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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 13/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2018

CHỈ THỊ
Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc ñẩy xuất khẩu
Triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc ñẩy xuất
khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị tập trung thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Chỉ ñạo chung
Các Sở, ban, ngành, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh, tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời
vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền ñể tháo gỡ các nút thắt ñối với hoạt ñộng sản
xuất, chế biến, tạo thuận lợi ñể thúc ñẩy xuất khẩu. Thường xuyên cập nhật thông tin
thị trường, các chính sách chế ñộ mới liên quan ñến xuất khẩu thuộc ngành lĩnh vực
của cơ quan mình phụ trách cung cấp trên các trang thông tin ñại chúng, nhằm giúp
cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin.
2. Sở Công thương
- Chủ trì thực hiện, theo dõi, ñôn ñốc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố triển khai thực hiện:
+ Chương trình hành ñộng của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban chấp
hành ðảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ñến năm 2020.
+ ðề án phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn ñến năm
2030 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1467/Qð-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ.
+ Kế hoạch hành ñộng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ
logistics trên ñịa bàn tỉnh ñến năm 2025 (Quyết ñịnh số 2143/Qð-UBND ngày 02
tháng 8 năm 2017).
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả các biện
pháp nhằm thúc ñẩy doanh nghiệp của tỉnh thâm nhập sâu vào kênh phân phối tại thị
trường nước ngoài theo Quyết ñịnh số 1513/Qð-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ.

