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- Tổng thu ngân sách 4 tháng ñầu năm là 1.672,66 tỷ ñồng, ñạt 27,5% dự
toán, bằng 51% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ñạt 3.768,8 tỷ ñồng, bằng 30,5%
dự toán.
- Về lĩnh vực xây dựng cơ bản: khối lượng thực hiện trong 4 tháng ñầu năm
ñạt 710,7 tỷ ñồng, bằng 17% kế hoạch, bằng 97,6% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân
vốn ngân sách tính ñến 15/4/2012 ñạt 22,1% kế hoạch, riêng nguồn vốn Trung
ương hỗ trợ ñạt 41,86% kế hoạch (4 tháng ñầu năm 2011 ñạt 31,6% kế hoạch).
- Về lĩnh vực xúc tiến ñầu tư, phát triển doanh nghiệp: tính ñến ngày
15/4/2012, ñã cấp giấy chứng nhận ñầu tư cho 9 dự án với tổng số vốn ñăng ký là
459,78 tỷ ñồng, cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh cho 43 doanh nghiệp,
tính chung 4 tháng ñầu năm là 285 doanh nghiệp.
- Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực:
+ Giáo dục ñào tạo ñạt ñược nhiều thành tích cao: số trường ñạt chuẩn quốc
gia ñã tăng lên thành 743 trường, ñạt tỷ lệ 47,9%; hoàn thành thi giáo viên dạy giỏi
tỉnh hệ THPT với kết quả có 376 giáo viên ñạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, ñạt
37,15%; có 91 học sinh ñạt giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 2 cả nước; tổ chức
thành công Hội khoẻ phù ñổng khu vực miền Trung năm 2012, ñoàn Nghệ An ñạt
680 ñiểm, xếp thứ 5/12 tỉnh, thành tham gia;
+ Lĩnh vực y tế, dân số, kế hoạch hoá gia ñình và ñảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm ñược chăm lo: trong 4 tháng ñầu năm ñã thành lập ñược Bệnh viện Chấn
thương, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện phụ sản; chất lượng khám chữa bệnh ñược nâng
lên, trên ñịa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra; công tác dân số kế hoạch hoá gia ñình
ñược tập trung chỉ ñạo.
+ Về lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao: tổ chức tốt các lễ hội truyền
thống như lễ hội vua Mai, lễ hội ñền Cờn, lễ hội ñền Cuông, lễ hội làng Vạc và các
hoạt ñộng mừng ðảng, mừng xuân; triển khai lễ hội làng Sen và Liên hoan dân ca,
ví, dặm xứ Nghệ.
+ Các hoạt ñộng khoa học công nghệ triển khai thực hiện tốt.
+ Công tác xoá ñói giảm nghèo, giải quyết việc làm và ñảm bảo an sinh xã hội
ñược quan tâm chỉ ñạo và ñạt ñược nhiều kết quả: triển khai nhiều mô hình kinh tế
ñem lại hiệu quả cao, tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo; tuyển sinh ñào tạo
nghề cho 7.500 người; giao 86 ñơn vị giúp ñỡ các xã nghèo miền núi; hoàn thành
việc cấp và gia hạn giấy chứng nhận hộ nghèo; thực hiện trợ cấp thường xuyên cho
109.812 ñối tượng với tổng số tiền hơn 65 tỷ ñồng.

