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c) Tăng cường hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư, vận ñộng và thu hút ñầu tư trong và
ngoài nước ñể mời gọi các Nhà ñầu tư có năng lực và uy tín vào Nghệ An ñầu tư
phát triển.
4. Sở Nông nghiệp và PPNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố và thị xã có liên quan chỉ ñạo thực hiện tốt Quy hoạch
phát triển nông lâm thuỷ hải sản trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An ñến năm 2020 ñã ñược
UBND tỉnh phê duyệt, nhất là: Lạc, chè, cà phê, cao su, sắn nguyên liệu, dứa, hoa
quả, chương trình nuôi trồng, ñánh bắt, chế biến thuỷ hải sản… nhằm tạo nguồn
hàng nông lâm thuỷ sản phong phú, ổn ñịnh gắn với các cơ sở chế biến hàng hoá
xuất khẩu theo lộ trình quy hoạch ñược duyệt.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở
Xây dựng cùng các huyện, thành phố và thị xã liên quan tăng cường công tác quản
lý nhà nước ñối với các hoạt ñộng khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng
sản trên ñịa bàn theo ñúng tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với các
hoạt ñộng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
6. Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,
ngành liên quan, các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp hoạt ñộng xuất
khẩu lao ñộng trên ñịa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao
ñộng; tập trung triển khai có hiệu quả Quyết ñịnh số 71/2009/Qð-TTg ngày
29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ các huyện nghèo ñẩy mạnh
xuất khẩu lao ñộng góp phần giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2009 - 2020; Quyết
ñịnh số 470/Qð-LðTBXH ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng, Thương
binh và Xã hội phê duyệt “Dự án hỗ trợ ñưa lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo
hợp ñồng”.
7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các huyện, thành
phố và thị xã liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch ñến năm
2020, chú trọng thu hút khách Quốc tế; tổ chức tốt các tour tuyến du lịch quốc tế và
nội ñịa; làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.
8. Ban Quản lý Khu Kinh tế ðông Nam rà soát, bổ sung, sửa ñổi các cơ
chế, chính sách ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư nhằm tạo ñiều kiện và khuyến khích, thu hút
các nhà ñầu tư trong nước và nước ngoài vào ñầu tư tại Khu Kinh tế ðông Nam và
các Khu Công nghiệp trong tỉnh. Triển khai, ñôn ñốc thực hiện các quy hoạch, các
dự án ñược duyệt trong Khu Kinh tế ðông Nam và các Khu Công nghiệp theo ñúng
lộ trình.

