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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Côn ðảo, ngày 16 tháng 01 năm 2006

CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế họach phát triển
kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật
năm 2006 của huyện Côn ðảo

Căn cứ Quyết ñịnh số 4839/Qð-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2005
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2006.
Căn cứ Nghị quyết số 25/2006/NQ-HðND ngày 04 tháng 01 năm 2006
của Hội ñồng nhân dân huyện Côn ðảo tại kỳ họp thứ 5 khóa IX về nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật
năm 2006 của huyện Côn ðảo.
ðể tổ chức tốt việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển
kinh tế – xã hội, ñảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật năm
2006. Ủy ban nhân dân huyện Côn ðảo chỉ thị như sau:
1. Về thu hút ñầu tư:
Phối hợp với Sở Kế hoạch - ðầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở
Xây dựng, Sở Du lịch và các ngành có liên quan giúp ñỡ hướng dẫn các nhà
ñầu tư thực hiện các thủ tục ñầu tư ñể nhanh chóng triển khai dự án trên ñịa
bàn. Ủy ban nhân dân huyện giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế
hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ - Lao ñộng - Thương binh - Xã hội, phối
hợp với các ngành liên quan căn cứ vào Luật ðầu tư và các chính sách về ưu
ñãi ñầu tư, nghiên cứu các chính sách ưu ñãi ñầu tư hiện ñang ñược các ñịa
phương, các khu kinh tế trong cả nước ñang áp dụng ñể phân tích hệ thống lại
các nội dung ưu ñãi phù hợp với huyện Côn ðảo ñể trên cơ sở ñó phối hợp
với các sở, ngành của tỉnh ñề xuất các cơ chế chính sách ñặc thù và ưu ñãi
riêng cho huyện Côn ðảo thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ
phê duyệt nhằm tạo ñiều kiện ñể thu hút ñầu tư trên ñịa bàn huyện theo ñề án
phát triển Côn ðảo ñã ñược Chính phủ phê duyệt.
2. Về quản lý quy hoạch, quản lý ñầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ñất
ñai, quản lý môi trường:
- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý phát triển Côn ðảo (ñang hình thành) phối hợp với
các Bộ ngành Trung ương và các sở, ngành của tỉnh xây dựng các quy họach

