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- Làm việc với Hiệp hội Logistics Việt Nam ñể xây dựng kế hoạch tổ chức hội
nghị nâng cao nhận thức của chủ hàng về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải; tháo gỡ các
vướng mắc ñể ñẩy nhanh tiến ñộ nạo vét luồng hàng hải. Tiếp tục kiến nghị Trung
ương thành lập trung tâm kiểm tra chuyên ngành tại Cái Mép – Thị Vải.
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về du lịch; lắp ñặt phao cứu sinh tại
các bãi biển, mua sắm ñủ thiết bị cấp cứu thủy nạn tại các Ban quản lý các khu du
lịch cấp huyện. Hoàn thành và phê duyệt ðề án Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu giai ñoạn 2018 – 2023; ðề án Nghiên cứu thị trường và ñịnh
hướng phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Ban hành (i) Quy chế phối hợp quản lý phát triển Cụm công nghiệp; (ii) Quy
chế quản lý các khu chế biến hải sản tập trung; (iii) Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán
hàng tại chợ.
- Ban hành quy ñịnh tiêu chí tiến hành xét chọn và giao ñất cho nhà ñầu tư phát
triển dự án ñầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch tại tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu; hoàn thành và phê duyệt Kế hoạch phát triển các vùng trồng trọt
sản xuất theo hình thức hữu cơ (organic) giai ñoạn 2018 – 2020.
- Triển khai thực hiện các nội dung ðề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá
rừng, lấn chiếm ñất rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu; hoàn
thành việc ño vẽ cắm mốc ñất lâm phần, ñất rừng.
- Tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp và di dời các cơ sở nuôi lồng bè vào
Khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và xã Long Sơn, thành phố Vũng
Tàu.
b) Về thu chi ngân sách:
- Triển khai các giải pháp ñể khai thác các nguồn thu, chống thất thu ngân
sách; tập trung xử lý, thu hồi nợ ñọng thuế.
- Tăng cường theo dõi, ñánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành
kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Tiếp tục rà soát các chương
trình, ñề án ñể tránh trùng lắp và ñảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của từng
ngành, lĩnh vực.
- Tiếp tục cập nhật tình hình thu ngân sách của thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú
Mỹ ñể có phương án kịp thời ñiều chỉnh lại phân cấp nguồn thu, khuyến khích ñơn vị
tăng thu góp phần cho ñầu tư phát triển.
- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các tồn tại trong quản lý cơ sở nhà ñất
nhằm ñảo bảo việc quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở nhà ñất trên ñịa bàn tỉnh;
hoàn thành bán ñấu giá các cơ sở nhà ñất theo kế hoạch ñã ñược phê duyệt.
c) Về ñầu tư phát triển và phát triển doanh nghiệp:
- Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục ñầu tư các
dự án nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.

