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hiện nay. Tiếp tục thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải tập
trung Tóc Tiên và có chính sách khuyến khích hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các
dự án trong khu này và các nhà máy xử lý rác thải tại các địa bàn. Tiếp tục đầu tư
hoàn thành các khu xử lý nước thải tập trung đã triển khai trong các khu công
nghiệp; triển khai thi công dự án thu gom và xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu
và chuẩn bị các thủ tục để khởi công dự án thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà
Rịa. Nghiên cứu có giải pháp bổ sung thêm nguồn nhân lực cho công tác quản lý
nhà nước về môi trường từ tỉnh đến huyện, xã.
i) Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
- Hoàn thành giáo dục quốc phòng cho đối tượng 3, 4, 5 (công chức, viên
chức). Kiên quyết đấu tranh, chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù
địch, đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm
2010. Chuẩn bị công tác tuyển quân và hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2010.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, công tác an ninh trật tự. Tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp vững mạnh,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Huy động sức mạnh của toàn xã hội, tham gia thực hiện có hiệu quả
chương trình 4 giảm của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật,
thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, các tội phạm ma túy,
mại dâm, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Xử lý
kịp thời và nghiêm minh các vụ phạm pháp hình sự. Tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát vùng biển, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện các quy
định, quy chế về khu vực biên giới biển và Chỉ thị 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản
trên biền, đặc biệt là đánh bắt xa bờ.
k) Về cải cách hành chính:
Đẩy mạnh việc phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc
thực hiện nhiệm vụ; củng cố và hoàn thiện việc áp dụng công nghệ thông tin vào
cơ chế một cửa liên thông tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực
hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai
đoạn 2007 - 2010 theo Quyết định số 30/QĐ-TTg đảm bảo tiến độ.
l) Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra, khiếu nại, tố
cáo:
- Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch
của trung ương, của tỉnh về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống
lãng phí gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; triển khai chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2011.
Hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trong năm 2010
theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

