
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TNH BA RJA - VUNG TAU Dc Ip - Tr do - Hnh phuic 

S:A  ,6Ø  /QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày 4 tháng 7 nám 2018 

QUYET D!NH 
Ban hành Kê hoich hành dng trin khai Nghj quyêt s 19-2018/NQ-CP dlla 
ChInh phll ye tiêp ti,ic thiyc hin nhuing nhim vi, giãi pháp chll yu cãi thin 

môi tru'ông kinh doanh; nâng cao nãng hic cnh tranh (PCI) ella tInh Ba RIa - 
Vflng Tàu trong nàm 2018 vã nhfrng nàm tiêp theo 

UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA  - VUNG TAU 

Can cur LuQt T churc ChInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cr Nghj quyêt s 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 ella Chinh phll ye vic 
tiêp ti;tc thi;rc hin nhüng nhim vi;!, giái pháp chll yêu cãi thin môi trithng kinh 
doanh, nâng cao náng 1i;rc cnh tranh quôc gia näm 2018 và nhU'ng närn tiêp theo; Can 
dll Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/2015 dlla UBND tinh ban hành 
Chuung trInh hành dng cäi thin môi truông kinh doanh, dâu tu' và nâng cao chi so 
näng 1i;rc ctnh tranh cap tinh giai don 2015 — 2016, djnh hucng den näm 2020 tinh 
BàRja—ViingTãu; 

Xét d nghj ella Giárn dc S K hoach và Dâu tu ti van ban so 
A45.  ./SKHDT-DTKT ngây 06/7/2018, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1: Ban hành K hotch hành dng triên khai Nghj quyêt so 19-201 8/NQ-
CP ella ChInh phll ye tiêp tUe  thi;rc hin nhU'ng nhim vi;!, giâi pháp chll yêu cãi thin 
môi trung kinh doanh; nâng cao näng 1i;rc cnh tranh (PCI) ella tinh Ba Rja - VQng 
Thu trong näm 2018 và nhng näm tiêp theo. 

Diu 2: Quyt djnh nay có hiu 1i;rc k tü ngày ks'. 

Diu 3: 

1. Chánh Van phllng UBND Tinh, Giám dc các Si: Tài chInh, Ni vçi, Ngoi 
vi;i, Tãi nguyen vâ Môi tru'ng, Xây di;mg, Cong ThuGng, Van boa và The thao, Du 
lich, Thông tin vâ Truyên thông, Y tê, Nông nghip & PTNN, Tu pháp, Giao thông 
Vn tái, Giáo di;uc - Dào tao, Khoa hçc Cong ngh, Lao dng - TB và XH; Tru'&ng 
Ban Quãn 1 các Khu cong nghip; Giám doe Cong an Tinh, Cong an PCCC; Ci;ic 
Tri.ràng Ci;ic Thuê; Ci;uc Trithng ci;tc Hâi quan; Giárn doe Bão hiêm xä hi Tinh; Giám 
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dc Ngân hang nhà nrnic chi nhánh tinh Ba Rja — Vting Tàu, Giám dôc Cong ty Din 
lire tinh Ba Rja — Vüng Thu; Giám doe Dài Phát thanh truyên hInh Tinh, Tong biên 
tp Báo Ba Rja — Vüng Tàu; ChCi tjch UBND các huyn, thj xã, thânh phô Va thu 
trithng các ca quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

2. D nghj Chánh an Tàa an nhân dan Tnh, Vin ttithng Vin Kiêm sat nhân 
dan Tinh, Cc tnthng Ciic Thi hânh an dan sir Tinh, Giám dôc Phông Thrcing mi Va 

Cong nghip Vit Nam chi nhánh tai  Ba Rja - VCing Tàu, Giám doe Trung tam Xüc 
tiên Dâu ttr tinh Ba Rja — Vüng Thu h trçY, phôi hçp thirc hin.I. 

Nol nhIn: 
- Van phông ChInh phil (b/c); 
- Bi Ké hoach và Dâu tis (b/c); 
- Phông Thuang mai-Công nghip Vit Nam (b/c); 
- Thi.r&ng tri,rc Tinh ciy (d b/c); 
- Thi.rng trirc I-IDND Tinh (dê b/c); 
- ChCi tich,  các PCT UBND Tinh; 
-Nhi.rDiêu3; 
- Liru: VT, TH. 

TM. UY BAN NHAN DAN T!NH 
kTCHU T!CHi4V 

6CHfJTICH 

Nguyn Thành Long 
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N NHAN DAN 
A — VUNG TAU 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc1p—Tirdo—Hnh phüc 

• KEHOCHHANHDQNG 
gh quyet so 19-20181NQ-CP cua Chinh phu ye tiep tic thic hiçn 

nhü'nf n im vi1, giãi pháp chü yu cãi thin môi trlthng kinh doanh; nâng cao 
nãng hrc ctnh tranh cüa tinh Ba Rja - Vüng Tàu (PCI) trong nãm 2018 

và nhüng nãm tip theo 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh s64 6J /QD-UBND ngày .4  /7/2018 

cla UBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

Trin khai thrc hin Nghj quy& s 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/20 18 cüa ChInh 
phU ye tiêp tiic thirc hin nhirng nhim v1i, giâi pháp chü yu cãi thin môi tnr?Yng 
kinh doanh, nâng cao näng lirc cnh tranh quc gia näm 2018 và nhUng 11am tiêp 
theo; Nghj quyêt so 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa Chinh phü v h trg phát trin 
doanh nghip den näm 2020; Quyt djnh s 707/QD-UBND ngày 23/7/20 17 ye ban 
hành Kê hoch thirc hin nhUng nhim v11, giái pháp chü yêu cãi thin môi truông 
kinh doanh, nâng cao näng lire cinh tranh cüa tinh Ba Rja - Vüng Tàu trong näm 
2017, djnh hiiâng dn näm 2020 theo Nghj quyt s 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 
cüa ChInh phü; Can ci kt qua chi s nàng 1irc earth  tranh cp tinh nàm 2017 và tInh 
hInh thuc t cüa Tinh, d thuc hiên cài thiên các chi s& v môi tnring kinh doanh, v 
dôi mOi sang tao,  ChInh phü din t1r, v näng 1irc canh  tranh ngành du ljch, v nàng 
1irc canh  tranh ngành logistics, UBND tinh Ba Ra - Vüng Tàu ban hành K hoach 
hành dng nhu sau: 

I. MIJC TIEU VA cAc CHI TIEU CA! THIN MOI TRU'€NG KINH 
DOANH, NANG CAO NANG LIIC CJNH TRANH CAP T!NH 

1. Miic tiêu: 

- Trin khai thirc hin dy dU, có hiu qua nhu'ng nhim v%i, giãi pháp chü yêu 
câi thin môi tru?ng kinh doanh, nâng cao náng lirc canh  tranh quôc gia ducic nêu 
trong Nghj quyt 19-2018/NQ-CP cüa ChInh phü; 

- Tip tic thrc hin cãi thin chi s nàng lirc canh  tranh cp tinh (PCI) theo 
Chi.iang trInh hành dng câi thin môi trung kinh doanh, du tu vã nâng cao chi so 
näng hrc canh  tranh cp tinh dn näm 2020 tinh Ba Ria — VUng Tàu (ban hành kern 
theo Quy& djnh s 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa LJBND tinh) nhäm tao  môi 
tnthng kinh doanh - du tn thun lçi, thu hut các ngun 1irc dê thirc hin mvc  tiu 
phát trin kinh t - xã hi cUa Tinh giai doan 2016 — 2020, dng thai dna tinh Ba Ra 
- Vüng Thu trâ thành dim dn tin cy di vi doanh nghip yà các nhà dâu Ur. 



2. Các chi tiêu ciii th: 

2.1. Mt s chi tiêu a phrn vi quc gia drçic ChInh phü d ra theo Nghj quyt 
19-20181NQ-CP cüa ChInh phü: 

a) Tip tic barn sat các tiêu chi dánh giá v môi tnrmg kinh doanh cüa Ngân 
hang Th giói, v nàng [crc canh  tranh cüa Din dànKinh tê the giOi, ye nàng 1irc dôi 
mói sang tao  cüa To chirc Si h&u TrI tu the giai, ye ChInh phü din t1r cüa Lien hgp 
quc theo các miic tiêu dã dê ra trong Nghj quyêt 19-2016/NQ-CP và Nghj quyêt 19-
2017/NQ-CP cña ChInh Phü ye câi thinmôi tn.thng kinh doanh, nâng cao näng lirc 
canh tranh quôc gia; den näm 2020, chat krgng môi trumg kinh doanh Vit Narn 
ngang hang vâi trung bInh các nu'ac ASEAN 4. 

b) T.p trung cái thin các chi s môi trumg kinh doanh quc gia d näm 2018 
tang them tr 8 - 18 bc trén bang xêp hang cüa Ngân hang The giói; trong do cãi 
thin manh  me các chi so hin dang bj xêp hang thâp. Cii the là: 

- Khài sir kinh doanh tang them It nh.t 40 bc. 

- Giãi quyêt tranh ch.p hcip dông tang them 10 bc; giãi quyt phá san doanh 
nghip tang them 10 bc. 

c) Bãi bO, dan giân hóa 50% diu kin du tu, kinh doanh; kin nghj bãi bO 
mt so ngành nghé kinh doanh có diêu kin theo Danh milc ngành nghê kinh doanh 
có diêu kiên cüa Luât Dâu tu. 

d) Giâm It nht 50% danh rnic hang hóa, san phm phài kim tra chuyên 
ngành; dông thai, chuyên dôi manh  me cách thic quân 1 nhà rnthc tr chü yêu tiên 
kiêrn sang chü yêu h.0 kiêm; xóa bó can bàn tInh trng mt mt hang chju quàn l, 
kiêrn tra chuyên ngành cüa nhiêu han mtt Co quan; giãm t l các lô hang nhp khãu 
phâi kiêm tra chuyên ngành tai  giai doan thông quan tir 25 - 27% hin nay xuông cOn 
dithi 10%. 

d) Dy nhanh tin d irng diing cong ngh thông tin trong giâi quy& thu t%ic 
hành chInh, thrc hin djch vi cong trrc tuyên. Den hêt 2018, hâu hêt các djch vii 
cong phô biên, lien quan den nguai dan, doanh nghip duqc cung cap a rni.c d 3, 4. 

e) Nâng cao näng [crc canh tranh ngành du ljch d du ljch tang buâc trâ thành 
ngành kinh tê müi nh9n; nâng cao nàng [crc canh  tranh ngành djch vii logistics dê tao 
thun igi và giãm chi phi kinh doanh, ho trg chuyên dôi co câu ngành kinh tê. Cii the: 

-Câi thin nãng [crc canh  tranh ngành du ljch cà niróc them khoãng 10 bc 
(hin xêp tha 67/13 6 quOc gia)'. 

- Tang bt.rOc giàm chi phi logistics trong nen kinh tê xuông mac bang khoãng 
18% GDP (hin han 20% GDP); cãi thin Chi so Hiu qua logistics them khoáng 10 
bc (hin xêp thr 64/160 quOc ia)2. 

2.2. Các giài pháp chü yu duqc ChInh phü giao nhim vij cho UBND các tinh 
to chac thuc hin nhu sau: 

'Theo "Báo cáo cnh tranh du ljch toàn cu" dw7c Din dan Kinh t th giài cong b tháng 4 nam 2017. 
2  Theo "Báo cáo kêt n6i d cnh tranh 2016: Logistics trong nn kinh té toàn cu" do Ngân hang Th giài cong bO tháng 
6 näm 2016 (Báo cáo cong b6 2 nm mOt  IAn). 
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- Tp trung cãi cách thu tiic hành chinh ti dan vj, trong do các co quan CO lien 
quan tp trung câi thin các chi so khOi sir kinh doanh, cap phép xây dirng vâ các thu 
tic lien quan, tiêp cn din nàng, dang k s& htru và sir diing tài san, ncp thuê và báo 
hiêm xã hi theo thông 1 quôc tê. 

- TAng cing rng dung cong ngh thông tin trong cung cp djch vii công; day 
mnh thanh toán qua ngân hang dôi vâi các djch vii cong (nhu thuê, din, nuàc, h9c 
phi, vin phi vA chi trâ các chuang trInh an sinh xA hi). 

- Nang cao ch.t lixçmg h tng du ljch, y t, chAm soc sirc khOe, an ninh và an 
toàn, v sinh môi trithng các khu, dja diem du ljch. 

- Th%rc hin các giãi pháp thit thrc giãm chi phi logistics nhis: Giãm tc dung 
den càng Cái Mép, Thi Vâi. Nghiên cru ho trcy các doanh nghip áp diing giãi pháp 
nâng cao hiu quA quAn l, hiu quA kinh doanh dôi vi các dan vj quAn 1' cAng biên. 

- Nghiên ciru vic dAnh giA tinh sang to vA kt quA diu hAnh cUa các sâ, ban 
ngAnh va Uy ban nhân dan cap huyn theo chi so canh  tranh cap sà, cap huyn. 

- That chat k lut, k' cuang, tAng cithng hem chInh, sang tao,  nâng cao hiu 
quA cong vii; chi dao can b, Cong chi'rc, dc bit là ngu1i dirng dâu các dan vj trirc 
thuc thay dôi thai d lAm vic phiic vii lqi Ich cüa ngi.r?i dan và doanh nghip; kjp 
thi phAt hin vA thay the cAn b, cOng chüc chân chü trong cAl cách thu tiic hành 
chInh, tháo bô rào cAn, tao  thuQn li cho dâu Ui kinh doanh, ho.c có hành vi lam  ding 
thâm quyên, vj trI vic lam dé tu lgi riêng. 

- T chirc thuc hiên co ch mt cua, mt cua lien thông và 11ng diing cong ngh 
thông tin trong giAi quyêt thU t11c hAnh chInh, cung rng djch vii cong trirc tuyên; áp 
dung H thông quAn 1 chat luçing ISO 9001 vào hoat dng cUa cAc ca quan, to chirc 
thuc h thông hành chInh nhà nuóc. 

- Phi hçip trin khai xây thing và khai thác có hiu quA co sâ dQ lieu quôc gia 
ye dan cii, dAt dai, doanh nghip... và chia sé cci s& di lieu thông tin phic vi quAn l 
nhA nuc; thçrc hin thuê djch v cong ngh thông tin trong hoat dng cUa các ca 
quan nhA nrnc, thuê ngoài dOi vói các djch vi lien quan den thanh toán, chi trA; dào 
tao nhân lc cOng ngh thông tin. 

- Thc hin cong tác thanh tra, kim tra, tránh chng chéo, giAm tôi da so lan 
thanh tra, gay Anh hung tâi hoat  dng doanh nghip, thirc hin dung tinh than chi 
dao cUa ThU ti.rng Chinh phU ye cong tác thanh tra doanh nghip; dAm bAo quyên 
bInh dAng cUa doanh nghip truâc phAp 1ut. 

2.3. ThSi vOi chi s nAng 1irc canh  tranh c.p tinh (chi so PCI): 

V chi s nAng lirc canh  tranh cAp tinh: NAm 2017, PCI tinh Ba rja - VUng tàu 
dat 64,43 dim, xp hang 16/63 tinh thAnh, tAng 3,93 diem so vOi nAm 2016 (NAm 
2016 dat  60,50 dim), thuc nhóm chi s khá và dirng thU 3/8 tinh, thAnh trong vUng 
Dông Nam Bô (sau thành ph H Chi Minh và BIrth Duang). Trong 10 chi sO thành 
phAn cUa Tinh nAm 2017 có 07 chi s tAng dim (Gia nh.p thj tru&ng, TInh minh 
bach, Chi phi thai gian, TInh nAng dng cUa chInh quyên tinh, Djch vi1 Ho trg doanh 

xp cüng hang vâi näm 2016 
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nghip, Dâo t?o  lao dng, Thit ch pháp 1 & an ninh trt tçr), 01 chi s gii dim 
(Tiêp c.n dat dai) và 02 chi so giãm diem (Chi phi không chinh thirc, Canh  tranh bInh 
dtng) so vci nàm 2016. 

Các c quan d.0 mi cüa trng chi s thành phn (dã duçc giao nhim vii trong 
Phii hic — Bang phân cong nhim vi th chrc thirc hin câi thin chi so PCI nam 2018 
và Chi.xcmg trInh hành dng cái thin môi tnrèng kinh doanh djnh huOng den nãm 
2020 ban hành kern theo Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/2015 cüa 
UBND tinh) có trách nhim phôi hqp, don dôc các ngành lien quan trong vic câi 
thin các chi so thành phân nay nhàm tang thir hang chi sO PCI cüa tinh, Phân dâu chi 
s PCI cüa Tinh nm trong nhóm tot câ nu'c. Trong nãm 2018, tQp trung cài thin 
các chi s thành phân cüa närn 2017 dà bj giárn diem và giàrn thir hang so vi näm 
2016; tip tVc  tang cumg cài thin các chi sO tang diem, tang thir hong. 

II. NHIEM VIJ CUA CAC C QUAN, IK1N VI: 

1. S& K hoch và Du tn chil trI, phi hqp vó'i các So', ban, ngành, Uy ban 
nhân dan các huyn, thj xã, thành ph và các don vl  lien quan theo chu'c nãng, 
nhim viii và thm quyn dtrçc giao thy'c hin các nhim vy: 

- Chü trI, phi hcTp vâi các sâ, ngành: Tài chInh, Ciic thu& Lao dng - Thuang 
binh và Xã hi, Bâo hiêm xa hi và các co' quan lien quan tham mixu triên khai hiu 
qua các giái pháp dA duçc chinh phü dê ra, gop phân cãi thiên chi so Khó'i sw kinh 
doanh cüa quOc gia dt và vrçit chi tiêu Nghj quyêt 19-201 8/NQ-CP. Triên khai vic 
kêt hç'p cOng bô thông tin doanh nghip c'irng thi diem däng k thành 1p doanh 
nghip theo hithng dan cOa B Ké hoch và Dâu tu'. 

- Chü trI, phi hcip vó'i các Co quan lien quan: (i) gop Lut si:ra di, b sung 
mt sO Diêu cüa Lu.t Dâu tu, Lu.t Doanh nghip và (ii) gop ' Lut sira dOi, bô sung 
mt so Diêu cüa Lut dâu tu cong. 

- Chü trI, phi hcp vói S Tu pháp và các S, ngành lien quan báo cáo kin 
nghj Danh miic ngành nghê '°a  bO khOi Danh miic ngành nghê kinh doanh có diêu 
kin ban hành kern theo Lut sO 03/2016/QH14 sra dôi, bô sung Diêu 6 vâ Phi 1iic 
IV Luât Dâu tu so 67/2014/QH13. 

- Däng tái kjp thai thông tin v vi vic phá san, danh sách chü nq ti Ccng 
thông tin quôc gia ye dãng k doanh nghip, 

- Tang cu&ng hiu 1rc, hiu qua Cong tác quãn l du thu xay dirng. Dy 
manh triên khai thirc hin dau thâu qua mng theo diing l trInh chi dao  cüa Thu 
tu'âng Chinh phü. 

- Triên khai hiu qua chInh sách h trq kinh té cho khu virc tu nhân, nht là các 
chinh sách tác dng ti hot dng san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip theo các chi 
tiêu phát triên kinh tê tu' nhân cüa tinh. 

- Phi hçip v&i các co' quan triên khai s1r dung ma s doanh nghip duy nht, sir 
dicing cht k so cüa doanh nghip trong tat câ các quan h giüa doanh nghip và các 
co' quan quân l nhà nuc (Ke hoach và Dau tu, Thue, Hãi quan, Báo him xA hi, 

.4 
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Tài nguyen và Môi truông, Xây dijng,...) vã trong các hoat dng cüa doanh nghip 
theo chiiorng trInh ChInh phü. 

- Duy tn nâng cao chit 1i.rcng hoat  dng cüa T h trçl các dir an du tu, dung 
day nóng ho trçl doanh nghip nhäm kjp thii xCr 1, tháo gâ các khó khän, vuàng mc 
cho doanh nghip trong qua trInh hoat  dng; Djnh kS'  t chirc hçp to h6 trq các d1r an 
trén dja bàn, to cht'rc dôi thoai doanh nghip djnh kS'  dê kp thyi näm b.t xir 1 kjp 
thai khó khãn, vuérng mac cüa doanh nghip. 

- Thirc hin co ch di thoai, tham vn kin cUa doanh nghip, qua do tao 
dieu kiên cho doanh nghiëp dan doanh tham gia gop kin trong vic xây drng, to 
chirc thirc hin chInh sách, chiên hxçc, k hoach  phát trin kinh t - xã hi cüa dja 
phuo'ng. 

- Thirc hin t& chucing trInh h trçl dào tao  v khii nghip, nâng cao k5 näng 
quân tn doanh nghiêp, kin thtrc pháp 1ut, cho doanh nghip theo Nghj djnh 
56/2009/ND-CP cüa ChInh phU và Thông tu 04/2014/TTLT-BKHDT-BTC ngày 
13/8/20 14 cüa Bô K hoach  vã D.0 tu và Bô Tài chInh. 

- Trin khai thirc hiên có hiu qua các chInh sách h trçi doanh nghip nhO và 
vüa (DNNVV), các hçip tác xâ theo các chrnng trInh cüa Trung uong và Tinh nhu: 
H trcl v thu& vn tin diing; trg giip dào tao,  bi dirng ngun nhân 1rc cho các 
doanh nghip nhO và vüa; h trg doanh nghip hoat dng trong linh virc nông nghip; 
thirc hin các chuong trInh xüc tin thucing mai,  xüc tin du tu, khuyn công, khoa 
h9c cong ngh, xay dirng thuong hiu san ph.m cüa Tinh nhäm nâng cao nãng 1rc 
canh tranh, khã näng tip cn thi trung trong nuc và nuóc ngoài. 

- Trin khai, thirc hiên Chumg trInh dào tao,  bOi dithng 1.000 doanh nhân cüa 
tinh giai doan 2016 — 2020 (dixcic ban hành kern theo Quyt djnh so 3245/QD-UBND 
ngày 15/11/20 16 cüa UBND tinh) và phi hçip vâi PhOng Thung mai  và Cong 
nghiêp Viêt Nam — CN Vüng Tàu và các hip hi doanh nghip trén dja bàn tinh tao 
1p môi tnung kinh doanh thun lqi cho doanh nghip. 

- Tham mtru UBND tinh tng hçp, bao cao ChInh phü tInh hInh, kt qua thirc 
hin tai  Phiên h9p ChInh phü hang qu, cuOi näm. 

- V chi s6 PCI: Là du mi chü trI, theo dôi, phii hqp vâi các cci quan lien 
quan cO tnách nhim thirc hin các giãi phap cãi thin các chi sO thành phân PCI, 
gm: Gia nhçp thj lnt&ng, H8 trcY doanh nghip, Cnh tranh bInh dàng theo Chuang 
tnInh hành dng cãi thin môi truO'ng kinh doanh djnh huâng den nãm 2020 ban hành 
kern theo Quyt djnh s 2978/QD-IJBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

2. S& Tir pháp chü trl phôi hçrp vói các S&, ngành, Uy ban nhãn dan các 
huyn, thi xä, thành ph và các co quan, do'n vl  lien quan theo chuc näng, nhim 
vi vã thm quyn t chfrc thirc hin các nhim vii: 

- ChO trI, phi hqp vOi cac sâ, ngành lien quan gop hoan thin D an hoàn 
thin pháp 1ut ye hp dông va giãi quyêt tranh chap dan sir bang phuong thüc ngoài 
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t ting tôa an theo huing thng nht, dng b, dam báo hiu hrc thirc thi và bâo v 
quyên si hfru tài san. 

- Tip tic thixc hin tht cong tác phô bin, hu&ng dn pháp lu.t và giám sat tInh 
hInh thi hành van ban pháp 1ut ô dja phuong; Thirc hin vic tuyên truyên, giái dáp 
các vuâng mac, kin nghj cüa ngthi dan, doanh nghip ye quy djnh hành chInh theo 
thIng quy djnh pháp lut. 

- V chi s PCI: Tip tiic trin khai có hiu qua các chi s thành phn PCI theo 
kêt qua dánh giá, phân tIch nàm 2017, nhim vi ducic giao tai  Chuang trInh hành 
dng câi thin môi tru&ng kinh doanh djnh hung den näm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

3. So' Giao thông Vn tãi chü trI phi hçrp vi các S&, ngành, Uy ban nhân 
dn các huyn, th! xa, thành ph và các co' quan, don vj lien quan theo chuc 
näng, nhim vi Va thm quyn ti chu'c thurc hin các nhim viii: 

- Thrc hin các giâi pháp thit thrc, giãm chi phi logistics theo chñ tnrang cüa 
ChInh phü, B Giao thông Vn tãi: 

+ Chin chinh tInh trng các hang tàu tüy tin disa ra các ba1  phi di vOi hang 
hóa xuât nhâp khâu. 

± Nghién cru, d xut giái pháp xây dirng câng can  (lCD) trên dja bàn tinh d 
can dôi hang xuât khau va nhp khau, tang t' 1 4n chuyên 2 chiêu,... dê ho trq các 
chU hang giâm chi phi vn tài, giàm chi phi thông quan hang hóa. 

+ H trq các dan vj 4n tãi thirc hin kt ni, chia sé thông tin gii]a các chü 
hang, don vj vn tãi d tang t' l vn tài hai chiêu, nâng cao hiu qua cüa các dan vj 
van tâi. 

- Thirc hin các giãi pháp phát trin kt cu ha tAng logistics: 

+ Nghiên ciru phát trin v.n tâi thüy ni dja; xây dmg các càng thüy ni dja Co 
trang thiêt bj hin dai  dê kêt nôi vn chuyên ye cãng biên trên dja bàn tinh. 

+ PhM hqp vO'i Ban Quán 1 các KCN khuyn khich rnt s khu cong nghip 
cung cap djch vv logistics khép kin nharn h trg doanh nghip rut ngn thi gian, chi 
phi giao nhn nguyen vt 1iu và san phâm. 

+ Kin nghj Trung uang sam nâng cAp và phát triên san bay Con Dáo. 

+ Nghiên ciru phát trin san giao djch logistics nhm ti uu hóa y.n tâi hai 
chiêu hang hóa yà phát triên các trung tam logistics hang khOng, trong do chü trong 
trung tam logistics kêt nôi câng hang không quOc te Long Thânh, phiic vçi các mt 
hang dc bit (hang nguy hiêm, hang giá trj cao, hang cong ngh cao, hang cAn ch 
d bâo quãn dtc bit,...). 

- Dan giân hóa các thu tVc  hành chInh, dAy manh  k& nM trurc tuyn vâi Cng 
thông tin rnt cüa quôc gia trong thirc hin nhn và trã kêt qua kim tra chuyên 
ngành. 

- Tp trung trin khai thtrc hin các chu'o'ng trInh nâng cao hiu qua hoat dng 
cang biên nhOm 5 và cirn cãng Quôc tê Cái Mép Thj Vái. Trong dO tp trung phM 
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hcip vi các Co quan lien quan thuc hin các giãi pháp giàm phi và các 1 phi hang 
hâi; cãi thin co chê, thu tiic hang hãi, hang hóa dê rut ngän thyi gian lam hang cho 
doanh nghip; phôi hçp Hài quan tinh tháo gi vung mac xung quanh hot dng các 
cãng; nâng cao chat lucing và r11t ngãn thii gian trong vic cung cap các djch vit có 
lien quan den hot dng logistic huâng tOi giâm chi phi các djch vii vn tãi trên dja 
bàn xuông bang vOi müc trung bInh cüa nhóm nuOc ASEAN-4. 

- V chi s PCI: Tip tiic trin khai có hiu qua các chi s thành phn PCI theo 
kêt qua dánh giá, phân tIch nim 2017, nhiêm vii duçic giao tai  Chuong trInh hành 
dng câi thin môi trirông kinh doanh ctjnh hucng den näm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

4. S& Du 1!ch  chü trI, phi hçrp vói các s&, ngành Uy ban nhân dan các 
huyn, thi xa, thành ph vã các co' quan, don vi  lien quan theo chü'c náng, nhim 
vy Va thãm quyn to chü'c thrc hin các nhim vy: 

- Nghiên c1ru, dinh hthng phát trin san phm du ljch chü dao  nhu du ljch biên, 
du ljch van hOa, du ljch sinh thai... Ma rng phát triên các san phâm du ljch mai, có 
tiêm näng nhu: du ljch cong dông, du ljch mao  hiêm, du ljch chira bnh, chäm soc 
sac khôe; du ljch golf; du lich vui choi giài trI, cong viên chuyên dê, tham dr sr kin, 
trInh diên ngh thut. 

- Tang cuang dào tao  và phát trin ngun nhân lirc du ljch, grn nhân hrc quán 
1)2, quãn trj và lao dng nghê: 

+ Phi hqp vai các truang cao ding, dai  h9c xây dirng k hoch nâng cao cht 
luçmg co sà vt chat, phát trien di ngü giáo viên có trInh d cao, dôi mai cac chuong 
trInh, giáo trInh trong các linh virc du ljch, phü hçp vài tInh hInh phát triên du ljch 
cOa tinh. 

+ Xây dirng chinh sách khuyn khIch các doanh nghip tham gia dào tao  ngun 
nhân lirc du ljch. Khuyên khIch vic dao tao tai  doanh nghip du ljch, CáC co sa dào 
tao ngoài cong 1p Va cac CO SO có von dâu tu nuâc ngoài. 

+ Tang cu'ang hp tác qu6c t v phát triên nguOn nhân lrc du ljch, tiêp thu 
trInh d cong ngh tiên tiên quOc te. 

- Phát triên co sa luu tru có cht h.rqng cao va nâng cao chat lucTng djch vi du 
lich: 

+ Rà soát các quy djnh pháp lut v du Ijch và djch vi lien quan, kin nghj bãi 
bO các quy djnh khOng hçp 1)2. 

+ Nghiên cü'u thuê tu vn (co th tu vn chuyên nghip nuOc ngoài) xây dirng 
quy hoach  sr ding các tai nguyen du ljch (thien nhiên và van hóa); xây dirng các 
trung tam, diem du ljch,... 

+ Kim soát cht lung san phAm, djch vii va các diu kin, tin nghi phic vii 
du lich, báo darn an toàn, an ninh, v sinh mOi tnrng và phát triën ben vüng. 

+ Tip tuc rà soat, xay dirng h thng nhà v sinh, tram  dung nghi, nhà hang, 
Co si rnua sam bao dam yêu câu phc vii khách du ljch. 
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+ Tang ci.thng tInh kt ni và dam bâo sr dông b ye chit luçTng trong chuôi 
cung trng san phm du ljch. 

- Tang cuè'ng xñc tin, quâng bá du ljch: 

+ T chirc các sir kin du ljch thurng niên dé thu htit khách du ljch. 

+ Tüng buâc xa hi hóa cong tác quâng bá, xiic tin du ljch tham gia các hi 
chçi, sir kin du ljch trong nuâc và quôc tê. 

+ Da dng hóa các tour du ljch ni tinh g.n kt thânh ph Ho Chi Minh và các 
tinh lan can. 

+ Khuyn khIch các doanh nghip mi van phông tip thj du ljch ô ntrc ngoài, 
tham gia các hi chç du ljch quôc té 1n, các chiên djch quãng cáo trên các phro'ng 
tin truyn thông quc t, quôc gia, cac hot dng e-marketing; chii tr9ng hot dng 
tip thj du ljch ti các thj tru?ing nguôn. 

+ Tuyên truyn v nghia và t.m quan tr9ng cüa két nôi, hcip tác, chia Se igi 
Ich gitta các dôi tác trong chuôi djch vij du llch. 

+ Biên son tài 1iu và tang cung cong tác tp hun, tuyên truyên phát triên du 
ljch cong dông, lan truyên và nâng cao nhn thüc ye du 1ch cong  dOng. 

+ Dy mnh cong tác nghiên ciru, xây dirng co s& dü lieu thj tru&ng. 

+ Xây dirng cci ch tp trung nguôn 1irc cho hot dng xüc tin du ljch quc 
gia, báo dam hoat dng linh hoat, lien kêt cht chè vi các ngành, dja phi.rcmg và 
doanh nghip. 

+ T chirc, sp xp lai  cong tác xñc tiên quãng bá du ljch; tp trung ngun lirc, 
nâng cao tInh chuyên nghip khi tham gia các hi chg ye du ljch: 

+ Triên khai các quy djnh dê cOng nhn diem du ljch, khu du ljch theo Lut Du 
ljch. 

+ Trin khai chucing trInh du ljch thông minh. 

5. S& Van hóa và The thao, phi hqp vó'i các so', ngành Uy ban nhãn dan 
các huyn, th! xa, thành ph, Cyc Hal quan Va các co' quan, don vj lien quan 
theo chü'c náng, nhim v1i và thm quyn ti chirc thiyc hin các nhim vy: 

- Nghiên cü'u, kin nghj hoàn chinh quy djnh y kim tra chuyên ngành di vi 
hang hóa, vt phâm xuât nhp khâu, dc bia là hang hóa, vt phâm xuât nhâp khâu 
qua duxng chuyên phát nhanh. 

- V chi s PCI: Tip tijc trin khai có hiu qua các chi s thành phAn PCI theo 
két qua dánh giá, phân tIch näm 2017, nhim vii dirge giao tai Chuang trInh hành 
dng cái thin mOi tnro'ng kinh doanh djnh hutng den nàm 2020 ban hânh kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

6. Cong an tinh chü trI, phi hçrp vOi các So', ngãnh, Uy ban nhân dan các 
huyn, thi xã, thành ph và CáC co quan, don vl  lien quan theo chfrc nãng, nhiêm 
vy và thm quyn t chu'c thiyc hin các nhim vy: 
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- Nghiên ciru, tip tiic rà soát, rñt ngtn thôi gian thrc hin cáe thu tiic hành 
chinh, tang cuông i.rng diving khoa hçc — cong ngh trong linh virc quân 1 nhà niiâc 
ye an ninh, tr.t tr, nhât là trong các linh vrc cap Can cizóc cong dan, dàng k' quàn 1' 
ct.r trü, quán l xuât nhp cãnh, dang k quãn 12 phirung tin giao thông dt.rng b. 

- Chü trj, tang c.thng cong tác dam bâo an ninh, trt tir trén dja bàn tinh và t.i 
cac khu cong nghip, thirc hin các giãi pháp cãi thin môi tnthng kinh doanh, nâng 
cao näng hrc cnh tranh to môi trxng kinh doanh on djnh, ben vng, lành mnh, an 
toàn và thun lcii cho doanh nghip phát triên, có giài pháp tang ct.rng các chi s 
thành phân lien quan den an ninh, trât t11 dam bão miic tiêu, yêu câu cüa tinh. 

7. Cãnh sat PCCC tinh phi hçip vii Si Xây dirng, các sâ, ngành, Uy ban 
nhãn dan các huyên, thi xä, thành phô và các cv quan, dn vj lien quan rà soát, dê 
xuãt sra dôi quy djnh pháp 1ut ye phông cháy, cha cháy theo hiàng cái each quy 
trInh, thu tue hành chInh ye thâm duyt phông cháy, cha cháy; nghiên thu 
dê xuât lông ghép thâm djnh phông cháy, chüa cháy vOi thâm djnh thiêt ké xây drng, 
bão dam nâng cao chat luçing thâm djnh. 

8. S& Cong thtro'ng chü trl, phi hçrp vói Cong ty din 1rc Ba Rja — Vüng 
Tàu, các S&, ngành, Uy ban nhân dan cãc huyn, thi xã, thành ph và các co 
quan, don vj lien quan theo ch&c nãng, nhim viz và thâm quyn thrçc giao t 
chfrc thiyc hiên các nhim v11: 

- Theo dôi, dánh giá và giám sat vic cãi thin chi s tip cn din nãng. Tip 
tVc thirc hin giài pháp rut ngan thai gian tiêp cn din näng dam bão miic tiêu tong 
thi gian giài quyêt cüa ngành din và các ca quan nhà nithc không qua 10 ngày. 

- Phi hçip vâi Van phông UBND tinh nãng cao hiu qua hot dng cüa Ban 
chi do ye hi nh.p quôc tê, gän vic cal thin môi tnrn kinh doanh, nâng cao nàng 
hrc canh  tranh quôc gia vi tiên trInh hi nhp kinh té quôc tê. 

- Tang cuông cong tác kim tra, kim soát thj trung, dâu tranh phàng chOng 
buOn lu, gian 1n thirong mi, hang già, hang kern chat hrgng, vi phm sâ hUu trI 
tue, nhãn hiu hang hóa nhàrn tang cumg vic tuân thu pháp 1ut, to môi tril?Yng 
canh tranh lãnh manh,  bInh dáng, gop phân thüc day, nâng cao hiu qua hoat dng 
san xuât kinh doanh và dam bâo lqi Ich cüa các nhà dâu tu. 

- Ph6i hçip vOi các S, ngành lien quan h trçY doanh nghip nâng cao näng hrc 
hi nhp quôc tê; tang ctthng tuyên truyên, phô biên thông tin ye hi nh.p quOc tê, 
nhât là các cam kêt theo các Hip djnh thuong m,i tçr do the h mOi, dê thông nhat 
nhn thrc và quán trit trong thrc thi. 

- Nâng cao nAng lçrc cüa các co quan lien quan trong vic nm b&t các quy djnh 
cüa pháp lut quOc te ye dâu tu, kinh doanh, chü dng tuân thü, nâng cao kha näng ho 
trV giãi quyêt tranh chap thuong mi quôc tê nhäm bão ye tôi da igi Ich chInh dáng 
cüa các doanh nghip trong nithc. 

- Trin khai các nhim vi, giâi pháp có lien quan trong Chi.rong trInh hành 
dng cUa ChInh phü thirc hin Nghj quyêt so 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 närn 2016 
cüa Ban chap hành Trung uong Dáng Khóa XII ye tiên trInh hi nh.p kinh té, giü 

9 



vQng n dnh chInh trj - xã hi trong bM cânh nuc ta tham gia các hip djnh thrang 
mai tu do. 

- V chi s PCI: Tiêp t1ic trin khai có hiu qua các chi sc thành phn PCI theo 
kêt qua dánh giá, phân tich näm 2017, nhim vi duçc giao ti Chuang trInh hành 
dng cái thin môi tmng kinh doanh djnh hiirng den näm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-IJBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

9. S& Khoa hQc và Cong ngh, phi hçrp v&i các So', ngành, Uy ban nhân 
dan các huyn, thi xã, thành ph và các co quan, don vi  lien quan theo chfrC 
nàng, nhim vi và thm quyn t chüc thirc hin các nhim vi: 

- Chü trI, phi hçip vi the s, ngành lien quan rà soát, kin nghj thirc hin cac 
chi so Dôi mOi sang tao.  Hang qu', hang näm Co Báo cáo chuyên dê ye tInh hInh, kêt 
qua câi thin các chi so, chi tiêu ye dôi mi sang tao  giri Sâ Kê hoach  Va Dâu tu tong 
hcp báo cáo UBND tinh. 

- To chirc thuc hin day dü trách nhim, có hiu qua Lut Tiêu chun, quy 
chuân k thut và Lut Chat ltrçing, san phâm hang hOa. 

- To diu kin, khuyên khIch phát triên các djch vi thfr nghim, kiêrn djnh, 
giám djnh, chirng nhn,... tao  niêm tin cüa ngu'i tiêu dung dôi vi ch.t 1uçng san 
phâm, hang boa, djch vi1. 

- Chü trI nghiên ciru d xut kin nghj si:ra di các 1ut quán 1 chuyên ngành 
dôi vâi san phâm, hang hóa (bao gOm cã Lut An toàn thirc phârn) dê dáp ung yeu 
câu cãi cách thu tic hành chInh và cam kêt tai  các Hip djnh thuang mai  tr do th h 
mOi. 

- Diia vào hoat dng Van phOng Thüc day khài nghip di mói sang tao  tinh 
Ba Rja — Vüng Thu; Tham misu UBND tinh Dê an Ho tr doanh nghip nhO và vira 
khâi nghip sang tao  tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 2018 — 2025. 

- Xây dirng c s& di 1iu và cong b thông tin dÀy dü v kt qua nghiên ciLru, 
t'rng diing cOa các nhim viii khoa h9c và cOng ngh thirc hin bang ngân sách nhà 
nuôc trucc qu IV/2018. 

- Thii?ng xuyên kim tra hoat dng áp diing H thng quân 1 chAt hxçing ISO 
vào cOa các ca quan, to chirc thuc h thông hành chInh nhà nuOc. 

- DÀy manh  Chixang trInh khoa h9c và cong ngh h tr doanh nghip nâng 
cao nàng suât và chat hxçmg san phâm, hang hóa; xây dmg, phát triên và quáng bá 
thumg hiu dOi vói các san phâm, hang hOa dc san cüa tinh giai doan 2014-2020; 
h trq hInh thánh h thông doanh nghip khoa h9c - cong ngh vâ thj tnthng cOng 
ngh d mua ban, chuyên giao cOng ngh, kê cã bang sang chê và quyên s hüu tn 
tue. 

- V chi s PCI: Tip t1ic triên k.hai có hiu qua các chi s thanh phAn PCI theo 
kêt qua dánh giá, phân tIch näm 2017, các nhirn vii duçc giao tai  Chixo'ng trinh hành 
dng cái thin mOi tmng kinh doanh djnh hning den nãrn 2020 ban hânh kern theo 
Quyêt djnh sO 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 
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10. S& Thông tin và Truyn thông chü trI phi hçrp vó'i các S&, ngành, Uy 
ban nhân dan các huyn, thành ph vã các co quail, don v lien quan theo chu'c 
nãng, nhim viii và thm quyn t chu'c thtyc hin các nhim v1i: 

- Là du mi theo dOi vic ing ding cong ngh thông tin, thirc hin djch vii 
cong triic tuyên, vic tiêp nhn ho so, trá kêt qua giái quyêt thu t1ic hành chInh qua 
djchvii buu chInh cong Ich; dé xuât các giái pháp nâng cao hiu qua và cài thin chi 
so ye ChInh phü din t1r. Hang qu, hang näm có Báo cáo chuyên dé ye tInh hInh, kêt 
qua cãi thin các chi sO, chi tiêu ye ChInh phü din ti:r g1ri UBND tinh va So K 
hoch và Dâu tu tong hçip djnh k' hang qu, cuOi näm. 

- Chñ trçng irng ding cong ngh thông tin, thirc hin djch vi cong trrc tuyn 
trong linh virc quán 1 cOa sO. 

- Nghiên ciru, rà soát, kin nghj sOa di, b sung Nghj quyt 36aINQ-CP ngày 
14 tháng 10 nAm 2015 ye ChInh phü din ti'r dê phO hçp vOi môi truOng kinh tê so và 
xây drng ChInh phü din tO. 

- PhM hçip vOi các sO, ngành lien quan khn trucrng rà soát, dê xuât si:ra dôi, bô 
sung hoàn thin khung khô pháp 1 dôi vOi the viên thông, the game; kiêm soát ch.t 
chë vic hoat dng cung 1rng các trô choi din tO trrc tuyên nhàm ngàn chn các hinh 
thOc cO bc trá hInh, bat hçip pháp. 

- T chOc thirc hin triic tich hçip dü 1iu qu& gia d thirc hin lien thông dQ 
1iu giüa các b, ngành phiic vi cho cOng tác quán 1 và thirc hin giao djch din ti:r; 
To chOc hrOng dn, Ong dung cong ngh thông tin, cung cap djch vii cong trrc tuyên 
mOc d cao; thuc hin viêc tiêp nh.n ho so, trã kêt qua giài quyêt thu tjc hành chInh 
qua djch vii biru chInh cOng Ich. 

- SO Thông tin và Truyn thông, Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Dài Phát thanh 
truyênhInh tinh chU dng phôi hçip vOi Ban Tuyên giáo Tinh üy và các SO, ngành, Co 
quan tO chOc truyên thOng, quán trit, phô biên Nghj quyêt sâu rng trong các nganh, 
các cap. 

- Nghiên cru, d xut các giãi pháp thOc d.y phát triên doanh nghip khOi 
nghip sang tto trong linh virc cOng ngh thông tin - viên thông. 

- Theo dOi, don dc vic cp nht dy dO, kjp thOi các thu tçLc hành chInh len 
Cong thông tin din tO cUa Tinh, trang thông tin din tO CCHC và trang thông tin 
din tO cOa các don vj to diêu kin cho các to chOc, cá nhân tim kiém thông tin de 
dàng; bâo dam an toàn thông tin mng; mO din dan tiêp nhn các ' kiên phán bin 
chInh sách cUa doanh nghip và ngiiOi dan. 

- T chOc thrc hin dÀy dO các ni dung quy djnh v cong khai trên ca sO dü 
lieu quOc gia dOi vOi tOng linh 'virc, tOng ngành dOng theo quy dinh. Xây dmg 1 
trInh nâng cap dO ho trq trirc tuyên len cap dO 3, 4 tai  các SO, ngành, dja phuong. 

- Trin khai rOng  rài, áp dçing ch k s cOa doanh nghip và các c quan quân 
1 nhà nuOc trong các hoat dng cOa doanh nghip. Tiêp tiic nâng cao các chi so h 
tang vin thOng, gôm: So thuê bao din thoi (di dng và may bàn) trén 100 dan, T' 
1 ngtrOi dung internet (% dan so),.. 
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- V chi s PCI: Tip tiic trin khai có hiu qua các chi so thãnh phân PCI theo 
kt qua dánh giá, phân tIch nãm 2017, nhim vii dugc giao ti Chi.wng trmnh hânh 
dng cal thin môi trung kinh doanh djnh hu&ng den nàm 2020 ban hânh kern theo 
Quyt djnh so 2978/QD-UBNID ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

11. Sr Tãi nguyen và Môi tru*ng chü trI, phi h9p vol các S&, ngành, Uy 
ban nhân dan các huyn, thi xà, thãnh ph và các co' quail, do'n vj lien quan theo 
chfrc nãng, nhim vii và thm quyn t chuc thiuc hin các nhim vii: 

- Chü trI, phi hp vâi cac sâ, Uy ban nhân dan các huyn, thj xà, thành ph 
thirc hin giâi pháp giàm thai gian Dang k' so hüu và sr dung tài san xuông It hun 20 
ngày; bãi bö h su không can thiêt, dun giân hóa ni dung ho su, dun giãn hóa thu 
tçic, thrc hin kt nôi din tir lien thông trong giâi quyêt thu tic hành chInh e cap 
giy cht'rng nhn quyên sir diing dat, giao dat, cho thuê dat, däng k dat dai, cap giây 
chirng nhn so hthi cong trInh xây dirng vri các thu tic xác djnh nghia vi tài chInh ye 
dat dai. 

- Chü tn, phi hçrp vâi các so, ngãnh, cu quan kin nghj x1 các vrong rnc di 
voi các quy djnh cOa các pháp 1ut có lien quan den Lutt Dat dai, Lut báo v rnôi 
tnr?Yng. 

- Nghiên cru t chrc thanh tra, kim tra bâo v môi tmngtheo hràng giárn 
sat thLthng xuyen, thanh tra, kiêm tra theo mirc di ri:ii ro ye ô nhiêm rnOi tru'ô'ng Va 
mirc d tuân thu pháp 1ut bão v rnôi tnr?Yng cüa các Co sâ san xuât, kinh doanh. 

- Tio diu kin thun lçi cho ngânh tôa an tip cn thông tin v däng k dt dai 
và tài san gän lien trén dat trong qua trInh thirc hin giài quyêt tranh chap tài san lien 
quan den dat dai nhäm rut ngän thôi gian và phOng ngira các sai lam trong giãi quyt 
tranh chap dan sir, kinh doanh thuo'ng mai. 

- Chü trI, phôi hçip voi các s&, ngành, UBND các huyn, thj xâ, thành ph 
nghiên ciru, dê xuât, kiên nghj sira dôi, bô sung các quy djnh ye nuoc thai nhàrn dam 
bâo phü hqp vOl thrc tien và thông l quOc té dOi vOi ngành chê biên thüy san. 

- Tang cuOng cOng tác thanh tra, kim tra vic thirc hin các quy djnh v thu 
tiic hành chInh trong linh virc tài nguyen và môi triiOng tai  các dja phi.rung; xO l) 
nghiêm và kjp thOi các truOng hçp vi phm trong vic quy djnh them thu ti,jc, h so, 
khOng thirc hin nghiêm tOc vic cOng khai, minh bach  thu tic hành chInh. 

- Phi hgp SO Tupháp, Giao thông vn tãi, Xãy drng, Cong an và các co quan 
tOng hçip các vthng mac và kiên ngh sira dOi, bô sung các quy djnh pháp 1ut ye 
dãng k tài san tai  các 1ut lien quan (nhu Lut Dat dai, Lut Nhà 0) dê các thu tiic v 
däng k tài san duçc thun tin, báo dam quyên tài san cüa ngis0i dan, doanh nghip. 

- Tang cuOng cong tác thanh tra, kim tra vic chap hành quy djnh v cong b 
cong khai qu5 dat chua si:r diing, dat chua cho thuê, cho thuê 'ai tai các khu cong 
nghip, ciim cOng nghip, qug' dat duqc Nhà nii&c giao, cho thuê nhrng châm dim 
vào sO diing. lao thun igi cho các doanh nghip, nhât là doanh nghip vOa và nhO 
tiêp c.n dat dai. 

- Th?c hin cu ch lien thông kiêm tra, xác nh.n chuong trInh báo v môi 
tn.rOng phic vii giai doan vn hành dir an và nghim thu dim chucing trInh vào sO 
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diing theo huâng thành 1p doàn cong tác lien ngành do cc quan quàn 1' nhà nuc ye 
xây dirng chü trI, trt'r các chuong trInh phâi có yêu câu vn hành thilr nghim. 

- Rà,soát, hoàn thin các co ch, chInh sách, quy dnh pháp 1ut cüa Tinh trong 
linh vuc dat dai, môi trung, khoáng san. To chuyên biên mnh me ye tiêp cn dat 
dai va mt bang san xuât kinh doanh dOi vi doanh nghip; quãn 1, khai thác và sr 
ding hiu qua tài nguyen, dat dai. 

- V chi s PCI: Là co quan du mi chü tn, theo dOi và xây dmg các giãi 
pháp cii the cai thin chi sO Tiêp c2n dat dai. Tiêp tiic triên khai có hiu qua các chi 
so thành phân PCI theo kêt qua dánh giá, phân tIch nàm 2017, nhim vv duçic giao ti 
Chuong trInh hành dng cai thin môi tmng kinh doanh djnh hithng den näm 2020 
ban hành kern theo Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh 

12. SO' Nông nghip và Phát trin nông thôn chü trI, phi hçrp vói sO', 
ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành ph và các co' quan, thin vj lien 
quan theo chu'c näng, nhim viii và thâm quyn to churc thirc hin các nhim vi: 

- Nghiên ciru, sü'a d6 i, b sung các quy djnh v xp loi doanh nghip và san 
phâm trong quãn I, kiêm tra chuyén ngành dôi vói thi:iy san nhp khau ti Thông tu 
so 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 näm 2016 quy djnh ye kiêm djch dng 
vet, san phâm dng vt thüy san theo nguyen täc quãn 1 rüi ro, phân luông ixu tiên. 

- Nghiên ciu thirc hin xà hi boa thrc chit các hoi.t dng kim nghim trén 
dja bàn tinh. 

- ChU dng huàng dan, djnh huO'ng và cung cp thông tin c.p nht linh virc, 
ngành nghé và th tnu&ng tiêu thu dê các to chüc kinhtê, doanh nghip biêt, xây drng 
k hoch san xuât kinh doanh phü h?p;  Xây dirng, d xuât các bin pháp nhàm tang 
cir&ng kiem soát, quãn 1 nghiêm ngt ye an toàn chat krçng san phâm nông san; 
Tham mini tniên khai chuong trInh phát triên san phâm nOng nghip theo tiêu chuân 
VietGAP, GlobalGAP, hCu Co. 

- Báo cao, kin nghi y trInh tr thu tiic cho thuê môi tnthng rO'ng, chuyên mic 
dIch sir dicing rung e xay dimg cong trInh phc v11 du 1ch sinh thai ti các khu rung 
phOng h, rung dc dting. Tham muu tieu chI 1ra ch9n doanh nghip nOng nghip 
irng diving cong cao. 

- Xem xét, rà soát kin nghj ban hành các quy djnh, ti'r do cho phép doanh 
nghip dãu ur vào linh virc nông nghip duçc quyên chuyên nhuçmg quyên sr diing 
dat; Hoàn thin h thông chInh sách dat dai. 

- Phi hçp vói So Tài nguyen MOi truOng kin nghj h tn vic cap giy chüng 
nhân quyên sCr dung dat, quyên sO hUu nhà 0 và tài san khác gän lien v0i dat cho 
doanh nghip, trang trai  dü diêu kin hgp pháp. 

- PhM hop yOi các ngành lien quan rà soát chInh sách tin ding ho tnçl nông 
nghip, day manh  tin diing cho vay theo chuOi giá trj nOng nghip; cho vay trung và 
dài han  d tái san xu&t, ap dung khoa h9c cong ngh, phát trien nOng nghip cong 
ngh cao, nông nghip htru co. 
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- T chirc san xut theo chui lien kt tü san xut - thu mua - ché bin — bâo 
quãn — tiêu thii, thüc day sx lien kêt giü'a ngithi san xuât vó.i doanh nghip, lien kCt 
giUa các t chirc nhà nuc vi các doanh nghip, to môi lien kêt dQc, lien kêt ngang, 
hInh thành nén vüng san xuât hang hóa on djnh, nâng cao khâ näng cnh tranh cüa 
ngành nông nghip, gop phtn thirc hin thành cong Dê an tái cor  câu ngành Nông 
nghip cüa tinh. 

- PhM hcip vói các ngành lien quan kin nghj hoân thin khung pháp l, cci ch 
chInh sách phát trin bâo hiêm nông nghip, m& rng dOi tirclng tham gia linh v1rc 
bâo him nông nghip. 

- V chi s PCI: Tip tVc  trin khai có hiu qua các chi s thành ph.n PCI theo 
kt qua dánh giá, phân tich nàm 2017, nhim v11 diuc giao t?i  Chisorng trInh hânh 
dng cai thin mOi trnng kinh doanh dnh hung den nãrn 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh s 2978/QD-UBND ngãy 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

13. S& Y t chü trI phi hçrp vó'i các sô, ngãnh, Uy ban nhân dan các 
huyn, thj xa, thành ph và CáC co quan, do'n vj lien quan theo chile nãng, nhim 
v111 va tham quyen to chtrc thic hiçn cac nhiçm vi1: 

- Chi dto cci sà khám bnh, chüa bnh, Hi dng Giárn djnh y khoa k& ni co 
sà dtt lieu ye khárn bnh, cha bnh; dQ lieu ye cap ho so, giây t1 lam can cir thirc 
hin ché d bâo hiêm xä hi v6i S& Y tê Va Bâo hiêm xa hi tinh dé thirc hin giao 
djch din ti:r phc vi quán l nhà ntróc ye bâo hiêm y tê, báo hiêm xâ hi và thanh 
toán chi phi khám, chüa bnh bão hiêm y tê; giâi quyêt, chi trá các chê d bão hiêm 
xã hi. Ban hành day dü, ciii the các quy trinh chuyên môn, hung dan diêu trj và diêu 
kin thanh toán bão hiern y te dê áp dung giám djnh din til. 

- TO chic thirc hin có hiu qua Nghj djnh sO 15/201 8iD-CP ngãy 02 tháng 
02 nãm 2018 cüa ChInh phü ye an toàn thirc phâm nhàm to buâc chuyên biên dt 
phá trong quán 1, kiêm tra chuyên ngành dôi vói hang hóa xuât nhp khâu, lam tien 
dê câi cách thu tlic trong các linh vçrc quãn l, kiem tra chuyen ngành khác. 

- Chu trI phi hçp vci các S, ngành, don vj lien quan khn trucing tng k&, 
dánh giá kêt qua thirc hin và dê xuât sra dôi, bô sung Lut An toàn thixc phm. 

- V chi s PCI: Tip tiic trin khai Co hiu qua các chi s thành phn PCI theo 
két qua dánh giá, phân tIch näm 2017, nhim vi1 ducic giao t?i  Chtrong trInh hãnh 
dng cai thin mOi tru&ng kinh doanh djnh htrng den näm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

14. S& Xây dirng chü trI, phi hqp vói các vOl S&, ngãnh, Uy ban nhân dan 
dc huyn, thj xã, thành ph vã các co quan, don vl lien quan theo chil'c nãng, 
nhim vçi và thm quyn ti chile thirc hin CáC nhim vii: 

- Tip tiic day rnnh cãi cách quy trmnh, thu tiic hânh chinh v cp phép xây 
dung, uing dung cong nghê thông tin, thuc hiên truc tuyên cac thu tuc cap phep xây 
durng (bao gôm thâm djnh thiêt kê co s, thârn djnh thiêt k k thut, cAp giAy phép 
xây dmg) dê giám chi phi, nhât ia chi phi kihOng chinh thuc. 

- Phi hcp yâi Cãnh sat PCCC tinh nghiên curu d xuAt kt hçip thirc hin 1ng 
ghép thu tiic thâm duyt thiêt k phOng cháy chta cháy vOl thu t1ic thâm djnh dr an, 
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thm djnh thit k xây drng; phi hçp vci Sà Tài nguyen Va Môi trithng th%rc hin 
thU tiic cap Giây chirng nh.n sà hu cOng trinh xây dirng. Phôi hqp vOi S Tài chInh 
thrc hin quan 1, giám sat, thanh tra, kiêm tra cong tác thixc hin bão hiêm trách 
nhim nghê nghip trong hot dng dâu tu xây drng. 

- Rà soát, câi cách th: tue hành chinh, quy djnh lien quan dn san xuât, cung 
cap nixcic sach, giam thu tue hanh chinh, thrn gian thuc hiên Then tu hoa thu tuc thi.rc 
hiên thôa thuân, dãu nOi, kiêm tra thuc dja, cap và thoát nithc vOi COng ty Co phân 
Cap ntr&c, Cong ty Thoát nuOc và Phát triên do thj nhäm rUt ngän thai gian thirc hin. 

- Rà soát các thU tic hânh chInh, xay dimg quy ch phi hçip v thU tic cp 
Giây phép xây dung dam báo th?yi gian cap phép xây dirng và các thU tiic lien quan 
duói 70 ngUy. 

- ChU dng nghiên cüu htxâng dn cOng khai, minh bach các thU tiic cp gity 
phep xây dirng, bão dam cho doanh nghip, tO chüc, Ca nhân dê tiép can; tang c1Ing 
kiêm tra, xir 1 vi phm trong cong tác cap giây phép xây dmg theo các quy djnh cUa 
pháp 1ut. 

- V chi s PCI: Tip tVc  trin khai có hiu qua các chi s thành phn PCI theo 
két qua dánh giá, phân tIch näm 2017, nhim v'i dtxçic giao tai  Chuang trInh hành 
dng cãi thiên môi truô'ng kinh doanh djnh huâng den näm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cUa UBND tinh. 

15. Sr Lao dng - Thurong binh và Xã hi chü trI phi hçrp vói các S&, 
ngãnh, Uy ban nhãn dan các huyn, thi xã, thành ph và các co quan, don vl  lien 
quan theo chü'c näng, nhim vy vã thâm quyn t chfrc thirc hin các nhim vy: 

- Rà soát, kin nghj sira di chInh sách bào hiêm xâ hi, bão him tht nghip 
nhãm dam báo hiu qua thirc thi chInh sách và khuyên khIch doanh nghip phát trién. 

- ChU tn, phi hcip vói Báo him xã hi tinh, Sà K hoch vU Du ti.r nghiên 
cru kêt hçp thU tc dang k lao dng vU dang k bão hiêm xã hi nhäm cUi thin chi 
so Khài su kinh doanh. 

- Ban hUnh dy dU các quy chun k9 thut di vOi sUn phâm, hang hóa thuc 
linh virc quUn l cUa Si trong näm 2018. 

- Dy rnanh thc hin giao djch din tü: 

+ Tnin khai thuc hiên giao dich diên t& trong khai trInh lao dung dOi vói các 
doanh nghip, don vj; to 1p và lien thông co sO d& 1iu ye quUn l lao dng vOi co 
sO dtt lieu cUa BUo hiêm xã hi Vit Nam. 

± Trin khai cap nhât co sO dü 1iu v an toàn v sinh lao dng, lao dng, vic 
lam ye SO Lao dng - Thuong binh và X hi và BUo hiêm xà hi tinh dé thirc hin 
giao djch din tir trong linh v'rc bUo hiêm xã hi, bUo hiern that nghip. 

- Nghiên cOu, d xut giao cho doanh nghip t1r dào t?o,  hun luyn di vOi 
nhóm ngu1i lao dng khOng lam các cOng vic có yêu câu nghiôm ng.t ye an toàn, v 
sinh lao dng; rà soát, cat giUm các dieu kin, thU tic hành chInh dOi vOi doanh 
nghip khi tir huân luyn cho can b an toàn lao dng, ngthi lam cOng tUe y tê, ngi.rOi 
lao dng lUm cUe cOng vic có yeu câu nghiêm ngt ye an toàn v sinh lao dng. 
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- Kin nghj hoàn thin các thu tiic và diu kiin thành lap, hoat dng di vi cac 
t chirc dào tao  ngh ngoài cong lip; tao  thun lçi cho khu virc tu nhân trong nu6c, 
nuc ngoài và các to chirc xà hi tham gia dào tao  nghê nghip. 

- Di mâi ca ch, chInh sách dào tao  ngh theo huàng ma rng quyn tir chü 
tuyn sinh, tx chü tài chmnh, tir chü ye chuang trInh, ni dung và san phâm djch vi và 
cung rng dch vi giáo diic, dào tao  theo co chê thj truông. 

- Phi hqp vOi Bão him xâ hi thirc hin co ch lien thông, chia sé thông tin 
v doanh nghip, tao  diêu kin thu.n igi cho doanh nghip dãng k lao dng, bão 
hiêm xà hi theo quy djnh cüa Pháp 1u.t. 

- V chi s PCI: Là co quan du mi chü trI, theo dôi và xây drng các giái 
pháp ci the câi thin chi so Dào tgo lao dng. Tiêp tic triên khai có hiu qua các chi 
s6 thành phân PCI theo kêt qua dánh giá, phân tIch näm 2017, nhim vii dugc giao tai 
Chucng trInh hành dng cãi thin môi truang kinh doanh djnh hu&ng den nãm 2020 
ban hành kern theo Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

16. SO' Giáo diic Va Dào tio chü trI phi hçvp vOi các SO', ngành, Uy ban 
nhn dan các huyn, thj xa, thành ph và các co' quan, don vi lien quan theo 
chfrc nãng, nhim viii và thm quyn t chfrc tht,rc hin các nhim vçl: 

- Tiêp t1ic hoàn thin chInh sách nâng cao chat luçmg cüa các CG sa giáo diic 
dào tao;  xây drng co chê và thüc day boat dng kiêrn djnh chat hscng giáo diic. 

- Tao diéu kiên thuân lcii cung ung dich vu giao duc dao tao theo co ché thi 
trithng gän vai vic kiêm soát chtt chê chat lucrng và dâu ra. 

- Xây drng V Cong bô thuang niên Chi so phát triên giáo diic dja phuang; tiêp 
tVc thirc hin Dê an do lung sir hài lông cOa nguai dan dOi vôi djch viii giáo dic 
cOng. 

- Day manh  irng dung cOng ngh thông tin trong day  và h9c tai  các c sâ giáo 
duc. 

- V chi s PCI: Tip tic trin khai có hiu qua các chi s thành phn PCI theo 
kêt qua dánh giá, phân tIch näm 2017, nhim vii duçc giao tai  Chuang trInh hành 
dng cai thin mOi tnrông kinh doanh djnh hu&ig den nàm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 ciia UBND tinh. 

17. SO' Ni vli  chO trI phIi hqp vói các SO', ngành, Uy ban nhan dan các 
huyn, th xã, thành ph và các co quan, don vi lien quan theo chfrc näng, nhim 
viii và thãm quyn to chO'c thirc hin các nhim v11: 

- Chü trI, phi h'p vói các c quan có lien quan theo dOi, thirc hin chi s hài 
lông cüa nguäi dan, tO chüc dOi yâj sir phiic vu cOa c quan hành chinh nhà nuac 
(SIPAS). 

- DOn d6c thirc hin Chi thl s 07/CT-UBND ngày 18/5/2018 v vic thirc hin 
nãm k' cung hành chinh yà trách nhim cüa nguai dung dâu trong thirc hin nhim 
vu CCHC närn 2018. 

- Triên khai thirc hin và to ch'c kim tra, giám sat viêc cãi cách thñ tuc hânh 
chInh, triên khai ca che mt cfra, mt cua lien thông trong giãi quyt thu tVc  hành 
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chInh. Theo dOi, don dc vic trin khai djch vit cong trirc tuyn a các sâ, ngành, dja 
phu'ang. 

- Tip tiic dy mnh thirc hin ti dja phung Chucing trInh tng th cãi cách 
hành chInh nhà nuOc giai dotn 2011 - 2020 và Kê hotch cái each hành chInh nba 
nixac giai doan 2016 - 2020; Dê an tang cil&ng nàng hrc di ngQ cong chüc chuyên 
trách câi each hành chinh; Dê an do luang sir hài lông cüa ngixai dan, tO chtc di vOi 
sir phic vv cüa Co quan hành chInh nhà nu&c. 

- Tang cthng cong tác thanh tra, kim tra, xtr l nghiêm các hành vi nhüng 
nhiêu, gay kho khàn cho ngithi dan, doanh nghip trong giài quyêt thu tiic hành 
chInh; giám sat quy djnh ye giãi trInh và giãi quyêt các kiên nghj cüa nguai dan va 
doanh nghip. Nghiên ciru các giãi pháp day manh  tiêp nhn và trã kêt qua giãi quyêt 
thu tic hành chInh qua mtng hoc djch vii bixu din. 

- Rà soát, cüng c, kin toàn v co cu th chüc, chüc nAng nhim v cüa cac 
Trung tam xüc tiên, tO chüc dai  din doanh nghip trên dja bàn tinh nhäm tang buâc 
nâng cao vai trô, hiu qua cüa các don vj. 

- CUng c, nâng cao näng hrc hot dng cüa cac t chirc dti din doanh nghip 
trên dja bàn Tinh dê phát huy day dü vai trô là câu nOi giia doanh nghip vai nhà 
nuac, qua do, phát huy vai trO cüa các tO chirc dai  din doanh nghip trong vic gop 
xây drng và phãn bin các chInh sách, quy djnh cüa Tinh. 

- Chü trI t chirc kim tra vic thirc hin các nhim vii ducic d ra trong k 
hooch nay; sir dung kêt qua thrc hin Nghj quyêt 19-20 18 1am can cr dánh giá hiu 
qua hoat dng cüa t&ng so, ngành, dja phuong. 

- Chü trI ph& hçp vOi các co quan, don vj, dja phucing trin khai thirc hin 
hiu qua kê hoach cal cách hành chInh cüa tinh; chO trI theo dôi, thirc hin cãi thin 
Chi so cài cách hành chInh (Par Index), Chi sO Hiu qua quãn trj và hãnh chInh Cong 
(Papi); Vê câi thin chi so PCI: phOi hap vOi các sO, ngành don vj cài thin chi so Clii 
phi th&i gian, Chi phi khóng chInh thi'c trong nàm 2018 và thc hin các nhim vii 
duçic giao tii Chuang trInh hành dng cài thin môi truOng kinh doanh djnh huOng 
den näm 2020 ban hành kern theo Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/2015 
cOa UBND tinh.. 

18. S Ngoi viii chü trI phi hçip vri các S&, ngành, Uy ban nhân dan các 
huyn, thj xa, thành ph Va CáC co quan, do'n vj lien quan theo chfrc nàng, nhim 
viii và thâm quyn to chirc thirc hin các nhim vIii: 

- Dty manh  4n dng chInh trj, ngoti giao d thüc dy các di tác tao  thun  li 
cho hoat dng dâu tu, thuang mi cüa các doanh nghip. PhOi hap yOi các sO, ngành 
thirc hin các chuang trinh xüc tiên thuang mai,  dau tu và du ljch. 

19. Ban Quãn I các Khu cong nghip chü trl phi hçrp vói các cr quan, 
don vj lien quan theo chirc nãng, nhim vi và thãm quyn to chti'c thc hin các 
nhim vu: 

- Rà soát, don dc các COng ty du tu ha thng khu cong nghip, ciim cong 
nghip dâu tu ha tang dé thu hat dâu tu, nâng t5 l lap day tai  các khu, ciim cong 
nghip; 
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- Rà soát thu hi các dir an chm trin khai, tao  diu kin cho các nhâ du tii 
mi có nãng 1irc tiêp cn nguôn 1ixc dat dai. 

- V chi s PCI: Tiêp tiic trin khai có hiu qua các chi s thãnh phn PCI theo 
kt qua dánh giá, phân tIch näm 2017, nhim v1i duc giao tai  Chung trInh hành 
dng cãi thin môi tnr1ng kinh doanh djnh hucng den nãm 2020 ban hành kern theo 
Quyt djnh s 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

20. Van phông UBND tinh: 

- Tip t1ic nâng cao hiu qua cong tác tip nh.n, phân loai và phi hqp giãi 
quyt phân ánh, kin nghj, kin phân bin chinh sách cña doanh nghip và ngui 
dan trén Cong Thông tin din tü. 

- V chi s PCI: Chü trI, pMi hcp vâi các c quan có lien quan theo döi, thyc 
hin các giái pháp cài thin chi s tInh nãng dng và chi so chi phi thii gian; phôi 
hgp vi các c quan có lien quan theo dOi, thçrc hin các giâi pháp cãi thin chi so chi 
phi không chinh thirc vâ tInh minh bach  theo ding chirc näng, nhim vçi và các nhim 
vi duçic giao tai  Chucing trInh hành dng cái thin môi trung kinh doanh djnh 
hithng den näm 2020 ban hành kern theo Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 
09/12/2015 cüa UBND tinh. 

21.S&Tàichinh: 
- Tiêp tVc  dOn doe, day manh  câi cách và cong khai rninh bach  các thu ti1c hành 

chInh v thu, hâi quan, kho bac,  bão him x hOi;  tang ci.thng trách nhim phi hcp 
cüa các co quan lien quan trong thirc hin thu tic hành chInh thuc các linh virc nay. 
Cong khai minh bach  thu tiic hành chInh thus, hài quan d ngui dan d tip cn và 
giám sat thrc hin; tang cung di thoai gina doanh nghip vi Co quan thus, hái 
quan d giài quyt kjp thai các khó khän, vithng mc cho doanh nghip. 

- To chüc thirc hin Co hiu qua các chInh sach khuyn khich xã hi hóa di 
vâi các hoat dng trong linh virc giáo diic — dào tao, day nghê, y  tê, van hóa, the diic 
the thao, môi trir0ng, giám djnh tu pháp trên dja bàn tinh; phôi h?p  vâi các don vj 
lien quan tham mixu UBND tinh rà soát, sap xêp các don vi sir nghip cong theo dOng 
quy dnh; day manh  co ché tr chü cOa don vj sir nghip cong lap. 

- V chi s PCI: Tip tVc  trin khai có hiu qua các chi s thành phn PCI theo 
kt qua dánh giá, phân tIch närn 2017, nhirn vi duçvc giao tai  Chucrng trInh hành 
dng cãi thin mOi tri.thng kinh doanh djnh hiiâng dn nãm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh sO 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

22. Cuc Thu tinh: 

- Tip t1ic thirc hin các giâi pháp cãi thin chi s Np thu theo niçic tiêu d ra 
t?i Nghj quyêt sO 19-201 8/NQ-CP; phân dâu giãm thai gian np thu (khOng bao 
gôm th?yi gian np bâo hiêm xä hi) xuông con 119 gi. 

- Cong khai co si dQ 1iu v hoàn thu, bão darn kirn tra 100% h so hoãn 
thuê thuc din phài kiêm tra và phân dâu den näm 2020 dam báo 100% h so khiu 
nai cüa ngthi np thuê dirçc giâi quyet dung th?ñ gian quy djnh cüa pháp 1utt. Cong 
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khai, minh bach các quy djnh cüa Luât Quãn 1 thu& các quy trInh thanh tra, giãi 
quyêt khiêu ni và hoàn thuê giá trj gia tang. 

- Thirc hin 1rng diing cong ngh thông tin t6i thiu dat  95% trong np tä khai, 
np thuê, hoân thuê dôi vth doanh nghip. 

- Thirc hin có hiu qua các giái pháp nghip v1 trong cong tác thanh tra, kiêm 
tra dôi vi các doanh nghip rüi ro, Co dâu hiu chuyén giá, trOn thuê. 

- V chi s PCI: Tip tiic trin khai có hiu qua các chi s6 thành phn PCI theo 
kêt qua dánh giá, phân tIch nãm 2017, nhim vii ducic giao tai  Chixcmg trInh hành 
dng cái thin rnôi tnräng kinh doanh djnh huO'ng den näm 2020 ban hãnh kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cUa UBND tinh. 

23. Cyc Hãi quan tinh: 
- Tfng dung cong ngh thông,tin trong quãn 1 hang hóa xuât khâu, nhp khu, 

dam bâo kêt nôi thông tin thông nhât gita CC ca quan quãn l chuyên ngãnh vOi Cic 
Hãi quan và Cong thông tin mt c1ra quôc gia. Triên khai thành cong Ca ché mt cira 
quôc gia và Ca ché mt ctra ASEAN giai doan 2016 - 2020 ban hành theo Quyêt djnh 
so 2185/QD-TTg ngày 14/11/2016 cüa Thu turng ChInh phü4. 

- Giãi quyt can ban các vithng m,c v xác djnh, tham vn xác djnh trj giá tinh 
thuê dOi vci hang hóa xuât nhtp khâu theo dOng quy djnh cüa pháp lut và phi hçip 
vth Hip djnh xác djnh trj giá tinh thuê hâi quan. 

- Nghién c1ru th chi.rc b trI nhân lirc d thirc hin thu tic hãi quan 24/7 cho 
hang hóa xuât nhp khâu 4n chuyôn theo di.thng chuyên phát nhanh. 

- Chu trI, phi hqp vâi các b, ca quan lien quan nâng cao hiu qua thirc hin 
cac thu tic kiêm tra chuyên ngành tai  các cãng nai co li.ru lucing hang hóa xuât nhp 
khâu lan, cO nhiéu hang hóa xuât nhâp khâu thuc dôi tuqng kiêm tra chuyên ngành 
truóc thông quan. 

-Nâng cp, hoàn thin Ca ch quán l rüi ro, thirc hin phân lung truâc khi 
hang den cáng dê giãi quyêt thông quan hoc giãi phóng hang hóa ngay khi den cãng. 

- Tip tc hoân thin nâng cao hiu qua h tMng thông quan din tü, phi 
hçp vôi các dan vj triên khai thirc hin kêt qua kêt nOi trao dôi thông tin thuang mai 
vâ các doanh nghip hoat  dng trong linh virc logistics, bão hiêm và các djch vij khác 
có lien quan. Cong khai các tiêu chI dánh giá mirc d tuân thu cüa doanh nghip. Sira 
dOi các van ban quy phrn pháp 1ut lien quan den thirc hin thông quan din tü t'ir 
dng, bão dam tInh thông nhât trong h thOng. 

- Ap diving kim tra chuyên ngành theo thông 1 quc th; dy manh  Cong nh.n 
lan nhau theo thOa thun; chU dng cOng nhn chat luç'ng cüa nhüng nhàn hiu, nhà 
san xuât nôi tiêng, nhüng hang hóa dixqc san xuât tai  các nuâc, khu virc có tiêuchuân 
chat luqng cao, tiên tiên (châu Au, M5", Nhtt Bàn...). Chuyên thai diem kiêm tra 
chuyên ngành, kiêm tra chat hrcmg hang bOa, hiu suât nàng lucing, an toàn thrc 

C'o che mt cwa quoAc  gia là vic cho phep nguii khai hài quan gri thông tin, chng ti din nr dt thirc hin thO tVc  hal quan và thu 
tc cüa C1 quan quãn ly nhà nuOc lien quan den hang hóa xu.t khu, nhp khâu thông qua mt h thông thông tin tich hclp. C quan 
quãn i nba nirOc quyét dlnh  cho phép hang hóa dtrcic xuât khâu, nhp khãu, qua cãnh; cci quan hãi quan quyét djnh thông quan, giài 
phong hang hOa trCn h thng thông tin tIch hçip. 
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phm trong giai don thông quan sang kim tra sau khi hang hóa dâ duqc thông quan 
(trü kiêm djch dôi vói triing hcrp mt hang nhp khâu có nguy cor cao theo quy dinh 
cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn). Dôi vái nguyen 1iu nhp khâu dé san 
xuât phiic vii tiêu dñng trong nuóc thirc hin kiêm tra ti khâu san xuât và truâc khi 
dua san phâm vào hxu thông; dôi vi hang xuât khâu di.rqc san xuãt tfr nguyen 1iu 
nhp khu thixc hin tai  co sâ san xuât truâc khi xuât hang. 

- Din ti:r hóa thñ tiic (np h so, trâ kt qua...) kim tra chuyên ngành; kt n& 
chia sé thông tin gita các cci quan, to chirc quãn 1, kiêm tra chuyên ngành vi Cong 
thông tin mt cüa quôc gia và Co chê mt c1ra ASEAN dé giãm thiêu giay ti, huâng 
tOi Miic tiêu phi giây t, rut ngàn th?yi gian thirc hin các thu tc kiêm tra chuyên 
ngành. 

- Hoàn thin h thng thông quan tr dng VNACCS/VCIS,t.p trung xu 1 cac 
thU t11c hãi quan cOn nhiêu bat cp (giám sat hang hóa ti câng biên; mien thuô, hoàn 
thuê và xác nhn hang hóa qua khu vrc giárn sat; quail 1' rüi ro và phân luông hang 
boa; kiêm soát t?i  cfra khâu; thanh Khoân ti khai nhp nguyen 1iu dê san xuât hang 
xuât khâu; kiêm tra sau thông quan; kiêm tra thrc tê hang hóa,...). Cong khai lieu chI 
dánh giá, có h thông cânh báo; cong khai l do doanh nghip bj phân vào luông 
yang, dO và hang näm giâm t 1 kiêm tra luông yang, dO. Cong bô bang ma càng trên 
website. 

- V chi s PCI: Tip tiic trin khai có hiu qua các chi s thành ph.n PCI theo 
két qua dánh giá, phân tIch nàm 2017, nhim v11 duqc giao tai  Chuong trInh hành 
dng cai thin mOi truxng kinh doanh dnh hu&ng den näm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cUa UBND tinh. 

24. Bão him xã hi chü trI, phi hqp vói các sir, ban, ngành, Uy ban nhãn 
dan các huyn, thj xã, thành ph và các co quan, don vj lien quan theo chfrc 
nàng, nhim viii và thm quyn thrqc giao t chu'c thiyc hin các nhim v11: 

- Tiêp tic day rnnh irng diing cong ngh thông tin, thirc hin giao djch diii tir 
doi vâi các thU tlic kê khai, thu vàgiãi quyêt chInh sách báo hiêrn xã hi, bão 
hiêrn y te và bâo hiêm that nghip; Phân dâu giârn thai gian np báo hiêm x hi 
xuông cOn 49 giô. 

- Phát trin H thng thông tin giám djnh bào him y t, nâng cao cht luçmg 
cong tác giárn djnh báo hiérn y té,d,c bit là giám djnh din tU dê nâng cao hiu qua 
quân 1, sU ding qu bâo hiem y te, dam bão quyén lçii ngui bnh bào hiêm y 

- Phi hcrp vci S Lao dng — Thuong binh — xâ hi, S Y t t chUc thirc hin 
hiu qua chüc näng thanh tra. 

- T chUc nghiên ciru, trin khai áp dung dai  trà chü k s trong ké khai np 
bão hiëm x hi, bão hiëm y  të qua mng. Tip tVc  áp ding cong ngh thông tin, hoàn 
thin co sâ df 1iu bão hiêm xâ hi tQp trung cã ninc, tang cuing giao djch din tU 
dOi vói các thU tuc k khai, thu np và giài quyêt chInh sách bâo hirn xâ hi và bão 
hiêm y tê. 

- V chi s PCI: Tiép tiic triên khai có hiu qua các chi s thành phân PCI theo 
kêt qua dánh giá, phân tIch närn 2017, nhirn vii duqc giao ti Chuong trInh hành 
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dng cãi thin môi trizng kinh doanh ctjnh huàng dn näm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

25. Ngãn hang nhà nu*c chi nhánh Tinh: 
- Tiêp tlic thirc hin hiu qua các giãi phap cai thin và minh bach  hóa thông 

tin tin dung, tao diêu kiên cho doanh nghiêp, to chirc, ca nhân thuôc moi thanh phân 
kinh tê duçic bInh dàng và thuân liyi trong vic tiêp cn von tin dung theo cci chê thj 
tnr&ng. 

- Phi hçp vâi các sà, ngành có lien quan tip tiic nghiên ciru, dê xuât giãi pháp 
xay d1rng và triên khai h thông clang k giao djch báo darn hin dai,  tang cu&ng cd 
chê bão v quyên chü nçç.. gop phân nâng cao diem sO và thir hng chi so Tiêp cn 
tin dctng theo dánh giá cüa Ngân hang The giOi. 

- Chi dao  các t chüc cung img djch vii thanh toán trên dja bàn (các chi nhánh 
ngân hang thi.rang mai)  phôi hop vOi Sâ Tài chInh, Kho bac  Nba nuàc, Cic Thuê, Sâ 
Cong thu'ang, S Giáo dic va Dào tao,  S Y té, Bào hiêrn xâ hi, Sâ Thông tin và 
truyên thông, Báo, Dài Phát thanh — Truyên hInh tinh Ba Rja — Vüng Tàu, Cong ty 
Din Iirc, Cong ty Cap nuâc, Vin thông tinh Ba Rja — Vüng Tàu, Cong an tinh, 
UBND các huyn, thj xã, thânh phô,.. day rnanh vic thirc hin thanh toán qua ngân 
hang dôi véd các djch vii công: thuê, diên, nuó'c, h9c phi, vin phi và chi trã các 
chtrnng trInh an sinh xã hi trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

- V chi s PCI: Tip ti1c trin khai có hiu qua các chi s thành phn PCI theo 
kêt qua dánh giá, phân tIch näm 2017, nhim viii dugc giao tai  Chi.rang trmnh hành 
dng câi thin môi trrnirng kinh doanh dnh hung den näm 2020 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

26. Uy ban nhn dan các huyn, thj xa, thành ph6 ph6i hçrp vó'i các S&, 
ngành và các co' quail, don vi lien quan theo chü'c nãng, nhim vti và thm 
quyn t chu'c thirc hin các nhim vi: 

- Cong khai hóa quy trInh, thu tVc  và thôi gian giãi quyt thu tiic hành chInh 
theo quy djnh, trong do trpng tarn là rà soát các thu tiic hành chinh nhu cap phép xây 
dxng, phé duyt quy hoach, phê duyt thu tiic ye môi trung. Kintoàntô chirc, b 
may va nâng cao nãng lixc can bô, cong chirc thirc hin cong tác cap giây phép xây 
dirng. 

- Hithng dn cong khai, minh bach  v quy trInh, thu tc cap giây phép xây 
dirng, bão darn cho doanh nghip, t chirc, cá nhân d dàng tip can;  tang cuàng kim 
tra, xü l vi phm trong cOng tác cp giy phép xây dirng. 

- V chi s PCI: Tip tVc  trin khai có hiu qua các chi s thành phn PCI theo 
ket qua dánh giá, phân tIch näm 2017, nhim vi duçc giao tai  Chucng trInh hành 
dng cãi thin môi tmng kinh doanh djnh hithng den nàrn 2020 ban hành kern theo 
Quyet djnh sO 2978/QD-UBND ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 
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A . A A A • 27. Be ngh Phong Thu'rng mi va Cong nghiçp Viçt Nam - Chi nhanh 
Vflng Tàu, Hi Lut gia tinh Ba Ra — Vflng Tàu, các hip hi doanh nghip, 
hip hi nganh ngh ti tinh: 

- Khão sat, dánh giá dc 1p v chit h.rçng thrc hin thu tiic hành chInh, dua ra 
các khuyên nghj vi Co quan quân 1 Nhà nuâc. 

- Phông Thisong mai  và Cong nghip Vit Nam chi nhánh VQng Tàu nghiên 
cru dánh giá mirc d hài lông cüa doanh nghip dôi v6i mt so lTnh vrc nhu thuê, hâi 
quan, bâo hiém xâ hi, tiêp cn din näng,...; nghiên cth.i xêp hang tin nhim cüa cong 
dông doanh nghip dôi vOi các so', ngânh và dja phuong. 

- T!i chirc thu thp kin phãn bin chInh sách, nhü'ng vuo'ng mac, khó khän 
trong thirc hin thu tiic hành chInh cUa các doanh nghip, các nhà dâu ti.r dê phãn ánh 
vOi co quan có thâm quyên xem xét, tháo gà kjp tho'i và cong khai trên các phuong 
tin thông tin dai  chüng. 

- PhM hçip vài các so, ngành, các hip heij  doanh nghip 1p các chrnng trInh 
h trçl doanh nghip xây dirng chiên hzçc cnh tranh, áp dung khoa h9c cong nghê, 
nâng cao näng suât, xây dmg thuong hiu, thirc hin tot trách nhim xâ hi. H trçl 
doanh nghip thirc hin các chu'o'ng trIrth phát triên ben vüng, nâng cao näng hrc canh 
tranh và tang ci.thng hi nh.p quOc tê. 

- Phi hçip vâi các b, ngành xây dirng và triên khai chuong trInh nãng cao 
nàng lirc boat dng cho các hip hi doanh nghip Vit Narn. 

- Phi hop vâi các so', ngành áp diing Bô Chi so doanh nghip bn vu'ng (CSI) 
dê triên khai các chuong trInh ho trçl phát triên doanh nghip ben vthig. Thrc hin 
dánh giá xêp hang doanh nghip ben vng hang näm thông qua áp diing B chi si 
Cs'. 

- Tin hành kháo sat, dánh giá dc 1p v chit luqng thirc hin thu tVc  hành 
chInh, th.ra ra các khuyên nghj vo'i UBND tinh. To chi'rc thu thp kiên phân bin 
chInh sách, nhng vuâng mac, khó khán trong thrc hin thu tic hành chInh cüa các 
doanh nghip, các nhà dâu ti.r dê phân ánh VÔi co quan có thâm quyên xem xét, tháo 
g kjp tho'i và cong khai trên các phuang tin thông tin dai  chüng. 

- T chüc thu thp kin phân bin chinh sách, nhüng vuO'ng mc, khó khän 
trong thrc hin thu tic hành chInh cua các doanh nghip, các nba dâu tu dê phãn ánh 
VOl Co quan có thâm quyên xem xét, tháo gô kjp tho'i và cong khai trén các phuong 
tin thông tin di chung. 

- PMi hop vOi các So', co quan, các hip hi doanh nghip 1p CáC chuong trInh 
hO trçi doanh nghip xây dmg chiên luqc canh  tranh, áp dirng khoa hçc cOng ngh, 
nâng cao näng suât, xây dimg thuong hiu, thijc hin tot trach nhim xã heii  nhm 
tüng bix&c câi thin trInh d kinh doanh vâ näng hrc canh  tranh cua cong dOng doanh 
nghip. 

- Phi hop vOi các SO, co quan, các hip hi doanh nghip dé h trq doanh 
nghip trong vic xây drng và trien khai thirc hin chuong trInh phát triên ben vng, 
nâng cao näng 1c canh  tranh và tang cu&ng hi nh.p quôc tê cüa các doanh nghip 
Vit Nam. 
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- Vê chi s PCI: có giãi pháp trin khai hiu qua các chi s thành ph.n PCI 
theo két qua dánh giá, phân tIch närn 2017, nhât là chi so Ho trçf doanh nghip. Tiêp 
t1ic triên khai có hiêu qua các chi so thành phân PCI theo kêt qua dánh giá, phân tIch 
näm 2017, nhim vii ducic giao ti Chixcrng trInh hành dng cai thin môi tri..thng kinh 
doanh djnh hu'Ong den näm 2020 ban hânh kern theo Quyêt djnh so 2978/QD-UBND 
ngày 09/12/20 15 cüa UBND tinh. 

A . p. p. p . p p. ., 28. Be ngh Toa an tinh, Viçn Kiem sat, Ciic Thi hanh an dan siy tinh phoi 
hçip Sâ Ttx pháp nghiên c1ru gop các van bàn huOng dn th%rc thi B 1utt To tilng 
dan sir, Lut phá san 2014 dê các quy djnh nay sam áp diing trên thrc té và dt hiu 
qua cao. 

- Nghiên,  ciru d xut cac giãi pháp cãi thin chi s Giãi quyêt tranh chap hçp 
dông, Giãi quyêt phá san doanh nghip và Thiêt chê pháp 1. 

- Tp trung tháo g nhüng vuOng mac, khó khän trong thirc tin cong tác thi 
hành an dan sir và cong tác xO 1 phá san. 

- D nghj phi hcip SO Tu pháp nghiên cüu áp diing mô hInh "hành chInh tis 
pháp môt cOa" ti các cap tOa an; áp dirng thU tVc  to t11ng rUt gn dôi vOi các v11 an có 
giá trj nhO; hoan thin mô hInh "tOa an din tU", triên khai các mô hInh tiêp nhn dan 
khOi kiên, tOng dtt, thông báo qua trInh to tiing và ljch xét xU và giâi quyêt phá san 
trrc tuyên ti tinh. 

- D nghj nghiên cru d xutt xây d%rng Co ch h trçi phát trin hot dng cUa 
trçng tài và bOa giâi thuong mi, nhu: (i) htn ché can thip vào ni dung giâi quyêt 
vi an trong các phán quyêt tr9ng tài; (ii) to diêu kin cOng nhn và cho thi hành các 
phán quyêt cüa tr9ng tài nuOc ngoài; (iii) cong nhn quyêt djnh hOa giâi thành cUa 
các ben ngoài tOa an, 

- D nghj cung cp thông tin v nhng doanh nghip dã và dang th1rc hin thU 
tiic phá san doanh nghip dê B Kê hoch và Dâu tu dàng tãi trên Cong thông tin 
quOc gia ye däng k doanh nghip. 

III. TO CH1C THIfC HIEN: 

1. Các SO, Ngành, Don vj, UBNID các huyn, thj xã, thành ph can cU vào các 
nhirn vu duc giao trong Kê hoch, thiic hin nghiên ciru, to chUc thrc hin và djnh 
k3 hang qu, thirc hin báo cáo tInh hInh thirc hin Kê hoch nay gUi ye Van phông 
UBND tinh và SO Kê hoch và Dâu ttr trithc ngày 10 cüathdng 3, 6, 9 và trirOc ngày 
10 tháng 12 (báo cáo tong ket cã nàm); trong qua trinh triên khai thrc hin. 

- Các SO, Ngành có trách nhim nghien cUu K hoach hành dng trin khai 
Nghj quyêt 19-201 8INQ-CP cUa các B Ngành trung uo'ng thuc ngành dcc; các chi 
so thành phân PCI theo kêt qua dánh giá, phân tIch nam 2017, nhim viii duqc giao tai 
Chuong trmnh hành dng cãi thin môi truOng kinh doanh djnh hithng den nàm 2020 
ban hành kern theo Quyt djnh s 2978/QD-UBND ngày 09/12/2015 cUa UBNID tinh 
dê tO chUc triên khai thirc hin tren dja ban tinh vâ to chUc thirc hin báo cáo theo you 

cau. 
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2. Giao S K hotch và Dâu tu lam d.0 môi theo dOi, don dc, tng hqp tInE 
hInh thirc hin K hoch nay báo cáo djnh kS'  hang qu cho Üy ban nhân dan 
tinh tr,thc ngày 10 cüa tháng 3, 6, 9 và truâc ngày 10 tháng 12 d báo cáo thng kt 
cá näm g1ri v Van phông ChInh phü và B K hoch và D.0 tu. 

3. Sâ Thông tin và truyn thông xây dirng ni dung và tuyên truyn các ni 
dung có lien quan den chi so nàng lirc cnh tranh cap tinh và các ni dung cüa Ngh 
quyêt 19-201 8/NQ-CP den tat ca các ca quan, don vj trên dja bàn tinh. 

4. Chü tjch UBNID các huyn, thj xã, thành ph có trách nhim trin khai các 
nhim vi ducic giao den các don vj trrc thuc dé to chi'rc thrc hin, quán trit, nâng 
cao trách nhim cüa tüng can b, cong chirc cüa don vi dOi v91 nhim vii câi thin 
môi trucng kinh doanh, nâng cao nàng lrc cnh tranh cüa Tinh. 

5. Sâ Ni v1i, Van phông UBND tinh tang ci.rô'ng kim tra, giám sat vic t 
chüc thirc hin Kê hotch nay vá các Nghj quyêt cüa ChInh phü t?o  sir chuyên biên 
manh me trong cái cách thu tiic hành chInh trén dja bàn tinh. 

6. Trong qua trInh trin khai thrc hin, nu có khó khän, vurng mc d nghj 
các S, Ngành, Don vj, UBND cac huyn, thj xâ, thành phô phán ánh ye Van phông 
UBNI) tinE, Sà Kê hoch và Dâu tu dê kjp thii tong hçip, báo cáo UBND tinh b 
sung, diêu chinh kjp thci.I. 

(Dinh kern Nghj Quyé't ]9-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 cia ChInh phi và Phy 
lyc phán cong nhirn vy tO chtc thzrc hin cái thin chi sO PCI) 
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PHVLVC 
ANG PHAN CONG NHIM VU TO CHtrC THUC HIN CAl THIEN CH! sO PCI NAM 2018 
hành kern theo Quylt dinh s .A.çL/QD-UBND ngày A../7/2O18 cza UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu) 

phn Näm 2016 Näm 2017 Sosánh 

(+1) 

Dim 

so 

Thir 

hang 

Diem cao 
nht/thp 
nhât näm 

2017 

Phirong 
htr&ng, 

nhiêm vu 
näm 2018 

C quan du 
moi 

C quan phi 
hop thtrc hin Dim 

s 
Thu 
hang 

Dim 

so 

Thir 

hang 

Chi s tang dim 

Gia thp thj tnthng 7,94 60 8,19 14 0,25 46 8,93/6,25 
Duy tn và S K hoach 

a Dâu 

SâNivii, SâTu 
pháp, Van phông 
UBND tinh, các 

so, nganh và 
UBND huyn, thj 

xa, thành phô 

2 TInh nang dng 4,16 55 5,45 31 1,29 24 7,07/3,63 
Duy 

t1iin 
VP UBND tinh 

Các sO, ngành và 
UBND huyn, thj 

xã, thành phô 

3 Chi phI th&i gian 5,82 54 6,42 33 0,6 21 8,69/4,83 
Duy frI và 
cãi thin 

SO Ni vi, VP 
UBND tinh 

Thanh tra tinh, 
các sO ngành và 

UBND huyn, thj 
xa, thành pM 

4 TInh minh bach 6,23 30 6,36 28 0,13 2 7,25/5,33 
Duy tn và 
cái thin 

VP UBND tinh và 
tAt cá các sO, 
ngàn1i có lien 

quan 

Các sO ngành và 
UBND huyn, thj 

xA, thânh pM 

5 H trq doanh hip 6,00 9 7,0, 9 1,08 0 
Duy fri và 

1hfl 
VCCI r'i nhánh 

Tinh BR-VT 

SO Cong thwmg, 
SOKHDT,cácsO 
ngành và UBND 

huyn, thj xä, 
thành pM 



- . o lao dông • 6,88 9 7,29 9 0,41 0 8,17/5,09 
Duy i và 
cái thin 

Sâ LDTBXITI 

S&Giáo ducvà 
Dào tio, các Hip 
hi DN, VCCI Ba 
Rja — Vüng Tàu, 
các so ngãnh và 

UBND huyn, thj 
xâ, thành pM 

Thi& ch pháp 1Y & 
An ninli trât 

5,09 44 5,55 45 0,46 -1 7,20/4,02 
Duy trI và Tôa an tinh, Cong 

SO KHDT, 
BQLKCN, cac sO 
ngãnh và UBND 

huyn, thj xa, 
thành ph6 

II •; Chi s gifr them 

Tip en dtt dai 5,94 26 5,94 48 0 -22 7,61/4,35 
Tang cuOng 

cái thin 
SO Tài nguyen và 

Môi trtxOng 

BQLKCN, SO 
Cong thuong, các 

sO, ngành và 
UBND huyn, thj 

xä, thành pM 

III .x Chi s giãm them 

ChiphIkhongchInh  thüc 5,56 21 5,04 40 -0,52 -19 7,82/4,10 
Tp trung 
cái thin 

SONôi vu 

Thanh tra tinh, 
các sO, ngành và 
UBND huyn, thj 

xä, thành pM 

2 Canh  tranh bInh ding 4,48 52 4,33 54 -0,15 -2 6,42/3,33 
Tp trung 
cái thin 

SO Tài nguyen và 
Môi trix&ng, Van 

phông UBND 

Các sO, ngành và 
UBND huyn, thj 

xà, thành phó 
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