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KFJ H04CH 
hin K hoich hành dng quc gia thirc hin Chu'o'ng trInh nghj 
vi sir phát triên ben vfrng trên dja bàn tinh BInh Dtro'ng 

Can ct'r Quyt djnh s 622/Qf)-TTg ngày 10/5/2017 cüa Thii tiióng ChInh phü 
v vic ban hành K hoch hành dng quc gia thixc hin Chtrong trInh ngh s11 2030 
vi sir phát trin bn vftng; 

UBND tinh BInh Ducmg xây dçmg K hoch trin lthai thirc hin K hoch 
hành dng quc gia thirc hin Chuong trInh nghj sir 2030 vi s1r phát trin bn vthg 
trén dja bàn tinh BIrth Duo'ng vó'i nhffiig ni dung chii yu nhu sau: 

i. iwc 1CH, yEu CAU 

1. Muc dIch 

Xác djnh nhirn vii, trách nhim ci,i th cUa các S&, ban, ngành, UIBND cá 
huyn, thj xâ, thành ph, các t chtrc doàn th chInh trj - xâ hi trong vic chi do 
diu hành thc hin các mlic tiêu, nhim vçi và giãi pháp d ra ti Quyt djnh sê 
622/QD-TTg ngày 10/5/2017 ciia Thu tuó'ng ChInh phñ. 

Dam bão sir phi hçip chat ch giüa các S&, ban, ngành và UBND các cap, 
phân djnh rô trách nhim theo dôi, phân công, don dc d kjp thi tháo go' khó khän, 
vuó'ng mc trong qua trinh t chirc thic hin. 

2.Yêucâu 

Các Si, ban, ngành, UBND các huyn, thj. xã, thành ph& các tè chirc doàn th 

chinh trig  - xâ hi thirc hin quán trit dy du các ni dung ci:'ia Quy& djrih s 622/QD-
TTg ngày 10/5/2017 cüa Thu tuó'ng ChInh phü; tp trung thrc hin ngay các nhim 
vi, giãi pháp theo chtrc näng thm quyn, phü hçip vói diu kin thrc th cüa trng 

ngành, linh virc và dja phuong. 

ii. cAc MVC  TIEU PIL4T TRIEN BEN V1NG DEN NAM 2030 

1. Miic tiêu t g quát 

Duy trI tang truOng kinh t bn vü'ng di dOi vi thrc hien  tin b, cong bang x 
hii và bão v môi tru?rng sinh thai, quãn 1r và sü diing hiu qua tài nguyen, chü dng 
img phó v9i bin di khI hu; bào dam mçi nguii dan duçic phát huy mci tim nàng, 
tham gia và thii hu&ng bInh ding mi thânh qua cüa phát trin; xây dimg xä hi hOa 
bInh, thjnh vuçnlg, bao trim, dan chü, cong bang, van minh và bn vmg. 



2. Các mt1c tiêu phát trin bn vü'ng den nãm 2030 

- Mçic tiêu 1. Chm dirt mçi hInh thirc nghèo trên dja bàn tinh. 

- Miic tiêu 2. Không có h thiu dói, câi thin dinh dtxô'ng và thüc dy phát 

trin nông nghip bn vtng. 

- M%lc tiêu 3. Bâo dam cuc sng khôe mnh và tang cuông phiic igi cho mi 

nguYi & mi lira tuôi. 

- Mic tiêu 4. Dam bão nn giáo diic có cht luqng, cong bang, toàn din và 
thüc d.y cáo c hi h9c tp suét di cho tat cã mci ngu6i. 

- Mic tiêu 5. Dt ducic bInh dng gii; tang quyn và to co hi cho phii n và 

tré em gái. 

- Mic tiêu 6. Dam bão dy dü và quãn l bn vfing tài nguyen nuc và h 
thong v sinE cho tht cà mi ngu?i. 

- Mic tiêu 7. Darn bão khà näng tip cn ngun näng lu'crng ben vü'ng, dáng tin 
cy và có khâ näng chi trâ cho tt cá mi nguO'i. 

- Miic tiêu 8. Dam bão tang trithng kinh t bn vüng, toàn din, lien tiic; to 
vic lam dy îü, näng sut và vic lam t& cho tt cã mi ngithi. 

- Miic tiêu 9. Xây dmg co s h tang có kha nãng cMng chju cao, thüc dy 
cong nghip hóa bao trñm và bM vftng, tang cthng di mdi. 

- Mic tiêu 10. Giãm bt bInh dng trong xA hi. 

- Mic tiêu 11. Phát triên do thj, nOng thôn bn vrng, có khâ näng chng chiu; 
dam bào môi trung sang và lam vic an toàn; phân b hçp 1 dan cu và lao dông 
theo vñng. 

- Mic tiêu 12. Dam bâo san xut và tiêu dUng bn vQ'ng. 

- Mic tiêu 13. U'ng phó kjp thai, hiu qua vth bin di khI hu và thiên tai. 

- Miic tiêu 14. Bâo tn và sU diing ben vtng dai  du'o'ng, bin và ngun lçii d 
phát trin bn v1mg. 

- Miic tiêu 15. Bão v và phát trin rüng bn vQng, bâo tn da dng sinh hoc, 
phát trin djch vii h sinh thai, chng sa mtc hóa, ngàn chn suy thoái và phiic hi tài 
nguyen dt. 

- Miic tiêu 16. Thüc dy xã hi boa bInh, dan chU, cOng bang, bInh ding, van 
minh vi sir phát trin bn vfhig, tao  khá nàng tip cn cong 1 cho tt cà mQi ngui; 
xây dirng các th ch hiu qua, có trách nhim giâi trInh vâ có sir tham gia 6' các cap. 

- Mic tiêu 17. Tang cuông phuoTig thirc thirc hin và thUc dy d,i tao toàn câu 
vi sr phát trin bn vchig. 
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III. NTllM \TV vA PHAN CONG TR&CH NHIM THIC IIIN 

(Theo Phu luc dInh kern). 

IV. TO CHIJ'C THI1JC HItN 

1. Trên co s& nhng nhim vi chü yu trong K hoch nay, Thu tnr&ng các so', 
ban, ngành, Co quan, don vj, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph 
chi dto xây dimg k hoch, chuong trInh hành dng ciia sO', ngành, dja phucing mInh; 
dng thO'i xây dçing nhim ci th trong k hoach hang nàm, 5 nàm d trin khai 
thirc hin dam bão dt tin d và hiu qua k hoch cüa tinh dã d ra. 

2. Thu trixO'ng các so', ban, ngành và Chü tjch Uy ban nhân dan các huyçr 
xA, thânh ph thiiO'ng xuyên chi do, kim tra, dOn dc vic thrc hin k hoc 
djnh k hang nàm báo cáo Uy ban nhân dan tinh (qua so' K hoch và Du tur) kt 
thirc hin d theo dôi, chi do thic hin trithc ngày 1 tháng 12 hang nàm d t 
báo cáo Bô K hoach và Du tu. 

3. Giao So Ke hoch va Dau tu theo doi, tong hqp bao cao so ket, tong tinh 
hInh trin khai thirc hin K hoch nay cho Uy ban nhân dan tinh hang nàm. 

EM nghj Thñ trithng các So', ban, ngành, Thy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành pM Thu Du Mt và các don vj có lien quan t chrc quán trit thirc hin k 
hoach nay.!. 

Noi nhân: 
- VAn phOng ChInE phü (b/c); 
- B KHDT (b/c); 
- TTTU, TTHDND, Doàn DBQH tinh; 
- UBMTTQ tinE; 
- CT, các PCT UBND tinE; 
- Các s&, ban, ngành tinE; 
- UBND các huyn, thi xA, thành phô; 
- LDVP, Tao, CV, TH, Tan, HCTC; 
-Lixu:VT./.1 . .c 

A A 

TM. UY BAN NHAN DAN TINH 
C UT!CH 

Trn Thanh Lim 
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PHU LUC 
iEu PHAT TRIEN BEN \rUNG, NHIM v vA PHAN CONG TRACH NHI1M Thu'C HIN 

h kern theo K hogch s 4/-/ /KH-UBND ngày if £ /04/2018 cüa Uy ban nhán dan tinh Blnh Du'ong) 

SO 
TT 

Nhim vi 
CoquanchütrI 

tliuc hiêii 
Co quan phi hçrp thi'c hiên 

* 

I Misc tiêu 1: Chm dfrt mci hInh thüc ngheo mci noi 

1 Miic tiêu 1.1: Dn näm 2020 sr ding chun nghèo oüa tinh cao hcm chun nghèo cüa quc gia It nht 1,5 lkn 

- 
Tip tic thrc hin hiu qu Quyt djnh s6 2542/QD-IJBND ngày 28/09/2016 cOa UBND tinh v ban hành K hoach thrc hin 
Chucmg trInh MTQG Giám nghèo bn vftng giai don 20 16-2020 trn dja bàn tinh; chCi trçng giàm nghèo bn vOng di vài d& tixqng 
nghèo thuc nhóm d bj thn thixxng, dan tc thiu s6, ngirii ftuyt tat, phu nfi, trè em 

Si Lao dng - 
Thtrmg binh và Xà 

hi 

Cáo Sr: Nông nghip và PTNT, K hoach và 
D&u ttr, Tài chInh, Thông tin và Truyn 
thOng, Y t, Giáo dio và Dào tao,  Cong 

Thuing, Giao thông Vn tái, Xây diing; Ban 
dan tQc; các th chác chlnh frj - xa hi; cáo t 
chfro ngh nghip; IJBND cáo huyn, thj xà, 

thành ph6 

- 
Tip tic rà soát, kin nghj b sung, hoàn thin cáo chJnh sách giàm nghèo, nhAt là chinh sách d& vâi dng bào dan tc thiu s6; 
chuyn dn sang h frq cO dMu kin gn vâi d6i tuçxng, dja bàn và th&i han  thii hirâng nhm khuyn khfch sir tich cro, chU dQng tham 
gia cOa nguOri nghêo. 

- Cài thin sinh k và nang cao ch.t lixcmg cuc s6ng ngu&i nghèo, dam báo thu nhp bmnh quan du ngu&i cOa h nghêo cuói 
2020 tang len 1,5 ln so vài cui näm 2015. 

- 

Tfch crc vn di,ing hiu qua các c ch& chinh sách giám ngheo d cái thin dièu kin s6ng và tang khá nàng tip cn cáo djoh VI1 Xa 
hGi ci bàn cüa nguri nghèo 

- 
Thrc thi hiu qua cáo chin luqc, chinh sách hirthig toi giám nghêo và binh dAng giâi nhtm tang ngun lro oho hoat dng xóa nghêo 
bnvtng 
Lang ghép yu t6 giori và trê em trong chinh sách giãm nghèo; huy ông, sir ding hiêu qua moi ngun hrc trong Va ngoài nuTYc cho 
cáo chtrcrng trinh và ohfnh sách xOa nghèo 

- Cp nhât thông tin dy dü, kjp thôi vao h th6ng dti lieu theo di giãm nghèo da ohMu 
- TAng cumg giám sat, kim tra vic thirc hin chinh sách h trçl giàm nghèo vài sv tham gia cüa ngu1i dAn 

2 
Muc tiêu 1.2: Trin khai trén toàn tinh h th6ng và cáo bin pháp an sinh xA hi thIch hcp cho mci ngtr&i, bao gm cã các chinh sách an sinh xA hi và dn nAni 2030 dat  dirçic din bao phO dáng k4 cho 
ngii nghèo và nhung ngu1i d bj thn thwing 

- 
NghiCn cCru, kién nghj, d xut sCra d6i, b sung hoàn thin h thong phAp lust hin hành v an sinh xA hi dê tang cuing khà nAng 
tip cn cüa ngIrri nghèo, ngLthi d bj thn thucmg tài h thng djch vi an sinh xä hi 

S Lao dng - 
Thiicrng binh va XA 

hi 

Cáo Sâ, ban, ngành; cáo tt chCc chInh trj - 
xA hi; các tO chIrc ngh& nghip; UBND các 

huyn, thj xA, thành phO - 
XAy drng và t ohCrc thc hiên: Chucmg trmnh mic tiêu phát trin h thong trq giCip xA hi trên dla  bàn tinh Binh Dixcmg giai doan 
2016-2020; D an dOi mói và phát trin trçl giAp xa hi trên dja bàn tinh BInh Dtrcrng giai don 2016-2020, tm nhIn dn nAm 2030 

- 
Trin khai tOt cáo chfnh sách h trçl ngu&i nghèo, cn nghèo, .dng bào dAn tQc thiu sO, cáo dOi ttrqng chInh sAch xã hi và các dôi 
thirçrng d bj tOn thircmg khác tip cn cáo djch vI ca bàn 
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S6 
TT 

Nhim vi 
CoquanchütrI 

thc hin 
Co' quan phi hQ'p thi'c hin 

Mc tiêu 1.3: Dn nàm 2030, dam bào tht cá mçi nguii, d.c bit là nhCtng ngui nghèo và nguôi d bj t6n thixong, có quyn binh dng d6i vài các ngun 1%rc  kinh t tip cn cáo djch viii ci bàn, quyn 
sr diing dt dai và tài nguyen thiên nhien, quyn sà hthi và kim soát các dng tài san khác, cong ngh mâi phii hqp và cáo djch vi tài chInh, bao gm tài chInh vi mô 

Rà soát, h thng hOa vn bàn cüa HDND và UBND tinh ban hành v quyn bInh dng cüa mci ngu&i dan, nht là d6i trcmg nU, 
ngui nghèo, ngithi d bi tn thucmg dM vâi cáo cáo ngun lirc kinh té, tip cn cáo djch vii Ca bàn, quyén sr d%lng dt dai và tài 
nguyen thiên nhiên, quyn s& httu và kim soát các dng tài san khác ngay khi cO cn oCr rà soát; không bô sOt vn bàn thuc trách 
nhim rà soát 

Sâ Tix pháp 

Cáo S&: Lao dtng - Thuang binh và Xà hi, 
Nong nghip và PTh.TT, Ké hoch và Du tu, 
Tài chfnh, Thông tin và Truyén thOng, Y t, 
Giáo dic và Dào tao, Cong Thuxmg, Giao 

thông Vn tài, Xây dmg; Ban dan tc; Ngàn 
hang Chinh sách xã hi tinh; cáo th chCrc 

chInh trj - xa hti; cáo tO chCxc nghé nghip; 
UBND cáo huyn, thj xa, thành ph 

DOn d6c, huO'ng dn thU tnrOng cáo ca quan chU tn son tháo van bàn cUa HDND và UBND tinh thrc hin rà soát, h tMng hOa 
bàn và tang hgp két qua rà soát, h thong hOa van bàn v quy&n blnh dng cUa mçi ngu1i dan, nh.t là d6i tuclng nti, ngtrJi nghêo, 
nguii d bj thn thuang d6i vol cáo cáo ngun Iirc kinh t, tiép cn các djch vi ca bàn, quyn sCr dmg dAt dai và tài nguyen thiên 
nhiên, quyén sâ hftu và kim soát cáo dng tài san khác 

ChU dng hoc kién nghj kjp th?.ri xCr l kt qua rà soãt nhâm gop phn hoàn thin h th6ng pháp lut hin hành d dam bào quyén 
bmnh dAng cUa mi nguii dan, nhAt là d6i ttxqng n[t, ngu?ñ nghèo, ngrYi d bj thn thtrcing d6i vol cáo cáo ngu6n lrc kinh t tip cn 
cáo djch vti co bàn, quyn sü dmg dAt dai và tài nguyen thiên nhiên, quyn sâ httu và kim soát các dng tài san khác 

Tang cung ph6i hc'p chat ch giCra cáo Sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thj xa, thành phó, dng thai huy dng sir tham gia cUa các 
th chCrc xA hi, ca quan truyn thông d tuyên truyn ye quyén bmnh d.ng cUa m9i ngLr1i dan d6i vOl oác các ngun l%rc kinh tA, tip 
cn các djch vi ca bàn, quyn sCr ding dAt dai va tài nguyen thiên nhiên, quyAn so hCtu và kim soát oác dng tài san khác Mt trn T6 qu6c 

Vit Nam tinh 
Các các SO, ban, ngành Va UBND cáo 

huyn, thj xã, thành ph 

TAng cuOng sr giám sat oUa các t chirc chinh tnj - xA hi, cáo t chOc xA hi - ngh nghip, c)ng deng v thro thi pháp lut và xCr l 
vi phm cO lien quan 

Muc tiêu 1.4: DAn nàm 2030, tang cuOng khà nAng cheng chju và phiic hei cho nguOi nghèo và nhCrng nguOi trong hoàn cánh d bj t6n thuxmg, deng thOi giãm rüi ro và thn thucrng oUa h do cáo hin 
ttrçing th&i tiAt va khi hu cijc doan, cáo cü sóo vA thãm ha mOi tnrOng, kinh tA, xA hi 

KiAn nghj, dA xuAt sCra d61, b6 sung các chfnh sách hin hành nhAm tang cirOng khà nAng ch6ng chju và phi,ic hei cho nguOi nghOo và 
nguOi d bj ten thuang trtrOc cáo hin tuçing thOi tiAt circ doan, thiên ai. 

SO Nông nghip và 
PTNT 

Cáo SO: Lao dng - Thuong binh và XA hi, 
KA hoch và Du tu, Tài chfnh, Tu pháp, Y 
te, cáo th chOc chInh I - xà hOi;  te ch(rc xa 
hi - nghA nghip; UBND các huyn, thj xA, 

thành ph6 

11 Mc tiêu 2: Không cO h thiAu dOi, cal thin dinh du'oiig và thUc dAy phát triAn nOng nghip ben vOng 

Muc tiêu 2.1: DAn nAm 2030, dam báo tAt cà mol ngirôi trén dja bàn tinh, däc bit là nguOi nghèo và ngtrOi de bj t6n thixang, bao gem cà nguOi cao tuei vàtnê sa sinh, dtrcic tiAp cn vOl thirc phAm an 
ton, dinh dirOng, dAy dO quanh nAm. 
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S 
TT 

0?N T 14  

' ..::A;'. Nhiêm Vi 

'... 

CoquanchütrI 
thtrc hiên 

Co quan phoi hç'p thc hiçn 

- 

e. 

ê 
S 

 

iông bo cac hoat dông thông tin giao due va truyen thông thay doi hanh vi ye an toan thuc phâm xây dung 
*g truyn thông, nâng cao s6 luçmg, chat luçing cáo tài 1iu và thông dip tmyn thông v an toàn thc phám 

Si Y tá 

Các S&: Nôngnghiêp vàPTNT, Cong 
Thucmg, Lao dng - Thuong binh và Xã hQi, 
Ké hoch va Du tu, Tài chInh; cac t chtrc 

chInh trj - xä hi; th chCrc xa hOi - ngh 
nghip; UBND cáo huyn, thj xa, thành ph 

- 
Tip tiic trin khai có hiu qua Quyt djnh 1674/QD-UBND ngày 26/6/20 12 cüa UBND tinh v vic phê duyt K hoch thc hin 
chin Iixqc quc gia An toàn th?c phm giai don 2011 - 2020 và tm nhIn 2030. Tang clr&ng näng 1rc cüa h thông quán I nhà 
mrâc v an toàn thirc phm. fMy mnh cong tác giám sat, thanh tra, kim tra xir l' vi phm pháp lutt vO an toàn thirc ph.m. 

- Ap dng quy chuân k5 thut ye an toàn thrc phâm. Xây dirng các mô hInh quán I an toàn thrc phám tiên tiên. 

- Nâng cao näng 1%rc phông chng ng dc an toàn thc phm va các bnh truyn qua thrc phAm. Xây dirng h thng cành báo và phân 
tIch nguy c an toàn thc phm lam ca sâ cho cong tác quán l an toàn thrc phm. 

- Tang ctrông du tu kinh phi cho cong tác dam báo an toàn thirc phm. Xä hi hóa, da dng cáo ngun lrc tài chInh và tfrng buàc tang 
mirc du tu cho cOng tác dam bàn an toàn th?c phm 

- Khuyn khIch cáo doanh nghip du tu san xut va cung àng các san phm dinh throng dOe  thu hO trcl cho vOng ngheo, vông khó 
khãn, d.e biét là phgi nil có thai, trO em duài 5 tuOi và trO em cO hoàn cãnh dOe  bit và nguOi cao tuôi. 

. 
So Nong nghiep Va 

PINT 

Cáo SO: Y té, Cong Thuong, Lao dQng - 
Thucrng binh và Xa hôi, K hoach va Du 

tu, Tai chinh; cac to chuc chinh trl - xa hçi; 
tO chirc xa hi - nghO nghip; UBND cac 

huyên thi xã, thành phO 

- Da dang hôa san xuOt, ch bin va sfr dung các Ioai thuc phm sn có a dla phtrung; báo dam san xut, luu thông, phân phôi và sir 
ding thrc pham an toan. 

- 
Nâng cao nOng luc, nghiOn thu khoa hoc vO dinh thrOng và thirc phâm. KhuyOn khich nghiên ciru, phát triOn và chuyOn giao cOng 
nghé v chon, tao giOng mOi cO ham lwmg cáo cht dinh thrOng thIch hqp; nghiOn thu san xuOt và chO biOn cáo thirc phm bO sung, 
vi cht dinh throng, san phm dinh thrOng va dinh duOng dOc  hiOu phii hqp vói cáo dOi tucrng 

2 
Mue tiCu 2.2: Dn nàm 2030 giâm tt cã các hinh thirc suy dinh duOng, dáp Crng nhu cOu dinh duo-ng cho các dOi tiscrng là trO em, trO em gái v thành niOn, phi nir mang thai và dang cho con bO, ngu&i 
cao tuôi 

- Tang cuOng cong tao truyOn thông, giáo due v dinh duOng dOi vOi bà mc, tré em thông qua h thOng giáo dc phO thOng, y tO, thông 
tin truyOn thông 

SO Y tO 

Các SO: Lao dng - Tht.rong binh và Xa hôi, 
NOng nghip và PINT, KO hoach và Du tu, 
Tài chinh, Thông tin vá TruyOn thông, Giáo 
due và Dào tao; Ban dan tc; Dài Phát thanh 

truyOn hInh tinh; Báo Binh Duong; cáo tO 

- COng cô he thông giam sat dinh duong t0i cong dOng va tai các co sO y tO, xây dung kO hoch dO dáp 0mg dinh throng kjp thô trong 
tinh trng khán cap 
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So 
TT 

. 
Nhiem V11 

Co quan chü trI 
thuc hin 

Co' quan phoi hQ'p thic hien 

- Tnin khai các giãi pháp can thip dc hiu d cài thiên tinh trng dinh dixông, nâng cao th lrc và th chit cüa ngix?ii dan vüng sâu, 
ving xa và các nhOm d& tlxqng có nguy co khác 

chrc chInh tn - xa hi; các t chrc ngh 
nghip; UBND các huyn, thj xa, thành ph 

3 Mic tiêu 2.3: Dn näm 2030, tang gp 1,5 ln nãng suit lao dQng trong nông nghip và thu nhp cüa lao dng nông nghip 

- Thüc dy tãi cci cu nông nghip theo huàng nãng cao giá trj gia tang, phát trin bn vttng; tip tic dAy mnh phát trin mô hInh nông 
nghip do thj, nông nghip cong ngh cao; 

So Nong nghiep va 
PTNT 

Cac So: Ke hoach va Dau tu, Tai chinh, Tu 
pháp, Khoa hoc và Cong nghê; Ban dan tôc; 

. . 
cac to chuc chrnh fri - xa hoi; to chtrc xa hoi - 

ngh nghip; UBND các huyn, thj xa, 
thành phô 

- 

• 

Qua tirng giai doan. rà soát quy hoach phát trin nông nghiêp trên co si phát huy lçri th cOa trng vOng; chO trçng quy hoch vOng san 
xut luong thuc c mirc c.n thit va thuc hién chuyn di cay tring, vat nuôi, nuoi trng thüy são. 

- 
Trin khai có hiu qua djch vu khuyn nông nhm chuyn giao các tin b khoa h9c k thut theo hi.râng sir dicing gi6ng cay trng, vt 
nuoi, thüy são có khã näng ch6ng chju vâi diu kin không thun lci nhu kháng han,  chju ngp, ging cay trng bin di gen d phiic 
vçt nhu cu san xut. Dua ging mOi chit lirçing cao vao san xut, ãp dung k thut canh tác tin tin; nhOp kh.0 ging tt 

- Xây drng cac vông san xut an toàn djch bnh, các vOng são xut Crng ding cong ngh cao, cãc vOng san xut tp trung áp dting quy 
trinh thirc hành san xut tt (GAP), phát trin kinh t vu&n, kinh t trang trai 

Muc tiêu 2.4: Dn nàm 2030, dam bào san xut hro'ng thrc, thirc phm bn vOng và áp dung nhO'ng phuong thfrc san xut niông nghip có kha näng chng chju giOp tang näng sut và são luçng, duy trI 
h sinh thai, tang cung khã nãng thIch img bin dM khI hu và các thãm h9a khác va dAn dn cãi thin chat luçng dAt dai 

- ChO dng nãng cao näng lrc dir báo, cãnh báo, chO dng phOng, trãnh và giãm nhç thiOn tai, thIch (mg vài bin dAi khi hu; dAy 
manh các biên phãp phOng, chng han ch tác dOng cOa triu ciImng, ngâp lut. 

So Nong nghiçp va 
PTNT 

, , . -. 
Cac So: Tai nguyen và Moi trucxng, Khoa 
hoc và Cong nghO, Thông tin và Truyn 

thông; các t chüc chinh tn - xa hOi; t ch(mc 
xä hi - ngh nghip; UBND các huyn, thj 

xa,thanhph 

• 

- Tang cuOng khã nang (mng ding khoa hçc cong ngh và tiOn b k thut vão são xuât, phát triOn nông nghip theo huOng nông nghip 
sach, bão v mOi trung sinh thai, tang kha nang chong chju 

- 
• 

Tang cuOiig nâng cao nhn thãc cho ngui dan, nhât là các chO the san xuât kinh doanh nông nghip ye são xuât nong nghip ben 
vflng . 

4 



So 
TT 

Nhiçin V11 
Coquanchütri 

thirc hiên 
Co quan phoi hqp thic hiçn 

O' /'4, 

' 

* : 

- 

\\. 

'020 duy tn da dng di truyn cüa các ging cay trng, vt nuoi, thüc dy tip cn và chia sê cong bang, hçip 132 nhthig Iqi Ich tr vic t vic sfr diing cáo ngun gen và tn thcrc 
'.mktquct 

1/? . - ' T khaác 
canva c • cong 

/ . . . . 
g trinh, de an cua Bo Nong nghiep va PTNT co lien quan den qua trinh thuc hien muc tieu. Thuc day viec tiep 

bang, hp ly nhirng Iqi ich ttr vice sir ding cac nguon lrc gen va cac hen thuc truyen thong lien quan, theo dong 
. .,. 

Sci Nong nghiçp Va 
PTNT 

Các SO: Tài nguyen vã Môi trirOng Khoa 
hçc va Cong nghc; cac to chuc chinh trl - xa 

hôi; t chOc xã hôi - ngh nghip; UBND 
cac huycn, th xa, thanh pho 

thuan quoc te. 

III Muc tiêu 3: Bão dam cuoc sng khOe manh và tang cirOng phiic lqi cho mci nguOi r mQi lila tuôi 

1 
Mic tiêu 3.1: Dn näm 2030, giâm s tO vong me xung duOi 45/10 van  tré dé sng; giám t5' sut ti:r vong trO dirOi 1 tui xu6ng dithi 10 call000 trO d sng và giám t32 suit tO vong tré dirOi 5 tu6i .xung 
duOi 15 call000 trê dê sng 

- 
D&y manh  cac hoat dng truyn thông - giáo diic sOc khOe, chO trçng vào truyn thông tn,rc tip tai hO gia dInh thông qua mng krOi 
nhân viOn y té cc sO nhm náng cao nhOn thOc, thay di hành vi cOa ngirOi dan v Iqi Ich cOa viOc khám thai djnh kS' Va sinh dO tai  cc 
sO y tO. 

SO yte 

Các SO: Lao dng - Thuong binh và Xã hOi, 
KO hoach  và Dâu tix, Van hOa và The thao, 

Thông tin và Truyn thông, Giáo dgc va Dào 
tao; Ban dan tOe;  Dài Phát thanh truyOn hinh 

tinh; các t chic chmnh trj - xã hOi;  cáo to 
chOc ngh nghip; UBND cáo huyn, thj xO, 

thành pho 

- 
Náng cao nãng lrc cho can bO y t tuyn xa v diy phOng, phát hiOn, xfr tn tai bin san khoa và mOt  s bOnh  thirOng  gap  0 trO em nhir 
viêm phi, tiOu chày...; phOng chng tai nan  thuong tIch o tre em 

- 
Nhân rng cac mô hinh can thip d dirge dánh giá cO hiOu qua trong viOc giãm tO vong mc, tO vong trO em nhu mô hinh "chuyn 
tuyn da vào cong dng", mô hInh "chãm sOc bà mc - trO so sinh liOn tiic tO gia dinh, cong dng dn cc sOy t", mô hinh "ngôi nhà 
an toàn, lOp hçc an toàn, cOng dng an toàn cho trO em" 

- 
Tang cirOng mang  lirOi djch vii k hoach  hóa gia dInh dO han  ch tInh trang  có thai ngoài 32 mun,  nao  phá thai không an toàn, bat 
hqp pháp; trin khai cong tác khám sang Icc truOc sinh nhm ha thp t32 10 so sinh dj tat;  dy  manh  cong tác giám djnh tO vong mc, 
tOng buOc triOn khai giám djnh tO vong so sinh 

- TOng cirOng du tu cc sO vat  cht, tnang thit b, b sung nhân lire và dào tao nâng cao tnInh 
chuyOn ngành san, nhi cho cáo b0nh  viOn cac cp 

dO chuyOn mon cOa dOi  ngü can bO y t 

2 Mc tiêu 3.2: Dn nOm 2030, chm dOt các b0nh  AIDS, lao, s& ret va các bOnh  nhiOt dOi bj lOng quOn; phOng chng bOnh  viOm gan, cáo djch bOnh  do ngun nirOc và các bOnh  tnuyn nhim khác 

- T ch(rc thông tin, giáo dic, truyn thông v phOng, chng HIV/AIDS, lao, st ret, viOm gan 
djch bOnh  do nguôn nuó'c và các b0nh  truyn nhim khác tOi mci d& tuqng 

va cac bOnh  nhiOt dOi bj lang quOn, các 

SO Y t 

Các SO: Lao dOng - Thirong binh và XO hQi, 
VOn hOa và The thao, Thông tin và TnuyOn 
thOng, Giáo diic và Dào tao;  COng an tinh; 
Ban dan tOe;  Dài Phát thanh tnuyn hInh 

tinh; Báo BInh Duong; cáo t chfrc chInh tn - 
xO hOi;  cáo t chOc ngh nghip; UBND các 

- 
Huy dOng mci ngun 1irc, sg tham gia cOa cOng dng, nguOi dan, các M chOc xO hOi  trong qua tnInh tuyOn truyOn, van  dong, nâng cao 
nhân thOc phOng chng HIV/AIDS, lao, st rOt, viOm gan va các bOnh  nhiOt dOi bj lang quOn, các djch bOnh  do ngun nirOc va các 
bOnh truyn nhim khac 

- 
. 

COng co, phát tniOn mng lirOi y tO d,r phOng nhm tang cuOng hi0u qua va nâng cao chit hrqng hot dOng, báo dam dO kM nOng d 
báo, kiOm soát cac b0nh lay nhim, b0nh  khOng lay nhim và các bOnh  liOn quan dn môi truOng, Iôi song 



So 
TT 

Nhiêm vu 
Co quan chü trl 

thuc hiên 
Co quan phth hqp thirc hin 

- 
T chrc trin khai các bin pháp chuyên mon k thuât y t nhm han ch dn müc thi da nhim HIV/AIDS, lao, s& ret, viêm gan va 
các bnh nhit dâi bj lang quôn, các djch bnh do ngun rnrâc và các bnh truyn nhim khác 

huyn, thj xä, thành phô 

3 Mic tiêu 3.3: Dn nam 2030, giàm 20-25% t5 le tr vong truâc 70 tui do các bnh không lay nhim thông qua d phOng và diu trj, nang cao src khôe tinh than và th cht 

- 
Trin khai chtrcrng trInh phàng chng các bnh không lay nhim nhm thijc hin Chin Iuqc quóc gia phOng, chng bnh ung thu, 
tim mach, dái tháo thring, bnh phi tc nghn man tInh, hen ph quàn và các bnh không lay nhim khãc giai don 20 15-2025 trén 
dja bàn tinh Bmnh Ducing 

Sâ Y tê 

Các S&: Lao dng - Thucmg binh và Xa hi, 
Van hóa và Th thao, Thông tin và Truyn 

thOng, Giáo dijc và Dào tao; Dài Phát thanh 
truyn hInh tinh; các t6 chüc chinh trj - xà 
hi; cac t chac ngh nghip; UBND các 

huyn, thj xä, thành ph 

- 
Tuyén truyn, ph6 bin, vn &ng các cap, cac ngành, doan th va ngtthi dan thrc hin các chü trtrong, chInh sách, pháp 1u.t, các 
htirng dn, khuyn cáo v phOng, chng bnh không lay nhim. Nâng cao nhn thxc cOa nguYi dan v 16i sng an toàn khôe mnh d 
nâng cao sirc khôe, giãm thiu các bnh không lay nhim 

- 
Tang ctrmg phát hiên sam, chAn doán, diu tn, quán 1' các bênh không lay nhim tr tuyn tinh dn tuyn xa, báo dam cung cap djch 
v quán l, theo dOi và chäm soc lien tiic cho ngithi bnh. Tang cithng hiu qua hoat dng linh virc y th dir phOng trong kiêm soát yu 
t nguy crc và các tInh trng tin bnh d dir phOng các bnh không lay nhim 

- 
Cüng c6 h th6ng ccc s& khám chcta bnh d cung cp cáo djch vi chuyCn sâu, toàn din và 1ç5' thut cao cho chin doán, diu trj bnh 
nhân mc bnh không lay nhim, dng thai h trq chuyên mon cho tuyn dtrài, báo dam vic phát hin bnh sam, diu trj hiu qua và 
quàn 1 bnh nhän lien tic, lâu dài 

- ChU dng huy dng các ngun lcc xa hi và sir h trci cOa các t chirc quc t trong cOng tác phOng cMng bnh khOng lay nhim 

- Tang cithng hoat  dcng th di,tc th thao thucng xuyên cCia nguii dan d phàng chóng các bnh không lay nhim. Phn d.0 dn näm 
2030 CO trên 50% dan s hoat dng th diic th thao thtthng xuyên 

S Van hóa va The 
thao và Du lch 

Các Sà, ban, ngành; các t chirc chInh trj - 
xa hôi; to chirc xâi hOi - nghê nghip; UBND 

cáo huyn, thj xa, thành phO 

4 Mitc tiêu 3.4: Tang ctthng d phOng va diu trl lam dimg các cht gay nghin, bao gm lm ding ma tOy và sr dicing các d ung cO cn 0 mirc gay hai 

Tnin khai xay dirng k hoach thi,rc hin Churing trInh/Chin luçic phOng chng va diu trj vic lam  di,ing các cMt gay nghin (k cã 
ma tOy) và sr diing d ung cO cn gay hai  giai  doan  20 16-2020 và t.m nhln dEn nãm 2030 theo huOng dn cOa BQ Y tE 

SO Y tE 

Các SO: Lao dng - Thucrng binh và Xa hi, 
Van hóa và Th thao, Thông tin và Truyn 
thông, Giáo dxc và Dào tao,  Cong Thuring; 
Cong an tinh; Dài Phát thanh truyEn hinh 

tinh; Báo BInh During; cáo të chOc chInh trj - 
xä hOi;  cáo t chac nghE nghip; UBND cáo 

huyn, thj xa, thành ph 
- Tang cuOng cong tác giáo dc, thông tin tuyên truyEn yE cOng tao phOng chEng vic lam  ding các chEt gay nghin và sCr ding Cáo dE 

uEng cO cEn gay h?i 
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So 
TT 

Nhçm vij 
Ci quan chü trI 

thirc hiên 
Co' quan phoi hqp thc hen 

z 
.fr: 

en i 
- çj 

2030 hang nàm tiep tuc kiem che va giam tai nan giao thông trên ca ba tieu chi ye so vu so ngtrii chêt so ngu&i bi thucing 

- \'.i Onh, cac cp, doàn th, t chirc chinh tn xä hOi  nêu cao ' thüc trách nhim trong vic tuyen truyn, 4n tong bâo 
.n giao thông trong các tang lop nhãn dan 

Cong an tinh 
Các S&, ban, ngành; các tó chCre chfrih trj - 

xã hOi;  t chrc xã hi - ngh nghip; UBND 
các huyn, thj xã, thành phó 

- 
DAy manh  cOng tác phi hqp vâi chInh quyAn dja phrnmg các cAp và các t chcrc xä hi 4n dOng nhân dan tIch cijc tham gia dam 
bão trot tir an toàn giao thông; tp trung xay dijng cac mô hinh "nhân dan tr quãn" vA bão dam trt tir an toàn giao thông tai  các khu 
dan cu, thôn, xóm, M dan ph6, nba ga, bAn Xe, bAn tàu... 

6 
Miic tiêu 3.6: DAn näm 2030, dam báo tA can toàn dan tdi cac djch vii chäm sOc scrc khOe sinh san va tmnh di,ic, bao gAm kA hoach hóa gia dinh, truyAn thông và giáo dic; Ing ghep st'rc khOe sinh san 
vào eác chiAn hrqc, chuong trmnh quAc gia cO lien quan 

- 
Kién toàn mang kri cung cAp dich vi chäm soc sirc khOe sinh san và tInh duc; tang cuzng h trq cho tuyAn xâ bAng nhiAu hInh thüc, 
dc bit ô nhng vOng khO khan; nâng cao trinh do can bô y tA thuc hin các chInh sáeh usu dai, bit phái bác si giOi vA vOng sâu, 
xa; nâng cao chAt hrçrng mO hInh tu vAn, cham sOc sirc khOe sinh san 

, 
Sa Y te 

Các SO: Lao dông - Thuung binh và Xã hOi 
Van hóa va Th thao Thông tin và TruyAn 

thong, Giáo due và Dào tao; Dài Phát thanh 
truyAn hInh tinh; Báo Binh Duong; các t 
chOc chInh trj - Xã hQi; cac th chOc nghA 

nghip; UBND các huyn, thj xa, thành ph 

- 

Tang curOng cOng tác giáo duic, thông tin tuyOn truyOn ye sOc khOe sinh san Va tinh diic, ke hoach hoa gia dinh. Tuyên truyOn, nang 
cao nhân thCrc cOa gidi trO, tiên tOi giàm t lé cO thai ngoài muOn 0 d tuôi vj thành niOn. KOt hqp tOt truyOn thông dai  chUng V1 
truyOn thông tnirc tiOp thông qua mng hrói cong tác viên dan sO; tang cuOng sO diing các phuxong tin truyOn thông hin dai  trong 
tuyen truyen 

- Tur van va cO chInh sách giám manh  t' l sinh con 0 tuOi vj thành niOn; nâng cao chat hrcmg djch vi cham soc sOc khOe tnrOc sinh dê 
dat thrc t l phiu nO duqc It nhAt 4 lAn cham sOc sOc khOe tnrOc sinh 

- Nâng cao vai trO cUa cong dng trong giám sat thrc hiên chInh sách, pháp lust, giáo dic tuyên truyAn vA sOc khôe sinh san và tinh 
d%ic, kA hoach hOa gia dinh 

Muic tiêu 3.7: Dam bào bao phO chäm sOc sOc khOe toàn dan, bao gm bão ye rOi ro tài chInh, tiAp cn the djch viu chäm sOc sOc khOe, thuc va vAc xin thiAt yAu, an toàn, hiu qua, chAt luçmg, trong khã 
nãng chi trã cho tAt cã mi ngir0i 

- TiAp tuic triAn khai các nhim vu,1, giái phap cCia chiAn hrcrc quAc gia bào v, chãm soc và nâng cao sOc khOe nhân dan giai doan 2011-
2020, tAm nhIn dAn näm 2030 

SO Y tA 

Các SO: Ke hoach và Dãu tu, Tài chInh, 
Thông tin và TruyAn thông; BHXH tinh; Dài 
PTTH tinh; các t chOc chinh tr! - xä hi; t 

chOc xä hi - nghA nghip; UBND các 

- Day manh cong tác tuyên truyên vA lc,i Ich cOa báo hiArn y tA và huy dng sir tham gia cOa ngtrOi dan trong vic mua bào hiAm y tA 
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So 
TT 

Nhim vti 
Coquanchütrl 

thuc hiên 
Co' quaii phi h'p thiic hin 

- Quãn l chat eh quy ch ké don, ban thu6c ti các quay thue, nhát là the quay thuóc tr nhãn, bão dam sr dmg thu& an toàn, hçip 1 

huyn, th! xä, thành phô 

8 Misc tiêu 3.8: Dn näm 2030, giãm dáng ké s6 ca mc bnh tr vong do các hOa chat dc hai  và ô nhim môi tnrmg không khl, nuàc và dat 

- 
Thc hin cáe giãi pháp kim soát o nhim tai  ngun, kim soát vic tuân thi nghiôm ngt the quy chuan 1c thut quc gia ye môi 
trueing và quy djnh cüa phãp 1ut ye kiem soát xà thai các hóa chat dOe hai gay ô nhim không khi, dat và nuàc. Tang cithng thanh 
tra, kiem tra, xr 1 nghiêm các vi pham ye xà thai gay o nhim không khl, dat và nuàc 

Sâ Tài nguyen và 
Môi tnthng 

Các S&, ban, ngành; các t6 chüc ehInh tr - 
x hi;t chic xa hOi - nghe nghip; UBND 

các huyn, thj x, thành phó 

- 
TAng ctthng vai trô giám sat cüa Mt trn T quc và the th chirc thành vién, the th ch(rc xA hOi, cong deng trong thc thi pháp lut 
Va bão v môi trirmg 

Mt trn T6 qu6e 
Vit N ti 

Các S&, ban, ngànli; çác t6 chCrc chinh trj - 
x hi; th ehüe xA hOi  - ngha nghip; UBND 

the huyn, thj xA, thành phô 

9 Miic tiêu 3.9: TAng cung thre hin Cong uâc khung cCa. Te chi'rc Y M the gii ye kiam soát thu6c ia 

- iiap t,ic thirc hin Chien hrçie quec gia phOng, cheng tao hai  thu6c lá dn nAm 2020. TAng cu&ng thrc hin cáo bin pháp ye thông 
tin, tuyen truyan, giao diic phong ch6ng tãc hai  cUa thu6c là 

SO'Ytê 

Cáo Si, ban, ngành; Dài PTTH tinh; Báo 
Binh Throng; the t6 chrc chinh trj - xAL hQi; 
t chc xA hOi  - ngha nghip; UBND các 

huyn, thj xA, thành phó TAng etr?ing thro hin the bin pháp ye thông tin, .tuyên truyen, giáo d%ic ye phOng ch6ng tác hai  cüa thu6c là. 

IV Mc tiêu 4: Dam bão nan giáo diic cO chat lu'qng, cong beng, toàn din và thCc aay các co hi hçc tp su6t del cho tat cã m9i nguOi 

1 Mc tiêu 4.1: Dan nAm 2030, dam bão tAt cá các tré em gái và trai hoàn thành giáo dic tiM hQc, giáo dijc trung hpc co s min phi, cong be.ng, cO chat hrçing 

- 

Thc hin cO hiu qua các da an cOaNgành Giáo diic- Dào tao  tinh Binh Dtrang ye thirc hin "Chian luqc phát triM giáo diic 2011-
2020", dA &rcyc UBND tinh BInh Duang phê duyêt nhi,r: Quy hoach phát triM Nganh Giáo diic- Dao tao  tinh Blnh Dixong dn nAm 
2020, Ka hoach xày drng trirng dt chuM Quec gia den nAm 2020, Xay drng xA hOi  hçc tp giai doan 20 12-2020; XI-I hOa giáo dio 
den nAm 2020... 

Si Giáo dic và Dào 

tao 

S K hoach Va Du flr; Sâ Tà1 chlnh, Sâ 

NOi vv; Sâ Lao dQng - Thuang binh và XA 
hOi, các th chcrc chfnh trj - xA hOi,  t6 chc xA 

hOi - nghe nghip, Uy ban nhân dan cáo 
huyn, thj xA, thành ph6. 

- Nâng cao chat luçng giáo dic tiau hçc và trung hQc co sà và tang cthng cong tác quán ly chat hrç'ng giáo d,ic tiau h90 và trung h90 
oosâ 

2 Mc tiêu 4.2: DCn näm 2030, dam b tat ca các tré em gái và trai dtc fip cn vài phát triCn, chAm sOc giai doan tré tho và giáo diic main non cO chat hrng dê tAn sAng buàc vào cp tiau h9c 

- 

- -
- 

- 

NAng cao nhn thrc cong deng, nhat là del vâi yAng sAu, yAng xa, hO nghAo ye sr cM thiet dei vài phát trien toàn din sc khôe Va 
tn tu cila tré tü giai doan trê thcc. 

CO chinh sách he trq thIch hp de bão dam các tre em nghêo, nhOm tré em có hoàn cành d.c bit cO diau kin tiep cn djch v,i chAin 
sOcgiaidontrethovagiaodicmamnon 8 

Si Giáo diic và Dào 

tao 

- ------------------------------- 

Cáo S&, ban, nganh; UBND the huyn, thj 
xA, thAnh phe 
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m 2030 dam bao tiêp can cong bAng cho tAt ca nam va nt d& vcn giao due nghe nghiAp và giao due dai hoc có cht 

chin luc dA ban hanh lien quan trn giao due dat hoc, blnh dang gith; Tang cug thuc hien chrnh sach ho 
sAch ngtthi nghèo ngurn trong hoan canh de bi ton thuong co dieu kien tiep can dich vu giao due dat hoc ' ' 

Luât GiAo dtic ngh nghip va Chin luqc phAt trin dy ngh thi kS'  2011 - 2020, bAo dAm Mt cA nam vA nü 
thành có nhu cu du có th tip cn djch vi,i giáo diic ngh nghip phii hcip 

eüa eAe co so giAo dic ngh nghip thông qua di mOi co' ch hoat dng cOa cAc co sâ nAy theo hirOng gän vOi 

chInh sách h trç- cáe di tuqng chInh sách, nguoi nghèo, ngithi trong hoAn cAnh d bj t6n thucmg, ngu&i 
tip cn dich vi giAo diie ngh nghip theo nhu cu 

lucmg va trong kha nAng chi tra 

- 
.. 

Sc Giao due va Dao 

tao 

S& Lao dung Thuong binh và XA hôi, Si K x . .. hoach va Dau tir, So Tai chinh, So' N91 vii Va 
Uy ban nhan dan cac huyn, th1 xa, thanh 

pho. 

.. quA cac 
trci các doi tirong chinh - 
theo nhu cau 

Thire hién hiêu quA 
thanh niAn va ngui trtr&ng 

NAng cao chat hrqng 
thj throng lao dQng 

TAng cuOng thirc hin 
khuyt tt cO diu kin 

• L d - 

Thucri ao
ng 

g hôi 

CAc S: K hoach VA D&u tu, tAi chInh, Giáo 
diic vA DAo tao,  NQi vi, các t chjrc chinh trj 

- xA hi, t cht'rc xA hOi  - ngh nghip, Üy 
ban nhân dAn cáe huyn, thj xA, thAnh ph& 

- 

- 

Miic tiêu 4.4: Dn näm 2030, tAng dáng k s lao dng cO cAe lc nAng phO hçrp vOi nhu Mu thj trirOng lao dng d có vic lam tht va 
lam chU doanh nghip 

- 
Dy manh  dào  tao  nglM cho lao dng nông thôn, gn dào tao  ngh vài chin lirçe, k hoach phAt trin kinh M - xA hQi, quy hoaeh  xAy 
dvng nOng thOn mâi, giAm ngheo bn vung VA dAp ong nhiém vu tái co Mu ngAnh nông nghip. Tip tiic thi,rc hin hiu quA D an 
dào tao ngM cho lao dQng nông thOn dn nAm 2020 Sâ Lao dng - 

Thuong binh và XA 
hi 

- Huy dng khu virc doanh nghiêp tham gia vAo qua trinh xây drng vA thrc hin eAe chuong trinh dào tao  nghA nghip, dAnh giA, cAp 
chUng chi nhm nAng cao thuc tin va thuc hin dko tao  nglM theo nhu Mu xä hOi,  nhu Mu thj truong lao dng cAa doanh nghip 

Muc tiêu 4.5: nAm 2030, dAm bAa tip can bInh d&ng trong giáo due vA dao tao, dAo tao  ngh nghip cho nhng ngthi d bj Mn thirong, bao gm CA nhng ngiroi khuyét tat, ngithi dan tc va trè em 
trong nhttng hoàn cAnh d bj Mn thirong 

- 
• .. . , ,. • -, ,. 

Mci rpng giao diic nghe cho cAc dot tucmg chinh sach, nguoi ngheo, can  ngheo va quan tam giao diic nghe phu hçip cho nhung ngiici 
khuyt tat. 

Mijc tiêu 4.6: Dn nAm 2030, bàn dAm rang Mt ca nhthig ngtxoi hçc &re trang bj nhng kian thoc vA k5 nang Mn thiat da thAc day phAt 

Duy tn lng ghép cAe nQi dung va phAt trian ban v0ng va li Mng ban vQng, quyan con nguoi, bInh dang giài, ngAn chin VA ch6ng 
bao Iirc, cOng dAn toAn Mu và tOn tr9ng sr da dng vAn hóa trong ni dung chuong trinh giAng day & tat eA eáe M h9e 

SâLaodng- 
Thuong binh 

hôi 

. 
Cac So', ban, nganh; UBND cac huyn, th1 
xA, thành ph 

6 trian ban vOng 

- 
So Giao due và Dao CAc SO, ban, ngAnh; UBND cAe huyn, thi 

9 
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TT 

Nhiêm vu 
Co quan chü trI 

thuc hiên 
Co quan phi hçp thiyc hin 

- Tang ci.rong nOi  dung có tIith thixc tin, thth huóng và s dicing phixcmg pháp giáng dy hin di, có sr tham gia cüa ngirii hçc 

to xa, tflanfl pno 

V Mic tiêu 5: Dt tirçc bInh ding v gi6i, tang quyn và to co hQi cho phy nfr và Ire em gái 

I Myc tiêu 5.1: Giãm thiu, tiM tài chm dCrt cáo hInh thCrc phn bit d6i xir vài phi nit và tr em gái trong mci linh vijc và & mci ncii 

Tip tçic thc hin có hiu qua ChMn luqc quc gia v bmnh dng giori giai doan 2011-2020; D an phông ngra và üng phó vài bao 
li,rc trén cc sâ gió'i giai doan 2016-2020 và tm nhin ctn nàm 2030 Sâ Lao dng - 

Thucmg binh và Xa 

hOi 

Cáo S&, ban, nganh; UBND cáo huyn, thj 
xä, thành ph6 

- 
Xay drng và t ch(rc thi,rc hin dr an h6 trçr thyc hin cáo mi,ic tiêu qu6c gia v blnh dng giài (Cluxang trinh mic tiêu phát trin h 
thMg trçi giüp xa hOi giai doan 2016-2020) 

2 Myc tiêu 5.2: Giàm dáng k mci hlnh th(rc bao  l%rc di vâi phi nit và trê em gái noi cong cong hoc noi riêng ttr, bao gm cá vic mua ban, bOc lot  tlnh d%ic và cáo hlnh thCrc bOo lot  khác 

- COng có hoat dng báo ye trê em di,ra vào cQng dng. Xây di,rng, cOng c các loai hlnh ca s& cung cp djch vii báo v tré em dáp (mg 
yêu cAu cong tác báo v tré em 

- 
T ch(rc tMp nh.n và quán 19 tru&ng hçip dM vâi tré em c&n sr can thip trçr giOp và k& n61 djch vi bão vO,  chäm soc trê em, dam 
bão sr an toàn cho tre em, tu vn, tham vn, tn lieu phic hi tam 19, th cMt cho tré em cO hoàn cãnh d.c bit, trê bl xám hi, bj ban 
lc, tré cO nguy ca rcyi vao hoàn cãnh däc bit duc tip cn vài các djch vi giáo dc, y t, cáo phOc Icii xa hOi khác khi cO nhu cu 

S&LaodQng- 
Các S&, ban, ngành, doàn the; UBND các 

- Xây dmng và 4n hành h than c so dit lieu d giám sat vic thrc hin pháp 1ut d6i vOi v.n d bao  lrc phi nit và trê em gai, bao 
g6m cà vic mua ban, bOc let, lam  di,ing tmnh d%lc và các hinh thCrc bOo lot  khác 

Thixcing binh và Xã 

hOi 
huyn, thj xä, thành phó 

- Tang cuOng tuyên truyn, nOng cao nhn th(rc v pháp I4t nhm ngän chn và han  ch  bao  lc xày ra d6i vOl phi nit và tré em. Vn 
dng xã hOi  thc hin phong trào "phông, ch6ng xãm hai  tinh dic ph%1 nit và trá em gal" 

- Xây dmng chién lucic, k hoach phông, chMg mua ban ngithi tai  cong dng dn nàm 2030 

M tc tiêu 5.3: Han  ch tiM tOi xOa bO cáo hO tic nhtr tao hôn, k& hon sOm và hon nhân Cp buOc 3 

- 

- 

Tang cuOng tuyên truyn, ph biM, giao d,ic, nang cao nhn thrc v tao hal,  hu qua và h li,iy do tao hOn, hon nhân cn huyt gay 
nén tai  nhüng vOng cO t9 l k& hon sthn, ouOng ép k& hôn, cixông ép IY  hOn cao 

S&VänhOavàTh 

Các SO: Lao dng - Thi.rmig binh và Xa hOi, 
Thông tin và Truyn thOng, Giáo diic và Dào 

Xáy dmg và 4n hành mO hinh "nguOi me mu mi,rc" dành cho trê em gal d xOa bO tao hôn, kt hon sOm khi chua dO khã näng lam 
mc an toàn va bão dam tuang lai cho con; mô hInh "gia dinh tOi yêu" dành cho nam, nit dA thành niên d xOa bO hon nhân ép buOc cO 
nhi&unguycabao1rc 

thao và Du lich 
tao; Ban dan tOo;  Tinh doàn; HQi LHPN 

tinh; cáo tO chOc chinh trj - xä hOi;  UBND 
cáo huyn, thjxa, thành ph 



Nhiêm vii 
Car quan :hL! tn 

Car quan phi hQ'p thiyc hin 

4 
j4!  , ' ilnh dang trong viêc no! trc va chãm soc gia thnh cong nhân viêc no! tra va chäm sOc không &rcfc tra phi tang cixong cac dich vu cong cong co so ha tang va chinh sach bao tro 

ci gia dmnh, chain sOc trê em 

• 

- Giáo e . - n truyen, nang cao nhn thuc cua xa hçi ye vai tro va tam quan trQng cua cong vice chàm sOc khong duçic tra phi và 
cong vic nhà; nâng cao nhn thirc v binh ding chia sé trách nhim trong trng gia dinh. si Lao dông - 

Thircing binh và Xa 
h -. 

9! 

S& VAn hóa và Thô thao và Du lich; UBND 
. 

cac huyçn, th1 xa, thanh pho 

- Xây dung va nhân rng mô hinh cii the hóa nguyen tAc "các thành viên nam, nü trong gia dInh có trách nhim chia sé cong vic gia 
dinh" theo quy djnh cüa Lut Binh d.ng giOi. Tang cirOng sir tham gia cUa nam giâi trong chia sé vic nba 

5 Mic tiêu 5.5: DOm bão sir tham gia dy dO, hiêu qua, và cci hi bInh ding tham gia lAnh do cOa ph9 ntt tAt cà các cAp hoch djnh chInh sách trong di s6ng chfnh trj, kinh té, xA hi 

- Hoàn thin cci ch hin hành trong tuyAn chçn, d bt can bQ lAnh do các cAp theo huong bInh d&ng giài 

So Ni 
Can Sâ, ban, nganh; các to chirc doàn the; 

UBND các huyn, thj xA, thành ph 
- Dun tiéu chI ye cOng tAn can b n( trong dánh giá, kiêm diem hang nAm cAn cci quan 

6 M,c tiêu 5.6: Baa dam tip cn ph c.p di vOi sOc khOe sinh san và tinh dic, quyn sinh san 

- 
Tang cirOng cOng tác giáo duc, thông tin truyên truyAn vA tinh duc, kA hoach hOa gia dInh. Nang cao nhn thOc, trang bj kin thOc cho 
ph9 n&, dc bit là ph nt d tui 15-49 tui v vic tr quyAt djnh trong quan h tinh d9c, sO ding các bin pháp trOnh thai vA chAm 
sOc sOc khôe sinh san 

• ci te 

Các SO, ngOnh; Hi LHPN tinh; Tinh doOn; 
Dài PTTH tinh; các to chOc chInh trj - xA 
hOi; t chcrc xã hi - nghA nghip; UBND 

các huyn, thj xA, thành phô - 
MO rông và nâng cao chAt lug chirong trInh giáo due dAn s, sOc khôe sinh sAn, sOc khOe tinh d9c và kA hoch hOa gia dInh; t 
vAn, giáo d9c giOi tInh trong và ngoài nba tnrOng cho nam/nO vi thành nien vO thành nien • 

- NAng cao chAt Iuqng các djch vii tir vAn, chAm soc sOc khOe sinh san 

Mic tiêu 5.7: Dam bAo tAt cA ph9 nct, däc bit là phu nO nghAo 0 nOng thOn, phu nO ngtrOi dOn tc thiAu s cO quyAn binh dâng vOi các ngun 1irc kinh tê, dirge tiAp c.n quyên sO d9ng dAt, quyAn sO hOu 
các tài sOn khác, dich vu tài chInh, quyAn th0a kA và tài nguyen thiAn nhiAn, phO hgp vO'i phOp lust quc gia 

- 
Dam bOo tham muu UBND tinh tin hành thuOng xuyen vic thrc hin rà soát, kiAn nghj diAu chinh các vAn bàn pháp lut, chInh 
sách hin hành theo hixOng dOm bào bInh dng trong tiAp cn cAc ngun 1irc kinh tA. DAm bOo tAt cã cOc van bàn quy phm cO lien 
quan vA giOi phài duc dánh giá tác dng vA kinh tA, vA giOi trong qua trinh xAy drng van bàn 

— — 

SO Tu pháp 

Các SO: Lao dng - Thircing binh và X hi; 
Tài nguyen và MOi trirOng; NOng nghip vA 
PINT; MTTQ Vit Na.m  tinh; Dan dOn tee; 
l-1i Ll-IPN tinh; cac to chcrc chInh tr - xA 
hi; tO chOc xA hi - nghA nghip; UBND 

các huven. thi xA, thAnh nhô 

- 
TAng ctthng don dAc viêc thuc thi chInh sách, theo dOi th-irc hiAn chinh sAch trAn thirc tA theo chOc nAng. DAm bOo sij tham gia gop ' 
cAn Mat trn T quc Viêt Nam, các th chOc chInh tn - xA höi, t chOc xA hi - nghA nghip có lien quan trong qua trInh xAy dirng 
vAn bàn quy ph?m pháp Iuãt 

11 
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TT 

Nhien vu 
C quan chU trI 

thic hien 
C quan phoi hp thuc hien 

- Ph6i hçrp chat chë vài các ci quan lien quan, các th chcrc chfnh tr - x hi, t chcrc xà hi - ngh nghip trong qua trinh xây dmg va 
thrc hin chfnh sách, pháp lut nhm th(ic dy binh dâng giài và trao quyn cho tat cã phi,i ntr và trô em gái 

- Thain mtru UBND t1nh xay drng và ban hành chinh sách tao  diau kin cho phi ntt tiap cn thông tin, vn vay d phát trian kinh t& 
Xây drng chinh sách h trq phçi nft lam doanh nghiêp nhô và crc nhO, các 1oi hmnh tp tha 

Si K hoach và Dau 
tu 

Các S, ngành; Hj LHPN tinh; Ngan hang 
Nba nirâc tinh; các th chfrc chinh tr - xa hOi; 

t6 chirc xã hi - ngh nghip; UBND các 
huyn, thj x, thành ph 

8 
Muc tiêu 5 8 Nâng cao viêc sr dung các cong nghe tao thuân lçii, dác biêt la cong nghê thông tin và truyên thông de thuc day viêc trao quyén cho phu nit Tao dieu kien cho phu nit dtrcc tiap can và su 
ding cOng ngh thông tin và truyM thông 

- 

Xây drng và dixa vào hot dng Trang thông tin din tr Hii Lien hip phi nit tinh BInh Ducxng nhim tao  kênh cung cap vàtrao dôi 
thông tin v tlnh hinh hoat dng Hi, tlnh hlnh kinh th - xà hôi tinh, tlnh hInh san xu&t kinh doanh trong tht ca các 1mb vuc cong 

. . nghiçp, nOng nghicp, dch vu; dac  bit chu tr9ng den nÔi dung pho bien các chinh sách, phãp luat lien quan den phi nix và các ky 
näng c.n thi& dành cho phit nit 

HOi Lien hiêp phii 
nu tinh 

S Thong tin và Truyen thong 

VI Miic tiêu 6: Dam bão dy dü và quail l bn vUng tài nguyen nuóc vã h thông 4 sinh cho tat cã mci ngirôi 

1 Mtic tiêu 6.1: Dn nãm 2030, dam báo khã nang tip cn day dü va cOng bang vOi nuàc u6ng sinh hoat an toàn, trong khà nang chi trà cho di cã m9i ngixYi 

Hoàn thin cci ch chInh sách v cap mràc nông thOn, dam bão tAt câ. mci ngu&i dan ducic tip cn dAy dü và cOng bng vài nuâc 
u6ng và nuâc sinh hoat. 

Scr Nông nghip và 
PTNT 

cac SO, ban, nganh và UBND các huyn, th! 
xä, thành ph6 - Nghiên c'ru, chuyen giao cong ngh xfr 15' nixOc sach,  nuOc mn cho nguOi nghèo, nguOi dan tai  các ving dc bit khO khàii 

- DAy mnh xâ hi hóa câc hoat dng bâo 4, quãn 15', phát triAn ngun cap nuOc và cung Ong djch vii rnthc sach  nông thôn 

- ChU tn ph6i hç vOi các SO, ngành thAm djnh và quan 15' giá niiàc sch dam b khã nang chi trã cho tat cã mcii nguOi. SO Tài chinh 
Các SO: Nông nghip và PINT, Tãi nguyen 
và MOi tnrOng; C%lc Thua tinh; IJBND câc 

huyn, thj x, thành ph6 

2 
Myc tiêu 6.2: Dn nàm 2030, dam bão tip cn cong bAng các cong trinh và diu kin 4  sinh phO hqp cho tAt câ mci ngithi, d.c bit chO 5' dan nhu cAn cOa phii nit, tre em gái, ngithi khuyat tt va d6i 
tugng da bj tn thuang; chAm dfrt di 4 sinh ngoài trOi; 100% s hQ gia dinh cO nhà tiêu hgp 4 sinh 

- Ihtrc hin xã hôi hOa, cO chinh sách iru dai d61 vâi doanh nghiêp dAn tu vào ye sinh cOng cong. 

SO Xây drng 
Các SO: Ke hoach và Dau tir, Tãi nguyen va 
Môi trithng Y t các d chirc chfnh tn - xã 

hi; UBND các huyên thi x, thành ph - Ho trçi và tang cixOng sr tham gia cua các tO cht'rc xà hi, cong dong da phuang nham cai thien quan ly 4 sinh. Thuc day cal thiçn 
cac dièu kin 4  sinh cong cong phiic vii phi nit, tré em gái và ngtr&i khuyat tt 

Myc tiêu 6.3: Dan nam 2030, cãi thin chAt hrqng nu0c, kiam soát các ngu8n gay ô nhim; chain dfrt sir dung các hOa chat dc hai  trong 
nhim ngun nrOc và lam suy giám da dng sinh hoc; 100% nirOc thai nguy hai  dirqc xCr 15', tang 

1
cth'ng tai sCr diing nixOc an toàn 

san xuAt cong nghip, nOng nghip và nuOi trng thOy san gây o 
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i a ts xay dimg van hành he thong thu gom xis ly nuâc thai tap trung tat cac do thi bat IV trcl len Dira chi tieu 
- h / hng xix ly nisoc that tap trung vao quy hoach kê hoach sir dung dat cac cap quy hoach chinh trang phát 

J is tp trung, khu, ctm cong nghip. S Xây disng 

Các So Tat nguyen va Môi trtrcmg, Ke 
hoch va Dâu tis, Nong nghip va PTNT, Tài 
chInh, Cong Thuxmg; UBND các huyn, thj 

xa, hanh pho 
- B su -a.. chuyên ngành thoát nisOc, các ni dung quy hoch thoát nuàc trong quy hoch phát triên do thi thIch irng vi bién 

dMkhihâu. 

- Ti ch cue kim tra, giám sat, ngän chän các ngu6n gay ô nhim mOi trI.rmg, các ch tài minh me nhm xir 1 vi phm 

T a alnguyefl va 
g 

Các Sâ: K hoch và Du tir, Tài chInh, 
Nông nghip và PTNT; Cong Thtrcrng; 

UBND các huyn, thj x, thành ph6 

- Ap diing ch d quan trc tir dQng, lien tic và giám sat chat chë nisó'c thai tr các khu, cim cOng nghip, các doanh nghip và bnh 
vin theo quy djnh 

- Xä hi hOa du ttr thc hin các chuang trInh, dix an cái to, phuc hi các ao, h, kênh muong, don song trong dO thj, khu dan cix 

- 
ChO tn phM hop vâi các S&, nganh tham misu UBND tinh thông qua HDND tinh ban hành phi nithc thai sinh hoat theo tInh hInh 
th%rc ttai dja phuung (Di vOi nuàc thai cOng nghip dirqc quy dinh tti Nghj djnh 154/20 161ND-CP v phi bão ye mOi trtr&ng d& 
voi nixoc that). 

Sâ Tài chinh 
, . .. . 

d;U ;n xã,thànhphô 

Mc tiCu 6.4: Dn näm 2030, tang dáng k hiu qua s1r ding nuàc trong tt cà các linh c, dam bào ngun cung nixâc sach  bn vting nhm giài quyt tInh trang  khan him nuOc, giám ding k s6 ngtthi 
chiu cãnh khan him nrnic. Bão dam viêc khai thác nithc khOng vuot qua ngung giâi han khai thác, không visqt trt hrqng có th khai thác 

- Kim soát chat chë viêc khai thác nuOc mt, khoan thäm dO nuàc duOi dat, và các hoot dung gay ô nhim ngun ntthc. Tang cis&ng 
bào v ngun nuâc dr trt Sâ Tài nguyen và 

Môi trtrxng 
Các S&, ban, nganh; các t chac chinh trl - 
xa hi; UBND các huyn, th xä, thành ph 

- Truyn thông nâng cao nhn thirc cOa cong dng v bão v ngun nuOc 

5 Mic tiêu 6.5: Dn näm 2030, thrc hién quãn 1 tang hqp tài nguyen rnràc theo luu vrc sOng, bao gm Ca ngun nisâc xuyen biên giâi thông qua hçip the quôc tê 

- C.p nht, diu chinh Quy hoach tài nguyen ntrâc tinh Binh Dirong 

SO Tài nguyen và 
MOi thrOng 

Các SO, ban, ngành; UBND các huyn, thi 
xa, thành phO 

• - Tang cthng kim soát 0 nhim ngun nixàc, chO trQng kim soát 0 nhim bisu vtrc song 

- Kim soát chat chë vic xây dung va vn hành các nhà may thOy diên, han  ch ti da các tác dng tiêu circ di vOl mOi. thrOng và sinh 
ké cOa ngisOi dan xung quanh 
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thic hiçn 
Co quan phoi ho'p thuc hien 

6 MLzc tiêu 6.6: Dn nàm 2030, bào v và phic hi các h sinh thai lien quan den rnràc 

- Thirc hin ding b các giai pháp phông, chng ô nhim ngun rnnc và bâo v tInh toàn vçn cüa h sinh thai thüy sinh. 
Sc Tài nguyen và Các S&, ban, ngành; cáct chüc chInh tn - 

- Tang cir&ng vai trè c6a cong dng trong vic phiic hi và bào v các h sinh thai 

Môi truàrng xa hQi; UBND các huyn, thj xa, thành ph6 

VII Misc tiêu 7: Dam bão khã nàng tiep cn ngun nàng luqng ben vüng, dáng tin cay vO có khO nuIng chi trã cho tOt CO mci nguO'i 

Miic tiêu 7.1: Den näm 2020, ca bàn 100% h gia dinh dtrcic tiep cn vài din; den nAm 2025 dt 100%; den nàm 2030 dam báo tiep c.n toàn dOn d6i vâi cáo djch vii nang luvng trong khá nng chi trã, 
clang tin cay và hin dai 

- 
T chrc thuc hiên hiêu qua Quy hoach phát trien diên luc tinh BInh Dtrcing giai doan 2016-2020, tern nhin den nm 2035 ban hành 
kern theo Quyet djnh s 326/QD-BCT ngày 03/02/2017 cOn B Cong thucrng. Trien khai thc hin ice hoach sCr diing nang luvng ti& 
kim và hiu qua trên da bàn tinh Binh Duang glal doan 20 16-2020 

Sâ Cong Thircrng 
Các Sâ, ngành co hn quan; UBND cáo 

2 Misc tiêu 7.2: Den nAm 2030 tAng clang ke l nAng hrcing tái tao  trong t6ng tiêu thii nAng krcrng sa cep cOn quc gia 

- T chcrc thrc hin hiu qua Chien hrqc phát trien nAng luçing tái tao  Yit Nam d&i nAm 2030, tarn nhIn den nAm 2050. lfu tiên deu 
và scr di,ing nang luçing tái tao;  ket hqp thirc hin de an thánh ph6 thông minh tinh Binh Dixcng. 

- Huy dng ngun 1irc trong va ngoài ntrâc cho phát trien ngun nAng hrqng tái tao;  xây drng ca che chlnh sách khuyen khich, tao  dieu 
kin cho mpi M chfrc, cá nhân du tix cho nAng llrçng tái tao 

s& Cong Thi.rang 
Cáo S, nganh có lien quan; UBND các 

huyçn, th xa, thành phO 

- Tang cng hqp tao quec te de tao  dieu kin tiep cn vâi nghiên cOn và cOng ngh nAng krgng sach,  bao g8rn cã nAng hrng tái tao 

Myc tiêu 7.3: Den nAni 2030, tAng gep dôi t6c d cái thin hiu qua s di,rng nAng ttrqng; giárn tiêu thii din 10% so vói kjch bàn ca sâ 3 

- Thc hin kiem toán nang hrng dei vâi mi d6i ttrçing sr ding nAng hxçing. Tang cith'ng vic giám sat, dánh giá hiu qua s ding 
nAngkrçing 

- Xây drng và thrc thi chInh sách h trq doanh nghip nhO va vüa trong tiep cn ngun lrc deu tir dir an sCr ding hiu qua nAng hrçing 
và thc hin cáo dir an san xu&t sach  han 

- . . S . - . - Xay drng hç thong thong tin cp nhat tinh hinh su ding nAng krçcng cua các nganh/doanh nghiep thong qua long ghep m9t so chi tieu 
ye sr dicing nang krçrng trong báo cáo doanh nghip hang nArn 14 

. So Cong Thuang 
Cáo SO' nganh cO lien quan UBND cáo 

hu en thi x thành hó y• , a, p . - 



Tf 
C quan thu tiì 

Co' quan phi h9p thirc hin Nhiêm vu 

khoa h9c trong sx ding then, giam thiu t& da then näng tieu thu phan du nng hxcmg then tieu thu qua 

- cthjg cô tuyen truyn, nâng cao nhn thfre v si'r ding ti& kim và hiu qua näng lircing trong san xu&t và sinh hot 

Mc tiêu 7.4: D&i nm 2030, mi rng c si ha tang va nãng cap cong ngh d cung cap djch vii nng hrqng hin dai  và ban vng cho tat cã mci ngu&i, dc bit cho câc vüng kern phát trian, vüng sâu, 
viing xa, vüng nCii và hãi dão 

- Tip tac  trian khai hiu qua Quy& djnh s 208 1/QD-TTg ngày 08/11/2013 cOa ThC tuOng ChInh phO va phé duyt Chucing trinh c&p 
din nông thôn, mian ni và hãi dão giai doan 20 13-2020 

Sa Cong Thiro'ng 
Các S, nganh cO lien quan; UBND các 

huyn, thj xã, thành ph6 - 
Tang cixong sr dung các ngun nang lirçrng mài và tái tao  d cap cho cãc khu vçrc vüng sâu, xa. Xây dmg c cha quãn 1 d duy fri 
và phát trian các ngun din a nhng khu virc  nay. Trian khai sang kian lang 100% näng lirqng tái tao  da thic day nghién , an 
và (mg dung nAng hmcmng tái tao. 

Huy dng các ngun lire d&u ti cho các dtr an nàng lircnig nông thôn da gop phan phát trian kinh th và xOa dOi, giãm nghèo cho các 
khuv,rcnày 

VIII Myc tiêu 8: Dam bão tang trirO'ng kinh t bn vü'ng, toàn din, lien tyc; tyo vic lam dy dü, nang suãt vã vic lam t6t cho tt cã mci ngu*i 

I Mac tiêu 8.1: Duy fri tang truâng GD? binh quan dau ngrôi tang 4-4,5%/nam; tang tnr&ng GD? bmnh quân hang nam 5-6%.• 

- 
?h6i hqp và trian khai hiu qua k hoach s 5845/KH-UBND ngày 22/12/2017 can UBND tinh va trian khai thc hin Chirmig trInh 
hành dng s 58-CTr/TU cCa Tinh Oy trian khai thirc hin Nghj quy& s6 11-NQ/TW ngày 03/6/20 17 cUa Hi nghj ia.n thu 5 BCH 
TW khOa XII ye hoàn thin the che kinh t thj tnthng djnh h.rO'ng xã hQi chC nghia Sà Ke hoach và Dau Các S&, ngành cO lien quan; UBND các 

- Tiêp tic thirc hin có hiu qua K hoach phát triên kinh t - xâ hi tinh BInh Duang giai doan 2016-2020. Phân dâu giai doin 20 16- 
2020, tang trtrâng GRDP cUa tinh dat  bInh quãn 8,3%. GRDP dau ngixi den näm 2020 dat  142,6 triu dng. 

tu huyn, thj xa, thành pM 

2 
Myc tiêu 8.2: Tang nang suet lao dng thông qua day manh  chuyan dich co' cu kinh t& chuyan d6i mô hinh tang trtrâng, nâig cap và di mài cOng ngh, tp trung vào các ngành tao  giá trj tang cao và 
sfr diing nhieu lao dng 

- 

Tiep tixc thuc hiên cO hiu qua ke hoach s6 1648/KH-UBND ngay 3/5/2017 ye thc hin nghj quy& s 27/NQ-CP cOa Chinh phO 
thirc hin Nghj quyet s6 05-NQITW ngày 01/11/2016 cOa Ban chap hânh Trung uang Dãng khóa XII ye mt se chO tnrang Ian, chmnh 
sách Ian nhm tiCp tue di mài mô hInh tang truOng, nang cao chat hrçing tang tru(mng, nang suet lao dng, s(mc canh tranh cOa nan 
kinhtC 

So K ho?.ch  và DCu 
tu 

Các S(m, ngành cO lien quan; UBND các 
huyn, thi xa, thành ph6 

Myc tiêu 8.3: Tang cung các chinh sách h trq các hoat dng san xuat cO nang suet cao, tao  vic lam t6t và ban vng, ha trq lam chü doanh nghip, phát minh va sang tao;  chInh th(mc hóa va tang 
tnr&ng các doanh nghip vi'ra nhO và siêu nhO, gem cà thông cjua vic tiep cn các djch vy tài chinh 
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SO 
IT . Nhim vi 

Co quan thu fri 
thuc hiên 

Co quail phi hçp thi.i'c hin 

- 
Ph& hçirp và trin khai hiu qua k hoch 58441KH-UBND ngày 22/12/2017 cüa UBND tinh v trin khai th%rc hin Chuang trInh 
hành dng s 57-CTr/TU cüa Tinh üy trin khai thc hin Nghj quyt s 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 cüa Hi nghj 1n thir 5 BCH 
TW khOa XII v phat trin kinh th ti.r nhán trer thành dng 1rc quan trcing cüa nèn kinh té S& K hoach  va EIu 

. . . 

Các Sà, ngànhcO lien uañ; UBNJ các 
huyn, thj-x, thành ph 

- 
Tri&n khai cáo giái pháp h trçir doanh nghip nhO và vera theo quy djnh cUa Lut H trcl doanh nghip nhO và vera tp trung vào các 
giai pháp h trq doanh nghip nhO và vra chuyn diM t h kinh doanh cá th, h trq mt bang san xut. 

ti.r 

4 Misc tiêu 8.4: Dn nm 2030, tang dn hiu qua sfr diing ngun lrc trong san xut và tiêu thi, giám tao dng cOa tang tnrâng kinh t len môi tnrmg 

- 
Tuyên truyn, vn dng cài tin quy trinh quán l', rng dimg và chuy&n sang cong ngh such, tái sr dung và tái ch ch.t thai, giám 
thiu phát sinh chAt thai và o nhim môi tnthng. 

Sä Khoa h9c và 
Cong ngh 

Sr Cong Thucmg 

Các Si, ngành lion quan; Dài PITH tinh; 
th chCrc chInh fri - xä hoi; th chüc xa hi - 
nghA nghip; UBND các huyn, thj xâ, 

thành ph6 

- 
Tang cirèng si'r dicing các nguyen 4t 1iu, nàng Iuqng tái tao,  san phAm than thin môi tru&ig; duy trI tInh bn vfing cüa h sinh thai 
tai tAt cá các khâu trong vOng d?xi sOn phAm 

- 
Tang cumg truyAn thOng, nâng cao nhn thüc vA tiêu dung bAn vng; thay diM hành vi san xuAt và tiOu dOng; phát triAn chui cung 
0ng cáo sOn phAin, djch vii than thin môi trithng; thirc hin hiM s6ng xanh, 16i s6ng bAn vttng theo hiróng giOm thiAu, tái chA, tái si 
diing chAt thai 

- Xây drng và triAn khai kA hoach thçrc hin dA On thOnh pM thông minh trong linh virc báo v môi tnr?mg 
Sr Tài nguyOn và 

Môi trithng 
Các S&, ngOnh cO liOn quan; UBND các 

huyn, thi xO, thành pM 

5 Misc tiOu 8.5: DAn näm 2030, tao  vic lam dy dO, näng suAt và vic lam t6t cho tAt cá nam và nti,bao gAm ca thanh then, ngtthi khuyAt tt vàthti lao ngang bAng diM vOi•cáo loai cong vic nhu nhau 

- 
Xây drng vã t6 chrc thc hin dr On phát triAn thj truxng lao dng và DA an h trçi phát triAn thông tin thj tnr?Yng lao dng và giãi 
quyAt vic lam tinh BInh Duong dAn nàrn 2020 SOr Lao dng - 

Thirong binh và X 
hi 

Các Sii, ban, nganh; UBND cáo huyn, thj 
xa, thOnh ph6; NgOn hang ChInh sách xâ hOi 

tinh 
- Huy dng các ngun lc dA tang von Quy quoc gia M trcl vic lam, thông tin thj tnrrng lao dng, djoh v vic lOm 

6 Mtic tiOu 8.6: Den näm 2030, giàm dáng kA t5' l thanh thOn khOng cO vio lam 

- 
TriAn khai thrc hin cO hiu qua nhim vi giái quyAt vic hOrn, dam báo s6 lirçrng vic lam mâi thxçic tao  ra hang narn &rqc giao tai  
quy hoach phát triAn nhOn lrc tinh Blnh Ducmg thOri k5' 2011-2020 ban hành kern theo QuyAt djnh s6 926/QD-UBND ngày 
09/04/20 12 cOa UBND tinh. . . 

. S& Lao dng - 
Thtrong binh vàXa 

hi 

Các Sà, ban, ngOnh có lien quan; UBND cáo 
huyn, thj xâ, thành phó; 

7 Misc tiêu 8.7: Thtrc hin kjp thi và hiu qua cáo bin pháp dA xóa bO lao dng Op buc, chrn dirt nn buôn ngri, ngän chn và xóa bO lao dung trO em duài mci hInh thrc 
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- dn cua Bo Lao dong - Thixong binh va Xä hoi khi co dê nghi gop y sira dôi Luat, van ban quy pham phap luat 
, tre em nhàm ngän chan va xix ly hieu qua cac hanh vi SU dung lao ctong ep buoc buon ngirn và lao dong tre Sa Lao dng - 

Thrnng binh vàXà 
. 

h91 

Cac Sci, ban, nganh; UBND cac huyçn, th 
xa, thành pho 

- TOng cung cong tác tuyOn truyên, giáo diic pháp luât lien quan dn lao dng trO em, nan  buôn ngui và lao dng ép buc 

8 Mijc tiêu 8.8: Bào v quyên lao dng; dam bâo môi trithng lam vic an toàn cho tt cá ngui lao dng, dc bit là lao ding nil di cu và lao dQng lam vic trong khu vrc phi chinh thirc 

- Thirc hin theo huàng dn cOa B Lao dng - Thucmg binh va Xã hi khi có d nghj gop ' sra di Lust; tOng ci.thng cong tác kim 
tra tii các doanh nghip hang nOm d huOng dn va xr l d6i vai các vi pham, dam báo thc thi pháp lust v an toàn lao dng 

S& Lao dng - 
Thucxng binh và XO 

hti 

Các Sâ, ban, nganh; UBND các huyn, thj 
xO, thành phéi; các doanh nghip trên dja bàn 

tinh 
- TO chirc huân luyn an toàn ye sinh lao dng cho cac dôi tuçing dang lao dng trOn dja bàn tinh. Th?c hin h thông báo cáo thông kê 

các vu1 vic và sO nguôi thuung vong do tai nan  lao dQng 

- Tang cls&ng cong tác tuyôn truyn, giáo duic tai  doanh nghip va nOng cao trách nhim cüa chO doanh nghip, ngusi sr ding lao dng 
v báo dam an toàn cho ngtri lao dng 

9 Muc tiêu 8.9: Dn nOm 2030, phát trin du ljch bn vilng, tao vic lam, tao  san phm và djch vti du llch  cO khá näng canh  tranh vOi cOc nuOc vàth giOi; thOc dy quãng bá san phm du Uch dja phwng 

- 
Dy manh  ngành du ljch cOa tinh, bao gm du ljch yen sOng Sài GOn, du lich nghi duilng, du ljch ljch sfr, vOn hOa va cac loai hinh du 
lich khác. Day manh cOng tác quáng bá, xOc tin du ljch trong và ngoài nuOc, xOy dung và phát trin các san phm du ljch m&i; tO 
chirc dOo tao  phát trin ngun nhân li,rc phic vu du ljch; dam bào cong tác báo v mOi trtrng du ljch. SO VOn hóa và Th 

thao và Du ljch 
COc Sâ, ban, ngành; UBND cOc huyn, thj 

xO, thành ph; 

- KOu goi các ngun krc du tir phát trin ha tang du lich dáp (mg nhu cu phát trin du ljch trong th&i gian tOi. Tp trung xây dujng và 
phát trin du Ijch nghi duong tai khu vrc yen sOng Sài GOn, nUi COu  D&u Ting,... 

10 Mic tiêu 8.10: Tang cLthng nOng Irc cac th ch tài chInh trong nuOc nhm khuyn khIch và mO rng khã nOng tip cn các djch vu tài chInh, ngãn hang và báo him cho m9i ngut 

- Thuc hiën tt vai trO du mi, nm bat, giái quyt, d xuutt cac giài pháp tháo gO khO khOn h trq hoat dng ngOn hang. HurOng dn t 
ch(rc tin ding thrc hin các giái pháp tin t, tin di.ing Va hoat  dng ngán hang nh&m h trçx phát trin kinh t - xO hQi trOn dja bàn 
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- 
Phax trin h thong các t chc tin dung theo hixàng hin di, hot dng an toàn, hiu qua, có khà näng cnh tranh. J'u tiên ma rng 
mng 1mM clii nhánh, diem giao djch ti các khu vxc nông thôn, vüng sâu, xa; phát triên các kenh phan ph& din tO dé tang khã nang 
tip cn djch vi cüa khách hang 

Ngân hang Nhà 
nuOc chi nhánh Bmnh 

Dtrcmg 

Các So, ban, nganh; UBND can huyn, thj 
xâ, thành phó; can th chc tin diing trén dja 

bàn tinh 

- 
Nâng cao cht luçmg hoat dcng càa các dim giao djch x cüa Ngân hang ChInh sách x hi, dc bit tal  khu vc nông thôn, miM 
nii, vüng sau, ving xa. Tiép tiic trin khai và nang cao cht ltrçing các san phm, djch vi h trcY có hiu qua hmi cho h nghèo, h 
cn ngheo và các dëii tucmg chInh sách khác 

IX Muc tiêu 9: Xây dung c0 sO h tang có khã nang chng chju cao, thüc dy cong nghip hóa bao trñm vã bn vüng, tang cuông dÔi mói 

1 Myctiêu 9.1: Xây dimg k& cáu h thng giao thông dng b, cht hrçing, dáng tin cay, có khà nang chng chju và bn vilng, bao gm cã c sO ha tang lien vüng 

- 

Tp trung thrc hin K hoach frin khai Chuang trinh 23-CTr/TU cOa Tinh üy v huy dng va phát huy các ngun 1c tO các thành 
phn kinh th dê tip tc du tr phát trMn kt cu ha tAng kinh th x hi cüa tinh giai don 2016 - 2020 ban hành kern theo quyt dnh 
s 150/QD-UBND ngày 23/1/20 17 cüa UBND tinli, trong do tp trung dAy nhanh tiAn d xây d%rng các cOng trInh ha tAng giao thông 
tren dja bàn tinh nhanh chOng &ra vào sir ding. 

Ban Quan 1 dAu tii 
xây dmg tinh 

Các SO, ban, nganh: K hoach và Du tu, 
Tài chInh, Giao thông, Ban Quân 1 dAu tir 

xây d%rng tinh, Xây drng; UBND các huyn, 
thj xa, thành ph 

- Tip tic ph6i hcrp và kiAn ngh B Giao thông Vn tài tái khOi dng xay drng dirOng H Chf Minh, triAn khai dAu tir dtrOng vành dai 
3, 4 don qua dja bàn tinh Binh Ducmg. 

SO Giao thông V.n 
tài 

2 
Mic tiêu 9.2: DAn närn 2030, thUc dAy cOng nghip hOa bao trOm và bAn vUng; nâng cAp kAt cAu ha tAng và các ngành cong nghip h trci huOng tOi sr bAn vthig, tang hiu qua sir ding nguôn lirc và áp 
ding cong ngh, quy trinh san xuAt sach  và than thin vOi mOi tri.rOng; tang dáng kA t' l vic lam và tAng san phAm quAc nGi  ngành cong nghip 

- 
Duy tn tang truOng cong nghip bAn vftng, xây dirng nAn tcông nghip xanh". TOng burc diAu chinh rnO hinh tang thrOng cong 
nghip tO chU yAu da tren sA hrcrng sang da trén nang suAt, chAt kncmg và hiu qua; dAy manh  phát triAn các nganh và san phAm cO 
giá trj tang cao, giá trj xuAt khAu IOn; gAn kAt san xuAt vOi phát triAn djch vii cOng nghip 

So' COng Thuong 

Các SO: K hoach và DOn tu, Tài chInh, 
Khoa hçc và COng ngh, Lao dng Thirccng 
binh và Xâ hOi,  Ban Quãn I các khu cong 

nghip, Ban Quán l khu cong nghip VSIP; 
UBND các huyn, thi xa, thành phô 

- 
Thixc hiOn tái ca cAu cOng nghiep theo huOng hien dai, uu tiên phat tniAn và chuyAn giao cOng nghê d61 vOi cOn ngành, 1mb vixc cO Ii 
thAcanh tranh và cong nghe hiOn dai, tiên tiAn. Tap trung phât triAn cong nghip hA tr phuc vu san xuAt cong nghip. 

- DAy nhanh (mg diing cong ngh mOi, cOng ngh hin dai  nhAm  tao  sir dt phá vA cong ngh san xuAt d6i vOl nhihig ngành cong 
nghip chO lrc, cong nghip hA trci. 

Myc tiêu 9.3: Tang khã nãng tiAp can cOa doanh nghip, d.c bit là doanh nghip vina và nhO, dAi vOl các dich  vy ngân hOng, bao gAm cà djch vi tin ding trong khà nang chi trâ; tang cthng sr tham gia 
cOa doanh nghip vào thi tnr&ng và chuAi giá frj 

- Nâng cao nàng 1irc cung (mg djch vi cOa các tA chOc tin diing dAi vOl doanh nghip nhO và vita. TriAn khai cO hiu qua chuxing trinh 
kAt nAi doanh nghip - ngân hang. U'u tiên tp trung vAn cho doanh nghip nhO va vita 
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Co quan chü trI 
thuc hen 

Co quan phi hçp thirc hin Nhiêm 

- tlIu\ •v 

\'- Q/1  

vay theo chui giá frj xut 1chu tr khâu cung c&p tin ding d& thu mua, dn khâu san xu.t, ché bién V tieu 
hang liOa chui san xut cung rng djch vii, hang hóa ca doanh nghip 

Ngân hang Nhà 
nuàc chi nhánh Binh 

Dung 

Các Sr, ban, ngành; UBND cáo huyn, thj 
xâ, thành pM; cáo th chic tin dicing trén dla 

bàn tinh 

- 

ciig ky g cung üng cOa ngán hang và tip nhn cüa doanh nghip v các dch vti  tin diing xanh, ngân hang xanh. Tp 
frung n '0 C dê cap tin dmg cho các dr an, phuong an san xut kinh doanh than thin vài môi truông và xä hi, tang d&n t'trçng 
tin ding xanh trong co cu danh m1Jc dAu tu tin ding, gop pMn M trc doanh nghip, thc hin mic tiêu tang truOng xanh và phát 
trMn Mn vilng 

- 
H tro tip can thi trii?Yng cho cáo doanh nghiêp trong chui giá fri.  Náng cao khá nang M trçr doanh nghip nhO va vira cUa cac to 
ch(rc M trq doanh nghip và hip hi ngành hang trong chui giá frj 

Si Cong Thinmg S& Ké hoch và Du tu; 

Mc tiêu 9.4: Tang cuông nghiên cru khoa hQc, nâng cao näng 1%rc cong ngh cüa cáo nganh cong nghip; khuyn khich sang cM phát minh; dn nm 2030 tang dang k t' l ngixM lam vic trong linh 
vrc nghien ci'ru và trMn khai; tang du tu cho nghién cthi Va triên khai 

- Xây dmg và ban hành chinh sách M trçi doanh nghip nghiên cüu, phát triên và di m&i cOng ngh; doanh nghip khoa hQc v cong 
ngh; doanh nghip kh&i nghip trén dja bàn tinh Binh Duccng 

S& Khoa hoc và 
Cong ngh 

Cáo S&, ban, ngành; UBND các huyn, thj 
x, thành ph6 

Tip tc dy m?nh  huy dng cáo ngu8n vn du ti.r cho phát trin khoa hçc cOng ngh cOa tinh, trong dO tp trung xây drng hoàn 
thành Khu cong ngh cao tinh Binh Dixong 

- 
Dy manh phát trin ngun nhán luc khoa h9c cong ngh cOa tinh v s hnng và cMt luçing. CO chinh sách thu.hOt và trQrig ding 
can bô khoa h90 cong nghê. Dào to và Mi duong ngun nhân 1xc khoa h90 cong ngh, dc bit là các tài näng tré tir cáo trumg pho 
thông, d4i h90, cao dang 

Muc tiêu 9.5: Dn nam 2030, dam báo phát trin ha t&ng cOng nghê thông tin dn tfrng dia bàn, dc bit là min nüi, vOng sâu, vOng xa, hái dáo; dam bào 100% h gia dInh cO khá näng tip cn h 
tMng thông tin truyn thông 

- Duy fri và khai thác si'r diing cO hiu qua cáo Dim truy nhp internet Cong cong a tuyn co sâ theo dir an "Nàng cao khã nang sa 
di,ing may tInh và truy cp Internet cOng cong tai  Vit Nam" 

Cáo S&: K hoach và Du tu, Tài chinh; Ban 
Dan tc; UBND cáo huyn, thj xä, thành pM - 

Thc hin hoàn thànhl trInh nâng cp h tMng cáo dài truyn thanh co sâ, dc bit là a dja bàn min nOi, vüng sAu, yang xa nhn Scc Thông tin và 

dam báo phuong tin cung cp thông tin và pM bin tuyên truyn chInh  sách pháp luât cüa nhà nirâc Truyn thông 

- 
Phát trin mi rang mang  hrâi vin thOng, dam báo phO sOng di dng và cung cp djch viii gia tang tht cà cáo yang, mien trOn dja bàn 
tinh 

X Mic tiêu 10: Giãm Mt bInh dOng trong x hi 

I Miic tiêu 10.1: Den näm 2030, den dat duqc và duy trI t6c d tang thu nhp cOa nhóm 40% dan s6 thu nhp tMp nhet cao hon t6c dQ tang bInh quân quc gia 



So 
TT 

Nhim vt 
Co quan chü trl 

thc hin 
Co' quan ph& hqp thii'c hin 

- 
Thirc hin theo chi dto, huóng dn cOa B Lao dQng - Thuo'ng binh và Xä hi v chInh sách riêng dành cho nhóm 40% dan s nghèo 
nht bao gm tao vic lam, dào tao ngh& khuyn nông, khuyn công, khuyn lam, khuyn ngu, tip cn tin d,rng iru däi, tang cirOng 
chInh sách an sinh xä hi 

So Lao dng - 
Thng binh và Xà 

hôi 

Cáo SO, ngành có lien quan; UBND các 
huyn, thj xà, thành ph6 

2 
Miic tiêu 10.2: Dn näm 2030, trao quyn và dy mnh sr tham gia chinh tn, kinh th và xà hôi cüa tht cà mçi nguôi, không kè tui tao, giOi tInh, khuyOt tat, sc tc, dan tc, ngun gc, ton giáo, diéu 
kin kinh té và cáo diu kiin khác 

- 
Thi.rc hiên theo clii dao, hiró'ng dn cOa BO Nôi vu v chInh sách khuyn khIch sir tham gia cOa tht cã m91 nguOi vào chinh trj, kinh t 
và x hôi cOa tt câ mci nguO'i, không k tui tao, gioi tInh, khuyt tat, sc tc, dan tc, ngun g6c, tOn giáo, diu kiên kinh t và các 
diu kiên khac 

SO Ni 
Cáo SO, nganh cO lien quan; UBND cáo 

huyn, thj xã, thành ph6 

3 Miic tiêu 10.3: Dam báo ca hi bInh ding va giãm bt binh ding trong htrOng lcii cho t&t cá mi nguOi 

- 
Thirc hin theo huOng dan, chi dao  cOa B Lao dng - Thircing binh và Xã hi khi có d nghj gop ' sOa aM Lut, chInh sách có sir 
phán bit aM xcr nhu Lust Lao dng, Lut BInh ding giOi SO Lao dng - 

Thucmg binh và Xà 
hi 

Các SO, ban, ngành, doàn the li&i quan; 
UBND các huyn, thj xã, thành phô 

- 
Tham miru ban hành cáo chInh sách to ca hi bInh ding trong trong huOng lçi 0 cáo linh virc nhir: vic lam, giáo dc, bào him, tré 
em, bâo trçi xa hi, giám ngheo 

4 Mtjc tiCu 10.4: Xây dt,rng vàthtrc thi chInh sách tin Itrong, bào trçn xa hi ngày càng duçc binh ding va cao hcm 

- Tham gia gop ' hoãn thin h thing pháp lu,t và chInh sách v tin lirong và an sinh xä hti theo huOng ngày càng binh dâng hoii 
SOLaodng-

Thirong binh và Xã 
hi 

SO Tu pháp, SO Tài chInh, SO K hoch và 
Du tu; các t chOc chInh tn - xä hi, t 
chOc xä hi - ngh nghip; UBND các 

huyn, thj xä, thành ph - Tham gia gop hoàn thin chinh sách pháp luât hin hành v tài khOa theo huOng bao trOm, dam bào m9i nguOi thrcc binh dng 
trong tiép cn các chirong trInh h trçi tO ngân sách 

SO Tài chInh 

Muc tiêu 10.5: Tao di&u kién thuân Ii cho viêc di cu và di chuyn cOa nguOi dan mt each trt tr, an 
duvc quail 1y t& ' 

toàn, thuOng xuyên và trách nhirn, bao gm Ca vic thre hin các chInh sách di cu cO k hoch Va 

- 
T chOc tic hin nghiêm tOo các quy djnh cOa Lut Nhp cành, qua cánh, cu trO cCua ngurOi nurOc ngoài tai  Vit Nam và Thong tu 
53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 cOaB COng an 

Cong an tinh 
Các SO, nganh cO lien quan; UBND các 

huyn, thi xâ, thành phó 
- Xây drng D an h thng thOng tin chia sO dti lieu gia các th chOc quail l2, kinh doanh hru trO trOn dja bàn tinh 

XI Mc tiêu 11: Phat triOn dO th, nông thou bn vOng, cO khã näng ch6ng ch!u; dm bão mOi trurOng sng và lam vic an toàn; phãn bô hqp l dan cuvã lao dng theo vOng 
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Nhiêm vi 
CT quan chu trì 

Ca quan phi hap thic hin 

z 
\ 

UU / 

qn 2030, dam bao tat cã moi ngtthi dan ducic tiep can vâi tat ca nhfing dich vu ca bàn và dich vu nhà & phü hap, an toOn, trong kha nAng chi tra xOa bo các khu o chuot, xáy mài, 
unhaàkhongchatluçing 

— huâng dn cOa B Xây dmg v chInh sách khuyn khIch cáo thành phn kinh t tham gia phát trin nhà 
trin nhà & cho các d& ttrçYng chinh sách, khó khn ' d 

Các S&, ban, ngành; UBND các huyn, thj 
x, thành ph6 

"s, c hin th/ do, 
chI s q phát 

2 
Mijc tiêu 11.2: Dn nàm 2030, dam báo mci ngu&i dan dirçic tip cn vOi h thng giao thông an toán, trong khá näng chi trá, thun tin và bn vng; cài thin an toàn giao thOng, m& rung giao thông 
cong cong vâi chá dc bit dn nhu cu cUa phi nt'r, trO em, ngir&i khuy& tt và ngtthi cao tu& 

- Thic hin theo huong dn cüa B Giao thông Vn tãi phü hap vài djnh hiràng phát trin chung ci'ia ngành và diu kin thc tin cüa 
dia phucxng 

Sa Giao thong Vin 
tài 

Các S&, ban, ngOnh; UBND cáo huyn, th 
x, thành ph& Cong ty Becamex-Tokyu 

- Dánh giá và nhan rçng hç thong xe bust cong ccng có kha nang tiep cn doi vth ngu&i khuyet tat, ngithi cao turn, phi flu và tre em. 
Tuyên truyn cho di ngü lái xe, phi xc v vic h ftc hành khách là ngixii khuy& tt 

3 Mtic  tiêu 11.3: Dn nàm 2030, tang cumg näng 1rc 1p quy hochvà phát trin do thj bao trOm và ben v0ng, cO sir tham gia qua cong dng 

- Thuc hiên theo chi dao, huàng dn cOa BG Xây dirng ye quãn l phát trien dO thj ben vthig, phO hap vOi djnh htróng phát trien chung 
cüa ngành và dieu kién thi.xc tin cOa dja phuang. Rà soát, kien ngh b6 sung, sCra di cáo quy djnh ye quàn l phát trien do thj. 

• d a ' ig 
Cáo S&, ban, nganh; UBND cáo huyn, thj 

xà, thOnh ph 

4 Mc tiêu 11.4: Tang cuing bão v và báo dam an toan cáo di san van hOa và thiên nhian cUa the giói và các di san van hOa phi 4t the duçic UNESCO cOng nh.n 

- Tham gia gop ' chinh sCra Lut Di san van hOa khi cO yêu ceu cOa B Van hOa, The thao và Du ljch 

SaVanhOavaThe Cáo S&, ban, nganh; các M chfrc chInh tn, xã 
hi, nghè nghip; UBND cáo huyn,thjxA, 

thànhphe 

- Huy dng ngun 1rc t& khu virc tix nhân trong cOng tác bàn Mn cáo di san vAn hóa cOa tinh 

- Tang clr&ng si,r tham gia oOa cáo M chirc xA hQi, cQng dóng trong cOng tao bão Mn và báo v an toàn và di san vAn hóa thuQc tinh 

Mic tiêu 11.5: Den nAm 2030, giàm dãng ke se ngLr&i chkvà bj ãnh hu&ng và giám dang ke thia hi kinh t trirc tiep do thiên tai, thâm hça gay ra so v&i GDP, chO trong bâo v ngu?ii ngheo và ngir&i 
d bj Mn thucing 

- Thrc hin dng bO cáo giài pháp chO dng phOng, cheng thian tai trên dja bàn tinh. NOng cao nAng 1rc dir báo, cãnh báo thiên tai. 
Thirc hin cO hiu qua cOng tao tim kiem, cCru nn c(ru h . S& Nông nghip va Cáo S&, ban, ngành; UBND cáo huyn, th 

xatàn p0 
- 

. .• . Tang ci.rmg dau tin ca sa h tang vung thir&ng xuyen b! thien tai; di d&i dan sinh song a khu virc nguy hiêm den ncvi an toan; ho tlq 
ye d&i song và ãn xuet di vài d6i ttxçxng bj thit hi do thiên tai. Lam tot cOng tao xA hi hOa trong phOng chOng thiên tai 
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So 
TT 

Nhçm VJ 
Cor quan chü trI 

thijc hin 
Cor quan phoi hQ'p thc hiçn 

6 Mic tiêu 11.6: Giàm tác dQng cO hi cOa mOi trumg dn con ngithi ti các do thj, tang cuäng quãn 1 cht Itrcmg không khf, cht thai do thj và các Ioai chit thai khác 

- Xày drng quy hoach xcr 1' chit thai tai  các dO thj. Vn hành t6t h thng thu gom, xü 1 chat thai 

SciXaythmg 
Các S&, ban, ngành; UBND các huyên thi 

-. 
xa, thanh pho 

- Xir 1 nuàc thai tap trung tai cac do thi loai IV trâ ten dat tiêu chuân, quy chuân k thut tnrdc khi xã ra mOi tnthng, áp diing chë dO 
kim tra, quan tr.c nixdc thai sau xfr 1 theo quy djnh hiOn hành 

7 Miic tiêu 11.7: D&i näm 2030, dam bào tip cn ph c.p vói không gian cong cQng xanh, an toàn và than thin cho toàn dan, d.c biOt d6i vài phi ncr, tré em, ñgix&i cao tuôi, ngiiOi khuyêt tt 

- Thrc hiOn theo hixóng dan, chi do cOa BQ Xây dung v chi tiêu tang throng xanh d dlnh  hixóng phát trin các do thj trên dja bàn tinh S& Xây drng 
Các Sâ, ban, ngành; UBND các huyn, thj 

8 Mtic tiêu 11.8: H trci viOc kt ni thông su& v kinh t xã hQi, mOi trtrxng gifla ni, ngoi thành và nOng thOn thông qua vic tang cuimg cOng tác quy hoach phát trin quéc gia va vOng 

- Thuc hiën theo hirOng dan, chi dan  cOa Bô K hoch va Du tr v xây drng quy hoach quc gia và vOng cO tinh kt ni thông sut v 
kinh t, xa hOi, môi tnriing gi0a nOi,  ngoi thành và nông thôn 

Sâ K hoach và Du 
ti.r 

Các Sà, ban, ngành; UBND cáo huyn, thj 
xà, thành ph6 

- Trin khai hiu qua Chrong trInh muc tiéu quc gia xay dirng nOng thôn mdi giai don 2016 - 2020, dng thai gn kt các nOi  dung 
ccia phát trin nOng thôn bn vOiig trong các quy hoach, k hoach phát trin cOa tinh. 

S&NOng nghip và 
PTNT 

Các Sd: Ké hoach và Du tir, Xây dung, Tài 
chInh; UBND cãc huyn, thj xà, thành ph 

Mic tiCu 11.9: Dn näm 2030, tang dáng k s do thj và khu dan cu áp ding quy hoach và chinh sách tIch hçp htx&ng tói si,r bao trOm, hiu qua nguèrn 1rc, giãm nhç và thIch dng vdi bin di kliI hOu, 

tang khà näng chóng chlu trudc thám hça 

- Thtrc hiên theo hudng dan, chi d4o cOa Bô Xãy dmg v phát trin dO thj hirOng tOi sr bao trOm, hiu qua nguôn Ic, giãm nha và 
thich dng vdi bin.d& khI hu, tang khà nang chng chju trtrdc thám h9a. 

Sd Xâ don ' g 
Cáo SO, ban, ngành; UBND các huyn, th 

xa, thành ph 
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So 
Nhiêm VU 

C quan chii trI 
thu'c hiên 

Co quan phoi hqp thirc hiçn 

' 
' 

i 4Q 

Mn nông thôn bn vung, dam báo hal hOa các khia cnh phát trin kinh t; do thj hOa; bao trim; bàn v mOi trithng sinh thai; xây dirng két cu ha thng ky th4t và nâng cao cMt 
gir&i dan nông thôn xét trén can khfa canh  kinh t van hOa, xã hGi,  môi trithng và dan chi 

- 
có hiêu qua Chixcmg trinh Xây drng nông thôn mâi tinh Blnh DLrcnlg giai doan 20 16-2020; tip tic nâng cao ch.t 
nông thôn mâi nhin dam báo cal thin dM sng 4t ch.t tinh than & nông thOn theo htróng ngay càng day dii tin 

van hOa, tinh than ngày càng van minh, tin b; giàm dan khoàng cách gifta nông thôn Va thành thj 

Si NOng nghiip và 
PTNT 

Các Si, ban, ngành; UBND các huyin, thi 
xa, thanh pM 

TMp tuc thc hiên 
li.rçrng các xa d dat  
nghi và dYi s6n 

- 
Hoàn thin quân l t6t các h thtng cong trinh thiiy lqi, cap rnrâc sach  nông thôn phát huy hiu qua t& da si dung có hiu qua 
nguOn mr&c, dat dai; ap ding nhftng h thông san xuât ket hp nông - lam, nOng - urn - ngii nghip phi hqp vii dliii kin sinh thai 
tingving 

- Day manh  qua trinh cci can li kinh t& ging cay trang 4t nuoi và s1r diing nguan lao dng nông thôn. Ba dang hOa c can san xuat 
kinh doanh nM.m tao  them vic lam tai  ch, fling cao thu nhp, phin cOng lai  lao dng nông thôn 

- Thrc hin tái ca cau nông nghip, xây drng nOng thôn mu gan vii bio v môi trung 

XLI Misc thu 12: Dim bio mô hInh sin xuat và tim ding ban vflng 

I Miic tiêu 12.1: Thc hin Khung chucmg trInh 10 nim va sin xuat va tiêu ding ben vi:tng theo cam kát qu6c th 

- Tuyên truyn ip ding phucrng thic tiep cn vOng di sin pham trong trien khai cic hoat dng del mii sinh thu tai  câc doanh nghip, 
khu cong nghêp, cum cong nghip nham ning cao hiu quasi dvng tài nguyen, phing ngra vi gum thMu chat thu 

SiCOngThisong 
Cic Si, ban, nginh UBND cic huyin thi 

' 
xa,thànhpho 

- TO chic cin hoat dng tuyin truyin, yin dong thay dOi hành vi thu ding, thc hin thu ding bin ving, tim tii xây drng xi hi It 
chat thai, cacbon tMp. Phât trien va ph6 bMn các mô hInh tiu ding ban vng, tiiu ding cO trich nhim 

2 Mc tiêu 12.2: Dn nim 2030, dt duqc quin l ban vthig và si ding hiu qua các nguen tài nguyen thiin nhiin; khai thác hqp l vi si dung tiet kim, ban vng tài nguyen khoáng sin 

- Trien khai thirc hin cO hiu qua Quy hoach thim do, khai thic, si dung  khoing sin urn 4t 1iu xãy drng thông thung tlnh Bmnh 
Dixyng giai doan 2016 - 2020, tm nhin dn nim 2030 Quyét djnh se 2497/QD-UBND ngiy 26/9/2016 cia UBND tinh. Si Tài nguyen vi 

Môi truing 
Cic So,, ban, nginh; UBND cac huyn, thi 

xi, thinh pM 

TAng cuing hiu lire, hieu qua cOng tác quin 1 nhà nuic dói vii vic bàn v và khai thác các, nguen tii nguyen, khoang san 

Thic dÀy pht trin sCr ding nang krqng mii, ning krqng tii tao, cac nguyen lieu, nhiin lieu, 4t Ii'u mu thay tha các nguôn tài 
nguyen truyÀn tMng 23 Si Con Thu g g 

Cic Si, ban, nganh; UBND cue huyén, th 
xi, thinh pM 



So 
TT 

. 
Nhiem vu 

Co' quan chü trI 
thrc hiên 

Co quan phoi hop thic hien 

3 Muc tiêu 12.3: Dn nàm 2030, giám môt nra cht thai hang thirc tInh theo du ngiroi và giâm t6n tht hang thirc trong chui san xuât và cung Crng, bao gm Ca nhttng t6n that sau thu hoch 

- Tang crong áp dting cong ngh sau thu hoach; phát trin các dr an üng diing khoa hoc  cong ngh, chuyn giao cong ngh Va giàni 
tn tht sau thu hoach 

So Nông nghip va 
PTNT 

So Cong Thuong; S Khoa hçc và Cong 
ngh; UBND các huyn, thj xä, thành ph 

- 
- 

Triên khai cO hiu qua KO hoch xây di,rng cánh dOng ion; xây dmg và phát triên chuOi cung üng ben vitng cho các san phâm nông 
san 

Mic tiêu 12.4: Dn näm 2020, dt quãn i t6t vOng doi các 1oi hóa chAt và chAt thai theo cam kAt quc tA dä k kAt, nhAm lam giãm ô nhim môi trtthng dAt, nuàc, khOng khi và tác dng có hi dn strc 
khOe con nguoi và mOi truO'ng 

- Thirc hin nghiêm chA d däng k hoat dQng hóa chAt, dtc bit di vâi hóa chAt dc hi. Ap diing các tiêu chuAn, quy chuAn k thut, 
các yeu cAu vA an toàn hOa cht, kAt hap kim tra, thanh tra, xCr l vi phtm bão dam thirc hin dOng quy dlnh  pháp Iut 

So Cong Thucing 
Các SO ban, nganh; UBND các huyên, thi 

xa, thanh pho 

- Xây dirng nàng ic phOng ngi.'ra, 1mg phó sir c hóa chAt trën dja bàn tinh 

Quan ly chat chë hoat dong xa thai, dac biet Ia cac chat thai doc hat r't moi tnrong Tang cirong thirc liten thanh tra kiem tra doi vai 
cãc co sO san xuAt trOn dja bàn tinh. Kjp thOi phát hin, xü i nghiem các trir&ng hap vi phm xà chAt thai dc hi ra môi tnthng 

So Tai nguyen va 
Môi tnrOng 

Cac So, ban nganh, UBND các huyen thi 
xa, thành ph 

Mtic tiêu 12.5: DAn nàm 2030, giàm dáng kA krçrng chAt thai phát sinh, tang cu&ng giá trj kinh tA cOa nguAn tài nguyen chAt thai thông qua vic phOng ngan, giàm thiAu, tãi chA và tái sfr di,ing, thu hAi 
nang hxqng tr xir i' chAt thai 

- 
Tang cuOng quãn I nhà rnrOc dAi vOi các hoat dng phat sinh chAt thai; thanh tra, kiAm tra, giám sat thirc thi pháp 1ut bào v môi 
truxng lien quan toi quàn 1' chAt thai SO Tài nguyen và 

Môi tnrOng 
Các SO, ban, ngành; UBND các huyn, thj 

xä, thành phô 

- KiAm soát ch.t chë vic nhp khAu phA lieu 

6 Mic tiêu 12.6: Dam bào các hoat dng mua sAm tài chfnh cOng bAn vtrng 

- Thizc hien theo huung dan, chi dao cua Bo Tat chinh ye hoat dong mua sam cong ben vung So Tat chinh 
Các Sô ban, ngành; UBND cãc huyn, thj 

xa, thanh pho 
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So 
T 

. 
Nhxemvu 

Coquanchutñ 
.. 

thuchien 
Coquanphoiho'pthuchzen .3N 7/, 

V 'V,t. 

7, . i m 2030, dam bão ngu&i dan a mi nai có thông tin và nhn thtrc phi hgp v phát trin bn vng và each s6ng hài hôa vâi thiên nhiên 

- 
ác 

-ch, báo, 
tuyên truyén, phô biên giáo diic, nâng cao nhn th(rc ye phát triên ben vng trén song truyên thanh, truyOn hInh, 

tap  chI và h th6ng truyn thanh co s& tal xa, phrbng. . .dám bão phi hp vài tfrng nhóm dM ttrqng va tfrng 

S Thông tin và 
Truyn thông 

Các S&, ban, nganh; IJBND cáo huyn, thj 
xa, thành phd; Dai PTFH tinh; Báo Binh 

throng; các t cht'rc chInh trj, xa hi, ngh 
nghip 

khU We 

- 
Nghiên eiru phát trin và da dang hóa các Ioai hinh tuyên truyn, vn dng dng bào dan tc thiu s trong vic thijc hin chInh sách, 
pháp 1ut, dng thai phát huy các phong tic, tp quán và truyn thong t6t dçp cüa dan tc 

- Dy manh  frin khai áp ding mô hInh ChInh quyn din tir tinh Binh Dixcing 

8 
Myc tiêu 12.8: Hoàn thin các chInh sách v thu, giá di vO'i nhiên 1iu hóa thach dng thai cO chInh sách phü hçrp nh&m b v nguai nghèo, nhng di ttxçrng hoc nhóm di tirçlng d bj tn thircing 
tnràc nhüng tác dng tiOu circ có th xãy ra - 

- Thirc hien theo huong dan, chi dao cua Bo Tai chinh ye chinh sach thue gia dot voi nhien lieu hoa thach phu hop vOi dieu kiên thuc 
tin cOa dja phiicing 

Cuc thuê So Tat 
chInh 

Cac So, ban nganh UBND cac huyen thi 
xä, thành ph6 

XIII Myc tiCu 13: Ung phO klp  thOi, hiu qua vOl bin di khi hu Va thiên tai 

1 Muc tiêu 13.1: Tang cthng khá nàng ch6ng chju và thIch nghi v&i rôi ro lien quan tai bin d6i khi hu, Crng phó thién tai và cáo thâm hça tr nhiên khác 

- Thrc hin K hoach  s6 108/QD-UBND ngày 11/01/2018 côa Uy ban nhân dan tinh v Triên khai thOa thun Paris v6 Bin dOi khl 
hu tinh BInh Dwng, giai doan  20 17-2020 và 2021 - 2030 

Sâ Tái nguyen và 
Môi tw&ng 

Các So, ban, ngành; UBND các huyn, thj 
xä, thành ph6 

- Tiêp tue thiic hiên CO hiêu qua Quyêt dinh so 3453/QD-UBND ngày 11/12/2012 cCia UBND tinh Binh Duong ye phé duyt Kê hoach 
hành dQng Crng phó vOi bin dôi khl hu tinh Binh Dirong giai doan  2013 -2015, 2016-2020, 2021 -2030 

2 Myc tiêu 13.2: L6ng ghep cac y6u tó bin d6i khi hu vào cac chinh sách, chin hrçc, quy hoach  và k hoach  phát trin 

- 

,-- 

Thrc hin vic 16ng ghép nôi dung phông, ch6ng thiên tai van k hoach phát tri6n kinh t - xa hi hang nãm cCia tinh, huyn và quy 
hoach phát trién kinh t6 - xä hôi cp tinh. 

So K hoach vã Du 
tir 

--.--. -- 

C SO, ban, ngành; UBND các huyn, thj 
xa, thành ph6 

--------- -------- -------------- 



S 
TT Nhim viii 

Co quan chü trI 
thi'c hen 

Co quan phi hqp thirc hin 

3 Mijc tiêu 13.3: Giáo duc, nâng cao nhân thrc, näng ltrc va th ch trong cành báo som, irng phó vâi bi&n di khI hu và giám nhç rüi ro thiên tai 

Truyn thông nâng cao nh.n thtrc, trách nhiêm cüa can b, cong chirc, viên chfrc và cáo thành ph&n x hi v cáo vn d bMn dM khI 
hu 

Sa Tài nguyen và 
Môi tnrOng 

Các Sc, ban, ngOnh; UBND cáo huyn, thj 
xà, thành ph6 - 

Hin di hOa h thng quan tr.c va cong nghê dir báo khI tuqng thOy van bão dam cãnh báo, dir báo sam cáo hin ttrçlng thai tit, khI 
hu crc doan 

Tip ti,ic thrc hin Quyt djnh s 918/QD-UBND ngày 06/4/20 12 cOa liJy ban nhân dan tinh v vic phé duyt Quy hoch mng luâi 
quan tr&c tài nguyen và mOi trtthng tinh BInh Ducing dn näm 2020 d náng cao khã nãng cãnh báo, dir báo thii ti& 

- 
Dtra kián thirc co ban v ing phO bi& di khI hu, giám nhe rOi ro thiên tài vào chixcmg trinh, bc giáo dic, dào to cáo cp trên dja 
bàn tinh. Thirc hin sang kin truang hQc an toàn, cáo hot dng phông ch6ng thiên tai, (mg phó bin di khI hu 1y trO em lam trçng 
tam 

Sâ Giáo duc và Dào 
tao 

Các S, ban, nganh; UBND các huyn, thj 
xà, thành phO 

- Xây dimng d an nâng cao nhn thil'ro cong dng va quán l rôi ro thiên tai dma vao cong dng; theo do liru cong tác truyn thong, 
nâng cao nhn th(mc cong dng v giám nhe rCii ro thiên tai; xây d,mng nang 1irc crng phó cUa cong dng v phOng, chng thiên tai 

Sâ Nông nghip và 
PTNT 

Cáo SO, ban, ngành; UBND các huyn, thj 
xä, thành ph 

XIV Mijc tiêu 14: Tang cuO'ng phi hop bão tn Va s(m ding bn vüng di duong, bin và nguôn lqi dê phát triên ben vü'ng 

I Mzc tiCu 14.1: n näm 2030, ngãn ng(ma, giám dáng k va kim soát duçc cáo loi 0 nhim bin, dc bit là t(m cáo hott dng trCn dt lin, chO t6i cáo cht thai ran, niiàc thai va 0 nhim chit hüu ca 

Kim soát chOt che cáo ngun thai gay a nhim, suy thoái môi trirang vOng yen b. Quan trc thir(mng xuyên mac d tác dng oOa cáo 
nguOn gay ô nhim t(m cáo khu, ciim cong nghip. 

Sâ Tài nguyen và 
MOi tnrOng 

Cáo SO, ban, ngành; UBND các huyn, thl 
xã, thành ph 

- 
Thirc hin nghiôm cáo quy d!nh  v dánh giá tác dng môi trirOiig; kim soát, ngän ohn hoàn toàn vic ohOn 1p chat thai nguy hai 
duOi moi hInh th(mc 

- X& l nghiêm cáo ca sO gay o nhim; xãy dirng näng Irc (mng phó nhanh, hiu qua vOi sir c môi truOng. 

- Xáy dmng cu ch khuyn khfch ngithi dan và cong dng tham gia giám sat và quán l ô nhim mOi trueing. 
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s6 
TT 

Co quan chü fri 
thiyc hiçn 

Ci quan phoi ho'p thtrc hien ' , . r ' Nhiem vu 
i 

., 

2 
.-; n. 

çó t 
C) 

2020, quãn I mt cách hiu qua hoat dQng khai thác, ch&m d(rt vic khai thác thüy san qua mirc, các hott dng khai thác thüy san bt hcip pháp, không dIXGC báo cáo hoc 
ac hot dng khai thác thüy san mang tInh hüy diet; th?c hin các k hoch quart i khoa hçc d phiic hi tr hrqng thüy san trong th&i gian nhanh nht có th, thi thiu là a mCrc 

g bn vng t6i da theo nhttng dc dim sinh hçc cüa chüng 

- 
S Nông nghip và 

PTNT 
S& Tài nguyen Môi truang; UBND cáo 

huyn, thj xã, thành ph 

Quan tam c uyn giao khoa hçc k5' thut trong nuôi trng thüy san, có d an, k hoich dé thc hin vic thá các giông thñy san dam 
báo chit hrçrng phát trin ngun lqi thüy san. 

- Trin khai ccx ch chInh sách quán 1 khai thác gn vài bão v ngun lçiri thüy san, bào v môi truang. 

XV Miic tiêu 15: Bão v và phát trin rung bn vung, bão tn 1a dting sinh h9c, phát trin djch viii h sinh thai, chng sa mc hóa, ngin chn suy thoái và phiic hôi t?ti nguyen dt 

Muc tiêu 15 1 Den näm 2030 dam bao six bao ton phuc hot va su dung ben yang cac he sinh thai dat ngap niroc quan trong cac dich vu he sinh thai dac biet la các he sinh thai nrng và dat kho han 
theo quy djnh oCa qu60 t 

- Thuc hiên theo hiró'ng dan, chi dao ct'ia Bô Tài nguyen và Môi tru&ng v bào tn da dng sinh hoc, phic hi và sir ding bn vcrng cáo 
h sinh thai d&t ngp nuâc quan trong, cáo djch vu h sinh thai, dc bit là cáo h sinh thai r&ng 

S Tài nguyen và 
Môi trtthng 

Cáo Sâ, ban, ngành; UBND cáo huyn, thj 
x, thành ph6 

2 
Miic tiêu 15.2: Dn nàm 2020 giám ccx bàn viêc chuyn di mvc  dich sir ding dt thng sang mic dich khác; dn näm 2030 tang ctrxng thro hin quãn 1 bn yang cáo loti thng, ngàn chin cht phá 
rang, phie hi thng d suy thoái, dy mnh trng và tái sinh rirng, di.ra dQ che phC rl'rng len khoáng 44-45% trên toàn quc 

- Tang ctrông tho hin quán I, bào v phát trin bn vttng cáo lo.i rang, ngän chn chtt phá thng, phiio hi r&ng dä suy thoái, dy 
manh trng và tái sinh rang, náng t' lê che phü rang, cay lam nghip, cay cong nghip lAu nàm toàn tinh dtt và n djnh a mac 57,5% 

S& NOng nghip và 
PTNT 

Cáo Sâ, ban, ngánh; UBND cáo huyn, thj 
xã, thành ph; cáo chO rang 

- 
Thuc hiên t& chO trtrcxng chm dit chuyn di muc dich sa dicing dt rang sang miic dich khác. Trin khai thc hin có hiu qua 
chInh sách giao, cho thuO rang va dt lam nghip. lfu tiOn khoán r&ng phOng h cho cáo cong dng, t chtrc kinh tá, h gia dinh d 
quán ly bão v va hu&ng lcii lâu dài theo quy hoch, k hoch dircxc duyt 

- 
Thuc hién phân cap quàn l nhà ni.râc vO rang cho chInh quyên cáo cap huyn và xà theo quy djnh. Tiëp tic tang cuang nàng lrc và 
cOng c lijc hrqng kim lam va hrc kr?ng  báo v rang eCa các chU rang d bào dam ngän chn nhang vii vic vi phm lam luat, cháy 
rang, san bnh hi rang 

Tip tue thtro hiên t& cong tác tuyën truyn, ph bin giáo due pháp lust d nang cao nhn thac va trách nhiem cCa cáo c&p, cáo 
ngành, mi ngu&i dan vbào v phát trin rang. Huy dng cáo ngun hro xa hi phiio vii quán l rang ben yang 
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So 
TT 

. 
Nhiçm VI 

Co'quanchütrl 
thtyc hin 

Co quan phol hQp thl!c hLçn 

3 Muc tiêu 15.3: Dn nm 2030, tang ctring phông, chng sa mac hóa, khoi ph%lc dt thoãi hóa, bao gm dt bj ãnh hràng bâi hin tuqng sa mac  hóa, hn han, 10 1t và do các ngüyên nhân khác 

- Xác djnh nhUng vOng co khã näng sa mac  hóa và dè xut giai pháp phông, chóng sa mc hóa 

Sâ NOng nghip Va 
PTNT 

Các Sô ban, ngành; UBND các huyn, thj 
xO, thành ph6 

- Ap dung các tin bô khoa hoc cong nghe k& hop vdi k thut truyèn thng trong sr dxng, bào v và phát trin bn vOTig tài nguyen 
rrng, tài nguyen dat, nguôn nuâc phiic vii phOng, chong sa mac  hóa 

- Lam tót cOng tác tuyén truyn nãng cao nhân thtc, dao tao  ngun nhân 1irc và tang cung cci sc vt chit k thut thuc trách nhim 
ngành quánl gop phn ch6ngsamchoa 

4 Mc tiCu 15.4: Dn näm 2030, dam bào bão tn h sinh thai r1rng CO t&m quan trong quc gia và qu6c t, bao gm cà tInh da dng sinh hpc và djch vij h sinh thai, phic vii cho phát trin bn vthig 

- Trin khai các d an, chucmg trmnh nh&m gop ph.n bào v, phiic hi các h sinh thai rrng. 

S& Nông nghip và 
PTNT 

Các Sâ, ban, ngành; UBND các huyn, th! 
xa, thành phô 

- Thuc hiên t6t chInh sách xã hôi hóa nhm huy dông tài chInh tir tht ca các ngun ph%ic vi cho bào tn, sir diing da dng sinh hçc a 
các dich vi h sinh thai mt cách bn vOTig 

Mjc tiêu 15.5: Dn nOm 2030 th,rc hin nhtng hành dng cp thit th ngän ch.n và tin dn chm d(rt sr suy thoái ncli ctr trü tr nhiên các h sinh thai, bào v và ngOn chin nguy co tuyt chüng các loài 
dng, thirc vt nguy cp 

- Diu tra, dánh giá hiên trang và thirc hiên cac chuang trInh bão tn các loài nguy cap, qu him dtrçc i.ru tiên báo v có trên dja bàn 
tinh 

S Tài nguyen và 
Môi truôiig 

Các S&, ban, ngành; UBND các huyn, thj 
xa, thành ph 

6 Mic tiêu 15.6: Dam bàn chia sO cOng bAng và binh dang igi ich tà vic sir dvng  các nguAn gen và tang cir&ng tiAp cmn hop Iy các nguAn gen theo cam kAt quôc té 

- Thirc hien theo huóng dan, chi dao cua Bo Tai nguyen va Moi trwmg ye dieu tra, lap danh muc, bao ye va phat trien uguon gen 
Sà Tài nguyen và 

. 
Moi trucnig 

Các SO ban, ngành; UBND các huyen, thi 
xa, thanh pho 

7 Mc tiêu 15.7: Ngan chin và xir 1 các hành dng khai thác, buôn ban và tiOu th trái phép các Ioài dQng, thrc 4t hoang d cO nguy c tuyt chOng Va san phAm cOa chOng 

- Tang ciräng cong tác thanh tra, kiAm tra phát hien va xr 1 nghiem cãc hành vi khai thác, buOn ban, tiêu th trãi phOp dng, thrc vt 
hoang dã 

Sâ NOng nghip và 
PTNT 

Các Sâ, ban, ngành; UBND các huyn, thj 
xa, thành phô 

- 
Lam tht cOng tác tuyén truyAn, vn dng ctng dng không tiêu thi, sCr diing san phAm tir dng v.t hoang d trên pham vi tinh. ThOc 
dAy si,r tham gia cCia cOng dAng và các phirong tin thông tin dai  chOng trong phát hin, ngän chn can hành vi khai thác, buôn bàn vO 
tiOu th trái phép dQng, thi,rc 4t hoang d
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SO 
TT 

.' 
Nhiem vu 

Cor quan chü trI 
. 

thirc hiçn 
Co' quan phoi hop thuc hien 

tN rId, 

8 
\ 

.
, 

o 
L 0 

. . • . .. . ...,. .. . 2020, co bien phap hieu qua de ngan ngixa, kiem soat va phong trix cac bat sinh vt ngou lai xam hai doi vcn cac hç sinh thai dat va ntrcc, tang cthng quan ly an toan sinh hçc 
en 

- 
c' 

y trao dôi va hoc tp kinh nghiêm nâng cao nàng 1rc k thut, chuyn mon cOa các cy quan, don vj các cap v 
qu. k'.'  hpc dOi vài sinh vt bin dM gen 

S& Tài nguyen va 
MOi tnràng 

Các So ban, nganh; UBND CáC huyn, thj 
x, thành ph 

Mc tiêu 16: Thiic dy xa hôi bOa bInh, dn chü, cong bng, bInh ding, van minh vi sr phát trin bn vüng, to khã näng tip cn cong iy cho tat cã mQi ngu'Oi; xãy dirng các the chê hiu qua, 
cO trách nhim giãi trInh và ëó si tham gia & cãc cap 

1 Miic tiêu 16.1: Giàm dang k tt cà các hinh th&c bao  lrc và t 1 tir vong lien quan dn bao  1rc & mi noi 

- ChO dQng phOng ng&a, kjp th&i phát hiên, ngan chn và xCr 1 các hành vi vi phm pháp lut v phOng chng bo Iirc 

Cong an tinh 
Cãc S&, ban, ngành; UBND các huyên, thi 

xa, thanh pho; cac to chuc xa h9i 

- Tiép tVc  trin lthai hiéu qua Chirong trInh hành dQng quc gia v phOng, chng bo 1tre gia dInh dn näm 2020 

Tang cr&ng sr kt hap chat chë gitta nhà trithng - gia dinh - xà hôi trong vic phOng chng bao  hrc hçc dirmg; cO hinh th&c x& phat 
nghiém minh, kjp th&i, nhm ngän chn, châm d&t tmnh trang  bo 1irc h9c thrOng 

- Tang cuâng sr tham gia cOa các t ch&c xà hi trong vic tuyën truyn, giáo diic d phOng ng&a các hInh th&c bao  1rc 

2 Mijc tiCu 16.2: PhOng ng&a và giàm dáng k tInh trang  xâm  hai,  bóc 1t, mua bàn và tht ca cáC hinh thOc bao  1rc Va tra tan trê em và ngtrOi chira thành niêri 

- Tip tic thre hin hiu qua pháp lust, chInh sách v tré em, dc bit là các chuang trinh chinh sách v trê em 

S& Lao dng - 
Thirang binh và Xa 

hQi 

Các S&, ban, ngành; the t chCrc chInh trj, xä 
hQi, nghe nghip; UBND các huyn, th xà, 

thành ph 

- Nâng cao nàng lirc quOn l nhà nuàc và tang cu&ng kim tra, dánh giá tinh hinh th?c hin chInh sách, pháp lust v tré em a cac dan 
vi, dja phisong trong tinh 

- Ban hOnh Quy ch phi hap lien ngành trong cOng tác quàn l nhà naóc v tré em trOn dia bàn tinh. Thành lap Ban diu hành và t 
cong tác lien ngành thirc hin Chuung trinh Bào v tré em : 

- Tap hun nâng cao nàng lire cho dôi ng can b lam cOng tác trê em các cap, các ngành 

- Tang cirOng các hoat dông truyn thông, giáo due, tt.r vn v kin th&c, k näng chàm soc va bào v tré em nhm nâng cao nhn th(rc 
cOa xà hi; tang cu&ng vai trO, trách nhiêm cOa gia dInh, cong dông và xã hQi trong cong tác bào v trO em 
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So 
TT 

Nhim viii 
Co quan chü trI 

thuc hiên 
Co quan phi bçp thi'c hin 

- 
Góp' xay dvng,  d xut si:ra &i, hoàn thin h th6ng pháp 1ut lien quan dn cong tao phOng, ch6ng mua ban ngtthi; to chirc tuyôn 
truyên, ph bin pháp lust giôp ngthi dan nâng cao nhn thCrc, k nàng üng phó khi gip nguy cc và tich circ tham gia dâu tranh 
ch6ng tQi phim mua bàn ngii 

Cong an tinh 
Cáo Sâ, ban, ngành; cáo tó chrc chInh trj, xã 
hi, ngh nghip; UBND cáo huyn, thj xA, 

thành phó 
- 

Xir 1 nghiêm, thra ra truy tó và xét xir cong khai cáo hành vi xâm hi, mua ban trè em và các viii mua bàn nguYi; han  ch nguy cc 
phát sinh tQi pham mua ban ngiro; kip thai xác minh, xác djnh, tip nhn và h trçr, bàn v nan  nhân bj mua ban, tao  diu kin dê hç 
hOanhpcngdng 

- Tang cthng hçp tao quc t v phOng, chng mua bàn ngui nh&rn báo v quyn lçii, lçi Ich hçp pháp cong dan thuc tinh BInh 
Ducmg ?y ntrâc ngoài và ngthi nuâc ngoài & BInh Ducng 

3 Miic tiCu 16.3: Thiic dy pháp quyn, dam bào tip cn cong 1' bInh ding cho t&t cá m91 ngu&i 

- Dy manh  cOng tác kim tra, rà soát, xay drng van bàn tai  dja phirang nhm gOp phn xay drng ding b, b sung, hoàn thin h 
th6ng pháp lut. Dam báo chp hành dOng quy trinh xay dirng pháp Iut d nâng cao chit lucmg h thng pháp Iu.t 

S& Tu pháp 

Cong an tinh; TOa an nhân dan tinh; Vin 
KSND tinh; S& Thông tin và Truyn thông; 

Dài PTTH tinh; cáo to ch&c chInh trj, xa hi, 
ngh& nghip; UBND các huyn, thj xä, thành 

ph 

Phi hqp chat ch vOi các cc quan liOn quan cM tuyOn truyn pháp 1ut và thi,rc hin Lut TMp cn thông tin nh&m nâng cao nhn th&c 
ngi.xäi dan v nhà nuOc pháp quyn va quyn tip cn cOng l' bInh ding 

- Thrc hin nghiOm tOo cáo chinh sách, pháp Iut thuc lTnh vrc chuyOn ngành, khOng phãn bit cMi x& vi sr phát trMn bn vfng 

- 
Dam báo chp hành mci quy djnh cOa pháp lust nh&m phát huy ti da vai trO giám sat can cáo cc quan dan ocr, cUa cong lun Va cOa 
nhân dan d6i v&i hot dng ttr pháp 

4 Muc tiêu 16.4: Dn näm 2030 giám dáng k cáo dOng vO khi và tài chInh trái phOp; tang cu&ng plwc hi và hoàn trà tài san bi dánh cap, cMu tranh vói tat cã các loai hinh ti pham cO tO chàc 

- 

Gop xây thrng, san cMi, b sung, hoàn thin h thng pháp lut v phOng, chng ti pham; phàng, chng vi pham pháp 1ut, các 

ba1  ti pham cO t chCc, ti pham xuyOn quc gia. Tang cuOiig hiu qua cong tao ph& hqp phOng, chng ti pham a cáo dja bàn giáp 
ranh. 

Cong an tinh 
Cáo S&, ban, ngành; UBND cáo huyn, thj 

xä, thành phó 
- Tang cu&ng hin dai  hOa, nâng cao näng h,rc cho cac lirc hxgng dMu tra, truy t& xét x&, thi hành an hInh sir và lrc hrqng trInh sat 

- Phát dng phong trào toàn dan tham gia phOng ngcra, phát hin, tó giáo ti pham; cam hóa giáo diic, cái tao  ngu&i phani tti 

- Dy mnh hçrp tác quc th cM xáy dtrng näng lro a tt cá các cp nhrn ngán chOn bao  lrc, chng khOng b và ti pham 
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Nhim vi 
Co q:an chu ti•i 

Co quan phi hQ'p thiic hin 

• g k mci loai hInh tham nhUng và h61 1Q 

- .
'C *iêi en, ph bin và ban hành van bàn chi dao  toàn ngành thanh tra trin khai thc hin cáo bin pháp, giái pháp cii thâ 

nhting, thu hi tài san sau tham nhing 

Thanh tra tinh 
Cáo S&, ban, ngành; UBND cáo huyn, thj 

x, thành pho 

d phát in và xi 1 tham 

- Tang cithng s hrang cáo cuôc thanh tra, kim tra va nâng cao chit hrong cáo cuc thanh tra, kim tra nhm phát hin kjp th?yi cáo 
hành vi tham nhüng, lang phi và xir l nghiém minh cáo vi pham dadixçic phát hin 

- Mi nàm ngành thanh tra sp xp, bó trI cong chüc, thanh tra viOn nganh thanh tra tham dir cáo lop bed duOng nghip vii và thi nâng 
ngch thanh tra viên cOa Thanh tra Chfnh phü. 

- Nâng cao phm cht dao  doe cOa dOi  ngü cong choc; cong khai minh bach  tài san cOa can b, cong chüc; sOm phOng ngtra, phát hin 
và x& l ngtroi có hOnh vi tham nhüng và quy rO trách nhim cOa ca quan, t chüc, dcm vj, Ca nhân lien quan 

Nôi 
Cáo S&, ban, nganh; UBND cáo huyn, thj 

xà, thành phô 

- Tang ewing vai tro cua Mat tran To quoc Viet Nam, cac doan the, nhan dan va cac cci quan thong tin dai chung trong viec phat hien, 
- • dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi 

Mat tran To quoc 
, 

Viet Nam tinh 

SO Thông tin và Truyn thông; Dài PTTH 
, , 

ttnh; Bao Binh Diwng; cac to chrc chinh tn, 
,, 

xa hi, nghe nghip 

6 Miic tiêu 16.6: Xây drng cáo th ch minh bach,  hiu qua và có trách nhim giài trInh & tht cã cáo cp 

- 
Tuân thU dOng quy trinh xay drng, kiem tra, rà soát, he thng hóa van bàn pháp luât, dam báo tInh hop hien, hçrp pháp, dng bQ, 
thng nht, kM thi, cOng khai, minh bach, n dinh, d tip cOn vOi chi phi tuân thU thp, phU hçrp vOi mixc tiêu phát trin kinh tO - xä 
hi cUa h thong van bàn da phwing 

So Tu phap 
Cáo SO, ban, ngành; UBND cáo huyn, thj 

xã thành ph - Thrc hiOn tong hap báo cáo các sO, ban, ngánh, da phucing trén da bàn ye linh vrc quán li'. Bàn canh  do, thuOng xuyên thu'c hin 
diu tra, khào sat, ly kin thc t cUa ngir&i dan 

- Ph& hap vâi Trung iicrng trin khai xáy dung  va vn hành oó hiu qua cci sO dCt lieu quc gia v xCr l' vi pham hành chInh 0 dja 
phisong 
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So 
TT 

.. 
Nhxçm VL1 

Co quan chü trI 
thuc hiên 

Car quan phoi hçrp thc hien 

7 Miic tiêu 16.7: Dam bão qua trInh ra quyt djnh mang tInh phãn hi, bao trOm, có sr tham gia cUa ngiixi dan và mang tInh di din ô tht ca cac cp 

- Tham muu UBND tinh ban hành Quy ch phi hop thixc hin rà soát, cong b6, cong khai thO tiic hành chInh và tip nhn xir l phàn 
ánh, kiOn nghj cOa cá nhân, th chrc v quy djnh hành chInh trAn dja bàn tlnh 

VAn phông UBND 
tinh 

Các S ban, ngành; các t chc chInh trj, xA 
hi, nghe nghiçp; UBND các huyn, th xA, 

thànhphô 
- 

Xây drng k hoach ph6 bin giáo dc pháp 1ut, phi hçxp vâi ccx qüan có liOn quan d tuyOn truyn rQng rAi v quyn cüa cong dan 
trong vic tham gia quán 1 nhà rnxâc và xA hi 

ScxTupháp 

- DAm bAo tat cã dir thAo vAn bàn quy pham phAp 1ut trOn dja bàn tinh phài dtrcxc dang tAi, niOm yet, thông tin dO cOng dan ducic biOt 
d tham gia thAo lun va kiEn nghj vâi ccx quan nhà niràc v cAc vn d cOa ccx sà, dja phucxngva cà ntrâc 

Tang ctrmg vai tro cua Mat tran To quoc Viet Nam, cAc to chixc thanh vien cua Mat tran va các ccx quan, to chirc khác trong viec 
tham gia vao qua trinh ra quyet dinh -. 

Mat tran TO quoc 
Viet Nam tinh 

Các So, ban, nganh; các t chirc chmnh tn, xA 
... .,. 

hoi, nghe nghiep; UBND cac huyen thi xa 
. 

thanh pho 

8 Mc tiOu 16.8: Dn nAm 2030, cp nhan dng pháp I cho tht cA mci ngt.rOi, gm CA dAng k9 khai sinh 

- 
Ph6i hop vài Cong an tin1 và UBND cAc huyen, thj xA, thành ph6 trin khai thc hin t& Lut Can ciiâc cOng dAn và Lut H tjch, 
d.c bit di vài dng bào dOn tic thiu s, nhOm nhp cir. Djnh kS'  dánh giá, tang kt vic thrc hin 2 Lust trOn và d xut sra di 
Luât cho phO hop nu cn thit . 

ScxTuphap 
Cong an tinh; UBND các huyOn, thi xA, 

thanh pho 

- Tip tic tnin khai xAy dirng, áp dung ccx so dtt lieu hQ tjch din tCr tii thi cà các ccx quan dAng k h tjch 

9 Mic tiOu 16.9: DArn bào mci ngtrOi dOn dwc tip can thông tin va bAo v các quyn tçr do co bàn theo phOp luit Vit Narn và các hip .róc quc t Vit Narn dA k kt 

- 
Phi hop vói các ccx quan truyn thông xây dirng và trin khai càc van bàn hnmg dn thrc hin có hiu quA Lut Tip c.n thông tin. 
Tham miru UBND tinh di.ra ni dung tuyOn truyn trOn vào k ho.ch phë bin, giáo dc phAp lut hAng nArn cho các ccx quan, t chCrc 
và dja phucxng trong tinh 

SO Tu pháp 
Các SO, ban, ngành; các t chOc chInh trj, xA 
hi, ngh nghip; UBND các huyn, thj xA, 

thành ph6 
- TiOp tVc  dày  manh  tuyOn truyOn ye HiOn phAp 2013, d.c bit là các quy djnh ye quyen con ngtrOi, quyOn cong dan, cAc quy djnh VO 

khiOu nai,  to cào, quy chO dAn chO ccx sO.... 

- T chCrc càc hOi nghi ph bi&i pháp luOt cho cAc can bô chCi ch& các cAp và các báo cáo viOn pháp lut aA nAng cao nhn thi'rc cho 
can b, tO do triAn khai tuyOn truyAn tOi các tAng lOp nhOn dan 
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Nhiêm vu 
Co qUafl thu trI 

Car quan phi hqp thi.c hin 

xvn( phuo'ng thuc thu'c hiên va thuc day dôi tac toan câu vi sir phat triên bn vthlg 

1 ' êu : cao cht hrqng va giá trj gia tang trong xut khu. Phn du dt tc dO tang tnthng xut khu trén 10%/näm 

- Tang xut khu san phm d6i vói cac nhóm hang giày da, may mac, d g, tn diing các car hi thun lqi v thj trung và giá Ca dê 
tang giá trj xuât khâu 

COn Thuon g g 

Các SO: Nong nghip và PTNT, Tài nguyen 
và Môi tnr&ng, Khoa hçc và COng ngh, K 

hoach va D&u ti.r, Ngoai vi, Tài chInh; 
UBND cOc huyn, thj xä, thành phô 

- Nâng cao cht hrqng và giá trj gia tang; huóng manh  vào cong nghip ch bin, ch t?o,  0ng di,ing khoa hçc cong ngh tién tin d& 
vci nhóm hang nông, lam, thOy san. 

- Phát trin san phm có ham krçmg cOng ngh và chit xám cao; phát trin cong nghip h 

- Da dang hóa thi trtiong xut khu, cOng c va mO rtng thj trixOng hang hóa ViOt Nam tai  thi truOng truyn thong; mO rng các thj 
trixOng xut khu mOi có tim näng 

Tan diing t& các car hi mO cOa th trirOng rnrOc ngoài và 10 trinh ct giOm thug quan d d&y manh  xut khu sang các thj tnrOng da 
k Hip djnh thuong mai tir do. Xây thing car ch chinh sách nhm hn ch rOi ro khi mOi tham gia hQi nhp thj tnrOng 

2 Mic tiêu 17.2: Tang cuOng sr g&n kt v chInh sách cho phOt tTin bn vt1ng 

- Ling ghép cac mic tiêu phát trin bn vilng dn näm 2030 vao k hoach phCt triri kinh t - xt hOi  5 näm, hang näm cOa tinh 
So Ke hoach và Dau 

tu 
Cac So, ban, nganh; UBND cac huyn, th 

xa, thành ph 

- T cht'rc thrc hiOn viOc giárn sat, dánh giá sr gn kt v chInh sách phát trin bn yang trên dja bàn tinh 

3 Muc tiCu 17.3: Khuyn Ithich va xOc tin quan he di tác công, cOng - tu hi0u quO, dira trén kinh nghim và chin krçic ngun li,rc cOa quan hO di tOc 

Tiep tuc keu goi dau tu cac du an trong diem cac du an tao' dong krc phat trien kinh te xà hoi tren dia ban tinh theo hinh thtrc doi 
tác cong tu (PPP). 

So Ke hoach va Dau 
tu 

Cac So ban nganh UBND cac huyen thi 
xâ, thành ph 
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