy ban nhân dan 
tinh thirc hin vic nâng cao chat hing cuc song ngix1i dan tinh Ba Ria - VUng 
Tàu den 11am 2020 và tam nhIn den närn 2025; 

Can cir Thông  báo kt lun s 131-TBKL/BTGTU ngây 04/12/2018 cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy ti cuc h9p Ban Chi do triên khai thrc hin các nhim vii, 
giãi pháp ye miic tiêu phát triên con nguäi; 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH / 

O CHU TICH" 

Can cr Thông báo kt 1un s 1670-TB/TU ngày 20/3/2019 cüa Tinh üy tai 
cuc h9p vói Ban Chi dao thirc hin 12 m11c tiêu phát triên con ngu&i Ba Rja — 
VQng Tàu ye các nhim vii quan tr9ng dtt ra trong näm 2019; 

Can cir Thông báo kt 1un s 1934-TB/TU ngày 07/6/2019 cüa Tinh Uy tai 
buôi lam vic vâi UBND tInh ye Kê hoch hành dng thirc hin vic nâng cao chat 
krçng cuc song nguYi dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu den nàm 2020 và tam nhIn den 
näm 2025; 

Xét d nghj cüa Giám dc Sâ K ho.ch và Du tu t?i  Cong van so 
1306/SKHDT-XH ngày 27/6/20 19, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoach hành dng cüa Uy ban 
nhân dan tinh thirc hiên vic nâng cao chat luçmg cuc song ngi.thi dan tinh Ba Rja 
- Vüng Tàu giai dotn 20 19-2025. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc k ttr ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các Sâ, ban, 
ngành; Chñ tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành phô; Thu truâng các c 
quan, dcin vj Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhin: 
-Nhixdiêu3; 
- TTr.TU; TTr.HDND tinh (b/c); 
- Doan dai biêu Quôc hi tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCT va các TV UBND tinh; 
- Uy ban MTTQ VN tinh và các doàn the cap tinh; 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy; 
- Thành viën BCD theo Quyét dinh so 1107- 
QD/TU ngày 10/7/20 19 cüa BTV.Tinh üy; 
- Urn: VT-VX3. 

Trn Van Tuâ'n 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOAXA HQ1 CHU NGHIA VIT NAM 
TINH BA lilA - VUNG TAU Dc lap - Tir do - Huh phüc 

K HOACEL HANH BONG C1JA UBNI) TINH 

Thu'c hin vic nng cao chat Iuçng cuc song ngrbi dn tinh 
Ba Ra — Vüng Tàu giai doan 2019-2025 

(Ban /'iành kern theo Quyet dinh s A)  /Q- UBND ngày -1  thong 
nàrn 2019 cia Uy ban nhán dan tinh Ba Ria - Vüng Thu,) 

I. MUC Did, YETJ CAU 

1. C1i the hóa 12 ni dung/nhiëm vi tr9ng tam t?i  Cong van sO 3310-CV/TLJ 
ngày 09/11/2017 cüa Ban Thithng vu Tinh üy thinh các chuo'ng trInh, kê hoach, dê 
an, nhiêm vii, giái pháp chi tiêt. Dôngth&i giao các co quan, don vj, tO chrc, doàn 
the có lien quan phOi hcrp, to chirc trin khai thrc hin nhãm gop phän trng buic 
cài thiën, n5ng cao chat hrong cuôc sOng ngithi dan tinE Ba Rja — Vüng Tàu giai 
doan 20 19-2025. 

2. Thu tnthng các S& ban, ngành, to chi'rc, doân the cap tirih; Chii tich Uy 
ban nhân dan các huyên, th xã, thènh phO và ngthi dIrng dãu các tO chrc, doàn the 
có lien quan tap trung chi dao, diu hành xác djrih rO 1 trinh và phân cOng cht'i fri. 
phôi hcrp th1rc hin dê hon thành các nhim vi nêu trong K hoach hành dng nay. 

II. M1JC T[EU 

1. Mic tiêu tng quát 

Tp trung thiIc day tang tnr&ng kinh t, phát trin các dch vi chäm lo cho 
con ngui de d báo den nãm 2025, thu nhâp bInh quân dâu nguài, mi'rc sOng, 
mOi trutmg sOng cüa ngiri dan,... tinh Ba Ria — Vüng Tàu dat  bang hoc cao hon 
mirc bIrth quan chung cüa các tinhlthanh phô trong viing DOng Nam b. 

2. Muc tiêu cu the 

2.1. Vnhàó 

a) Dn nâm 2020: 

- KhOng con h dan nào s htru nhà don so'. 

- 100% ngithi có cOng gp khó khan v nhà & ducic h trçi xây mâi hoãc sra 
chüa cãi tao lai nhà &. 

b) Dn näm 2025: 

- Phan dau 97% h dan có nhâ & dt tiêu chuân tir ban kin cO tth Ian và có 
các trang thiêt b co' ban dáp 'rng nhu can sir diing, sinh hot tOi thiêu cña ngu&i 
dan. 

- Duy tn, girt vfng thánh tIch ]a mt trong nhng tinEltharih ph có dién tIch 
nhà 0' bInh quân dâu ngaO'i cao trong vi1ng £)Ong Nam bô. 
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2.2. V thu nhIp bInh quân d'âu ngzthi 

a) D&i nm 2020: 

- Thu nhp bInh qun du ngu&iltháng cüa ngithi dan dat  bng mrc bInh 
quãn chung cüa các tinhlthành phô trong yang Dông Nam B; ring thu nh.p bInh 
quñn dâu ngtthilthárig cña ngu&i lao dng tai các don v sir nghip cong l.p phái 
bang 1,5 lan thu ah.p theo quy dnh chung cña nhà nuc. 

- Rut ngn..khoãng each v thu nhp bmmh quãn du ngu?:ri/tháng giüa nhórn 
nhüng ngithi có müc thu nhap  cao nhât Va nhóm thu nh.p thâp nhât xuông con 5 
lan. 

b) Den näm 2025: 

- Nang mute thu nhp binh quãn du ngi.thiJthng cña nguäi dan bng khoãng 
1,2 lan mire binh quan chixng cña các tinhlthành phô trong viing Dong Nam b5;  duy 
tn mire thu nhp bInh quan dâu ngthiItháng cña nguthi lao dng tai  các don vj suI 
nghiêp cong l.p bng 1,5 lan thu nhãp theo quy djnh chung cüa nhà nuOc. 

- Rut ngn khoãng each v thu nh.p bInh quân du ngu&i/tháng giiia nhórn 
nhfrng nguxii có m'Crc thu nhâp cao nhât và nhóm thu nhap  thâp ithât xuông con 
dirâi 4 lan. 

2.3. Vêgiáo dyc - dào 4io nghê nghip, giái quylt vic lam và giám nghèo 

a) Dn nàm 2020: 

- Tip tic duy tn dat  chuan ph ep giáo dic Mâm non (IVIN) 5 tui và ph 
cp giáo diic Tiêu h9c (TH) dat  mire d 3; phô cp giáo d'c Trung hçc Co st 
(THCS) dat  chuân mIrc d 2, trong do t l thanh niên có bang tot nghip THCS và 
tuung ducrng chiêm 82%. 

- T' l huy dung h9c sinh ra l&p bc MN (5 tui) dat  98%; bc TH huy dng 
trl 6 tuOi den tnr&ng dat  100%; bâc THCS huy dng tré vào lop 6 dat  99,98%; tang 
cuàng phan luông sau khi tot nghip T[}ICS dê hçc sixth vào lop 10 cOng 1p dat  t" lê 
70% và tham gia hQc nghê, h9c 0 các Trung tam Giáo duic thuOng xuyên, các trtthng 
thing cap 30%; bc THPT nâng t' l tOt nghip THPT và tuong throng dat  98% 

- Tiêp trc duy tn thurc hin day  hoc tiêng Anh 4 tik'tuan cho tat câ các kMi 
lOp tr lOp 3 den lOp 5; 100% các lOp tir lOp 3 den lOp 12 tir nm hpc 20 19-2020 
ducTc thng them 2 tiêtltuân. 

- Tir näm hoc 2019-2020 phn du: 100% trii&ng hoc dtza 1 ti& doc sách vào 
thOi khóa bieu; 100% co sO giáo diic phO thông duy trI thu?mg xuyên tp th diic 
giüa gi& yà hu.rOng dn hQc sinE tp the due buOi sang; 100% tm&ng hçc duçic trang 
bj tñ thuôc y t và các vt tur y té tôi thiêu theo quy djnh; 100% hQc sinh &rcrc tuyên 
truyên và theo dOi sire khóe thuOng xuyên; 100% các trithng có nuOc sach choh9c sixth 
uông và dam báo v sinE môi tnr&ng, an toàn thtrc pham trong nhà truOng; 100% 
eác tnrOng có tiêu clii, ni quy van hóa dirçic cong nhn tnrOng hoe an toàn, phOng 
chông thuong tIch. 

- T l lao dng qua dâo to có bng chirng chi dat  khoang 50%. 
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2.2. V thu nhip blnh quân dilu ngu'&i 

a) Dn nàm 2020: 

- Thu nhp bInh quân du ngithiItháng cüa ngithi dan dt bang müc bInh 
quân chung cüa các tinh/thành phô trong vüng Dông Nam B; riêng thu nhp bmnh 
quân dâu ngithi/tháng cüa ngithi lao dng tai  các dn vj sir nghip cong 1p phâi 
bang 1,5 lan thu nh.p theo quy djnh chung cüa nhà nithc. 

- Rut ngn khoáng cách v thu nhp bInh quân du ngi.thi/tháng gifla nhóm 
nhUng nguii có müc thu nhp cao nhât và nhóm thu nhtp thâp nhât xuông con 5 
lan. 

b) Dn nàm 2025: 

- Nâng mirc thu nhp bInh quân du ngithi/tháng cüa ngu1i dan bang khoãng 
1,2 lan müc bInh quân chung cüa các tinhlthành phô trong vüng Dông Nam b; duy 
trI mirc thu nhp binh quân dâu ngi.rii/tháng cüa nguii lao dng tai  các dn vj s1r 
nghip cong ip bang 1,5 lan thu nh.p theo quy djnh chung cüa nhà ntthc. 

- Rut ngn khoãng cách v thu nhp bInh quân d.0 ngui/tháng giüa nhóm 
nhItng nguii có mirc thu nhp cao nhât và nhóm thu nhp thâp nhât xuông con 
duói 4 lan. 

2.3. V giáo d,c - dào 4i0 ngh nghip, gidi quyEt v4c lam và gidm nghèo 

a) Dn näm 2020: 

- Tip tic duy trI dat  chun ph cp giáo diic Mâm non (MN) 5 tui và ph 
cp giáo dc Tiêu h9c (TH) dt mic d 3; phô cp giáo dijc Trung h9c c s 
(THCS) dat  chuân mirc d 2, trong do t 1 thanh niên có bang tOt nghip THCS và 
ti.rng drng chiêm 82%. 

- T' l huy dng h9c sinh ra 1&p b.c MN (5 tui) dat  98%; bc TH buy dng 
trê 6 tuôi den tnthng dat  100%; bc THCS huy dng tré vào lOp 6 dat  99,98%; tang 
cithng phân luOng sau khi tot nghip THCS dé hQc sinh vào lOp 10 cOng 1p dat  t' l 
70% và tham gia h9c nghê, bce & các Trung tam Giáo dic thi.r&ng xuyên, các tru&ng 
trung cap 30%; bc THPT nâng t l tOt nghip THPT và tucing dizcing dat  98%. 

- Tip tjc duy trI thirc hin day hçc ting Anh 4 titItun cho tt cá các khi 
lOp tr lOp 3 den lOp 5; 100% các lOp tr lOp 3 den lOp 12 tir nàm hc 2019-2020 
duçic tang them 2 tiet/tuan. 

- Tü narn hc 20 19-2020 phn du: 100% truOng hc dua 1 ti& dcc sáeh vào 
th&i khóa biêu; 100% cci sO giáo diic phô thông duy tn thuOng xuyên tp the d%ic 
gifla gi& và huOng dan hc sinh tp the ditc buôi sang; 100% tnr&ng bce ducic trang 
bj tü thuôc y tê và các vt tu y té tOi thiéu theo quy djnh; 100% hc sinh duçc tuyên 
truyên và theo dOi sOc khOe thuOng xuyên; 100% các truOng có nuOc sach  cho hçc sinh 
uOng vâ dam bão v sinh mOi truOng, an toàn thirc phâm trong nhâ trithng; 100% 
cac tru&ng có tiêu chI, ni quy van hóa duçc cong nhn tnthng hc an toàn, phOng 
chông thucing tIch. 

- T' l lao dng qua dào t?o  có bng cp chOng chi dat  khong 50%. 

2 



- Phn d,u mi nàm giâi quyt cho trén 12.000 ngrii lao dng có vic lam 
tang them. 

- T' 1 tht nghip ô' thành thj duói 2,1%. 

- T' l h nghèo chuân tInh theo phiiccng pháp tip cn da chiu con 1,32% so 
v&i tong so h dan, dc bit không cOn ngithi có cOng thuc h nghèo. 

b)Dn näm 2025: 

- Nâng cao t' 1 ph cp giáo ditc a các bc hçc: MN dat  trên 99%; TH dung 
d tuôi: 8/8 huyn1thj xIthành phô dat  rni'rc 3; THCS duy trI 8/8 huyn!thj xãlthành 
phô dat  chuân phô cp giáo dçTc THCS mi.'rc d 2 và nâng dan t' i so thanh niên cO 
bang tot nghip THCS hoc tung tisang dung dat  trên 85%. 

- Nâng cao t l tré/h9c sinh dn tnring, t& nghip dung d tuOi: Bc MN 
huy dng tré 5 tuôi ra lap trên 98%; bc TH: Huy dng tré 6 tuôi den truang 100%; 
bc THCS: Tré vào lap 6 dat  t' l 100%; tang cuang phân luOng sau khi tOt nghip 
THCS de h9c sinh vao Rip 10 cong 1p dat  t' 1 60% và tham gia h9c nghê, h9c 
cácTrung tam Giáo dc thithng xuyen, các truO'ng trung cap 40%; phân dâu nâng t 
1 tot nghip THPT và tuTing duang cüa h9c sinh len trên 98,5%. 

- TS' 1 lao dng qua dào tao  có bng cp chirng chi dat  khoãng 60%. 

- Phn du mi näm giãi quyt cho trên 12.000 nguYi lao dng có vic lam 
tang them. 

- T l tht nghip ô thành thj duOi 2,1%. 

- T' 1 h nghèo theo chun riêng ci:ia tinh dat  khong 2% so v&i tong s h dan. 

2.4. V thu'c hiên chInh sách BHXI-I, BHYT 

a) Dn nàm 2020: 

-13' 1 lao dng tham gia BHXH dat  35%. 

-13' l ngithi dan tham gia BHYT dat  90%. 

b) Dn näm 2025: 

- T l lao dng tham gia BHXH dat  khoãng 45%. 

-13' 1 ngui dan tham gia BHYT dat  100%. 

2.5. Vyt 

a) Dn näm 2020: 

-13' 1 tiêm chüng ma rng dy dü cho tré em duài 1 tui dat  100%. 

- T 1 h gia dInh sü dyng ntthc hçip v sinh dat  97% tra len. 

- Tui th9 binh quãn cüa ngui dan trong tinh dat  76,45 tuôi. 

b) Dn n5m 2025: 

- Duy tn t)' l tiêm chüng ma rng dy dü cho tré em duói 1 tui dat  100%. 

-13' 1 h gia dmnh sfr dyng nuOc hp v sinh dat  99% tr len. 
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- Trén 90% dn so ducic quãn 1 src khOe. 

- 95% trtm y t xã, phithng, thj ti4n thirc hin dir phông, quân 1, diêu trj mt s6 
bnh không lay nhiêm. 

- Tuôi thç bInh quân cüa nguô'i dan ph.n d.0 dat  76,95 tu,i. 

2.6. Vván hod 

a) Dn näm 2020: 

- T 1 h dat  tiêu chu.n gia dInh van boa dat  9 1,4%. 

- TS'  1 thôn, p, khu ph và tuo'ng duang duc cong nhn gi vng danh 
hiu van hóa dat  96,4%. 

b) Dn 11am 2025: 

- T' 1 h dat  tiêu chun gia dInh van hóa dat  92,4%. 

- 1 thôn, .p, khu pM và tuong duong duc cOng nhn giü vftng danh 
hiêu van hóa dat 97%. 

2.7. Vmôifrwóizg 

a) Dn nàm 2020: 

thai, rác thai, tiêng On,...) ra khOi khu dan cu, xCr 1 düt diem nhtthg diem den ye môi lmông, 
không dê phát sinh nhUng diem den mdi. 

- Trên 90% chat thai r.n cong nghip nguy hai  thu gom, xi:r 1 dt quy chuAn 
môi truYng. 

- 100% các Khu cong nghip (KCN), C%irn cong nghip (CCN) dang hoat 
dng có h thông xi:r l2  nithe thai tp trung dat  quy chuân mOi trithng. 

- 100% co sO san xut xây drng mâi phãi du tu cOng ngh hin dai,  tiên tiên 
và dâu tu cOng trInh giám thiêu ô nhim, xir 1 chat thai dat  quy chuân môi tnthng. 

- 100% các Co sâ thuc déii tuçng phãi du tin h tMng quan trc tr dng 
rnróc thai, khI thai và truyên di lieu ye Trung tam diêu hành tai  S& Tài nguyôn và 
Môi trung dê giám sat. 

b) Dn 11am 2025: 

- Trên 95% chit thai rn cong nghip nguy hai  thu gom, xü 1 dat  quy chun môi 
truYng. 

- 100% Co s san xut xay dirng mi phãi dâu tin cong ngh hin dai,  tiên tiên 
và dâu tin cOng trInh giãm thiêu 0 nhiêm, xir 1 chat thai dat  quy chuân môi trung. 

2.8. V an ninh trfl tr 

- V lTnh virc an ninh chInh tr: Chü dng phOng ngira, ngan chin, vô hiu hoá 
m9i am mini, thu doan hoat  dng phá hoai  cüa các the 1irc thu dch, phân dng, 
không dê xay ra khüng bô, phá hoai, bao  loan; bâo v an toàn các sir kin chInh trj, 
van hoá, xa hi diên ra trén dja bàn tinh; giQ vtng on djnh chinh trj. 
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- V linh vijc phông chng ti phm: Phông ngiira, du tranh lam giâm các 
loai tôi pham, tê nan xã hôi, ngän chàn, dâu tranh co hiêu qua dôi vo'i cac loal tôi 
phm. Phân dâu hang näm kéo giãm phim pháp hInh six tü 3-5%; không dê xãy ra 
oan sai; chuyên hoá dja bàn tr9ng diem, phIrc tp ye an ninh trt tr; phân dâu den 
nàm 2025 trén dja bàn tinh khOng con dja bàn tr9ng diem, phüc tp ye an ninh tr.t 
tir. 

- V lTnh vixc dam bão trt tij an toàn xà hi: Tang cu&ng cong tác quàn 1 
hành chInh ye trt tlr xã hi, di sau nàm bat kjp thai tInh hInh dja bàn, dôi tiiçing. 
Dam bão trt tir an toàn giao thông, phân dâu hang nàm këo tr 5-10%trên Ca 3 tiêu 
chI (so vi, so ngithi Chêt và so ngithi bj throng). Phông chông cháy no, dam bào an 
toàn trên dia bàn tinh. 

III. NHIM VIJ VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Dy mnh phát trin y t, Hang cao chat lu'çrng cong tác chàm soc sfrc 
khOe cüa ngtrô'i dan, Ca the chat và tinh thn; dam bão an toàn v sinh thijc 
phm. 

- Tang Cung phát trin ngun nhân hrc y th dáp img nhu cu khám chtta 
bnh cho nhân dan. Xây dirng và thrc hin Dê an ye dào tao, thu hut và phát triên 
nhân lirc ngành y tê dê bô sung nguOn nhân lirc cho tinh. Tang cithng th?c hin Be 
an "Cir can b chuyOn mon luân phiên tü bnh vin tuyên trên ye ho trçl các bnh 
vin tuyên dtrâi nhäm nâng cao chat luvng khám chüa bnh" ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 181 6/QD-BYT ngày 26/5/2008 cOa B Y té. 

- Xây dirng Co ch d h trçi, tang thu nhp cho nhân viên y t. Tip tic 
thrc hin chInh sách trçir  cap cho cong chirc, viên chüc ngành y tê; tto môi 
trung lam vic tot dê thu hut và gici chân bác si. 

- TAng d.n muc d t1r chü hang näm các don vj s1r nghip y t cong lap. 
Tjir nAm 2021 trâ di tiêp t1ic chuyên dôi co ché hot dng cüa các don vj sir nghip 0' 
müc d tr chü cao han. Thüc day cong tác t1r chii tài chInh cOa các don vj s1r 
nghip y té cong 1p theo nguyen tAc phài nâng cao duçic thu nhp cho bác 
s và ngixôi lãnh dao  ti các don vj cO mirc thu nhp bang hoc cao han 
müc thu nh.p ti Bnh vin Ba R1a  hin  tai.  Tiêp tiic nghiên cIru, dê xuât 
giài pháp thirc hin Ngh quyêt sO 39-NQ/TW cña B ChInh trj, Nghj quyêt so 
18, 1 9-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung uang khóa XII ye tinh giân biên 
chê và tO chüc sap xêp li b may theo hu0'ng giãm b phn gián tiêp, tang 
so 1uç'ng y, bác s5 trVc tiep khám, chfta bnh cho nhân dan. 

- Trin khai thrc hin dng b các giãi pháp nâng cao chit li.rgng khám, 
chita bnh 0' các tuyên, dc bit là tuyên te co s0'. Tiêp tiic triên khai thirc hin 
D an thuê chuyên gia y tê trong nuO'c dê nâng cao nAng içrc quán 1 và chuyên mon 
trong khám chüa bnh cho ngành y te tinh Ba Ria  — Vüng Tàu; phát triên mO hInh 
bnh vin v tinh và bác s gia dinh; tang cithng chuyên giao k thut cho tuyên 
dâi. Den närn 2022 dat  80% tram y th có phOng khám bác s' gia dInh và 2025 dat 
100% tram y tê có bác s' gia dInh. 

- Dy manh  cài cách hành chInh, ü'ng dçing cOng ngh thông tin trong 
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khám, chuia bnh và kt ni thông tin viii nguäi dan. Ap diing mô hInh bnh an 
din tir, ho s src khóe din tir. 

- Tiêp tic duy trI Bnh vin Lé Lçii dé phtc vi ngtthi dan sau khi Bnh 
vin Da khoa thành phô Vüng Tàu di vào hot dng. Tiêp tic dâu tu nâng cap, ma 
rng cci sâ vt chat cho các dcm vj dir kiên tang giithng bnh; tang ci.rang kêu gçi xa 
hi boa các bnh vin da khoa và chuyên khoa trên dja bàn tinh. 

- Xây dirng và trin khai thirc hin mô hInh quán 1 d.0 tu công, vn 
hành tu dôi vài Bnh vin Da khoa thành phô Vüng Thu mOi nhàm tang so 
giu&ng bnh, nâng cao chat luqng khám ctra bnh cüa nguai dan. 

- Chü trng vic di mOi phong cách, thai d phiic v11 cüa di ngü can b 
y tê, cong khai kêt qua dánh giá chat lugng bnh vin, nâng cao sir hài lông cüa 
nguii bnh. 

- Xây drng Chucing trInh, K hoach nhm nâng cao cht hrgng cong tác 
chäm soc sue khôe nguai dan bao gôm: Thông tin, tuyén truyên ye chê d dinh 
dixorng, khâu phân an phü hçip cho tirng dôi txç1ng; chäm soc sire khOe sinh san, 
sire khóe tré em, nguai cao tuôi; khám sire khôe djnh kS'  cho h9c sinh; ché d 
Iuyn t.p the dc, the thao; phát triên y tê dr phOng, triên khai cong tác phông, 
chông djch bnh, dr báo/ cãnh báo, phát hin sirm, có bin pháp không ché, 
kiêm soát không dê djch lan xãy ra; tiêp ti1c tang cixangkiem soát tot v sinh an 
toàn thrc phâm; tIch circ phông, chông tác hai  cita thuôc lá; thrc hin dông b 
các giâi pháp nhäm hInh thành lôi song lành mnh, thay dôi hành vi có hii cho 
sirc khOe nhu hut thuôc là, uông ruçlu, bia, hut chIch ma tüy. 

2. Phát trin mnh giáo diic và dào to, nãng cao dan trI, chit tr9ng xây 
ding xã hi h9c tp, phát triên van hóa dQc cüa ngirôi dan, tp trung cho h9c 
sinh, thanh thiu niên. 

- Lam tht cong tác thông tin, truyn thOng, h trg, khuyn khIch, tao  diu 
kin huy dng tôi da tré trong d tuOi nha tré và mu giáo den tri.thng; 4n dng và 
có chInh sách nhàm giãm thiêu tInh trng h9c sinh các cap bO h9c; nâng cao t' 1 
hçc sinh hoãn thành các chuong trInh mâm non, tiêu h9c, trung h9c cci s; %; tang 
cuang phan luông sau khi tôtnghip THCS dê h9c sinh vào lap 10 cong ip dat t 
1 70% và tharn gia h9c nghé, h9c các Trung tam Giáo diic thuang xuyên, các 
tnthng trung cap 30%; nàm bat thông tin thj truông lao dng, to chirc huâng 
nghip, dào tao  nghê cho lao dng nông thôn, dào tao  nhân lrc dáp irng nhu câu xâ 
hi trong bôi cânh cuc each mng cOng nghip 4.0. 

- Dy manh  Cong tác giáo diic truyn thng yêu nuâc, trách nhim vâi cong 
dông, giáo diic dao  dire, k5 näng sOng, thirc to chirc kS' lut, tinh than thuqng ton 
pháp lu.t; phOng chông ma tüy, phông chOng ti pham, bao  hrc h9c duô'ng, t nan 
xà hi cho hoc sinh, sinh viên. 

- Tip tiic thirc hin cO hieu qua chit trircing xä hOl  hOa gião dic, kéu goi các 
thành phân kinh té dâu tu vào linh vuc nay; day manh  cong tác xà hi hóa trong 
vic day  bai cho bce sinh, nhât là hc sinh tiu hçc. Tin hành rà soát, diu chinh 
quy hoach  phát trién mng luâi các cci s giáo dic - dào tao  trén dja bàn; nâng cp 
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CáC co sô giáo d%ic - dào tao,  chun hóa di ngU nhà giáo các cp h9c; lien kt vói 
các co s& giáo dic - dào tao  có uy tin trong ni.róc và nuc ngoài dê dào tao  nguôn 
nhân lirc dáp rng yêu câu hi nhp dc bit trong bôi cânh cuc cách mang cong 
nghip4.0. 

- Tuyên truyn, phát trin van boa dcc cho ngui dan bang cách khuyn 
khich, djnh hining cho thanh thiêu nien, hc sinh cüng nhi..r tp cho tré thói quen, 
phuong pháp, each thirc dc sách báo, tiêp nhn, khai thác các nguôn thông tin. Tp 
trung thirc hin có hiu qua Dê an "Phát triên van hóa dc trong cong dông den nàm 
2020, djnh hi.thng den nAm 2030"; trang bj ti1 sách tai  các tnthng hpc trên dja bàn. 
Dâu tir xay dirng h thông thu vin, phông/diém dc (bao gôm cà internet) & nhà 
tru&ng, cci quan, cOng s& cUng nhu cong dông dan Cu; khuyên khIch cá nhân, doanh 
nghip dâu tu phát triên các co sâ dc sách, nghiên ciru thông tin, khoa hçc. Các Ca 
s& giáo dc, dào tao,  day nghê can dành th&i gian nhât djnh mi tuân dê hc sinh, 
sinh viên, thanh then tham gia dc sách, tim kiêm thông tin, nghiên cru, trao dôi, 
thão luân kiên thirc & các linh vuc. 

3. Tp truing giãi quyt các van d v môi trtrông, to drng thrçrc môi 
trurong sng lành mnh, an toàn, than thin cho ngirôi dan; kim soát các tác 
dng tiêu cIrc ãnh htr&ng den cuc song ngu'ôi dan, nhir: Ting n, cht thai, 
cht ltrçing không khi, cay xanh; giãm thiêu tác dng cüa biên di khI hu di 
vol ngirôi dan. 

- Tip tiic thçrc hin có hiu qua các mi1c tiêu, nhim v1t, giâi pháp v bâo v 
mOi trumg trén dja bàn tinh den nàm 2020 duçvc nêu trong Nghj 9uyêt sO 02-
NQ/TU ngày 27/10/2016 cüa Ban Thu&ng vii Tinh üy; Kê hoach so 49-Kk1/TU 
ngày 27/10/2016 cüa Tinh üy ye ban hành Ké hoach hành dng th?c hin Nghj 
quyêt so 24-NQ/TU cüa Hi nghj Ban chap hành Trung uang Dãng lan thi 7 khóa 
XI ye chü dng üng phó vói biên dôi khi hu tang cu&ng quàn 1 tài nguyen và báo 
v mOi tnr&ng; Chi th sO 27-CT/TU ngày 23 tháng 3 näm 2018 cüa Thu&ng trrc 
Tinh üy ye cong tác quãn l, bào v môi tru&ng. Gän trách nhim cüa ngu&i dung 
dãu cac cap, ngành, nhât là chinh quyên dja phuong trong thirc thi pháp lut ye bâo 
v mOi tru&ng. Thijc hin nhât quán chU truang không thu hut dâu tu bang m9i giá, 
khOng dánh dôi môi tru&ng vi igi Ich kinh tê. Kiên quyêt không cap phép dâu tu 
hoic m& rng dâu tu dOi vói các loai hInh san xuât, kinh doanh có nguy ca gay ô 
nhiêm mOi tru&ng, dc bit tai  các khu virc tp trung dan cu, khu du ljch; day manh 
các bin pháp phông, chOng, han  che tác dng cüa biên dOi khi h.u, nuâc biên dâng 
và báo v phat triên các h sinh thai tr nhiôn, da dng sinh hçc; si.'rding tiêt kim 
và hiu qua cac nguôn tài nguyen thiên nhiên, khuyên khIch phát trien các loai  hInh 
du ljch, djch v11 xanh than thin vói môi tru&ng. 

- Rà soat quy hoach, kêu gQi du tu xây dirng m&i hoc nâng cap, hin dai 
hóa các co s& xü l rae thai (rae thai sinh hoat, y te, nguy hai)  khân truang dâu tu 
và dua vào khai thác dir an Khu Lien hqp xr 1 chat thai Green HC tai  xa Lang Dài, 
huyn Dat Do; dâu tu xay dimg dir an Nba may xtr l rác tai  Con Dão; kiêm soát, 
khäc phiic trit dé các khu v?c/diém  gay ô nhiêm mOi tru&ng nhu khu xi'r 1 chat 
thai tp trung Tóc Tien; khu virc C&a Lap; tien hành di d&i các ca sO chê bin hâi 
san Tan Hài, thj xà Phü M5. SOm hoàn thành và dua vào sO diing khu che bien hãi 
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san tp trung tai  Dat Do và Xuyên Mc; tip tiic lam vic vói UBND tinh Dông Nai 
và các co quan Trung llong cO lien quan tim ra giãi pháp phôi hp, ngän chn nguy 
cci gay ô nhiêm môi trithng tir khu xir 19 chat thai Thiên Phithc, huyn Cam M5, 
Dông Nai den khu vrc ho Dá Den; kiêm soát tot bii là tai  các nba may luyn thép, 
biii không khI ti'r các hoat dng xây dirng, tiêng on tü các phrnmg tin giao thông; 
khI thai, n1xfrc thai tir cac hot dng san xuât, kinh doanh và sinh hot cüa ng11i 
dan,... 

- Nghiên cru trng mâi, trng b sung, phát trin h thng cay xanh, vành 
dai cay xanh tai  các khu dan Cu, do thj, nông thôn, khu du ljch và các Co quan cong 
si nhàm tto cãnh quan và câi thin chat luçing không khI, môi tri.thng song cho 
nguñ dan và du khách. 

- Tang cuông th chirc thanh, kim tra xi:r 19 các vi phm pháp lut ye bâo v 
mOi tnr?ng theo thâm quyên duçvc quy djnh tai  Nghj djnh sO 155/2016/ND- CP ngày 
18/11/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye xir phat vi phtm hành chInh trong linh virc 
bão v môi tru1ng. 

- Dy manh  xã hi hóa buy dng ngun lirc, thu hñt dtu ti.r vào linh virc bâo 
v môi trithng; thirc hin nguyen täc "ngui gay ô nhim, sr cO và suy thoái môi 
tnr&ng phâi khäc phiic, bôi th.thng thit hai;  nguii ctuqc hu&ng igi tir tài nguyen, 
môi tnrO'ng có nghia vii dOng gop tài chinh dê dâu tu trâ 1i cho cong tác bão v môi 
tru0ng". 

- Tip t11c nâng cao hcm nüa hiu qua cOng tác thm djnh báo cáo dánh giá tác 
dng mOi tru?mg cüa các dr an dâu tu. 

- TIch circ trin khai các giãi pháp nhm giâm thiu tác dng tiêu circ cüa 
biên dôi khI hu den cuc song ngi.thi dan nhu: Ung diing cong ngh cãnh báo, phát 
hin sOm ao xoáy/dOng rip ti khu v1rc bãi sau thành phô Vüng Tàu; xây drng h 
thông cãnh báo sam va phàng chOng set t?i  bài bien thành phô; üng diing cOng ngh 
câu kin lap ghép bão v b sOng, ho và dé biên tinh Ba Rja — VQng Tàu. 

4. Dam bão an Hinh trt tir và tr@ tty an toàn xä hi, bão v cuc sng an 
toàn, bInh yen và htnh phiic cho nhân dan. 

- Thirc hin K hotch s 207-KH!TU ngày 07/01/2019 cüa Tinh üy ye th%rc 
hin Nghj quyêt SO 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 cUa B ChInh trj ye "Chiên hrcic 
An ninh mQng quôc gia; triên khai thrc hin Chi thj so 30-CT/TU ngày 10/12/2018 
ye nâng cao nh.n thüc, trách nbim cüa can b, dãng viên trong vic sü ding 
Internet, mng xã hi và dâu tranh phãn bác các thông tin xau, dc trén mng xà 
hi. 

- Kjp thai phông ngira, phát hin d.0 tranh, ngän chtn các hot dng moe 
nOi, sü dung mng intemet/mng xà hôi dê tuyên truyên, phát triên hrc lung, lôi 
kéo nguôi dan, các dOi tuqng ti phm hmnh thành các to chüc chInh trj dOi 1p dê 
kfch dng, biêu tInh, gay bao  loan, khüng b nhm lt do chInh quyên. 

- Tang cu?ng cong tác bào dam an ninh chInh trj ni b, an ninh kinh t, tài 
chInh, tiên t và an ninh xã hOi,  bào v bI mt nba nuâc, tham mixu giãi quyêt kjp 
thai, dat diem cac yii vic diem nóng ye khiu kiin nhât là các vn dé CO lien quan 
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dn ô nhim môi truông, dAt dai. 

- Tp trung phát hin trit phá, không d hInh thành các bang nhóm ti phm; 
tang cithng dâu tranh vói ti phm ye ma thy, quãn 1 hiu qua ngui nghin, nâng 
cao hiu qua cong tác cai nghin, chông tái nghin. Xây drng xâ, phuing, thj trân 
không t nn ma tüy, tto môi tri.r1ng sOng an toàn cho ngi.thi dan. 

- DAy manh  xây dmg phong trào toàn dan bâo v t quc, phi hçp vâi cac 
lirc li.rçing chirc nàng dâu tranh, to giác ti phm. Kjp thi ngän ngra, phát hin, xi:r 
l nghiem mçi hành vi phm pháp lut, nhât là các hành vi và ti phm dang thu hut 
sir quan tam lan cUa nguai dan hin nay nhu: Cho vay nng läi (tin diing den), tham 
nhüng, buOn 1u, gian 1n thuang mi, vi phm các quy djnh ye v sinh an toàn thirc 
phâm, hành vi gay ô nhiêm rnôi tnthng, vi phm quy djnh cüa 1ut giao thông. 

5. Thirc hin ti!t cong tác chàm lo nhà r, nhAt là nhà & cho ngu'ô'i nghèo, 
gia dInh chinh sách, cal thin chAt hrçrng nhà & cho ngu'ôi nghèo, phát triên các 
dir an nhà & xã hôi. 

- Rà soát, dánh giá nhu cu nhà a cüa ngithi dan nhAt là các di tuçmg/h 
nghèo, gia dInh chInh sách dê tiêp t%ic thirc hin các chInh sách ho trçl, cho vay uu 
dài dáp irng nhu cau cai tao, sira cha, nâng cap xây dirng nhà a, d.c bit là ngix?i 
nghèo, gia dInh chInh sách hoc dê xuât chInh sách dê ho trçY cho các dôi tuçmg nay. 

- Kêu gçi, khuyn khIch các cá nhân, t chirc, doanh nghip tip tijc dóng 
gop üng h phong trào "den an dáp nghTa" sira chCra, xây dirng, trao tng nba tInh 
nghTa cho các h gia dInh chInh sách có hoàn cãnh khó khän. 

- Dan giãn các thu tiic hành chInh, tài chInh tto diu kin thun l?i  cho nguai 
dan, nguai nghèo, gia dInh chInh sách, ngithi lao dng có thu nhp thâp ducic tiêp 
cn ca hi sa hüu, thuê nhà & vói giá i.ru dài. 

- Ban hành cac Co ch, chInh sách thu hut các doanh nghip, nhàdâu tu dâu 
tu xây drng h thông nhà & xà hi cung cap (cho thuê, ban) cho các dôi tuqng Co 
nhu câu; có chInh sách ban, cho thuê nba giá uu dãi, chovayuu dãi dê mua nhà dôi 
vài nhU'ng dôi tuçYng là ngu&i có cOng, dôi tuçmg yêu the, dôi tilçing thu nhp thâp, 
ngu&i lao dng trong các khu cong nghip. 

6. Nâng cao dô'i sng van hóa, tinh thAn; bão tn và phát huy giá trj các 
di tich, to không gian van hóa lành mnh cho ngirôi dan; phát triên các hot 
dng van hoá ngh thut, th thao trong nhà trtrO'ng và trên dla  bàn dan cir. 

- Da dng hóa hInh thuc hoat dng nâng cao chAt lucmg Trung tam Van hóa 
ngh thut tinh, các Trung tam Van hóa, Thông tin - The thao các huyn, thj xã, 
thành phO, Trung tam Van hóa, The thao - H9c tp cong  dOng các xã, phng, thj 
trân tren dia bàn tinh nham nâng cao d&i song van hóa tinh than cOa ngii&i dan. 

- T chuc các hôi thi, hôi din, lien hoan van ngh quAn chüng có chAt luqng, 
thu hut dông dão ngixai dan tham gia; các su kién van hóa, l hi van hóa, th thao 
k nim các ngày lê ian cOa tinh, cOa dan tc. Tang cix&ng dim các hot dng van 
hóa vào các Ca s& du ljch. 

- Xây drng rn&i, chinh l và biu din các chuang trInh ngh thut chAt 
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luçing th hin dm net ljch sir truyn thong và bàn stc van hoá, con ngithi Ba Rja - 
Vüng Tàu. Xây dmg phuong an, lien kêt dê các doanh nghip dâu tu cãi tao, nâng 
cap các rp chiêu phim cüa tinh có day dü phucing tin k5 thut hin di, dáp irng 
yêu câu thj hiêu cüa ngui xem. 

- Xây dmg và thrc hin có hiu qua D an phát trin van hóa d 9 c trong cong 
dông den nàm 2020, djnh huóng den näm 2030; xây drng thành cong thu vin din 
t1r, cüng cô mng 1uói thu vin Co s phü kbap trong toàn tinh. 

- Hoàn thành vic dim mc và dip giy chtrng nhn quyn sir diing dt các di 
tIch ljch sir, van hóa. Thrc hin tot quy ché phân cap quail 1 di tIch, phát huy hiu 
qua các di tIch ljch sü, van boa dê giáo dic the h tré và phiic v11 du ljch. Trüng tu, 
nâng cap các di tIch ljch Sl cap tiflh; Tiêp tilc hoàn thin ho so trInh cap có thâm 
quyên cong nhn các di tich ljch sfr cap tinh, quôc gia. 

- Trin khai thirc hin D an Bào tn, phát buy và gin giü giá trj ngh thu.t 
Din ca Tài ti Nam b tinh Ba Rja - Vüng Thu. ,Phát buy các lê hi dan gian tiêu 
biêu nhäm quãng bá hInh ành, thu hut du khách den vOi tinh Ba Rja - Vüng Thu. 

- Thirc hin các nhim vi v cüng c, nâng cao cht luqng phong trào Toàn 
dan doàn kêt xây dirng di song van boa nhu to chrc các hinh thi'rc truyên thông, 
chân chinh quy trInh bInh xét các danh hiu van hóa, thiic hin quy ché phôi hqp, 
tang cong tác kiêm tra, hung dn, tp huân nghip vi cho can b Co sa. 

- Trin khai thirc hin hiu qua các D an, Chuang trInh hành dng linh virc 
Van hóa gia dinh: Ké hoach  thrc hin Dê an "Phát triên van boa nông thôn tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu giai doan 20 16-2020"; Chiên lugc phát triên gia dinh Vit Nam tinh 
Ba Rja - Vflng Tàu, kê hoach hành dng phOng chông bao  hrc gia dinh. Dâymnh 
thrc hin phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dimg d&i song van bOa" gàn vi 
phong trào dàng viên tinh nguyen xây drng nOng thôn mói, do thj van minh. 

- T chuc cac giái th thao qun chiing nhm thc hin Cuc 4n dng "Toàn 
dan rèn luyn than the theo guong Bác Ho vi dai";  Dé an nâng cao the thao thành 
tIch cao tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 20 16-2020. 

- Tip tiic trin k}iai thirc hin Chuong trinh ph& hçip vâi Sâ Giáo diic - Dào 
tao ye cOng tác giáo diic the chat và the thao hçc dung, phOi hp tO chüc giài bong 
dá Ui 1, U13 tmnh Ba Rja - Vüng Tàu, tO chüc thi dâu các mon the thao trong Hi 
khóe Phü BOng. 

7. Phát huy tinh than, trách nhim, to diêu kiin và co hi cho nguô'i dan 
phát huy dirçrc näng 1irc, kinh nghim, sang t,o d phiic vii xã hi, thrc hin 
dy dü trách nhim xã hi, nghia vy cong dan. 

- Tip tiic di mdi, nâng cao chit luqng giáo diic — dào tao,  ben  canh  vic dào 
tao nhân  1?c  chat h.rgng cao, dáp ung nhu câu thj trung lao dng, các Co s giáo 
diic — dào tao  các cap can day mnh giáo dc, tuyên truyên cho hçc sinh tinh than 
trách nhim dôi v6i gia dmnh, ban  be, thày cO, dOng nghip, cong dông, TO quOc. 
Song, h9c t.p, lam vic CO hoài bäo, 1 tu&ng, thug ton pháp 1ut, thirc hin dy 
dü, nghiem tuc trách nhim xã hi, nghia v cOng dan. 

- Nâng cao chit luçing cOng tác thông tin, dr báo v thj trueing lao dng, tiép 
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titc cty manh  cong tác hung nghip cho h9c sinh ngay tai  bc THCS gop phãn 
nâng cao chat krçing nhân lirc dáp irng nhu câu cüa xà hi. Chñ trçng cong tác thu 
hut nhân tài và day manh  dào  tao  nghê cho ngui lao dng nhât là lirc 1iing lao 
dng trong khu vrc nông nghip, nông thôn, khu virc djch vii, du ljch. 

- Ban hành cc ch, chInh sách nhm khuyn khIch, h trçl ngui dan chü 
dng tim kiêm vic lam và tao  them nhiêu vic lam mi dê tang thu nhp, rut ngän 
khoáng cách ye thu nhp binli quail dâu ngui/tháng giCa nhóm nhüng ngixii Co 
mirc thu nhp cao nhât và nhóm thu nh.p thâp nhât. Kêu gçi, khuyên khIch sr tham 
gia dóng gop cüa xã hi hInh thành các qu nhäm h trci cho doanh nghip tré, 
ngu1i dan tham gia kh&i nghip. 

8. Trin khai ti!t vic th,,rc hin bInh dng giO'i, chng bio ltyc gia dInh, 
chng xâm hii tré em. 

-' Tang cuOngt chüc các hoat dng truyn thông nâng cao nhtn thüc cho 
cong dông ye bInh däng giâi, phOng chOng bao  lirc trên Co sO' giói nhii: To chüc Hi 
thão, diên dan, ttp huân, nOi chuyn chuyên de, mitting, các Chiên djch truyên 
thông "Tháng hành dng VI bInh däng giO'i và phông chông bao  lirc trên co sO' giâi" 
hang nàm; phát hành các san phâm, thông dip tuyên truyên ye birth dàng giói. Day 
manh Truyên thông trên các phro'ng tin thông tin dai  chüng Báo Ba Rja — VQng 
Tàu, Dài Phát thanh — Truyên hInh tinh, Dài Truyên thanh tai  các dja phi.rong. 

- Phát trin các djch vi mô hInh h trg, can thip giüp nan  bj  bao  hrc: Xây 
dirng thI diem các dja chi tin cay, nhà tam  lánh  tai  cong dông, h6 tr ur van tam i, 
chàm sOc y tê, ho trçi chuyén tuyên,...; thirc hin Dê an PhOng ngira và img phó vâi 
bao lirc trên cci sO' giO'i. 

- Quan tam giài quyt vic lam, dào t?o  ngh& h trV vay vn giüp phi flu on 
djIIh kinh tê, tang thu nhp, câi thin cuôc song và giâm nghèo. 

- Tang cuO'ng kim tra giám sat cüa cp üy, chInh quyn các cp di vO'i cong 
tác binh däng giO'i và vi si1 tiên b cüa phii nü. 

- Tang cithng cong the bào v và chàm soc tré em, dam bào 100% tré em có 
hoàn cánh dc bit dirçic chàrn sOc, &rcic trq giup duO'i mi hInh thüc; 95% xã, 
phuO'ng, thi trân dat chuan xà, phuO'ng phü hp vâi trê em, to môi truO'ng song an 
toàn, lành manh  dê tré em &rçic phát triên toàn din ye the chat và tinh than. 

- Dy manh  các hoat dng truyn thông tuyên truyn nãng cao trách nhim 
cüa gia dinh, nhàtruO'ng và cong dông trong cong tác bão v, chäm sOc tré em. D.c 
bit là phOng, chông bao  1irc, xâm hai  tInh dtic và phông chOng tai nan  thrnng tIch 
tré em. XO' 1 khân tnrong và quyêt 1it các vii vic xâm hai  tré em. 

- Thành 1p Ban chi dao ya nhóm cong tác lien ngành bào v chàm sOc tré 
em; ban hành quy chê hoat  dng cüa Ban chi dao  và nhorn cong tác lien ngành bão 
ye chäm soc tré em, trong do phân cOng trách nhiem  cii the cüa &ng thành viên. 

9. Tip titc tio co' hi và diu kiin d ngu'&i dan tham gia giao lu'u, trao 
di vói ngirô'i dan các nhroc trong khu virc và toàn câu; có chInh sách nâng cao 
nãng Iirc hi nhp quôc tê cho thanh niên và các doanh nghip trên dja bàn 
tinh. 
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- Tip tic dy manh  cãi each hânh chInh, eãi thin môi tru&ng dâu tii, kinh 
doanh nham thu hut cac doanh nghip, nhât là doanh nghip có von dâu tu nucc 
ngoài den vâi tinh de giài quyêt vic lam cho nguôi dan, nâng cao mirc thu nhp 
bInh quân dâu nguxi/tháng và giâm thiêu bat bInh däng, chênh 1ch ye thu nh.p 
gicta các tang l&p dan cu. 

- Khuyn khIch, phi hçp vci các co quan, t chüc, cá nhân, doanh nghip 
trong, ngoài nuic có thâm quyên to chirc, däng cai, dông däng cai, to chirc các sir 
kinIhoat dng giao lixu van hóa, van ngh, the diic, the thao,... ô cap d khu v1rc và 
quôc tê; da dng hôa các loai hInh, san phâm du ljch nhãm thu hut ngày mt nhiêu 
han khách du ljch trong khu virc và the gi9i den vói Ba Rja - Vüng Tàu. 

- Khuyn khIch, phi hqp vOi các Ca quan chirc näng cüa Trung uang, dja 
phi.rcing, các cá nhân, doanh nghip trong nuóc, quôc tê to chirc các chuong trmnh, 
khóa dào tao, tap huân, bôi duOng kiên thirc, nâng cao näng hrc hi nhp quôc tê 
cho nguii dan dc bit là thanh niên và di ngQ doanh nhânldoanh nghip trén dja 
bàn tinh. 

10. Nâng cao ho'n nfi'a chat ltrQng phic vti  cüa các co' quan hành chInh 
nhà nuirc Va mire d hài lông cüa ngtrô'i dan dôi vói các co' quan nhà niro'c. 

- Các co quan hành chInh nhà nuâc cp tinh, huyn, xâ cn tip t%ic dy mnh 
cãi each thu ti1c hành chInh nhäm h trç và nâng cao chat 1ucng phiic vii nguYi dan, 
doanh nghip va to chrc. Truâc mat, can tp trung nâng cao chat hxcmg, ho trçi và 
tao diêu kin thutn lçi dê ngui dan, doanh nghip, tO chuc tiêp cn mt cách tin 
igi, nhanh g9n, d dàng và hiêu qua di vOi các djch vii hành chInh lien quan den 
nhà cua, dat dai, xay drng, giao djch kinh tê, dan sir, tài chInh (thuê, phi, tin 
d1ng,...). 

- Tang cithng img diing cong ngh thông tin, cong ngh so trong trg giñp, 
tiêp nhn, giâi quyêt các thu tiic/hO so hành chInh, tài chInh. Giàm thiêu thai gian 
cho ngi.ri dânldoanh nghip den lam vic trijc tiêp vi các co quan cung cap djch 
vij cong nhât là & cap huyn và cap xa. 

- Tang them th&i gian, kéo dài cung gi& tu van, tip nhn, giâi quyt các thu 
tc/hô so hành chInh, tài chInh cüa ngtthi dânldoanh nghip & mt sO ca quanIb 
phn cap tinh, thành phô, huyn, xã nhât là các IInh virc ma nguôi dânldoanh 
nghip có nhu cau cao nhu dat dai, tài nguyen môi truô'ng, tu pháp, thuê/phI, kinh 
te,... 

11. Xãy dirng, rà soát, cüng c6 di ngü can b, cong chfrc, viên chu'c tinh 
gçn, có phâm chat tot, có nãng ltrc chuyên môn, tn tam, tn tiy, có trách 
nhim cao trong phiic vii nhân dan. 

- Can b, cong ch&c, viên chuc, dàng viên, dc bit là ngu&i dirng dAu các 
cap, ngành, co quan, doàn the trong toàn tinh can néu cao tInh guong mâu, tinh than 
trãch nhim vâi cOng vic, chäm lo, phc vij nhan dan, khOng th a, vô cam vâi 
nhân dan. KhOng ng&ng tu duO'ng, rèn luyn ye chuyen môn, dao  due, tác phong, 
lOi sOng, chap hành nghiêm mçi ni quy, quy djnh cüa pháp 1u.t. 

- Tin hành rà soát, sp xp lti di ngü can b cOng chuc, vien chuc theo vj 
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trI viêc lam, khung nàng 1irc, dam bão dung ngithi, dung vic, giãm so luçing, nâng 
cao chat hrçing, hçip 1 ye c câu giia các cap chInh quyên tir tinh, huyn den 
xâlphix?yng/thj trân theo tinh than chi do ciiia Ban Chap hành Trung uang t?i  Nghj 
quyêt so 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 ye tinh giãn biên chê và Ca câu li di ngU can 
bô, cong chuc, viên chirc, Nghi quyêt so 18-NQ/TW ngay 25/10/2017 Hôi nghi 
Trung ucing lan thir sáu, khóa XII "met so van dé ye tiêp tiic dôi mói sap xêp to 
chüc b may cüa h thông chInh tn tinh gQn hoat  dng hiu 1irc hiu qua". 

- Khuyn khIch can b, cong chirc, viên chirc h9c tp dê không ngimg nâng 
cao trInh d, näng 1?c  chuyên môn; tu duo!ng  ye dao  dirc, lôi song; tang cixng dào 
tao, bôi duO'ng ye k näng lam vic trong thi kS'  each mng cong nghip 4.0, bOi 
diiO'ng, cap nhât kiên thi.'rc 1 lun chInh tn, quán l nhà nrn9c, quOc phông - an ninh, 
pháp lut, hi nhp quôc tê, tin h9c, ngoi ngir,...; nêu cao thi'rc, trách nhim phc 
vii nhân dan cüa di ngü can b, cOng chirc, viên chüc, dai  biêu Hi dông than dan 
cac cap. 

- Tao dirng môi tnthng lam vic náng dng, dan chü, sang tao;  tin bath sira 
dôi, bô sung, hoàn thin các quy djnh ye thu hut, quãn l, sr diing di ngü can b, 
cong chüc, viên chuc bao gôm Ca chInh sách däi ng, tr9ng diing nhân tài phñ hp 
vài bôi cãnh, tInh hInh mdi. 

- Xây drng cci ch giám sat, dánh giá kt qua thrc thi cOng vi, 1y sir hài 
lông cUa nguii dan, doanh nghiêp lam thuóc do dánh giá chat lucmg hoat  dng cUa 
di ngü can bt, cOng chuc, viên chuc trong h thông chInh quyên tü cap tinh den 
cap xâ phuông. Co cci chê khen thuing, biêu ducing kjp th?ii, xung dáng dôi vâi cá 
nhân tiêu biêu. Xi:r l nghiêm, thm chI sa thai nhUng cá nhân có hành vi nhuing 
nhiêu, vi pham quy chê, dao  duc cOng vi, khOng hoàn thành nhim vii. 

12. Dy mtnh vic quan tam chám to cho nhü'ng di tu'çrng yêu th 
(ngu'ôi nghèo, ngu*i già neo do'n, tré m1 côi, co nhô, tré b  nhim HIV) Va gia 
dInh Chinh sách, ngurô'i có Cong. 

- Trin khai thirc hin qua chuang trInh hành dng cüa Tinh iy thirc hin Chi 
thj sO 14-CT/TW cüa Ban Bi thu ye tiêp ttic tang cithng sir lânh dao  ciia Dáng dOi 
yj cOng tac ngithi có cOng y&i cách mng; Nghj quyêt sO 47/20 16/NQ-HDND 
ngày 04/8/20 16 ciia HOND tInh phé duyt Dê an giãm nghèo ben v&ng tinh Ba Rja 
— Vüng Tàu giai doan  2016 — 2020. 

- Khuyn khIch, kêu gçi sr chung tay, gop sirc cüa các cá nhân, tp th, cci 
quan, doanh nghip trong v ngoài nuâc cüng yój dja phuang lam tOt cOng tac 
chamlo, trci giüp cho nhUng dôi ti.rqng yéu the, gia dInh chInh sách, nguii nghèo, 
tré mô côi cci nh, tré bj nhiem HTV. Tiên hanh diêu tra, nam bat thu câu cüa trng 
nhóm dOi tiicYng dê có nhftng hInh thtrc trçl giüp phü hgp. 

- Tip tc trin khai thirc hin kjp thai, dy dü các ch d, chInh sach cüa nhà 
nithc dOi v6i ngithi Co cOng, bâo darn ngtr&i cO cOng có rnirc sOng bang ho.c cao 
han mtrc son ngui dan trén dja bàn noi cu trü. T.p trung dy nhanh tiên d thic 
hin sO boa ho so dOi ttrqng nguäi có cong nhäm phiic vu cOng tác quàn l và hO trçl 
ngithi có cOng cling nhix than th cüa h9 trong yjéc tim kiêm hO so, bia mO lit s5. 
Tiên hành khào sat hoàn cãnh cii the tüng h nghèo có dOi tucing chInh sách nguYi 
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có cong nhm xác djnh nguyen nhân nghèo, ngun 1irc hin Co cña gia dinh d xây 
drng kê ho.ch h trçY thoát nghèo phü hcip vi nhu câu, diêu kin cüa trng h 
ngheo c1i the, phân dâu cuôi nàm 2019 không con h nghèo nguYi cO cOng. 

- Rà soát các chi tiêu thiu hça các djch vii xã hi co bàn cOa h nghèo, dc 
bit là thiêu hiit ye nba , thiêu h4 ye giáo dçic, ye y tê, ye nuc sach  và v sinh, 
thiêu hut thông tin dê thirc hin ho tr? trên co s lông ghép hiu qua t1r các chrong 
trInh phát triên kinh tê - xã hi, chi.xong trinh 135, chuong trInh nông thôn mâi, 
chucing trInh nuâc sach  nông thôn,... 

- Dy manh  cht krqng cung cp djch v11 cOng tác xa hi: Xây dimg di ngü 
nhân viên cOng tác xã hi chuyên nghip; to chrc Hôi thão, tp huân và diêu kin 
cir can b lam cong tác trg giiip xà hi cüa tinh tham gia hi nghj, hi thào, các lap 
t.p huân nghip vi do Trung uong (cac BO,  ngành) to chi:rc nhàm nâng cao trInh d 
chuyên môn, kién thrc, k5 näng nghê cong tác xä hOi;  xây dirng mOi lien h giüa 
nhân vien cOng tác xâ hôi ngànb lao dng, thuong binh và xâ hi (than viên Trung 
tam Cong tác xa hi, can b lam cOng tác trq giüp xã hi tai Co sa) vâi nhân vien 
cong tác xä hi các ngành y tê, giáo diic, tu pháp,... 

- TO chirc các boat dng Qu Bão tr tré em hiu qua, thit thçrc: Thông tin 
kjp thai, day dü các hoat dng cOa Qu Bào trç den các Co quan, don vj, doanh 
nghip và ng1x1i dan trên dja bàn tinh nhäm bão dam tInh cOng khai, minh bach  qua 
do day math  cong tác 4n dng tao  nguôn qu', triên khai kip  thai các hoat dng ho 
trq trê em cO hoàn cânh dc bit,... 

- Ban bath chInh sách dtc thu cüa tinh (nâng mirc trçi cap xã hi, mi rng 
din bao phü trq cap xà hi) nhäm h trg cho thom dOi tucmg din bâo trçi xã hi 
thuc h nghèo không cOn khá nàng lao dng, ngithi cao tuôi thuc dôi tuclng nguYi 
CO cOng không huàng trg cap nguJi cO cong hang tháng, nguai cao tuOi thuc vüng 
dan toe thiêu so, ngi.thi cao tuôi sib sOng trén huyn dáo, ngiiai bj bnh nan y 
thuc h gia dInh nghèo. 

- Thirc hin t& các chinh sách h trq diu trj nghin ma tu cho nguai nghin 
CO ncii cu trü trên da bàn tinh tham gia diêu trj nghin tai  co s0, cong dOng d.c bit 
chü tr9ng các truang hcip thuc din chInh sách. Dâu tu, cãi tao lai Khu diêu trj 
nghin ma thy tai  huyn Xuyên Mc. 

- Tang cu?mg cOng tác ph bin, giáo diic pháp 1u.t, nâng cao than thirc cho 
nguai lao dng lam vic trong các co sâ kinh doanh djch vv giài trI (nhà hang 
karaoke, co sa massage, vU truang, quán bar,. .) phát triên lành math,  dung quy 
djnh; ngän chin các boat dng t nn xâ hi, lOi song khOng lành manh. 

- Thuc hiên viêc ru dãi di vâi nhüng doanh nghip, co sâ san xuât kinh 
doanh, ho gia dInh sir diing lao dng là các dOi tuqng yêu the, dOi tuqng chInh sách 
trên dia bàn tinh 

IV. TO CHIJC THIC HIN 

1. Trên co sâ nhng nhiêm vu và ni dung chU yêu cUa Kê hoach hành dng 
nay; can cir chüc nàng, thirn v1i, quyên han  duqc phân cOng, ThU truông các S&, 
ban, ngành, to chac doàn the, ChU tjch Uy ban than dan các huyn, thj xâ, thàth 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

O CHU T!CH 

ph kh.n tnrcmg chi dao  t chirc thirc hin các nhirn vii cüa dan vj mInh trong cã 
nhim k' va c11 the hóa trong kê hoch hang nàm. Dôi vi các nhim vii không phãi 
triên khai theo dê an, chumg trInh, can to chüc thirc hin ngay dê dua Kê hoach 
hành dtng di vào cuc song. 

2. Các Si, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph tp 
trung chi dao xây drng Kê hoach  hành dng riêng cüa ca quan, don vj, cap mInh 
(xay dmg ke hoch triên khai cong vic dirçic nêu trong Kê hoch hânh dng, di,r 
kiên nhu câu nguôn lrc, dê xuât each thirc, to chüc huy dng nguôn hrc,. ..) và cii 
the hóa trong ké hoch hang nAm nhäm hoàn thành tOt, hiu qua nhüng nhim vii 
duçic giao. Không lông ghép trong các dê an, chuang trInh, Kê hoch chung dê thirc 
hin. 

3. Thu tru&ng các S, ban, ngành, t chirc doàn th, Chütjch Uy ban nhãn 
dan các huyn, thj xã thành phô tp trung chi dao,  tang cithng kiêm tra, don doe và 
chiu trach nhiêm ye viêc triên khai thuc hiên nhiêm vu duoc giao trong Kê hoach 
nay và,các dé an, chuang trInh, kê hoach có lien quan den vic nâng cao chat luqng 
cuc song ngu?ii dan; djnh kS'  hang qu chü dng dánh gia vâ gi.'ri báo cáo dánh giá 
tInh hInh thrc hin nhim viii cüa don vj mInh tói Si Kê hoch và Dâu tu dê tong 
hqp báo cáo Uy ban nhân dan tinh. Trong qua trInh to chüc thirc hin, nêu thây can 
sira dôi, bô sung nhng ni dung lien quan, các Sâ, ban, ngãnh, tO chirc doàn the, 
UBND các huyn, thj xã, thành phô chü dng dê xuât, giri S Kê hoach  và Dâu tu 
tong hçp báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./. 

Ncri nhân: 
- TTr.TU; TTr.HDND tinh (b/c); 
- Doàn dai  biêu Quôc hi tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCT và các TV UBND tinh; 
- Uy ban MTTQ \TN tinh vâ cac doàn the cap tinh; 
- Ban Tuyén giáo Tinh üy; 
- Các s&, ban, nganh; 
- UBND các huyn, thi xã thành phô; 
- Thành viên BCD theo Quyét djnh so ii 07-QD/TU 
ngày 10/7/20 19 cüa BTV.Tinh Uy; 
- Luu: VT-VX3 

Trn Van Tuã'n 
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G PHAN CONG THVC HIN 12 NHIM VTJ, GIAI PHAP YE MUC  TIEU PHAT TRIEN CON NGU'M 

kern theo Quyé't djnh sáA/QDUBND ngày -4 tháng nãm 2019 cza Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Viing Tàu) 

Ten nhim vu Co quan chü trl Co quan phôi hçp 
Thôi gian 
thc hiên 

DAy minh phát trin y t, nâng cao chit hrcing cong tác chãrn soc 
sirc khOe cüa ngiri dan, ca the chit và tinh than; dam bâo an toàn 
v sinh thuc phâm. 

S Y té 

Các Sâ, ban ngành, 
doàn th và UBND 
cac huyn, thj xä, 
thành phô. 

2019-2025 

2 
Phát trin mnh giáo diic và dào tao,  nâng cao dan trI, chü trong 
xây dirng xä hi h9c tap,  phát trin van hóa d9c cüa ngri dan, tp 
trung cho hc sinh, thanh thiu niên. 

S&GiáoducvàDào 
tao 

Các So,,  ban ngành, 
doàn the và UBND 
các huyn, thj xä, 
thành phô. 

20 19-2025 

3 

Tp trung giãi quyt các vn d v môi tnxOng, t?o  dirng diicic môi 
tmng song lành manh,  an toàn, than thin cho ngithi dan; kim 
soát các tác dng tiêu circ ánh huâng den cuc song ngi.thi dan, 
nhu: Ting n, chAt thai, chAt Iuccng không khI, cay xanh; giám 
thiu tác dng cüa bin dôi khI hu dôi vâi ngiRi dan. 

STàinguyênva 
Môi truOng 

Các Si, ban ngành, 
doàn th và UBND 
các huyn, thj xä, 
thành phô. 

2019-2025 

Dam bão an ninh trot  tr và trt ti an toàn xa hi, bào v cuc song 
an toàn, bInh yen va hanh phUc cho nhân dan. 

Cong an tinh 

Các Sty, ban ngành, 
doàn th và UBND 
các huyn, thj xä, 
thành phô. 

20 19-2025 

5 
Thuc hin t& cong tác chäm lo nhã a, nhAt là nhà O cho ngithi 
ngheo, gia dInh chInh sách, cai thin chAt luqng nhà ô cho nguYi 
ngheo, phát trin các dir an nhà a xà hi. 

Sà Xây dirng 

Các S&, ban ngành, 
doàn th và UBND 
các huyn, thj xa, 
thành phô. 

2019-2025 

1 



1.1  S 

Ten nhim vu Co quan chü trI Co quan phôi hop 
Thoi gian 
thirc hiên 

6 

Nâng cao di sng van hóa, tinh thn; báo thn và phát huy giá tr 
cac di tIch, tao không gian van hóa lành mtth cho nguo'i dan; phát 
triên cac hoat dng van hoá ngh thuât, the thao trong nhà trixo'ng 
và trên dja bàn dan cix. 

So' Van hOa và Th 
thao 

Các So', ban ngành, 
doàn the và UBND 
các huyn, thj xà, 
thành phô. 

20 19-2025 

7 
Phát huy tinh thin, trách nhiêm, tao diu kin va ca hi cho nguo'i 
dan phát huy duc näng krc, kinh nghim, sang tao  dê phiic v1i xä 
hôi, thirc hiên dy dü trãch nhiêm xã hôi, nghia vu cong dan. 

So' Lao dng, 
Thuang binh và Xã 

hi 

So' Giáo duc và Dào 
tao; Các So', ban 
ngành, doàn th và 
UBND các huyn, thj 
xä, thành phô. 

2019-2025 

8 
Trin khai t& viêc thuc hiên bInh d&ng giOi, chng bao  1irc gia 
dInh, chng xâm iiai tr em. 

So' Lao dng, 
Thucing binh và Xä 

hi 

Các So', ban ngành, 
doàn th và UBND 
các huyn, thj xä, 
thành ph6. 

20 19-2025 

Tip tiic tao  ca hi va diu kin d nguâi dan tham gia giao hru, 
trao dôi v6i ngixo'i dan các nithc trong khu virc và toàn cu; có 
chinh sách nâng cao näng 1irc hi nhp quc t cho thanh nien va 
các doanh nghip trên dja bàn tinh. 

So' Ngoai vii 

Các So', ban ngành, 
doàn the và UBND 
các huyn, thj xã, 
thành phô. 

20 19-2025 

10 
Nãng cao han nfta chit lucmg phtc vi cüa cãc ca quan hành chInh 
nhà nuâc và m1rc d hài lông cüa nguo'i dan di vâi cac ca quan 
nhà 

So' Ni vi 

Các So', ban nganh, 
doãn th và UBNT) 
các huyn, thi xa, 

thành ph& 

20 19-2025 

2 



Ten nhiêm vu 
I 

Co quan chü trI Co quan phi hop 
Tho'i gian 
thirc hin 

'1T 
Xay drng, rà soát, cüng C6 di ngü can b, cong chüc, viên chrc 
tinh gun, cO phAm cht t6t, có nang lirc chuyên môn, tn tam, tn 
tiiy, CO trách nhim cao trong phiic viii nhân dan. 

Si Ni 

Các Sâ, ban ngành, 
doàn th và UBND 
các huyn, thj xa, 
thành phô. 

2019-2025 

12 
Dy manh  vic quan tam chàm lo cho nhirng d6i tuçlng yu th 
(ngri nghèo, ngtr?i già neo dcin, tré m côi, c nhc, tré bj nhirn 
HIV) và gia dInh chInh sách, ngithi cO cOng. 

Sâ Lao dng, 
Thucing binh và Xã 

hi 

Các Sà, ban ngành, 
th UBND 

các hun, thj xâ, 
thành phô. 

2019-2025 

3 



II MVC  CAC BE AN, NH1M VU CU THE TRIEN KHAI TBIJC HIN THUQC KE bACH  HANH BONG 
CUA UBND T!NH BA RjA - VUNG TAU 

nh kern theo Quy4 djnh scfA(*/QDUBND  ngày Á'ô tháng - nám 2019 cza 0y ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu) 

STT Ten nIiirn vii Co quan chfl trl Co quan phôi hqp Thôi gian 
hoãn thành Ghi chü 

Xây drng quy hoach tng th phát 
kinh tê - x hi den nãm 2030 và dinh 
huàng dn näm 2050. 

S Ké hoach và Du tu 

Các Sâ, ban, ngành, 
doàn th và UBND các 
huyn, thj x, thành 
phô. 

2020 

2 

Xây dxng mô hInh quãn tn hiu qua, 
dy nhanh tin do t? chü cho các dan vj 
sr nghip cong l.p; tang cung kim 
tra, giám sat, xây drng ca ch, tao  môi 
trung, dng lijc cho di 
chi'ic; thuarng xuyên dánh giá, bi 
&rng nng cao khã nang quàn 1 và 
kjp th?i thay th nhüng ngu?ii dUng du 
các dan vj sr nghip cong ip hoat 
dong không hiu qua. 

S& Nôi vu 
Các Si, ban, ngành, 
doàn th và các dan vj 
sr nghip cong lip. 

2019 
Tip t1c thrc 

hin i các näm 
tip theo. 

3 
Xây drng h tMng thông tin v cung 
cu nhân 1?c  nhm dào tao  nhãn Irc 
dáp üng thu cAu xa hOi. 

Sâ Lao dng, Thucing binh 
và Xã hôi 

Các S&, ban, ngânh, 
doàn th và UBND các 
huyn, thj xa, thành 
phô. 

Qu IV/2019 

D an v dào tao,  thu hut và phát trin 
nhán 1uc ngành y t d b sung ngun 

s y t Các Sâ, ban, ngành VL 
JJBND các huyn, thj 

Näm 2019 TiEp tic thc 
hin & các nàm 

1 



Ten nhiém vu Co quan chü trI Co quan phi hçrp Thô gian 
hoànthành 

Ghi chá 

y
fl 

1c cho tinh. xã, thành ph. tip theo. 

K hoich 1rng diving cong ngh thông tin 
trong khám, chtta bnh va kêt ni thông 
tin vài nguai dan. Ap diing mô hInh 
bnh an din ti:r, h sci sac khOe din tir. 

Si Thông tin và 
Truyn thông; UBND 
các huyn, thj xä, 
thành phô. 

Näm 2019 
Tiêp tiic thirc 

hiên a các nm 
tip theo. 

6 

Thông tin, truyn thông v ch d dinh 
duO'ng, chärn sOc sue khOe sinh san, sirc 
khOe tré em, nguOi cao tuôi; ché dO 
luyên tap the diic, th thao; ph bin 
chê do dinh duOng, khu phân an phü 
hcip cho nguOi dan theo t1rng nhOm dôi 
tuçng; chê dO thäm khárn sirc khOe 
djnh k cho nguOi dan. 

So Thông tin và 
Truyn thông; các dài 
Phát thanh, Truyen 
hInh; c quan Báo chI 
và UBND các huyn, 
thj xà, thành ph& 

Thc hin 
hang nãm 

Ap ditng cho giai 
doan den näm 

2025 

7 

Rà soát, dánh giá tng th thu cu du 
tix, xây dirng mOi hotc nâng cap, hin 
dui hóa các Co sO xir 1 rae thai (rae thai 
sinh hoat, y t& nguy hai)  trên dja bàn 
tinh. 

SO Tài nguyen va Môi 
tnr&ng 

Các SO: Xây dimg, Tài 
chinh; Kê hoch và 
DAu tir; UBND các 
huyn, thj xã, thành 
phô. 

Qu IV/2019 

8 

Ph6i hçp vOi UBND tinh Dng Nai và 
các cor quan lien quan 0 Trung ucing 
xuAt các giái pháp phi hqp ngän chn, 
xa l dth diem nguy cor gay ô nhiém 
rnôi trirOng tir khu xfr 1 chat thai Thiên 
PhuOc, huyn CAm M, Dng Nai dn 
khuvrchôDá Den. 

SO Tài nguyen và Môi 
tnrOng 

Van phông UBND 
tinh; UBND thj xä PhO 
M, huyn Châu Due. 

Qu IV/20 19 

2 



Ten nhim vi 

I 

Co quan chü trI Co quan phi hop Thôi gian 
hoãn thành Ghi chá 

m'ii. 

gçi dAu tr xay dung dr an Nhà 
may xir 1 rác tai Con Dão. 

UBND huyn Con Dão 

Các Sâ: Tài nguyen và 
Môi tnthng, Xây dmg, 
K hoach và Bâu tu, 
Tãi chinh, Khoa hçc và 
Cong ngh, UBND 
huynCônDão. 

Thuc hin 
hang nãm 

Ap diingcho giai 
domn den nàm 

2025 

10 

Nghiên ciru trng mâi, trông b sung, 
phát trin h thông cay xanh, vành dai 
cay xanh tai cãc khu dan ctr, do thj, 
nông thôn, khu du Ijch va các c quan 
cOng si. 

Sâ Xây dirng 
Sâ Tài chInh; UBND 
các huyn, thj xA, 
thành phô. 

Thuc hin 
hang näm 

Ap ding cho giai 
doan den näm 

2025 

11 

Tuyên truyn va phát dng phong trào 
an ninh to quc, phô biên chñ trucIng, 
chinh sãch pháp 1ut cüa Dâng va nhà 
nuàc ye cong tác bão dam an ninh, trt 
tir; tang ctthng sir lãnh dao  cña Dãng, 
huy dng src mtnh tng hop cña mçi 
tang lap nhân dan và cá h thông chInh 
iii nhãm báo ye an ninh to quOc trong 
tInh hInh mOi. 

Cong an tinh 

S& Thông tin và 
Truyn thOng, Dài Phát 
thanh - Truyên hInh 
tinh, huyn; Báo Ba 
Ra — Vüng Tàu, Cong 
an các huyn, thj xä, 
thãnh phô; các to chirc 
doàn th& chInh quyn 
ttr cAp tinh, huyn, xä. 

Thuc hin 
hang nãm 

Ap diingcho giai 
doan den näm 

2025 

12 

Trin khai thirc hin hiu qua D an 
tng th dan gián hOa thu mc hành 
chInh, giAy t?y cong dan và các cc sO du 
1iu lien quan dn quán 1 dan cu tinh 
Ba Rja - VUng Tàu 

COng an tinh 

Các S, ban, ngành; 
Cong an các huyn, thi 
xä, thành ph; các to 
chirc chinh quyn tr 
cap tinh, huyn, xä. 

Qu 11/2020 
Rà soát, cp nht 

hang näm 

3 



I  

Ten nhim vu Co quan chü trI Co quan phi hçp Thô'i gian 
hoàn thành Ghi chü 

13 

.- / ri&n khai các giãi pháp bão dam an 
ninh trt tir và trt tir an toàn xã hi, kjp 
th?i phát hin, ngän chtn, vô hiu hoá 
am rnixu, thu dotn hoit dng phã hoi 
cUa cac th Irc thu djch, phãn dng. 
Giái quyt kjp th?i, cO hiu qua nhu'ng 
vi vic phüc tp nay sinh trên linh vrc 
an ninh, dan tc, ton giáo, tranh chap, 
khiu kiên, không d xáy ra khüng bô, 
phá hoai, bto 1otn. Không d bj dng 
bt ng trong mi tInh hung. Phong 
ng11a, dtu tranh lam giãm các 1oti ti 
phm, t nin xã hOi,  ngan chn dâu 
tranh có hiu qua dôi vài ti phm hot 
dng có t chi'rc, không dê hInh thành 
các bang nhóm, ti phm hot dng 
theo kiêu xã hôj den, không có các ti 
dim tê nan xã hi, mai  dam, ma tu 
gay bt n trong nhân dan. 

Cong an tinh 

Các Sâ, ban, ngành; 
Cong an các huyn, thi 
xã, thành rhé; cac to 
chirc chInh quyn tfr 
cp tinh, huyn, xã. 

Thuc hiên 
hang näm 

Ap diing cho giai 
don den näm 

2025 

14 

Diu tra, ntm bitt nhu cAu cn trçi giüp 
v nhà 0 cüa các di tuçmg/h nghèo, 
gia dInh chInh sách d có each thirc h 
trçi cho phü hçp. 

SO Xây dirng 

So Lao dng, Thrnng 
binh và xä hi, Cic 
Thng kê, UBND các 
huyn, thj xã, thãnh 
phô. 

Qu IV/20 19 

Râ soát, cp nht 
nhu cu hang 

näm 

Ap diing cho giai 
don den näm 

2025 

4 



!)
Ten nhim vii Co quan chü trI Co quan phôi hçrp Thôi gian 

hoàn thành 
Ghi chü 

' It.. "C 
,.. /c 

i4/ dãi, h trçi các cá nhân, doanh 
nghip, nhà du tu Mu tu xây dirng h 
thông nhà & xã hi ban, cho thuê vài 

15 giá i.ru di di v&i nhttng dôi ti!çing là. 
ngu&i Co công, di ttrcYng yu th& dôi 
tuqng thu nhp thAp, nglr&i lao dng 
trong các khu cong nghip. 

S& Xây dirng 

Các Sâ: K hoch và 
Du tii, Lao dng, 
Thrnmg binh và Xä 
hi, Tài chInh, Tài 
nguyen và Môi trung; 
Ngân hang chinh sách 
Xi hi tinh; UBND các 
hun, thj xã, thành 
phô. 

Thirc hin 
hang nàm 

Ap diing cho giai 
don den nãm 

2025 

16 

Thijc hin trüng tu, nâng cap các di tich 
lich sir cp tinh và trinh cp có thm 
quyên cong nhn các di tIch ljch SIX cap 
tinh, quôc gia. 

S& Van hOa và Th thao 

Ban Tuyên giáo Tinh 
üy; các S&: Tài chInh, 
Tãi nguyen và Môi 
trung, Khoa h9c vã 
Cong ngh; Hi Lien 
hip Van hOa - Ngh 
thuât; UBND cac 
huyn, thj xä, thành 
phô. 

Thc hin 
hang näm 

Ap dung cho giai 
doan dn näm 

2025 

17 

Tang cir&ng dua các ho?t dng van hóa 
vào các c s& du ljch; xác djnh SO 

luqng cac dim du ljch CO hoat dng 
van hOa d có k hoch, lô trInh thi.ic 
hiên. 

Sâ Van hóa và Th thao 
S& Du ljch và UBND 
các huyn, thi xä, 
thành phô. 

Nãrn 2019 
Tip tiic thirc 

hin & các näm 
tip theo. 

18 Tip mc tang ci.r&ng truyn thông, nâng 
cao nh.n thüc cUa nhân dan ye bInh 

Sâ Lao dng, Thi.rong binh 
Các S&: Thông tin và 
Truyên thông, Van hOa 

Thc hin 
A D ditng cho giai 

don den nàm 

5 



Ten nhim vu Co quan chü trI Co quan phi hqp Thai gian 
hoàn thành Ghi chü 

rách 
có 

nhà 
toàn 

h, 

phwng 

giâi, phông chng bao 1irc gia 
chong xâm hai  tré em, xác djnh rO 
nhirn, nghia vii cüa tfrng chü th 

lien quan nhix: chInh quyn da 
các cap, các th chirc doàn the, 

truäng, tl'rng thành viên gia dinh va 
xä hi. 

va Xä hi và Th thao; Cong an 
tinh; UBMTTQ\TN 
tinh và các th chi.rc hi, 
doàn th; Dài Phát 
thanh - Truyn hinh 
tinh; Báo Ba Rja — 
Vüng Tàu Va UBND 
các huyn, thj xã, 
thành phô. 

hang näm 2025 

19 

T chirc các chrng trInh, khóa dào 
tao, tap hun, bi dirng nâng cao nãng 
1irc hi nhp quc t cho ngui dan d.c 
bit là thanh niên va cac doanh 
nhânldoanh nghip trên dja bàn tinh. 

Sâ Cong Thiing 

Tinh Doàn; S& Ngoi 
vu; Sâ Ké hoach vâ 
Du tir; S Lao dng, 
Thirnng binh và xä hi; 
Sâ Van hóa và Th 
thao; Si Giáo duc và 
Dào tao,  UBND cac 
huyn, thj xä, thành 
phô. 

Thirc hin 
hang näm 

Ap diing cho giai 
doan dn nãm 

2025 

20 

T chirc các làp/khóa dào t?o,  bOi 
diing, tp hun nhrn nâng cao näng 
1irc ng diing cong ngh thông tin, cong 
nghê s cho di ngü can bô, cong chüc, 
viên chc trong cung cp các djch VIi 

cong lien quan dn tu pháp, nhà cira, 
dt dai, xây drng, giao dch kinh t, dan 

S Ni V11 

Các Si, ban, ngành, 
doàn the; UBND CáC 
huyên, thj xä, thành 
ph. 

Thuc hen 
hang näm 

Ap dung cho giai 
doan dn näm 

2025 

6 



1':J:f 
[( 

Ten nhim vi Co quan chü trI Co quan phôi hqp Thôi gian 
hoàn thãnh Ghi chñ 

tai chinh (thue, phi, tin dung ) 
S 

21 

Sp xp 1a  b may các ca quanhành 
chinh, dan vj sir nghip Cong laP  CáC 
cAp; thirc hin tinh giAn biên ch, ca 

cAu 1ti di ngü cAn b, cong chüc, viên 
chUc trong các co quan, dan vj cüa tinh. 

Sâ Ni vii 

S ban ngành doàn , , , 

th và UBND huyn, 
thj xã, thành ph; cAc 
dan vj sir nghip cong 
laP. 

Th?c hiên 
hAng nAm 

Ap diing cho giai 
dotn den näm 

2025 

22 

T chirc các lâp/khóa dào tao,  bi 
duOng v chuyên mon nghip vi vA k 
nAng irng th, giao tip trong thirc thi 
cong vi cho di ngfl cAn b cong chirc, 
viên chirc. 

Sâ Nôi vu 

CAc Sâ ban, ngAnh 
doAn the, UBND cAc 
huyn, thj xä, thành 
ph6. 

Thirc hin 
hang nArn 

Ap dicing cho giai 
doan den närn 

2025 

23 Xây drng các tiêu chI va t chirc dAnh 
giA cAn b, cong chirc, viên chixc. 

Si Nôi vu 

Các Si, ban, nganh 
doàn th& UBND cAc 
huyn, thj xA, thành 
ph; cAc dan vj 
nghip cong lap. 

ThAng 12 
hang nAm 

Thirc hin hAng 
nAm 

24 

Diu tra, xây dijng và van  hành h 
thng thông tin, du lieu tMng ké v h 
ngheo, gia dInh chInh sAch, di tixçing 
bAo trçi xä hi phiic vi1 cOng tAc quAn 1 
nhA nizâc. 

Si Lao dng, Thuang binh 
và XA hi 

Cic Th6ng kê, các Sâ, 
ban ngành, doàn the; 
UBND cAc huyn, thj 
xä, thAnh ph& 

Qu IV/20 19 
RA soát, cp nhât 

b sung hang 
nArn 

7 



I' •;. 
'1T \\ Ten nhim vii Co quan chü trl Co quan phM hqp Thôi gian 

hoàn thãnh Ghi chil 

25 

rng di tucxng hung trçY cp xà 
hang thang là ngu?i cao tu6i tr 75 

den duâi 80 tui là ngui Co Cong 
nhung không hung tr Cap ngui cO 
Cong hang thang, nguài cao tui là 
nguOi dan tc thiu s, ngui Cao Uj 

song & huyn dâo, ngu&i m bnh nan 
y thuc h ngheo. Nâng mi hu&ng trçi 
cAp hang tháng cho di tu'çlng dang 
hu&ng trçi cAp bão trçi xà hi ao hn 
rni.'rc trçY cAp hin ti. 

S Lao dng, Thixong binh 
va Xã hôi 

CITC Thng kê, CáC SO 
ban nganh, doàn the; 
UBND CaC huyn, thj 
xà, thành ph& 

Qu IV/2019 
Rà soát, cp nht 

b sung hang 
näm 

26 

M& rng din bao phü bão him xä hi 
(BHXH), bão hirn y t, hixâng tâi thirc 
hiên BHXH toàn dan trén CG sà xây 
dijng h thng bão hirn da tang gôm 
BHXH c ban (bat buôc, tij nguyen), 
bào him huu trI b sung, BHXH dira 
trên ngun h trq cüa cong dng 

Bâo him xâ hôi tinh 

Ciic TMng kê, các S, 
ban ngành, doàn the; 
UBND CaC huyn, thj 
xà, thãnh phô. 

Qu IV/2019 
Rà soát, cp nhat 

b sung hang 
näm 

27 

Ma rng, da dang Cách thirc h trq 
ngu&i dan nhAt là nhüng gia dInh chinh 
sách, cO cong v&i cáCh mang, ngu&i 
già, tré em không nai nuong tija, di 
tuçing yu th& ngu&i mAc bnh 

Sâ Lao dng, Thuong binh 
và xa hôi 

CiiC Thông kê, CáC So, 
ban ngành, doàn th; 
UBND các huyn, thj 
xà, thành ph& 

Qu IV/2019 
Rà soát, cp nht 

b sung hang 
näm 

8 



' Ten uhim vu Co quan chü trI Co quan phôi h9p 
Thôi gian 
hoàn thãnh 

Ghi chü 

'V/AIDS, h nghêo tham gia bão 
im y t, bâo him x hi 

28 

Trin khai xây drng thI dim mô hInh 
nhâ tarn lánh, dja chi dáng tin cy t?i 
các huyn, thj xã, thãnh phô gop phân 
giám thiêu tác hui cüa bo 1irc ngay 
cap cong dng thông qua vic cung cap 
dch vii h trq khn cap cho nn nhn 
nhu: chärn sOc y t, tham vAnitu van 
tam i, ti.r vn pháp luat cc ban, h trq 
chuyén tuyn,... 

Si Lao dng, Thtrnng binh 
1j 

Các Sâ, ban, nganh, 
doàn the; UBND 
huyn, thi xä, thành 
ph& 

Qu 111/2020 
Tip tiic thirc 

hin ô các nàrn 
tip theo. 

29 

Hoàn Mt thu tc va dy nhanh tin dO 
xây dçrng khu nhà. tip don ngui Co 
cong Con Dáo; nâng cap Va m rng 
Trung tam diu duong nguO'i Co cong 
cách mang  cüa tinh. Dông thai to chirc 
hiu qua hott dng cung cap djch v11 
chäm soc, dieu duOng ngLrOi cO cOng. 

Sâ Lao dng, Thuang binh 

Các S&: Tài nguyen và 
Môi trixOng, Tài chInh, 
Xây dirng; K hotch 
va Bu tu, UBND CC 
huyn, thj xä, thành 
ph. 

2021 
Tip tiic thirc 

hiên a các näm 
tip theo. 

30 

T chrc tp huAn, hOi  tháo,  hOi  nghj 
chuyên d ye k nang cong tác xä hOi 
cho dOi  ngü  cOng  tác vien tré em,, can 
bO lam cong tác trçi giup xã hOi  cap CcY 
so. 

S Lao dng, Thuong binh 
va Xã hOi 

UBND cac huyn, thj 
xã, thành phô, các 
chuyên gia thuOc  lTnh 
virc trq giüp xa hi. 

Thrc hin hang 
näm 

31 Du tix câi tao,  nâng cp khu diu trj SO Lao dOng  — Thumig 
binh và Xã hôi 

Cãc SO: Tài chInh, K 
hoach và Du tir, Xây Quy' 1/2021 
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STT Ten nhim vu Co' quan chü trI Co quan ph61 hqp Thôi gian 
hoàn thành Ghi chil 

nghin ma tüy tii huyn Xuyên Mc. dxng, Tài nguyen và 
Môi trung, Cong an 
tinh, B Chi huy quân 
sir tinh, Bô Chi huy b 

di biên phOng tinh 

32 Xây dirng chInh quyn, do thj thông 
minh 

Sâ Thông tin và Truyn 
thông 

Các Sâ, ban, ngành, 
doàn th& UBND các 
huyn, thành ph& thj 
- xa. 

Qu 11/2022 

33 

Xây dirng mô hInh khu dan cu nông 

thôn mâi kiu mu. 
Sâ Nông nghip và Phát 

triên nông thôn 

Các S&, ban, ngành, 
doàn the, UBND các 
huyn, thành phô, thj 
xâ. 

Qu 111/2020 

Nghiên ciru, có k hoach phn du dn 
näm 2020 cO 05 don vj sir nghip duqc 
x hôi hóa theo huO'ng du tii công, vn 
hành tir. CO giãi pháp thüc dy xà hi 
hOa các trung h9c, nht là rnâu giáo, 
nhâ tré. 

UBNID các huyn, thj xa, 
thành ph 

Các Sâ, ban, ngành, 
doàn the va cac dcin vi 
sir nghip cong lip. 

2019 
Tiêp nic thuc 

hin a các näm 
tip theo. 

35 

Rà soát, b6 tn qu5 dt cong cho mirc 
tiêu chàm lo phát trin con nguài, dành 
qu5 dt phü hçp cho các dir an xä hi 
hoá các linh vrc giáo ditc, y t& van 
hoá, th diic th thao,... 

UBND các huyn, thj xã, 
thath ph Các Sâ, ban, nganh. 2019 
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