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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về nâng cao 

chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 123-KH/HU ngày 31/3/2022 của Huyện ủy Côn Đảo 

thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2045;  

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh 

Bà Rịa –Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2045; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Côn Đảo tại Tờ 

trình số 63/TTr-TCKH ngày 21 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy 

ban nhân dân huyện Côn Đảo về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của 

Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng huyện Côn Đảo; Trưởng Phòng Tài chính – Kế 

hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
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Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TTr. Huyện ủy;  

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;                                                                                  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các đoàn thể;                                                   

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- 9 khu dân cư; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TCKH(KTXH) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số:          /UBND-VP 
V/v đề nghị đóng góp ý kiến đối 

với dự thảo Chương trình hành 

động về nâng cao chất lượng cuộc 

sống và hạnh phúc của nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2045 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày        tháng   7   năm 2022 
 

 

          

      Kính gửi: Thành viên UBND huyện 

 

 

 Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 63/TTr-TCKH, 

ngày 21/7/2022 về việc đề nghị ban hành Chương trình hành động về nâng cao 

chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045;  

 Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Quy chế làm việc của UBND huyện Côn 

Đảo khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) ban hành kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-

UBND, ngày 03/11/2021; 

 UBND huyện đề nghị các thành viên UBND nghiên cứu, cho ý kiến đối với 

dự thảo Chương trình hành động về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc 

của nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045. 

Các ý kiến đóng góp, đề nghị gửi về UBND huyện qua Văn phòng huyện 

theo địa chỉ hộp thư điện tử haicd10.1@gmail.com trước ngày 26/7/2022. Qua thời 

hạn trên, các thành viên UBND huyện không có ý kiến, được xem như thành viên 

đó thống nhất với dự thảo. 

 Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng huyện đề nghị các Đồng chí 

thành viên UBND huyện quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 (Đính kèm dự thảo Quyết định và Chương trình chuyển qua địa chỉ email 
các Thành viên UBND huyện).  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT. UBND; 

- Văn phòng huyện (BPVT: t/h); 

- Phòng TCKH (p/h); 

- Lưu VT-TH. H2O 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

mailto:haicd10.1@gmail.com


HUYỆN CÔN ĐẢO 

VĂN PHÒNG  

 

Số        -TTr/VPH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày        tháng  7  năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ký ban hành Chương trình 

 

      Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện 

 

Văn phòng huyện nhận được bộ hồ sơ tham mưu đề xuất UBND huyện ban 

hành Chương trình hành động về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2045.  

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện Côn Đảo khóa XII (nhiệm kỳ 

2021-2026), Văn phòng tham mưu UBND huyện văn bản lấy ý kiến các thành viên 

UBND huyện tại Công văn số 2257/UBND-VP, ngày 25/7/2022. Theo đó, đến ngày 

26/7/2022, các thành viên không có ý kiến, xem như thống nhất theo tham mưu đề 

xuất của cơ quan chuyên môn.  

  Theo trình tự thủ tục, Văn phòng huyện tổng hợp, kính đề nghị UBND 

huyện xem xét ký ban hành Báo cáo. 

  Văn phòng huyện kính trình./. 

  (Kèm theo bộ hồ sơ dự thảo Chương trình, biểu) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lưu VT-TH. H2O 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 



PHỤ LỤC 2 

Phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của UBND huyện về nâng cao chất lượng cuộc sống và 

hạnh phúc của Nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /05/2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo) 

     

     

STT 
Nhiệm vụ 

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian hoàn 

thành 

I Về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo 

1 

Tập trung thực hiện và nỗ lực hoàn thành vượt 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội trong từng giai đoạn và từng năm, 

trước hết là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra tại 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện lần 

thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện 
  Thường xuyên 

2 

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư 

kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của huyện nhằm khuyến khích tinh thần khởi 

nghiệp của người dân trên địa bàn, phát triển 

kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan 

trọng của kinh tế tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 

số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương; triển khai thực hiện các Kế 

hoạch, Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã; thu hút các dự án đầu tư có 

chất lượng trong nước và quốc tế vào huyện. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 
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3 

Phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân ngày càng 

lớn mạnh, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng 

phát triển; khuyến khích và hỗ trợ chuyển đổi 

các hộ kinh doanh cá thể có quy mô và tiềm 

năng phát triển sang mô hình doanh nghiệp. Hỗ 

trợ kết nối, liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp 

của huyện với các doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài, các nhà đầu 

tư quốc tế; thực hiện hiệu quả các chính sách 

hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Chi cục Thuế khu vực 

VT-CĐ; Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Thường xuyên 

4 
Hỗ trợ phát triển các mô hình nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 
Phòng Kinh tế 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

5 
Phát huy tiềm năng và lợi thế để ngành du lịch 

của huyện theo đúng định hướng. 
Phòng Văn hóa và Thông tin 

BQL Khu du lịch Quốc 

gia Côn Đảo; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Thường xuyên 

6 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình 

giảm nghèo và an sinh xã hội; rà soát, đề xuất 

bổ sung và hoàn thiện các chính sách, chương 

trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các 

đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng 

dễ bị tổn thương khác nhằm cải thiện thu nhập, 

điều kiện sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản. 

Phòng NVLĐTB&XH 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

7 

Theo dõi đôn đốc sớm hoàn thành dự án điện 

cáp ngầm từ Sóc Trăng ra Côn Đảo để phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch 
Phòng Kinh tế; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Thường xuyên 

II Về tạo nhiều việc làm có chất lượng và ổn định, kiến tạo môi trường làm việc chuẩn mực cao, thu hút lao động kỹ năng 

1 

Thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư, tạo việc 

làm ổn định, thu nhập cao, môi trường làm việc 

tốt; đề xuất cơ chế việc làm, thu nhập và phúc 

lợi cho người lao động tương ứng với các chính 

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Phòng NVLĐTB&XH; 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Thường xuyên 
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sách ưu đãi thu hút đầu tư vào huyện. 

2 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân nhằm giải 

quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người 

lao động; khuyến khích, hỗ trợ các mô hình 

kinh doanh và sáng kiến, tạo nhiều việc, thu 

nhập và phúc lợi cho người dân. Nắm bắt các 

xu hướng việc làm mới mở ra trong các ngành 

công nghiệp 4.0. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Phòng NVLĐTB&XH; 

Phòng VH-TT; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Thường xuyên 

3 

Thường xuyên khảo sát, theo dõi, kiểm tra để 

nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập và môi 

trường làm việc của người lao động trong các 

loại hình doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh 

doanh, để kịp thời đề xuất giải pháp nhằm cải 

thiện môi trường làm việc, đảm bảo tuân thủ 

điều kiện lao động, thu nhập và các chế độ 

phúc lợi cho người lao động. 

Phòng NVLĐTB&XH 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

4 

Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ người lao động tiếp 

cận việc làm phù hợp; hỗ trợ doanh nghiệp tìm 

kiếm, tuyển dụng lao động, trong đó ưu tiên lao 

động là người địa phương; nghiên cứu đề xuất 

chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ lao động 

chất lượng cao. 

Phòng NVLĐTB&XH 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

5 
Đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp cho học 

sinh, sinh viên. 

Phòng NVLĐTB&XH; Huyện 

Đoàn 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

6 
Áp dụng công nghệ trong quản lý cơ sở dữ liệu 

lao động và mô thức kết nối cung cầu lao động. 
Phòng NVLĐTB&XH 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 
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7 

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc 

làm mới cho người lao động yếu thế, lao động 

bị mất việc làm dưới các tác động khách quan 

do thiên tai, dịch bệnh, tự động hóa, lao động 

lớn tuổi,… phù hợp quy định của Luật Việc 

làm, Luật Bảo hiểm xã hội. 

Phòng NVLĐTB&XH 

BHXH huyện, Ngân 

hàng CSXH huyện; Các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Thường xuyên 

8 

Kịp thời xử lý các vụ việc tranh chấp liên quan 

trực tiếp đến quyền lợi người lao động; phát 

huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn 

trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, lợi ích 

chính đáng của người lao động 

Phòng NVLĐTB&XH 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

III Về tạo điều kiện tiếp cận nhà ở và thúc đẩy điều kiện sống tốt cho Nhân dân 

1 
Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, giải phóng, tạo quỹ đất sạch. 
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Trung tâm PTQĐ huyện; 

BQL dự án ĐTXD; Các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Thường xuyên 

2 

Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn lực 

đầu tư, xây dựng, sửa chửa, nâng cấp nhà ở; 

tiếp tục đề xuất thúc đẩy tiến độ các dự án nhà 

ở xã hội, nhà ở thương mại 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

3 

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật 

về đất đai, nhà ở, tiếp tục thực hiện nắm bắt 

tình hình và dự báo nhu cầu nhà ở của người 

dân; nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng 

trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây 

dựng nhà ở và giám sát việc thực hiện. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

4 

Tăng cường quản lý nhà nước về chuyển quyền 

sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, rà soát các trường hợp chuyển mục đích sử 

dụng đất, chia tách thửa đất, tự ý đào, xây dựng 

không đúng quy định để xử lý nghiêm theo 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 
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theo quy định. 

5 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy 

thu hút đầu tư, xã hội hóa các dự án nhà ở xã 

hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và các 

đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà 

ở khác. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

IV Về nâng cao sức khỏe và điều kiện chăm sóc y tế cho Nhân dân 

1 

Tiếp tục đào tạo, đổi mới nâng cao chất lượng 

công tác khám sức khỏe cho người dân, bảo 

đảm mọi người dân đều được hưởng các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản; nâng cao chất 

lượng dân số. 

Phòng Y tế 

Trung tâm Y tế Quân dân 

y; Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường xuyên 

2 
Khuyến khích phát triển các mô hình y tế phổ 

cập, bác sỹ gia đình, y tế từ xa. 
Phòng Y tế 

Trung tâm Y tế Quân dân 

y; Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường xuyên 

3 

Triển khai đồng bộ các hoạt động y tế dự 

phòng; tăng cường kết hợp y học cổ truyền với 

y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa 

bệnh và phục hồi chức năng. 

Phòng Y tế 

Trung tâm Y tế Quân dân 

y; Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường xuyên 

4 

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe 

sinh sản; chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

trong và sau khi sinh, trẻ em, người cao tuổi, 

người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.. 

Phòng Y tế 

Trung tâm Y tế Quân dân 

y; Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường xuyên 

5 
Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí chăm sóc y 

tế cho một số đối tượng chính sách 
Phòng Y tế 

Trung tâm Y tế quân dân 

y, Phòng 

NVLĐTB&XH; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Thường xuyên 
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6 

Nghiên cứu phối hợp với các Bệnh viện lớn để 

xây dựng kế hoạch khám tầm soát bệnh cho 

người dân Côn Đảo 2 lần/năm. 

Phòng Y tế 

Trung tâm Y tế Quân dân 

y; Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường xuyên 

7 

Đảm bảo việc cung ứng thuốc đầy đủ, chất 

lượng với giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, 

chữa bệnh và phục hồi chức năng; tăng cường 

quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các cơ sở 

bán lẻ thuốc trong và ngoài cơ sở khám chữa 

bệnh. 

Phòng Y tế 

Trung tâm Y tế Quân dân 

y; Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường xuyên 

8 

Đề xuất các chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ 

có chuyên môn cao về công tác tại huyện, đồng 

thời thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với cán 

bộ y tế đang công tác 

Phòng Y tế 

Phòng NVLĐTB&XH; 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Thường xuyên 

9 
Xúc tiến các thủ tục, sớm triển khai hoàn thành 

dự án đầu tư bệnh viện mới trên địa bàn.  
Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ 

Phòng Y tế, Phòng 

TCKH; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Thường xuyên 

10 
Chủ động kiến nghị bảo đảm số lượng nhân lực 

y tế cho bệnh viện mới hoạt động hiệu quả. 
Phòng Y tế 

Phòng NVLĐTB&XH; 

Trung tâm Y tế Quân dân 

y; Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường xuyên 

V Về phát triển giáo dục, tăng cường dân trí và nâng cao kỹ năng lao động 

1 

Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới giáo dục có 

chất lượng, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi 

người dân có thể tiếp cận nền giáo dục rộng 

mở. 

BQL dự án ĐTXD 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; Các trường trên địa 

bàn 

Thường xuyên 

2 

Áp dụng chính sách giáo dục bắt buộc đối với 

tất cả trẻ em đến đủ 16 tuổi khi UBND tỉnh 

triển khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Các trường trên địa bàn Thường xuyên 
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3 
Phát huy vai trò hệ thống giáo dục thường 

xuyên, các mô hình học tập suốt đời. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Trường THCS, THPT Thường xuyên 

4 
Thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho sinh 

viên. 

Phòng NVLĐTB&XH; Phòng 

GDĐT 

Các cơ quan đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

5 

Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập cho học 

sinh xuất sắc, các tài năng đặc biệt từ nguồn 

Quỹ khuyến học 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hội 

Khuyến học huyện 

Các cơ quan đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

6 

Thực hiện xã hội hóa giáo dục phù hợp với 

từng lĩnh vực và đối tượng; huy động nguồn 

lực để đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển 

giáo dục. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch 
Phòng GDĐT; các cơ 

quan đơn vị liên quan 
Thường xuyên 

7 

Nghiên cứu đề xuất đào tạo hoặc hỗ trợ những 

tài năng đặc biệt, phát huy vai trò tín dụng 

chính sách cho học sinh, sinh viên để có điều 

kiện tham gia học tập đầy đủ. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Ngân 

hàng Chính sách xã hội huyện 

Các cơ quan đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

8 

Chủ động tiếp cận và hợp tác với các cơ sở đào 

tạo trong nước và quốc tế có uy tín để tư vấn 

lựa chọn đào tạo nhân lực trong một số lĩnh vực 

theo xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Các trường trên địa bàn Thường xuyên 

9 

Nâng cao hoạt động dự báo về nhu cầu nguồn 

nhân lực, việc làm, đào tạo theo lĩnh vực, 

ngành, nghề, cấp trình độ; hình thành cơ sở dữ 

liệu về cung cầu thị trường lao động. Phát huy 

vai trò của các đơn vị sử dụng lao động, người 

sử dụng lao động trong phát triển giáo dục nghề 

nghiệp. 

Phòng NVLĐTB&XH 
Phòng GDĐT; các cơ 

quan đơn vị liên quan 
Thường xuyên 

VI Về tăng cường bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững 
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1 

Tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và bảo 

vệ môi trường, thực hiện có hiệu kế hoạch vệ 

tài nguyên và môi trường. Kiểm soát chặt chẽ 

chất lượng môi trường không khí, nguồn nước 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

2 

Thực hiện di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm 

hoặc có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi các khu dân 

cư. 

Phòng Kinh tế 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

3 

Hoàn thành các dự án Nạo vét, mở rộng hồ An 

Hải, Nạo vét hồ Quang Trung I. Hoàn thành 

thủ tục kêu gọi đầu tư và triển khai xây dựng 

nhà máy nước sinh hoạt công suất 

10.000m3/ngày đêm huyện Côn Đảo. 

BQL dự án ĐTXD huyện 
Phòng TCKH; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan  

4 
Thực hiện thu gom, phân loại rác tại nguồn 

trong dân cư; giảm rác thải nhựa 
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Trưởng 09 Khu dân cư; 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Thường xuyên 

5 

Giám sát hiệu quả việc khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước; bảo đảm chất lượng nguồn nước; 

tăng cường năng lực thu gom và xử lý nước 

thải sinh hoạt. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Trạm Cung cấp nước; 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Thường xuyên 

6 

Phát triển đa dạng sinh học, cả trong đất liền và 

dưới đại dương. Tiếp tục bảo tồn, gìn giữ, phục 

hồi các hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, bảo 

vệ các giống loài, nguồn gien và bảo đảm an 

toàn sinh học 

BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

7 

Đảm bảo việc khai thác và sử dụng các nguồn 

tài nguyên một cách bền vững và hiệu quả, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai 

Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo; Đội 

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 
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thác tận diệt tài nguyên, nhất là các nguồn lợi 

thủy hải sản trên biển và hồ 

8 

Triển khai Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về 

hưởng ứng sáng kiến trồng cây xanh của Thủ 

tướng Chính phủ; Thích ứng với tác động của 

biến đổi khí hậu 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Phòng Kinh tế; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Thường xuyên 

9 

Kiểm tra tất cả các cơ sở phát sinh nước thải 

gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt, nước ngầm, ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn huyện, xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các tổ chức, cá nhân gây 

hậu quả nghiêm trọng đối với nguồn nước ngọt. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

10 
Tiếp tục phối hợp giải quyết các vướng mắc để 

sớm triển khai nhà máy xử lý rác trên địa bàn 

Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

BQL dự án ĐTXD huyện 

Phòng TCKH; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Thường xuyên 

11 

Nghiên cứu đề xuất chính sách thu phí bảo vệ 

môi trường đối với khách du lịch đến Côn Đảo 

để có đủ nguồn lực đầu tư giải quyết các mục 

tiêu bảo vệ môi trường bền vững. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Phòng TCKH, Phòng 

VHTT; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Năm 2023 

12 

Thực hiện tuyên truyền, vận động xây dựng lối 

sống thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền 

vững, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, giữ 

gìn vệ sinh trong Nhân dân 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Trưởng 09 Khu dân cư; 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Thường xuyên 

13 

Đẩy mạnh giáo dục kiến thức môi trường, biến 

đổi khí hậu trong các trường học thông qua 

hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Các trường học trên địa 

bàn 
Thường xuyên 

VII Về thúc đẩy cảm nhận tích cực về sự phồn vinh và hạnh phúc của Nhân dân 
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1 

Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đền 

ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công 

với cách mạng, có công với đất nước, những 

người có đóng góp lớn vào sự nghiệp xây dựng, 

phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc. 

Phòng NVLĐTB&XH 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

2 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách 

trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các 

đối tượng bị tổn thương, người yếu thế trong xã 

hội. 

Phòng NVLĐTB&XH 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

3 

Thực hiện việc thăm hỏi, động viên các gia 

đình gặp khó khăn trong cuộc sống nhằm mục 

đích giúp đỡ, san sẻ khó khăn của người dân, 

đồng thời tạo sợi dây kết nối tình cảm, sự yêu 

mến và đoàn kết giữa chính quyền với người 

dân. 

Phòng NVLĐTB&XH 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

4 

Nâng cao điều kiện sống và phát huy vai trò 

của người cao tuổi trong xã hội; tiếp tục thực 

hiện các chính sách ưu tiên với người cao tuổi; 

thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 

phụ nữ; chống lại bạo lực gia đình, xử lý kịp 

thời và nghiêm minh các hành vi xâm hại sức 

khỏe, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em. 

Phòng NVLĐTB&XH 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

5 

Tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là đối với lao 

động thời vụ, bán thời gian; thường xuyên kiểm 

tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách 

pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

Phòng NVLĐTB&XH 
BHXH huyện; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Thường xuyên 
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6 

Khuyến khích đầu tư hạ tầng thông tin truyền 

thông, thúc đẩy gia tăng tỷ lệ dân số có sử dụng 

điện thoại thông minh để tăng khả năng kết nối, 

tiếp cận thông tin, dịch vụ giải trí cũng như các 

dịch vụ trên nền tảng số. 

Phòng Văn hóa và Thông tin 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

VIII Về bảo đảm an ninh và an toàn cho Nhân dân 

1 

Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện sâu 

rộng Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 

của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá 

XI) về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong 

tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 

15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tội 

phạm trong tình hình mới 

Công an huyện 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

2 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác 

quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, 

chống tội phạm. 

Công an huyện 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

3 

Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm 

an ninh, trật tự tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh 

thông tin, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh 

kinh tế,...; nắm tình hình liên quan đến hoạt 

động tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, 

nhất là vấn đề liên quan đến bồi thường giải 

phóng mặt bằng, chế độ chính sách, ô nhiễm 

môi trường, để giải quyết kịp thời không để 

phát sinh, hình thành “điểm nóng” gây phức tạp 

về an ninh, trật tự. 

Công an huyện 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 
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4 

Phòng ngừa và trấn áp có hiệu quả các loại tội 

phạm, đấu tranh với các hình thức bạo lực, nhất 

là bạo lực trong giới trẻ, môi trường học đường, 

bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực và xâm 

hại quyền trẻ em. 

Công an huyện 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

5 

Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an 

toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về an toàn giao thông, hình 

thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông 

đối với người dân; tăng cường giáo dục an toàn 

giao thông trong các trường học. 

Công an huyện 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

6 

Nâng cao ý thức và các biện pháp phòng, 

chống cháy nổ, tai nạn trong nhân dân; giảm 

thiểu các vụ việc và thiệt hại gây ra do cháy nổ 

và tai nạn nhằm góp phần đảm bảo xã hội an 

ninh, an toàn. 

Công an huyện 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

7 

Nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học và 

công nghệ vào công tác phòng ngừa và đấu 

tranh chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn xã hội; thường xuyên đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên 

môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, 

chiến sĩ làm công tác phòng, chống tội phạm, 

đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn 

sự bình yên cuộc sống của nhân dân 

Công an huyện 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

IX Về khuyến khích cân bằng công việc với cuộc sống 

1 

Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 96-KL/TW, 

ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 

05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khoá X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài 

Phòng NVLĐTB&XH 
LĐLĐ huyện; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Thường xuyên 
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hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp” 

2 

Đề nghị Doanh nghiệp quan tâm đúng mức đến 

quyền và lợi ích hợp pháp về điều kiện sinh 

hoạt vật chất và tinh thần của người lao động; 

khuyến khích doanh nghiệp hạn chế tăng ca, 

từng bước giảm giờ làm so với Bộ luật lao 

động; xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng thời 

giờ làm việc của người lao động 

Liên đoàn lao động huyện 

Phòng NVLĐTB&XH; 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Thường xuyên 

3 

Đề nghị Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm 

xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

người lao động và gia đình, đóng góp cho cộng 

đồng địa phương. 

Liên đoàn lao động huyện 

Phòng NVLĐTB&XH; 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Thường xuyên 

X Về thúc đẩy tính cố kết của cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa 

1 

Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW 

ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW 

ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu 

cầu phát triển bền vững đất nước” 

Phòng Văn hóa và Thông tin 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

2 

Phát huy hoạt động Trung tâm bảo tồn di tích 

Quốc gia đặc biệt Côn Đảo nhằm lưu giữ, bảo 

quản, giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh 

cách mạng của dân tộc tại Khu di tích Quốc gia 

đặc biệt Côn Đảo. 

Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia 

đặc biệt Côn Đảo 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 
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3 

Bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa 

của huyện; xây dựng hình ảnh và thương hiệu 

địa phương, phát triển văn hóa địa phương trở 

thành nguồn lực quan trọng của sự nghiệp phát 

triển bền vững. 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia 

đặc biệt Côn Đảo 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

4 

Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 nhằm xây dựng và phát triển thói 

quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách 

trong mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao dân trí, 

phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng 

nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành 

mạnh cho mọi người. 

Phòng Văn hóa và Thông tin 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

5 

Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 

2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo nhằm 

nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa 

hiện nay như "Gia đình văn hóa", "Cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa" nhằm xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. 

Phòng Văn hóa và Thông tin 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

6 

Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức lối 

sống trong gia đình trong tình hình mới nhằm 

đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn 

hóa tốt đẹp trong mỗi gia đình, xem gia đình là 

trung tâm, là cái gốc của việc nuôi dưỡng, giáo 

dục và hình thành nhân cách con người. 

Phòng Văn hóa và Thông tin 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

7 

Phối hợp, đề xuất thực hiện các giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao - Học tập cộng đồng tại Khu dân cư; 

tổ chức các hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 
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thao nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức 

khỏe cho người dân. 

8 

Nâng cao chất lượng hội thi, hội diễn, đẩy 

mạnh phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật 

ở cơ sở, gắn với các sự kiện chính trị của tỉnh 

và huyện. 

Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

9 

Tăng cường nhận thức về trách nhiệm và phát 

huy vai trò của đội ngũ những người làm công 

tác giáo dục và cán bộ lãnh đạo, quản lý văn 

hóa, lãnh đạo doanh nghiệp và những người có 

tầm ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng xã 

hội; ngăn chặn các biểu hiện xuống cấp về đạo 

đức xã hội, văn hóa kém lành mạnh, sự lệch lạc 

về nhận thức và định hướng giá trị trong giới 

trẻ. 

Phòng Văn hóa và Thông tin 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

XI Về phát huy dân chủ và tăng cường sự tham gia của người dân 

1 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế dân 

chủ ở cơ sở; quán triệt thực hiện phương châm 

“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

giám sát, dân thụ hưởng”; thực hành rộng rãi 

dân chủ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; 

phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của 

Nhân dân trên mọi lĩnh vực. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị    Thường xuyên 
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2 

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 43-

KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, 

ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XI "về tăng cường và đổi mới 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận 

trong tình hình mới". 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị   Thường xuyên 

3 

Thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị sửa 

đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm cụ thể 

hóa quyền làm chủ của Nhân dân, quyền bình 

đẳng của mọi người dân trước pháp luật, đảm 

bảo quyền của phụ nữ, trẻ em, người nghèo, 

người yếu thế. 

Phòng Tư pháp 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

4 

Quan tâm, tạo điều kiện để người dân tham gia 

quản lý nhà nước và xã hội, giám sát thực thi 

các chính sách và pháp luật; phát huy vai trò 

phản biện xã hội; lắng nghe nguyện vọng, trao 

đổi và đối thoại với người dân; giải quyết kịp 

thời những bức xúc, làm cho người dân tin 

tưởng, ủng hộ chính quyền. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị   Thường xuyên 

XII Về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị công 

1 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 

19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về 

tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động 

của bộ máy quản lý nhà nước, cải thiện chất 

lượng quản trị công theo hướng hiện đại. 

Phòng NVLĐTB&XH 
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

2 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản và 

minh bạch hóa thủ tục hành chính; nâng cao kết 

Phòng NVLĐTB&XH; Văn phòng 

huyện  

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 
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quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính; nâng 

cao tinh thần trách nhiệm và thái độ vì dân 

phục vụ 

3 

Phát huy tính tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm 

của người đứng đầu; xử lý nghiêm các hành vi 

nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thi hành công 

vụ 

Phòng NVLĐTB&XH  
Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

4 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý đô thị, giải quyết thủ tục hành chính, 

xử lý công việc nội bộ 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
Văn phòng huyện, Phòng 

VHTT 
Thường xuyên 

5 
Thực hiện chính quyền điện tử và chuyển đổi 

số trong cơ quan nhà nước. 
Phòng Văn hóa và Thông tin 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 
Thường xuyên 

6 

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Phòng NVLĐTB&XH  
Phòng TCKH; Các cơ 

quan, đơn vị liên quan 
Thường xuyên 

7 

Đối với hoạt động tại các cơ quan nhà nước đã 

tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong 

giải quyết công việc của các đơn vị, rút ngắn 

thời gian thực hiện, giảm bớt giấy tờ trong xử 

lý các văn bản, áp dụng hệ thống iDesk, phần 

mềm Văn phòng Điện tử, một cửa điện tử, ứng 

dụng chữ ký số. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
Văn phòng huyện, Phòng 

VHTT 
Thường xuyên 



PHỤ LỤC 1 

Các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo) 

 

 

TT Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu cụ thể  Mục tiêu 2025 Định hướng 2030 Tầm nhìn 2045 Cơ quan báo cáo 

1 Thu nhập 
1.3.Tỷ lệ hộ nghèo theo 

chuẩn đa chiều 
0% 0% 0% 

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

2 Việc làm 

2.1. Giải quyết việc làm 

mới  

150 người 150 người 210 người Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

2.2. Tỷ lệ thất nghiệp  0% 0% 0% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

2.3. Tỷ lệ lao động trong 

khu vực chế biến chế tạo  

3,24% 2,16% 1,46% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

2.4. Tỷ lệ lao động nữ làm 

công hưởng lương  

47,7% 52,8% 60,9% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

2.5. Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ 

doanh nghiệp, hợp tác xã 

27% 30% 35% Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 

3 Nhà ở và 3.1. Diện tích nhà ở bình 31m2 (sàn/người) 35m2 (sàn/người) Duy trì > 35m2 Phòng Tài nguyên 
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TT Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu cụ thể  Mục tiêu 2025 Định hướng 2030 Tầm nhìn 2045 Cơ quan báo cáo 

dịch vụ cơ 

bản  

quân toàn tỉnh (sàn/người) và Môi trường 

3.2. Tỷ trọng nhà ở kiên cố 

và bán kiên cố 

> 90% > 95% Duy trì > 95% Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

3.3.Tỷ lệ dân số nông thôn 

sử dụng nước máy từ các hệ 

thống cấp nước tập trung  

100% 100% 100% Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

3.4.Tỷ lệ người dân sử dụng 

internet   

80% 90% 100% Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

4 
Y tế và sức 

khỏe  

4.1.Tuổi thọ trung bình 78 80 80  Phòng Y tế 

4.2.Tỷ lệ suy dinh dưỡng 

thể thấp còi của trẻ em dưới 

5 tuổi 

< 17% < 15% < 15% Phòng Y tế 

4.3.Tỷ lệ béo phì ở người 

trưởng thành 

< 12% < 10% < 10% Phòng Y tế 

4.4.Tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 5 tuổi 

< 14% < 13% < 13% Phòng Y tế 

4.5.Tỷ suất tử vong trẻ em 

dưới 1 tuổi 

< 8% < 7% < 7% Phòng Y tế 

4.6.Tỷ lệ hài lòng của người 

dân với dịch vụ y tế 

> 80% > 90% > 90% Phòng Y tế 

5 
Giáo dục 

và đào tạo 

5.1.Tỷ lệ người dân từ 15 

tuổi trở lên biết đọc viết và 

tính toán  

98% (theo số liệu QG 

năm 2019 là 95,5%)  

99,5% 100% Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

5.2.Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 98% 99% 100% Phòng Giáo dục và 
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TT Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu cụ thể  Mục tiêu 2025 Định hướng 2030 Tầm nhìn 2045 Cơ quan báo cáo 

mẫu giáo đến trường  Đào tạo 

5.3.Tỷ lệ người dân từ 15 

tuổi trở lên đạt trình độ 

trung học phổ thông  

45% (theo số liệu QG 

năm 2019 là 36,5%) 

55% 75% Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

5.4.Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi 

trở lên có trình độ chuyên 

môn kỹ thuật (trung cấp/cao 

đẳng/đại học trở lên) 

35% (theo số liệu QG 

năm 2019 là 19,2% có 

trình độ từ trung cấp 

trở lên) 

50% 70% Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

5.5.Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng cấp, chứng chỉ  

81,2% 82% 84% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

5.6.Tỷ lệ học sinh tiểu học 

và trung học được miễn 

hoàn toàn học phí và chi phí 

học tập trong các trường 

công lập 

- 100% học sinh tiểu 

học  

- 100% HS THCS  

(Theo Luật GD 2019, 

thẩm quyền HĐND 

tỉnh) 

100% 100% Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

5.7.Tỷ lệ chi thường xuyên 

ngân sách địa phương cho 

sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo 

Không thấp hơn 21% 

tổng chi thường 

xuyên ngân sách địa 

phương 

Không thấp hơn 22% 

tổng chi thường xuyên 

ngân sách địa phương 

 Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 

6 Môi trường  

6.1.Tỷ lệ chất thải sinh hoạt 

đô thị được xử lý đạt tiêu 

chuẩn  

98%-100% 100% 100% Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

6.2.Tỷ lệ chất thải nhựa và 

túi nilon/chất thải rắn sinh 

hoạt   

Giảm 50% lượng 

RTN  

Giảm 75% lượng 

RTN  

Không có RTN Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
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TT Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu cụ thể  Mục tiêu 2025 Định hướng 2030 Tầm nhìn 2045 Cơ quan báo cáo 

6.3.Tỷ lệ rác thải sinh hoạt 

được phân loại tại nguồn 

> 30% > 50% 100% Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

6.4.Tỷ lệ che phủ cây xanh  90% Duy trì > 90% Duy trì > 90% Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

6.5.Tỷ lệ che phủ rừng 79,24% Duy trì > 79,24% Duy trì > 79,24% Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

7 
An sinh xã 

hội  

7.1.Tỷ lệ bao phủ BHYT 

toàn dân  

95% 98% 100% Bảo hiểm xã hội 

huyện 

7.2.Tỷ lệ lao động tham gia 

BHXH   

45,5% (theo KH 211 

ngày 02/8/2019 của 

Huyện ủy) 

60,5% (theo KH 211 

ngày 02/8/2019 của 

Huyện ủy) 

60,5%  Bảo hiểm xã hội 

huyện 

7.3.Tỷ lệ lao động tham gia 

BHTN 

35% (theo KH 211 

ngày 02/8/2019 của 

Huyện ủy) 

45% (theo KH 211 

ngày 02/8/2019 của 

Huyện ủy) 

75% Bảo hiểm xã hội 

huyện 

7.4.Trẻ em được cấp thẻ 

BHYT 

100% 100% 100% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

7.5.Tỷ lệ người về hưu có 

tham gia BHXH đang 

hưởng lương hưu 

55% (theo KH 211 

ngày 02/8/2019 của 

Huyện ủy) 

60% (theo KH 211 

ngày 02/8/2019 của 

Huyện ủy) 

>60% Bảo hiểm xã hội 

huyện 

7.6.Tỷ lệ nguời cao tuổi từ 

70 tuổi trở lên được bảo trợ 

bởi ít nhất một chính sách 

an sinh xã hội  

 

5% 

 

6% 

 

> 6% 

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

8 An ninh, 8.1.Tỷ lệ giải quyết tin báo, > 90% > 90% > 90% Công an huyện 
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TT Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu cụ thể  Mục tiêu 2025 Định hướng 2030 Tầm nhìn 2045 Cơ quan báo cáo 

an toàn  tố giác tội phạm  

8.2.Giảm các loại tội phạm 

về trật tự xã hội 

5% 5% 5% Công an huyện 

8.3.Giảm tai nạn giao thông 

hàng năm  

> 5 – 10% > 5 – 10% > 5 – 10% Công an huyện 

8.4.Số vụ án do người chưa 

thành niên thực hiện 

Giảm từ 5 - 7% đến 

cuối giai đoạn 

Giảm từ 5 - 7% đến 

cuối giai đoạn 

Giảm từ 5 - 7% đến 

cuối giai đoạn 

Công an huyện 

8.5.Số vụ xâm hại trẻ em Giảm từ 5 - 7% đến 

cuối giai đoạn 

Giảm từ 5 - 7% đến 

cuối giai đoạn 

Giảm từ 5 - 7% đến 

cuối giai đoạn 

Công an huyện 

8.6.Tỷ lệ đuối nước gây tử 

vong trẻ em/100.000 dân 

 

Giảm xuống 5/1000 

trẻ em 

 

Giảm xuống 5/1000 

trẻ em 

 

Giảm xuống 5/1000 

trẻ em 

Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

9 

Cân bằng 

công việc 

và nghỉ 

ngơi  

9.1.Tỷ lệ doanh nghiệp thực 

hiện tuần làm việc 40 

giờ/tuần  

100% 100% 100% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

9.2.Tỷ lệ doanh nghiệp vi 

phạm quy định về tăng ca, 

làm thêm giờ  

2% 1,5% 1% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

9.3.Tỷ lệ doanh nghiệp có 

thực hiện các hoạt động 

giao lưu, vui chơi, giải trí 

cho người lao động 

70,2% 73,4% 79,1% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

9.4.Tỷ lệ doanh nghiệp có 

thực hiện chính sách CSR   

89,1% 92,5% 95,2% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 
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TT Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu cụ thể  Mục tiêu 2025 Định hướng 2030 Tầm nhìn 2045 Cơ quan báo cáo 

binh và Xã hội 

10 

Văn hóa và 

tính cố kết 

cộng đồng 

10.1.Tỷ lệ gia đình được 

công nhận và giữ vững danh 

hiệu gia đình văn hóa liên 

tục cả giai đoạn 

94% 93% 93% Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

10.2.Tỷ lệ khu dân cư đạt 

chuẩn văn hóa 

100%  100%  100%  Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

10.3.Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa  

100%  100%  100%  Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

11 

Sự tham 

gia của 

người dân 

11.1.Sự tham gia của người 

dân ở cấp cơ sở  

   Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

11.2.Trách nhiệm giải trình 

với người dân  

100% 100% 100% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

11.3.Công bằng trong tuyển 

dụng vào khu vực công  

100% 100% 100% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

11.4.Tỷ lệ nữ đại biểu hội 

đồng Nhân dân  

52% 53,3% 54,6% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

12 

Chất lượng 

quản trị 

công  

12.1.Xếp hạng PAR Index Hạng 7 Hạng 6 Hạng 5 Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
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TT Chỉ tiêu 

chung 

Chỉ tiêu cụ thể  Mục tiêu 2025 Định hướng 2030 Tầm nhìn 2045 Cơ quan báo cáo 

12.2.Tỷ lệ người dân hài 

lòng   

90% 93% 95% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

12.3.Tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

đúng hạn 

95% 96% 97% Phòng Nội vụ - 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

12.4.Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 

40% 60% 80% Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

 

 



          

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

Về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /     /2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Côn Đảo) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung mà 

UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo, để thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về nâng cao chất lượng cuộc sống và 

hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

- Làm cơ sở để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các công 

việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 123-KH/HU ngày 31/3/2022 

của Huyện ủy Côn Đảo và Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Bảo đảm tính chủ động, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn 

vị và các Sở, ban, ngành của tỉnh trong việc thực hiện các nội dung công việc được 

phân công, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. 

II. NỘI DUNG 

1. Mục tiêu tổng quát 

Huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, 

khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Côn Đảo. Tập trung phát triển kinh 

tế nhanh, bền vững, tạo cơ hội để người dân có việc làm ngày càng tốt hơn, thu 

nhập cao hơn và ổn định hơn, được phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần; phát huy 

các giá trị văn hóa, lịch sử, nâng cao chất lượng và điều kiện sống cho người dân; 

phát triển mạnh giáo dục, nâng cao cơ hội học tập, tiếp cận y tế chất lượng; đảm 

bảo an sinh xã hội; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tính cố kết cộng 

đồng; thúc đẩy sự tham gia của người dân, củng cố niềm tin của Nhân dân; bảo vệ 

quyền tài sản, an ninh, an toàn cho người dân trong các hoạt động kinh tế và đời 

sống xã hội.  

2. Mục tiêu cụ thể 
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a) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, nâng cao thu nhập của người dân. 

b) Tạo nhiều việc làm có chất lượng, ổn định với thu nhập cao, giảm tỷ lệ 

thất nghiệp. 

c) Tăng cơ hội tiếp cận nhà ở và các dịch vụ cơ bản phù hợp với khả năng 

chi trả của người dân. 

d) Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế và cải thiện sức khỏe Nhân dân. 

đ) Tăng cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nâng cao kỹ năng, phát huy 

vốn hiểu biết của Nhân dân.  

e) Bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. 

f) Thực hiện chính sách an sinh và phúc lợi xã hội tốt cho Nhân dân. 

g) Đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân. 

h) Khuyến khích cân bằng, hài hòa công việc với nghỉ ngơi. 

i) Thúc đẩy các giá trị văn hóa địa phương và tính cố kết cộng đồng. 

j) Phát huy dân chủ và tăng cường sự tham gia của người dân. 

k) Tăng cường cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản trị công. 

3. Chỉ tiêu: Theo Phụ lục 1 đính kèm. 

4. Nhiệm vụ và giải pháp 

a) Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo 

- Tập trung thực hiện và nỗ lực hoàn thành vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và từng năm, trước hết là 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 

lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

- Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao 

năng lực cạnh tranh của huyện nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của 

người dân trên địa bàn, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan 

trọng của kinh tế tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 

của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thu hút các dự án đầu tư có chất lượng 

trong nước và quốc tế vào huyện.  

- Phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đoàn kết, giúp 

đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển; khuyến khích và hỗ trợ chuyển đổi các hộ kinh 

doanh cá thể có quy mô và tiềm năng phát triển sang mô hình doanh nghiệp. Hỗ 

trợ kết nối, liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp của huyện với các doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài, các nhà đầu tư quốc tế; thực 

hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

- Hỗ trợ phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát 

huy tiềm năng và lợi thế để ngành du lịch của huyện theo đúng định hướng.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo và an sinh xã 
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hội; rà soát, đề xuất bổ sung và hoàn thiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ 

trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị 

tổn thương khác nhằm cải thiện thu nhập, điều kiện sống và khả năng tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản. 

- Theo dõi đôn đốc sớm hoàn thành dự án điện cáp ngầm từ Sóc Trăng ra 

Côn Đảo để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Tạo nhiều việc làm có chất lượng và ổn định, kiến tạo môi trường làm 

việc chuẩn mực cao, thu hút lao động kỹ năng 

- Thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư, tạo việc làm ổn định, thu nhập cao, môi 

trường làm việc tốt; đề xuất cơ chế việc làm, thu nhập và phúc lợi cho người lao 

động tương ứng với các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào huyện. 

 - Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân nhằm giải quyết việc làm và nâng cao 

thu nhập cho người lao động; khuyến khích, hỗ trợ các mô hình kinh doanh và 

sáng kiến, tạo nhiều việc, thu nhập và phúc lợi cho người dân. Nắm bắt các xu 

hướng việc làm mới mở ra trong các ngành công nghiệp 4.0. 

 - Thường xuyên khảo sát, theo dõi, kiểm tra để nắm bắt tình hình việc làm, 

thu nhập và môi trường làm việc của người lao động trong các loại hình doanh 

nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, để kịp thời đề xuất giải pháp nhằm cải thiện môi 

trường làm việc, đảm bảo tuân thủ điều kiện lao động, thu nhập và các chế độ phúc 

lợi cho người lao động.  

 - Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ người lao động tiếp cận việc làm phù hợp; hỗ 

trợ doanh nghiệp tìm kiếm, tuyển dụng lao động, trong đó ưu tiên lao động là 

người địa phương; nghiên cứu đề xuất chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ lao 

động chất lượng cao.  

 - Đổi mới công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; áp dụng 

công nghệ trong quản lý cơ sở dữ liệu lao động và mô thức kết nối cung cầu lao 

động.  

 - Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới cho người lao động 

yếu thế, lao động bị mất việc làm dưới các tác động khách quan do thiên tai, dịch 

bệnh, tự động hóa, lao động lớn tuổi,… phù hợp quy định của Luật Việc làm, Luật 

Bảo hiểm xã hội.  

 - Kịp thời xử lý các vụ việc tranh chấp liên quan trực tiếp đến quyền lợi 

người lao động; phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, lợi ích chính đáng của người lao động. 

c) Tạo điều kiện tiếp cận nhà ở và thúc đẩy điều kiện sống tốt cho Nhân 

dân 

- Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. Cải 

cách thủ tục hành chính đơn giản, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận 

các chính sách tín dụng, bảo hiểm, bảo lãnh nhà ở; tạo điều kiện cho người dân tiếp 

cận nguồn lực đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở; tiếp tục đề xuất thúc 
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đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại; khuyến khích các doanh 

nghiệp lớn trên địa bàn chủ động đầu tư nhà ở cho người lao động thuộc doanh 

nghiệp mình quản lý. 

- Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai, nhà ở, tiếp tục 

thực hiện nắm bắt tình hình và dự báo nhu cầu nhà ở của người dân; nâng cao ý 

thức, nhận thức cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng nhà 

ở và giám sát việc thực hiện. Tăng cường quản lý nhà nước về chuyển quyền sử 

dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rà soát các trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất, chia tách thửa đất, tự ý đào, xây dựng không đúng quy định để 

xử lý nghiêm theo theo quy định. 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy thu hút đầu tư, xã hội hóa 

các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và các đối tượng chính 

sách xã hội có khó khăn về nhà ở khác. 

 d) Nâng cao sức khỏe và điều kiện chăm sóc y tế cho Nhân dân 

- Tiếp tục đào tạo, đổi mới nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe cho 

người dân, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe cơ bản; nâng cao chất lượng dân số.  

- Khuyến khích phát triển các mô hình y tế phổ cập, bác sỹ gia đình, y tế từ 

xa. 

- Triển khai đồng bộ các hoạt động y tế dự phòng; tăng cường kết hợp y học 

cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh và phục hồi chức 

năng. 

- Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản; chú trọng chăm sóc 

sức khỏe bà mẹ trong và sau khi sinh, trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số..  

- Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí chăm sóc y tế cho một số đối tượng 

chính sách. Nghiên cứu phối hợp với các Bệnh viện lớn để xây dựng kế hoạch 

khám tầm soát bệnh cho người dân Côn Đảo 2 lần/năm. 

- Đảm bảo việc cung ứng thuốc đầy đủ, chất lượng với giá hợp lý, đáp ứng 

nhu cầu phòng, chữa bệnh và phục hồi chức năng; tăng cường quản lý hệ thống 

bán buôn, bán lẻ, các cơ sở bán lẻ thuốc trong và ngoài cơ sở khám chữa bệnh. 

- Đề xuất các chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao về công 

tác tại huyện, đồng thời thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế đang công 

tác. 

- Xúc tiến các thủ tục, sớm triển khai hoàn thành dự án đầu tư bệnh viện mới 

trên địa bàn. Chủ động kiến nghị bảo đảm số lượng nhân lực y tế cho bệnh viện 

mới hoạt động hiệu quả.  

đ) Phát triển giáo dục, tăng cường dân trí và nâng cao kỹ năng lao động 
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- Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới giáo dục có chất lượng, tạo điều kiện 

tốt nhất cho mọi người dân có thể tiếp cận nền giáo dục rộng mở; áp dụng chính 

sách giáo dục bắt buộc đối với tất cả trẻ em đến đủ 16 tuổi khi UBND tỉnh triển 

khai; phát huy vai trò hệ thống giáo dục thường xuyên, các mô hình học tập suốt 

đời.  

- Thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí học tập cho học sinh phổ 

thông, hỗ trợ học phí cho sinh viên. Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập cho học 

sinh xuất sắc, các tài năng đặc biệt từ nguồn Quỹ khuyến học. 

 - Thực hiện xã hội hóa giáo dục phù hợp với từng lĩnh vực và đối tượng; huy 

động nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển giáo dục. Nghiên cứu đề 

xuất đào tạo hoặc hỗ trợ những tài năng đặc biệt, phát huy vai trò tín dụng chính 

sách cho học sinh, sinh viên để có điều kiện tham gia học tập đầy đủ. 

- Chủ động tiếp cận và hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế 

có uy tín để tư vấn lựa chọn đào tạo nhân lực trong một số lĩnh vực theo xu hướng 

cách mạng công nghiệp 4.0.  

- Nâng cao hoạt động dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực, việc làm, đào tạo 

theo lĩnh vực, ngành, nghề, cấp trình độ; hình thành cơ sở dữ liệu về cung cầu thị 

trường lao động. Phát huy vai trò của các đơn vị sử dụng lao động, người sử dụng 

lao động trong phát triển giáo dục nghề nghiệp. 

e) Tăng cường bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững 

- Tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, thực hiện 

có hiệu kế hoạch vệ tài nguyên và môi trường. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng môi 

trường không khí, nguồn nước; thực hiện di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm hoặc 

có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi các khu dân cư. Hoàn thành các dự án Nạo vét, mở 

rộng hồ An Hải, Nạo vét hồ Quang Trung I. Hoàn thành thủ tục kêu gọi đầu tư và 

triển khai xây dựng nhà máy nước sinh hoạt công suất 10.000m3/ngày đêm huyện 

Côn Đảo. 

- Thực hiện thu gom, phân loại rác tại nguồn trong dân cư; giảm rác thải 

nhựa; giám sát hiệu quả việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo đảm chất 

lượng nguồn nước; tăng cường năng lực thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt.  

- Phát triển đa dạng sinh học, cả trong đất liền và dưới đại dương; đảm bảo 

việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên một cách bền vững và hiệu quả, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác tận diệt tài nguyên, nhất là các 

nguồn lợi thủy hải sản trên biển và hồ. 

- Tiếp tục bảo tồn, gìn giữ, phục hồi các hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, 

bảo vệ các giống loài, nguồn gien và bảo đảm an toàn sinh học; tổ chức khai thác 

khoa học và hợp lý, sử dụng hiệu quả các tài nguyên đất, nước, khoáng sản và 

nguồn lợi thủy sản.  
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- Triển khai Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về hưởng ứng sáng kiến trồng 

cây xanh của Thủ tướng Chính phủ; thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu; 

tạo điều kiện khuyến khích các mô hình sản xuất, dự án đầu tư sử dụng năng lượng 

sạch, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường. 

- Kiểm tra tất cả các cơ sở phát sinh nước thải gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ 

gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, 

xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng 

đối với nguồn nước ngọt. 

- Tiếp tục phối hợp giải quyết các vướng mắc để sớm triển khai nhà máy xử 

lý rác trên địa bàn; nghiên cứu triển khai Đề án phân loại rác tại nguồn, đảm bảo 

hiệu quả, bền vững. 

- Nghiên cứu đề xuất chính sách thu phí bảo vệ môi trường đối với khách du 

lịch đến Côn Đảo để có đủ nguồn lực đầu tư giải quyết các mục tiêu bảo vệ môi 

trường bền vững. 

- Thực hiện tuyên truyền, vận động xây dựng lối sống thân thiện với môi 

trường, tiêu dùng bền vững, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh 

trong Nhân dân; đẩy mạnh giáo dục kiến thức môi trường, biến đổi khí hậu trong 

các trường học thông qua hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa. 

f) Thúc đẩy cảm nhận tích cực về sự phồn vinh và hạnh phúc của Nhân 

dân 

- Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách 

đối với người có công với cách mạng, có công với đất nước, những người có đóng 

góp lớn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục 

triển khai thực hiện tốt các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với 

các đối tượng bị tổn thương, người yếu thế trong xã hội.  

- Thực hiện việc thăm hỏi, động viên các gia đình gặp khó khăn trong cuộc 

sống nhằm mục đích giúp đỡ, san sẻ khó khăn của người dân, đồng thời tạo sợi dây 

kết nối tình cảm, sự yêu mến và đoàn kết giữa chính quyền với người dân. 

- Nâng cao điều kiện sống và phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã 

hội; tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên với người cao tuổi; thúc đẩy bình 

đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; chống lại bạo lực gia đình, xử lý kịp thời và 

nghiêm minh các hành vi xâm hại sức khỏe, nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em. 

- Tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất 

là đối với lao động thời vụ, bán thời gian; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

- Khuyến khích đầu tư hạ tầng thông tin truyền thông, thúc đẩy gia tăng tỷ lệ 

dân số có sử dụng điện thoại thông minh để tăng khả năng kết nối, tiếp cận thông 

tin, dịch vụ giải trí cũng như các dịch vụ trên nền tảng số. 
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g) Bảo đảm an ninh và an toàn cho Nhân dân 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện sâu rộng Kết luận số 15-KL/TW, 

ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-

CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình 

hình mới; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và 

phòng, chống tội phạm. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự tôn giáo, an 

ninh xã hội, an ninh thông tin, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế,...; nắm 

tình hình liên quan đến hoạt động tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân, nhất là 

vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, ô nhiễm 

môi trường, để giải quyết kịp thời không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” gây 

phức tạp về an ninh, trật tự. 

- Phòng ngừa và trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, đấu tranh với các 

hình thức bạo lực, nhất là bạo lực trong giới trẻ, môi trường học đường, bạo lực gia 

đình, phòng chống bạo lực và xâm hại quyền trẻ em.  

- Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông; xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, hình thành ý thức tự giác 

chấp hành luật giao thông đối với người dân; tăng cường giáo dục an toàn giao 

thông trong các trường học.  

- Nâng cao ý thức và các biện pháp phòng, chống cháy nổ, tai nạn trong 

Nhân dân; giảm thiểu các vụ việc và thiệt hại gây ra do cháy nổ và tai nạn nhằm 

góp phần đảm bảo xã hội an ninh, an toàn. 

- Nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào công tác 

phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; 

thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ 

năng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ làm công tác phòng, chống tội phạm, 

đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cuộc sống của Nhân 

dân. 

h) Khuyến khích cân bằng công việc với cuộc sống 

- Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 96-KL/TW, ngày 07/4/2014 của Ban Bí 

thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc 

xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; xây 

dựng quan hệ lao động lành mạnh, tiến bộ trong các doanh nghiệp; khuyến khích 
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doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực cao hơn mức tối thiểu của Bộ Luật Lao động 

đối với một số đối tượng lao động đặc biệt.  

- Đề nghị Doanh nghiệp quan tâm đúng mức đến quyền và lợi ích hợp pháp 

về điều kiện sinh hoạt vật chất và tinh thần của người lao động; khuyến khích 

doanh nghiệp hạn chế tăng ca, từng bước giảm giờ làm so với Bộ luật lao động; xử 

lý nghiêm các hành vi lạm dụng thời giờ làm việc của người lao động.  

- Đề nghị Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho người lao động và gia đình, đóng góp cho cộng đồng địa phương. 

i) Thúc đẩy tính cố kết của cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa 

- Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính 

trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước". 

- Phát huy hoạt động Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo nhằm lưu 

giữ, bảo quản, giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc tại 

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo. 

- Bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của huyện; xây dựng hình 

ảnh và thương hiệu địa phương, phát triển văn hóa địa phương trở thành nguồn lực 

quan trọng của sự nghiệp phát triển bền vững. 

- Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, 

kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao dân trí, phát 

triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống 

lành mạnh cho mọi người. 

- Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng các 

danh hiệu văn hóa hiện nay như "Gia đình văn hóa", "Cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp văn hóa" nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. 

- Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trong 

tình hình mới nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp trong 

mỗi gia đình, xem gia đình là trung tâm, là cái gốc của việc nuôi dưỡng, giáo dục 

và hình thành nhân cách con người. 

-  Phối hợp, đề xuất thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng tại Khu dân cư; tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe 

cho người dân. 

- Nâng cao chất lượng hội thi, hội diễn, đẩy mạnh phát triển phong trào văn 

hóa nghệ thuật ở cơ sở, gắn với các sự kiện chính trị của tỉnh và huyện.  
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- Tăng cường nhận thức về trách nhiệm và phát huy vai trò của đội ngũ 

những người làm công tác giáo dục và cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, lãnh đạo 

doanh nghiệp và những người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng xã 

hội; ngăn chặn các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội, văn hóa kém lành 

mạnh, sự lệch lạc về nhận thức và định hướng giá trị trong giới trẻ. 

 j) Phát huy dân chủ và tăng cường sự tham gia của người dân 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; quán triệt thực 

hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 

hưởng”; thực hành rộng rãi dân chủ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát 

huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân trên mọi lĩnh vực.  

- Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". 

- Thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật nhằm cụ thể hóa quyền làm chủ của Nhân dân, quyền bình đẳng của mọi 

người dân trước pháp luật, đảm bảo quyền của phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người 

yếu thế; tạo cơ hội điều kiện tiếp cận các nguồn lực kinh tế và dịch vụ cơ bản.  

- Quan tâm, tạo điều kiện để người dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, 

giám sát thực thi các chính sách và pháp luật; phát huy vai trò phản biện xã hội; 

lắng nghe nguyện vọng, trao đổi và đối thoại với người dân; giải quyết kịp thời 

những bức xúc, làm cho người dân tin tưởng, ủng hộ chính quyền. 

 k) Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị công 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, 

Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên 

chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của 

bộ máy quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng quản trị công theo hướng hiện đại. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản và minh bạch hóa thủ tục hành 

chính; nâng cao kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính; nâng cao tinh thần 

trách nhiệm và thái độ vì dân phục vụ. 

- Phát huy tính tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý 

nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thi hành công vụ; đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, giải quyết thủ tục hành chính, 

xử lý công việc nội bộ; thực hiện chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong cơ 

quan nhà nước. 

- Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với hoạt động tại các cơ 

quan nhà nước đã tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công 



10 
 

 
 

việc của các đơn vị, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm bớt giấy tờ trong xử lý các 

văn bản, áp dụng hệ thống iDesk, phần mềm Văn phòng Điện tử, một cửa điện tử, 

ứng dụng chữ ký số. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Phụ lục 2 kèm theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thủ trưởng các đơn vị liên quan: 

- Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của Chương trình hành 

động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, khẩn trương 

xây dựng Kế hoạch hành động riêng của cơ quan, đơn vị mình (xây dựng Kế hoạch 

triển khai công việc được nêu trong Chương trình hành động này, dự kiến nhu cầu 

nguồn lực, đề xuất cách thức, tổ chức huy động nguồn lực,…) và cụ thể hóa trong 

kế hoạch hằng năm nhằm hoàn thành tốt, hiệu quả những nhiệm vụ được giao. 

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề 

xuất biện pháp xử lý để UBND huyện quyết định, bảo đảm thực hiện đạt các mục 

tiêu, chỉ tiêu về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2045. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao gửi Ủy ban nhân dân 

huyện, đồng gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp báo cáo vào ngày 20/5 

đối với báo cáo 06 tháng và ngày 20/10 đối với báo cáo cả năm. 

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo 

tình hình thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, tham mưu UBND huyện báo 

cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 05/6 đối với báo cáo 06 tháng 

và ngày 05/11 đối với báo cáo cả năm. Theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

đã giao cho các đơn vị, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải 

quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh./. 

 

 




