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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2012
Ngày 24 tháng 4 năm 2012, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì
của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ ðức Phớc. Tham dự phiên họp có ñại diện Thường
trực HðND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, ðảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, ðảng ủy khối
các doanh nghiệp, Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh ñạo các Sở,
ban, ngành, ñơn vị liên quan.
Tại phiên họp, UBND tỉnh ñã nghe và cho ý kiến về các nội dung:
1. Báo cáo tình hình thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2012; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tháng 4/2012, nhiệm vụ và giải pháp tháng
5/2012.
2. ðề án ñào tạo công nhân kỹ thuật giai ñoạn 2012 - 2015.
3. ðề án ñiều chỉnh ñịa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu ñể thành lập thị xã
Hoàng Mai.
4. Dự thảo Chương trình hành ñộng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện
Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng ñội ngũ doanh nhân.
5. ðề án thành lập Trung tâm phát triển quỹ ñất tỉnh Nghệ An.
6. ðề án thành lập Trung tâm quản lý Cổng thông tin ñiện tử tỉnh Nghệ An.
7. ðề án dạy và học tin học trong các cơ sở giáo dục trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An.
8. Kế hoạch công tác thông tin ñối ngoại tỉnh Nghệ An từ năm 2012 ñến
năm 2015.
9. Dự thảo Quy ñịnh quản lý thống nhất các hoạt ñộng ñối ngoại trên ñịa bàn
tỉnh Nghệ An.
10. Báo cáo thực trạng và Kế hoạch triển khai dự án cấp ñiện cho các xã
chưa có ñiện lưới quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An.

