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BÁO CÁO
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

I. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu
năm 2014
1. Về kinh tế
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, ước tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6
tháng đầu năm 2014 tăng 9,9% (6 tháng đầu năm 2013 tăng 9,6%), trong đó tốc
độ tăng GRDP khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 9,8%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 12,4%; khu vực dịch vụ tăng 8,5%.
Kết quả thể hiện trên một số ngành, lĩnh vực chủ yếu sau:
a) Về nông, lâm nghiệp, thủy sản:
Sản xuất nông nghiệp trong những tháng đầu năm do có sự chuẩn bị khá
tốt nên diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân tăng lên. Vụ Đông Xuân năm 20132014 toàn tỉnh thực hiện gieo trồng được 7.146 ha, tăng 6,2% so với cùng kỳ,
chủ yếu tăng ở diện tích rau các loại, bắp, cây mỳ. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa
năm 2014, đến nay đạt 5.339 ha, giảm 6,15% so với cùng kỳ năm trước, trong
đó chủ yếu giảm diện tích cây lúa (giảm 7,9%), đậu các loại giảm (49,3%).
Trong 6 tháng đầu năm diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng 2,19% (5.334
ha) so với cùng kỳ năm trước (chủ yếu tăng diện tích cây cao su, tiêu, riêng cây
điều diện tích giảm 4.642 ha nhưng năng suất điều ước đạt 14,49 tạ/ha tăng cao
so với năm trước).
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn trong thời gian qua có xu hướng giảm,
do đồng cỏ chăn nuôi ngày càng thu hẹp, giá thức ăn và chi phí tăng cao, đồng
thời do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc tăng đàn, tái đàn chậm. Đến
01/4/2014 toàn tỉnh có: đàn trâu 14.061 con, giảm 1,2% (171 con); đàn bò
29.705 con, giảm 3,3% (1.003 con); đàn heo: 249.221 con, giảm 13,4% (387
con) và gia cầm: 3 triệu 562 ngàn con, giảm 3,6% (132 ngàn con) so với cùng
kỳ năm trước. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh
thú y được tăng cường hơn nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và công tác phòng cháy
rừng đã được quan tâm hơn nên đã hạn chế đáng kể các vi phạm. Tính từ đầu
năm đến nay số vụ vi phạm là 177 vụ, giảm 201 vụ so cùng kỳ, trong đó vi
phạm về phá rừng là 03 vụ thiệt hại 1,392 ha rừng, so cùng kỳ giảm 41 vụ, diện
tích rừng thiệt hại giảm 11,863 ha, vi phạm về quản lý lâm sản là 174 vụ, giảm
180 vụ so cùng kỳ, đã xử lý vi phạm 173 vụ (gồm 16 vụ năm trước chuyển qua).
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Do thời tiết hanh khô kéo dài đã xảy ra 04 vụ cháy rừng, thiệt hại 1,628 ha rừng
đặc dụng so với cùng kỳ năm 2013 giảm 14 vụ, diện tích thiệt hại giảm 91,502
ha.
Kết quả đến nay về nông thôn mới trên toàn tỉnh bình quân số tiêu chí đạt
được là 7,2 tiêu chí trên 19 tiêu chí, đối với 20 xã chỉ đạo điểm bình quân số tiêu
chí đạt được là 9,9 tiêu chí trên 19 tiêu chí theo quy định. UBND tỉnh đã ban
hành cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng nông thôn mới và đang triển khai đầu
tư theo hướng giao xi măng để nhân dân tự làm đường giao thông nông thôn.
b) Về công nghiệp:
Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, các giải pháp tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất đã có những kết quả bước đầu. Chỉ số
sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2014 tăng 8,4% so với cùng kỳ. Giá
trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2014 ước thực
hiện 8.857,5 tỷ đồng đạt 38,8% so kế hoạch và tăng 8,4% so với cùng kỳ. Một
số sản phẩm chủ yếu thực hiện như sau: hạt điều nhân ước 25.205 tấn đạt 42%
kế hoạch, tăng 14,6% so cùng kỳ; đá xây dựng: 321,8 ngàn m3 đạt 37,9% kế
hoạch, giảm 3,8%; tinh bột sắn, bột dong riềng: 53.751 tấn đạt 53,8% kế hoạch,
tăng 1,8%; Clinker xi măng 849,6 ngàn tấn, đạt 50% kế hoạch tăng 0,8%; điện
sản xuất: 616 triệu Kwh, đạt 35,2% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ.
Về cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng: Trong 6 tháng đã phát triển
được 58 km đường dây trung thế; 119 km đường dây hạ thế và 28.724,5 KVA
dung lượng trạm biến áp, tăng thêm 3.900 hộ sử dụng điện.
c) Về thương mại - dịch vụ:
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng
đầu năm ước thực hiện 12.383,5 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch năm, tăng 7,7% so
cùng kỳ, trong đó ngành thương nghiệp tăng 9,4%, khách sạn - nhà hàng tăng
1,4% và ngành dịch vụ tăng 3,9%. Nhìn chung tình hình tiêu thụ nội địa tăng
chậm so với cùng kỳ do tác động từ các yếu tố như mức thu nhập của người dân
ở lĩnh vực nông nghiệp có xu hướng giảm....
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2014 ước tăng 0,41% so với tháng
trước, tăng 1,33% so với cuối năm 2013 và tăng 5,32% so với cùng kỳ năm
trước, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ.
Ước 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu là 348,33 triệu USD đạt
42,5% kế hoạch năm, tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước. Tuy giá cả các mặt hàng
xuất khẩu chủ yếu của tỉnh có sụt giảm so với cùng kỳ nhưng tăng về số lượng
như: hạt điều nhân tăng 40,6%, mủ cao su tăng 24,7%....
Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước thực hiện 80,99 triệu USD,
đạt 49,1% kế hoạch năm, tăng 4,4% so cùng kỳ, chủ yếu là nhập khẩu nguyên,
vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu và máy móc, thiết bị mở rộng sản xuất của các
doanh nghiệp FDI.
Trong 6 tháng đầu năm tổng lượt khách tham quan du lịch trong tỉnh ước
đạt 101.469 lượt khách (đạt 56,75% kế hoạch năm), khách quốc tế 2.752 lượt;
doanh thu ước đạt 89,94 tỷ đồng (đạt 46,36% kế hoạch năm).
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Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, được tiến hành
thường xuyên, liên tục, có hiệu quả, các vi phạm được xử lý kịp thời. Trong 6
tháng đầu năm 2014 đã kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm hành chính 532 vụ,
phạt tiền 907,58 triệu đồng. Phối kết hợp với các ngành liên quan kiểm tra 945
vụ, xử lý 114 vụ, phạt tiền 12,25 tỷ đồng, trong đó xử phạt 164,22 triệu đồng,
truy thu nợ đọng thuế 12,09 tỷ đồng.
d) Tài chính - tín dụng
Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn đã có ảnh hưởng nhất định đến các
nhiệm vụ chi trọng tâm của tỉnh. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 thực
hiện 1.448 tỷ đồng (bao gồm thuế xuất nhập khẩu 84,6 tỷ đồng), giảm 5,1% so
với cùng kỳ, đạt 36,2% dự toán của HĐND tỉnh. Nợ đọng thuế có xu hướng
ngày càng tăng. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 thực hiện 2.942 tỷ
đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ, đạt 48,6% dự toán của HĐND tỉnh.
Ước thực hiện 6 tháng tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng
là 15.650 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước thực hiện 23.500 tỷ
đồng, tăng 12% so với cùng; tỷ lệ nợ xấu 1,2% giảm 0,83% so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 14%; dư nợ cho
vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 20%; cho vay xuất khẩu chiếm 1% tổng dư nợ.
e) Về thực hiện kế họach vốn đầu tư XDCB:
Ước giải ngân vốn XDCB tập trung trong 6 tháng đầu năm 2014 là 308 tỷ
đồng, đạt 30% kế hoạch; vốn Chương trình MTQG 23,5 tỷ đồng, đạt 25% kế
hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ 37,2 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch.
g) Về phát triển doanh nghiệp:
Thực hiện 6 tháng thu hút được 342 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng
ký 1.018 tỷ đồng, tăng 41,9% về số doanh nghiệp, giảm 2,8% về số vốn đăng ký
so với cùng kỳ. Đến nay, số doanh nghiệp đăng ký trên toàn tỉnh là 3.804 doanh
nghiệp, số vốn đăng ký là 28.381 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký giải thể, phá
sản là 31 doanh nghiệp bằng 124% so cùng kỳ, số doanh nghiệp bị thu hồi giấy
chứng nhận ĐKKD 157 doanh nghiệp bằng 91% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp
không phát sinh doanh thu trong những tháng đầu năm 2014 là 766 doanh
nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp báo cáo thuế trong quý I/2014 đều lỗ, chỉ có
403 doanh nghiệp báo cáo có lãi.
Trong 6 tháng đầu năm 2014 tỉnh đã triển khai tổng điều tra về thực trạng
khó khăn của doanh nghiệp trong tỉnh, qua đó, đã xác định các nguyên nhân khó
khăn, chủ yếu do không tiếp cận được vốn tín dụng, giá nguyên liệu đầu vào
tăng, khó khăn về lao động, hàng tồn kho… Tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ
các chính sách giảm, miễn thuế hỗ trợ cho doanh nghiệp, tăng cường hỗ trợ về
khoa học công nghệ, khuyến công, xúc tiến thương mại, đào tạo nghề… cho các
doanh nghiệp trong tỉnh.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): 6 tháng đầu năm thu hút được 4 dự án
với tổng vốn đăng ký 51,7 triệu USD (giảm 2 dự án, số vốn đăng ký bằng 80,4%
so cùng kỳ 2013). Đến nay đã có 109 dự án FDI với số vốn đăng ký 905,111
triệu USD, số vốn thực hiện đầu tư 642,8 triệu USD bằng 71,1% tổng số vốn
đăng ký.
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2. Văn hóa - xã hội
a) Về giáo dục, đào tạo:
Các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập luôn được quan
tâm hàng đầu; 100% các trường phổ thông đã hoàn thành chương trình theo
đúng kế hoạch thời gian năm học. Toàn tỉnh đã tổ chức thành công kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm học 2013-2014, tổng kết kỳ thì tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt
99,41%, đối với hệ bổ túc THPT tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 93,6%. Nhìn chung kết
thúc năm học, chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục được nâng lên, năm học
2013-2014 có 45 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp Quốc gia
gồm: 04 giải Nhì, 18 giải Ba và 23 giải Khuyến khích. Tổng số học sinh phổ
thông bỏ học tính đến hết năm học là 937/178.821 em chiếm 0,52% so với tổng
số học sinh, tăng 34 em so với năm học trước. Công tác phổ cập giáo dục và xóa
mù chữ được củng cố và nâng cao, trong đó phổ cập mầm non 5 tuổi đến nay đã
đạt 57/111 xã, phường, thị trấn đạt 51,35%; 103/111 xã, phường, thị trấn đạt phổ
cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đạt 92,79%. Về số lượng trường đạt chuẩn
quốc gia tính đến nay, toàn tỉnh có 77/434 trường đã được công nhận đạt chuẩn
quốc gia, đạt 17,74%. Công tác kiểm tra các cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ,
liên kết đào tạo được duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo hoạt động các cơ sở
theo đùng quy định.
b) Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:
Tình hình dịch bệnh tuy có giảm so với cùng kỳ và không phát sinh thành
dịch trên diện rộng do làm tốt công tác dự phòng nhưng vẫn còn diễn biến phức
tạp nhất là tình hình bệnh sởi tăng đột biến so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay,
số ca mắc bệnh sởi là 190 ca (không có ca tử vong) cùng kỳ năm trước chỉ có 02
ca; số ca mắc sốt rét là 624 ca (không có ca tử vong) giảm 55% so cùng kỳ, sốt
xuất huyệt: 115 ca (tử vong 1 ca) giảm 83% so cùng kỳ, tay - chân - miệng 283
ca (không có ca tử vong) giảm 19% so cùng kỳ; một ca nhiễm cúm H5N1 đã tử
vong. Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em khoảng 7.855 em đạt 38% kế hoạch, cho
phụ nữ có thai đạt 36% kế hoạch, tiêm phòng sởi 9.451 ca, đạt 46% kế hoạch...
nhìn chung cơ bản đạt yêu cầu. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân như:
khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, khám bảo hiểm y tế…
được tăng cường. Các chương trình quốc gia y tế như tiêm chủng mở rộng,
phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống lao, sốt rét, sốt xuất huyết, da liễu,
bướu cổ đều được quan tâm thực hiện thường xuyên, số mẫu giám sát HIVAIDS thực hiện đạt 33,5% kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế
hoạch hóa gia đình được duy trì đạt yêu cầu đề ra, tai biến sản khoa giảm so
cùng kỳ. Công tác khám chữa bệnh từ đầu năm đến nay trên 705 ngàn lượt khám
đạt 50% kế hoạch, điều trị nội trú đạt 46,2% kế hoạch, giảm 9% so cùng kỳ.
c) Khoa học, công nghệ:
Trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện 21 đề tài nghiên cứu ứng dụng
khoa học và công nghệ cấp tỉnh và chuẩn bị triển khai mới 07 đề tài cấp tỉnh;
nghiệm thu 03 đề tài, 01 dự án nông thôn miền núi; họp nghiêm thụ 02 đề tài và
xét chọn 02 đề tài. Thẩm tra công nghệ 02 dự đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc đề
án khuyến công quốc gia do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công
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nghiệp Bình Phước xây dựng; nghiệm thu dự án vay vốn đổi mới công nghệ cho
01 doanh nghiệp trên địa bàn. Hướng dẫn, thẩm định 04 đơn vị sử dụng thiết bị
X- quang y tế làm hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xa. Tuyên
truyền, hướng dẫn cho 20 tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Công tác thanh tra, đã tổ chức 05 cuộc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất
lượng sản phẩm hàng hóa tại 67 cơ sở, gồm 26 cá nhân và 41 tổ chức; kết quả có
03/67 cơ sở có mặt hàng được ghi nhãn không đúng quy định. Về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng đã tiếp nhận và xử lý 31 đơn xin sửa chữa cột đo xăng, dầu của
doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu; kiểm định 1.113 phương tiện đo các loại;
thử nghiệm 18 mẫu các loại gồm 11 mẫu nước, 7 mẫu phân bón.
d) Về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:
Công tác lập quy hoạch sử dụng đất: đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 đối với cấp xã cho 05 phường thuộc thị xã Đồng Xoài và 02 thị trấn
của huyện Chơn Thành và Bù Đăng. Trong 6 tháng đã thu hồi 706,30 ha đất; cho
thuê và cấp GCNQSD đất cho 16 tổ chức với diện tích 1.292,25 ha; giao đất và cấp
GCNQSD đất cho 19 tổ chức với diện tích là 213,17 ha. Quản lý tài nguyên khoáng
sản, đã triển khai giám sát việc thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; hoạt động cấp phép khai
thác khoáng sản đã cấp phép mới cho 02 tổ chức về khai thác gạch ngói, thăm dò
đá xây dựng; gia hạn 04 giấy phép khai thác đá xây dựng và đình chỉ khai thác
khoáng sản cho 06 tổ chức. Lĩnh vực môi trường: đã phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường và Đề án cải tạo phục hồi môi trường cho 11 dự án; giám sát
chất lượng môi trường định kỳ tại 17 đơn vị, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất
thải nguy hại cho 23 tổ chức. Công tác thanh tra, kiểm tra trong 06 tháng đầu năm
đã triển khai 05 đoàn thanh, kiểm tra về các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, hoạt
động khoáng sản, bảo vệ môi trường đã xử phạt 09 trường hợp vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với số tiền là 93,1 triệu đồng; xử phạt 01
trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền là 75 triệu đồng.
đ) Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình:
Văn hóa, thông tin đã tăng cường nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính
sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ
niệm trọng đại như: “Mừng Đảng, mừng Xuân”, giải phóng miền Nam 30/4 và
Quốc tế lao động 1/5, 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…, đặc biệt chú
trọng công tác tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc. Hoạt động nghệ thuật
biểu diễn và hoạt động văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nỗi đáp ứng nhu cầu
tinh thần cho nhân dân và chiến sỹ đặc biệt là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa,
trong 6 tháng Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh đã tổ chức 49 buổi biểu diễn thu
hút khoảng 42.500 lượt người xem, tổ chức 574 lượt chiếu bóng thu hút khoảng
75.882 lượt người xem. Hoạt động thư viện tiếp tục nâng cao chất lượng phục
vụ, số lượng đầu sách và lượng bạn đọc. Công tác xây dựng đời sống văn hóa và
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được toàn xã hội
quan tâm, các kết quả đạt được luôn được củng cố, duy trì đi đôi với việc triển
khai các hoạt động của năm theo đúng kế hoạch đề ra.
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Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển nhất là phong
trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỷ lệ người dân
thường xuyên tập thể dục tiếp tục tăng lên; đã đăng cai và phối hợp tổ chức
thành công các giải thể thao toàn quốc và khu vực như: giải việt dã leo núi toàn
quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”, vòng 1 và vòng 5 giải đua xe mô tô toàn
quốc, giải vô tịch Muay toàn quốc 2014 và một số giải trong tỉnh như: tổ chức
thành công Đại hội TDTT tỉnh lần IV - năm 2014, Hội thao người khuyết tật lần
II/2014, giải việt dã “cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”, giải quần
vợt, giải Taekwondo, giải bóng chuyền, bơi lội cấp tỉnh… Các đoàn thể thao
thành tích cao của tỉnh đã tham dự 01 giải thể thao quốc tế, 14 giải thể thao toàn
quốc và khu vực; kết quả đạt 30 HCV, 16 HCB, 27 HCĐ; đội tuyển bóng đá tỉnh
được thăng hạng nhất quốc gia.
Phát thanh, truyền hình đã không ngừng nâng cao chất lượng các chương
trình, chú trọng xây dựng chương trình phản ánh về tình hình sản xuất kinh
doanh trên các lĩnh vực, các vấn đề về giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc
làm, phòng chống dịch bệnh, nông thôn mới, dân tộc, biển đảo quê hương…
Thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
Công tác phát thanh cơ sở các huyện miền núi, biên giới tiếp tục được thực hiện
nhất là đầu tư trang thiết bị và đào tạo con người.
e) Về lao động, giải quyết việc làm, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm thất nghiệp:
Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã giải quyết việc làm cho 20.050 lao động,
đạt 64% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ; đào tạo nghề cho 2.630 lao
động, đạt 40% kế hoạch năm, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; tư vấn nghề,
việc làm cho 5.419 lao động, giới thiệu việc làm cho 102 lao động, xuất khẩu lao
động 25 người. Tổ chức thành công 01 phiên giao dịch việc làm lần thứ I/2014
tại huyện Lộc Ninh với sự tham gia của 07 doanh nghiệp và 380 lao động. Công
tác giải quyết việc làm, lao động tuy đạt kết quả đề ra nhưng chất lượng lao
động được đào tạo chưa chuyển biến mạnh.
Đã phối hợp, tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất
nghiệp cho 90 cán bộ, công chức, người lao động ở các doanh nghiệp trên toàn
tỉnh. Tổ chức 02 lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống
cháy nổ cho 200 cán bộ của trên 50 doanh nghiệp trên địa bàn. Trong 6 tháng
đầu năm có 1.353 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, số người thất nghiệp đã
nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN là 1.336 người, số người thất nghiệp có quyết
định hưởng BHTN hàng tháng là 1.061 người.
g) Về chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói
giảm nghèo:
Việc giải quyết chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã
hội, công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành và toàn xã hội đặc
biệt quan tâm, các chính sách luôn được giải quyết đúng, đủ, kịp thời. Đã tổ
chức thăm, tặng 20.335 phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công
nhân nhịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ với tổng kinh phí trên 5,7 tỷ đồng. Trong 6
tháng đã giải quyết chế độ mai táng phí cho 106 đối tượng; 160 hồ sơ chất độc
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hóa học; 137 hồ sơ thanh niên xung phong; 169 hồ sơ hoạt động kháng chiến;
522 hồ sơ ưu đãi học sinh sinh viên, 634 hồ sơ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ; mua thẻ
bảo hiểm y tế cho 257 đối tượng theo Quyết định số 290/QĐ-TTg, cho 630 đối
tượng theo Quyết định số 62/QĐ-TTg; mua thẻ bảo hiểm y tế cho 586 thân nhân
người có công; trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 109 đối tượng và lập thủ tục
giải quyết di chuyển 17 hài cốt liệt sỹ về quê theo nguyện vọng của gia đình liệt
sỹ. Tổ chức đưa 73 đối tượng chính sách, người có công đi điều dưỡng tại khu
nghỉ dưỡng Long Đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện mô hình giảm nghèo tại 02
huyện Bù Gia Mập và Đồng Phú. Trao tặng 100 ti vi cho hộ nghèo các huyện,
thị xã từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bình Phước.
Ngoài ra thăm, tặng 41.570 phần quà và 101,265 tấn gạo cho hộ nghèo, đối
tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác. Trong 6
tháng đầu năm đã giải quyết trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 13.986 đối
tượng với số tiền hơn 20 tỷ đồng; trợ cấp đột xuất cho 9.737 đối tượng với số tiền
hơn 2 tỷ đồng; mua thẻ bảo hiểm y tế cho 13.422 đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng
thời, tiếp nhận mới 06 đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, đón tiếp 69 đoàn
khách đến thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội với tổng số tiền là 249,256
triệu đồng; hiện đang quản lý nuôi dưỡng tập trung 43 đối tượng.
h) Về công tác dân tộc:
Các chính sách cho đồng bào dân tộc tiếp tục được tập trung chỉ đạo, quán
triệt và triển khai đến cấp cơ sở, công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc
đã có nhiều chuyển biến. Trong 6 tháng đầu năm 2014, thực hiện nguồn vốn
XDCB cho các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc ước đạt 30%. Trong
dịp Xuân về đã tổ chức thăm, tăng quà người có uy tín, hộ nghèo vùng đồng bào
dân tộc thiểu số với tổng số 1.138 phần quà với tổng kinh phí là 346,65 triệu
đồng, tết Chôl Chnăm Thmây đã tổ chức đoàn thăm, chúc tết đồng bào Khmer
tại các huyện, thị xã (Lộc Ninh, Chơn Thành, Đồng Xoài), tặng 95 phần quà cho
chùa, Hội đồng già làng và hộ đồng bào nghèo với kinh phí là 36 triệu đồng.
Ngoài ra, một số huyện, thị xã tổ chức thăm tặng 301 phần quà cho Hội đồng già
làng, người có uy tín và các hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo với tổng kinh phí
là hơn 109 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập cơ quan công tác
dân tộc, khen thương cho 10 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu,
xuất sắc, có uy tín trong cộng đồng.
i) Về công tác thanh tra:
Công tác thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2014 được triển khai có trọng
tâm, trọng điểm, nội dung kế hoạch thanh tra tập trung vào một số lĩnh vực quan
trọng mà dư luận quan tâm. Đã triển khai 29 cuộc thanh tra hành chính, trong đó
có 17 cuộc thanh tra theo kế hoạch, số cuộc thanh tra đột xuất là 12 cuộc, kết
quả đã phát hiện 14 đơn vị có vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên
1,575 tỷ đồng. Tổ chức 551 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 1.950 tổ chức và cá
nhân, phát hiện 1.259 tổ chức, cá nhân vi phạm, kiến nghị ban hành quyết định
xử phạt hành chính trên 3,367 tỷ đồng.
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Đã tổ chức tiếp 1.385 lượt công dân giảm 26% so cùng kỳ năm 2013
(giảm 494 lượt). Số đơn khiếu nại thuộc quyền thụ lý giải quyết của các cấp là
559 đơn (trong đó: 459 đơn mới phát sinh trong kỳ, 100 đơn năm trước chuyển
qua), đã giải quyết 498/559 đơn đạt tỷ lệ 89%. Số đơn tố cáo là 88 đơn (trong
đó: 66 đơn mới phát sinh trong kỳ, 22 đơn năm trước chuyển qua), giải quyết
76/88 đơn chiếm tỷ lệ 86,3%.
Khiếu kiện, tố cáo đông người từ đầu năm đến nay chủ yếu liên quan đến
đền bù, thu hồi đất, tranh chấp đất, đã có 02 lần khiếu nại vượt cấp tại Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh mỗi lần đi trên 20 người; ngoài ra, xảy ra vụ việc 47 hộ
dân chủ yếu tại huyện Bù Đăng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại huyện
Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông khiếu kiện vượt cấp tại Hà Nội, hiện một số hộ đã trở
về địa phương và còn một số hộ đang tiếp tục ở lại Hà Nội, cơ quan chức năng
đang tiếp tục theo dõi, nắm tình hình.
k) Cải cách thủ tục hành chính:
Công tác cải cách thủ tục hành chính được các ngành, các cấp coi là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong 6 tháng đầu năm, đã triển khai
Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2014; kế hoạch kiểm tra công tác cải
cách hành chính năm 2014; thành lập Tổ kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật,
kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm tiêu
chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2014; báo cáo kết quả thực hiện
chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2013.
3. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại
a) Về quốc phòng - an ninh:
Quốc phòng luôn được giữ vững đặc biệt quốc phòng trên toàn tuyến biên
giới luôn đảm bảo tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế. Các chủ trương,
quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về
công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được thực hiện
nghiêm túc. Trong những tháng đầu năm, tình hình biển Đông có nhiều diễn
biến phức tạp xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép
trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, để phản đối hành
động ngang ngược của Trung quốc, công nhân làm việc tại một số khu công
nghiệp của tỉnh đã tự phát tổ chức đình công, tuần hành, tuy có một số hành
động, thái độ quá khích của công nhân như la ó, ném đá vào một vài công ty của
doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan nhưng đã được ngăn chặn kịp thời, đảm
bảo các cuộc tuần hành diễn ra trong không khí ôn hòa và sau đó công nhân tiếp
tục trở lại làm việc, thiệt hại gây ra rất nhỏ, không đáng kể.
Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội: xảy ra 501
vụ, tăng 27 vụ so cùng kỳ; làm chết 17 người, bị thương 69 người và tài sản
khác trị giá khoảng trên 10 tỷ đồng. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
kinh tế, chức vụ, tham nhũng: phát hiện 129 vụ - 124 đối tượng, tăng 21 vụ so
với cùng kỳ (129/108), chủ yếu kinh doanh trái phép, kinh doanh, vận chuyển,
tàng trữ hàng cấm (thuốc lá), hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và trốn thuế.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi
trường: phát hiện 125 vụ - 108 đối tượng, so với cùng kỳ giảm 51 vụ (125/176),
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đang chú ý là hành vi tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép chiếm 53,75% tổng
số vụ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy: bắt giữ 46 vụ - 63 đối
tượng, giảm 02 vụ so với cùng kỳ (46/48), đã khởi tố 27 vụ - 31 bị can, xử lý
hành chính 13 vụ - 24 đối tượng, các vụ còn lại đang tiếp tục theo dõi. Công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông: phát hiện lập biên bản 47.812 trường hợp vi
phạm trật tự an toàn giao thông, so với cùng kỳ giảm 12.507 trường hợp
(47.812/60.319), xử phạt với tổng số tiền hơn 33,685 tỷ đồng, tước 4.634 GPLX
các loại; tai nạn giao thông xảy ra 195 vụ, làm chết 98 người, bị thương 207
người, so với cùng kỳ giảm 01 vụ (195/196), giảm 02 người chết (98/100), tăng
03 người bị thương (211/208).
b) Về quan hệ hợp tác và đối ngoại:
Tình hình quan hệ với các nước bạn Lào và Campuchia được duy trì và
ngày càng mở rộng. Giữa các tỉnh thường xuyên thông tin cho nhau về tình hình
có liên quan, phối hợp tuần tra biên giới, bảo vệ cột mốc, hợp tác phòng chống
các loại tội phạm như: ma túy, buôn lậu, buôn bán phụ nữ, trẻ em… Công tác
phân giới, cắm mốc triển khai đảm bảo tiến độ kế hoạch, kết quả trong 6 tháng
đã kiểm tra cột mốc 65 tại huyện Bù Đốp, Đội phân giới cắm mốc số 5 tỉnh Bình
Phước cùng với Đội phân giới cắm mốc số 3 Campuchia đi khảo sát lại các vị trí
cồn bãi trên sông Chiu Riu và xem xét lại các vị trí của các cọc dầu từ mốc 73
đến mốc 74. Đã tổ chức Lễ công bố lối mở biên giới Tuần Lung - Lộc Tấn tại
huyện Lộc Ninh, tổ chức thành công Hội nghị hợp tác với 5 tỉnh Campuchia vào
cuối tháng 6/2014. Tỉnh đã ký kết các Chương trình hợp tác phát triển với Thành
phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,
Quân khu 7 và đang triển khai thực hiện các nội dung đã được ký kết.
Đánh giá chung: Kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2014
tiếp tục bị ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp, khó lường của kinh tế thế giới và
những bất ổn về an ninh trong khu vực, cùng với những khó khăn nội tại của
kinh tế trong nước. Tuy nhiên, với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh
nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã có những
chuyển biến tích cực, đúng hướng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông
nghiệp vẫn phát triển hợp lý với tốc độ tăng trưởng khá cao, sản xuất công
nghiệp tiếp tục phục hồi, khu vực dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước, thu hút
đầu tư trong nước được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đáp ứng cơ bản
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; các chính sách an sinh xã hội được ưu tiên, quan tâm;
kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đang từng bước được
nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm
bảo.
Mặc dù đạt được một số kết quả như trên, tình hình kinh tế - xã hội của
tỉnh còn nhiều khó khăn: giá cả các loại nông sản chủ lực của tỉnh như: cao su,
điều tiếp tục giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp
nhiều khó khăn, chưa được xử lý tận gốc; thu ngân sách đạt thấp kéo theo việc
giải quyết các nhu cầu chi theo dự toán gặp khó khăn, nợ đọng thuế có xu hướng
ngày càng gia tăng, thu hút đầu tư nước ngoài sút giảm, đời sống nhân dân chưa
được cải thiện đúng mức; thực hiện đề án “một cửa điện tử“ còn chậm, cải cách
thủ tục hành chính có lúc có nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu của nhân dân và
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doanh nghiệp; khiếu kiện đông người, vượt cấp còn diễn biến phức tạp; tình
hình tai nạn giao thông chưa có chiều hướng giảm mạnh.
II. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2014
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết của HĐND
tỉnh về nhiệm vụ năm 2014 tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, một số nhiệm vụ trọng tâm
cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014 như sau:
(1) Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và nghiêm túc thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động số 44/CTr-UBND ngày
25/02/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều
hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2014, có kiểm điểm, đánh giá cụ thể kết quả làm được.
(2) Các ngành, các cấp khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tại Thông báo
số 436/TB-VPCP ngày 05/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh
Bình Phước; phối hợp chặt chẽ thực hiện các nội dung chương trình hợp tác phát
triển đã được ký kết với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam.
(3) Nông nghiệp và nông thôn: tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo kế
hoạch gieo trồng trong năm, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất của cây
trồng, vật nuôi. Thực hiện các giải pháp nhằm chủ động trong công tác phòng
chống lụt, bão, ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm gỉảm mức thấp nhất thiệt hại
do biến đổi khí hậu gây ra. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào những tiêu chí có tính trọng
tâm, phù hợp với thực tế, đi đôi với thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng.
(4) Trên cơ sở kết quả điều tra thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, tập
trung tháo gỡ khó khăn bằng những biện pháp cụ thể để doanh nghiệp phát triển,
tăng năng lực sản xuất kinh doanh như: triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp của Chính phủ, tăng cường hơn nữa xúc tiến thương mại, xúc tiến
đầu tư… để thu hút đầu tư, tạo điều kiện doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Xác
định các đối tượng cùng loại khó khăn như: khó khăn về tiếp cận vốn… để tổ
chức đối thoại với ngành chức năng tìm biện pháp tháo gở. Thực hiện cải cách
mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đến
doanh nghiệp.
(5) Phấn đấu huy động ngân sách ở mức cao nhất, trong đó chú trọng
đến các giải pháp quyết liệt trong xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Tổ chức điều
hành chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách, hạn chế phát
sinh ngoài dự toán, nghiêm túc thực hiện kỷ luật ngân sách, tiết kiệm, chống
lãng phí.
(6) Tăng cường công tác đôn đốc tiến độ thi công, đảm bảo cung cấp vốn
để giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm
2014 được giao. Tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc điều
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hành, tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm. Triển khai thực hiện tốt công tác
xây dựng kế hoạch năm 2015 và kế hoạch trung hạn 2016-2020.
(7) Củng cố các kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục bám sát các
nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra vào đầu năm để thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế
hoạch năm 2014 trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, môi
trường…. Ưu tiên thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc
biệt là chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, các hộ nghèo và
các đối tượng bảo trợ xã hội.
(8) Tăng cường hơn nữa tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà
nước, bảo đảm tính nhất quán, giữa chủ trương và hành động. Tiếp tục triển khai
thực hiện Đề án “một cửa điện tử” và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên tất
cả các lĩnh vực, triển khai tốt công tác công bố, công khai bộ thủ tục hành chính
ở các ngành, các cấp. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện
kéo dài, xử lý kịp thời các vụ khiếu kiện đông người ngay tại cơ sở, hạn chế
khiếu kiện vượt cấp.
(9) Đảm bảo tốt công tác quốc phòng đặc biệt là tăng cường quản lý và
bảo vệ tuyến biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới”. Kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển
kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an
ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu hơn
nữa để giảm tại nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường công tác đối
ngoại, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ
với tỉnh.
Trên đây là kết quả thực hiện kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng đầu năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh
báo cáo HĐND tỉnh xem xét./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBHĐND tỉnh;
- Các Thành viên UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT.

(Đã ký)
Nguyễn Văn Trăm

11

Phụ biểu tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
STT
1
2
3

Chỉ tiêu
Tốc độ tăng GDP (giá so
sánh 2010)
Tổng kim ngạch xuất
khẩu
Tổng kim ngạch nhập
khẩu

4

Tổng thu ngân sách

5

Tổng chi ngân sách

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tỷ lệ giảm sinh duy trì ở
mức
Tỷ lệ xã phường phổ cập
THCS
Tỷ lệ phổ cập mần non 5
tuổi
Tỷ lệ phổ cập giáo dục
tiểu học đúng độ tuổi
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi
suy dinh dưỡng
Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ
Số giường bệnh trên vạn
dân
Số bác sỹ trên vạn dân
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y
tế
Tỷ lệ giảm nghèo/năm
Lao động được giải quyết
việc làm
Tỷ lệ lao động qua đào
tạo
Tỷ lệ thất nghiệp khu vực
thành thị
Tỷ lệ hộ dân sử dụng
điện
Tỷ lệ dân số dùng nước
hợp vệ sinh
Tỷ lệ che phủ rừng
(chung)

Ước TH
6 tháng

So với
kế
hoạch
đề ra

ĐVT

KH
2014

%

10

9,9

Tr.USD

820

348

42,5%

Tr.USD

165

81

49,1%

4.000

1.386

34,7%

6.055

2.664

44%

%o

0,7

0,7

%

100

100

%

76

51,35

%

90

92,79

%

16

16,5

%

65

61

Giường

23,5

23,5

Bác sỹ

6,2

5,82

%

63

63

%

1

Người

31.200

20.050

%

38

36

%

<3,5

<3,5

%

97

Chỉ tiêu đánh giá
theo năm

%

89

Chỉ tiêu đánh
giá theo năm

%

63,98

Tỷ
đồng
Tỷ
đồng

Ghi chú

Chỉ tiêu đánh giá
theo năm

64%

62,02
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