
UY BAN NHAN DAN 
TINH BA RJA-VUNG TAU 

S: '\ /UBND-VP 

V/v Trin khai thre hin Kê 
hoch hành dng thirc hin vic 
nãng cao chat luqng cuOc song 
ngr1i dan tinh Ba Rja — VUng 
Tàu giai doin 20 19-2025. 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip - Tii do - Hnh phñc 

Ba Rfa  - Vthig Tàu, ngày tháng nám 2019 

KInhgüi: 
- Các Sâ, ban, ngành; 
- UBND các huyn, thj xä, thành phô. 

Dông kInh gri: 
- Uy ban M.t trn T quc Vit Narn tinh; 
- Ban Tuyên giáo Tinhüy. 

Ngày 16/7/20 19, UBNID tinh ban hành Quyt djnh s 1806/QD-UBND phé 
duyt Ké hoch hành dng thirc hin vic nâng cao chat hrçing cuc song ngi.thi 
dan tinh Ba Rja - Vting Tàu giai doin 20 19-2025. 

EM vic trin khai thirc hin K hoach hành dng thirc hin vic nâng 
chat liiçrng cuc song ngi.r&i dan tinh Ba Ra - Vtlng Tàu giai don 20 19-2025 dat 
hiu qua, UBND tinh chi dto nhi.r sau: 

1. Trên c so nhüng nhim vi và ni dung chü yu cüa K hoach hành 
dng nay; can cir chirc näng, nhim vii, quyên hn duçic phân công, Thu trithng 
các SO, ban, ngành, to chirc doàn the, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj 
xA, thành phO khân trtrng chi dao  to chirc thi1c hin các nhim vii cUa don vj 
mInh trong Ca nhim k' và cii the hóa trong kê hoach hang näm. DOi vOi các 
nhim yin  không phâi triên khai theo dê an, chucmg trInh, can to chüc thinrc hin 
ngay dê dua Kê hotch hãnh dng di vào cuc song. 

2. Các SO, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thj xà, thành ph t.p 
trung chi dao  xây dmg Ké hoach  hãnh dng riêng cüa co quan, don vj, cap mInh 
(xây ding ke hoach  trién khai Cong vic ducrc nêu trong Kê hotch hành dng, d 
kiên thu câu nguôn hrc, dê xuât cách thüc, to chirc huy dng nguôn hrc,...) và ci 
the hóa trong kê hoach  hang nàm nhám hoàn thành tot, hiu qua nhüng nhim vii 
duqc giao. Không lông ghép trong các dê an, chucmg trInh, kê hoach chung dê 
thc hin. 

3. Thu trinng các Sâ, ban, ngânh, th chirc doàn the, Chü tjch Uy ban nhân 
dan các huyn, thj xA thãnh phô tp trung chi dao,  thng cithng kiêm tra, dOn dOc 
và chju trách nhirn ye vic triên khai thinrc hin thim yin disçic giao trong Kê 
hoach nay và các dê an, chisong trInh, kê hoach  có lien quan den vic nâng cao 
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chat Iuçing cuc song ngu&i dan; djnh kS'  hang qu' chü dng dánh giá Va gcri báo 
cáo dánh giá tInh hInh thirc hin nhim vii cüa don vj mInh tâi Sâ Ké hoch va 
Dâu tii dê tong hp báo cáo UBND tinh. Trong qua trInh tO chirc thirc hin, nêu 
có vuàng mac, can sira dôi, bô sung nhüng ni dung lien quan, các Sâ, ban, 
ngành, to chirc doàn the, UBND các huyn, thj xã, thành phô chü dng dé xuât, 
g1r1 Sâ Kê hoach và Dâu ti.r tong hqp báo cáo Uy ban nhân dan tinh xern xét, 
quyêt djnh. 

4. D nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Narn tinh, Ban Tuyên giáo Tinh 
üy chi dio CáC co quan, doàn the to chirc tuyên truyên, vn dng nhân dan thirc 
hién Ke hoach hành dng cüa UBND tinh thrc hin vic nâng cao chat !uçmg 
cuc sOng nguii dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai dotn 2019-2025.!. 

(Quye't dfnh s 1806/QD-UBND và K hogch hành d3ng thitc hiçn vic 
nâng cao chat lucrng cu5c sóngnguài dan tinh Ba Rja — Vung Tàu giai doçtn 
20 19-2025 duçic dáng tái trên Cong thông tin diçn ti cia tinh) 

Nci nI:in: 
- Nhtr trén; 
- TTr.TU; TTr.HDND tinh (b/c); 
- CIi tjch UBND tinh (b/c); 
- CVP.UBND tinh; 
- Luu VT-VX3 
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