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Sau khi nghe báo cáo của các Sở, ban, ngành, chủ ñề án; ý kiến thảo luận
của các thành viên UBND tỉnh và ñại biểu dự họp, ñồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh kết luận như sau:
I. Báo cáo tình hình thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2012; Báo cáo tình hình
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước
tháng 10, nhiệm vụ và giải pháp tháng 11/2012
UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các báo cáo do Văn phòng UBND tỉnh,
Sở Kế hoạch và ðầu tư và Sở Tài chính chuẩn bị. Lưu ý nhấn mạnh các nội
dung sau:
1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước tháng 9/2012
a) Kết quả ñạt ñược:
Trong tháng 10/2012, các cấp, các ngành ñã tổ chức ñược các hoạt ñộng, sự
kiện quan trọng như: kiểm ñiểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4
(khoá XI) "Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng ðảng hiện nay"; hội ñàm với
ðoàn ñại biểu cấp cao tỉnh Bôlykhămxay (Lào); khởi công ðại lộ Vinh - Cửa Lò
(ñoạn từ thị xã Cửa Lò); gặp mặt các doanh nhân nhân kỷ niệm ngày doanh nhân
Việt Nam; tổ chức kỷ niệm 44 năm chiến thắng Truông Bồn và khởi công xây
dựng Khu di tích lịch sử Truông Bồn; tuyên truyền, chuẩn bị tổ chức Liên hoan
truyền hình toàn quốc tại Nghệ An; các hoạt ñộng chuẩn bị cho Lễ gặp mặt các
nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc, văn nghệ sỹ quê Nghệ An ở trong và ngoài
tỉnh ñược tặng thưởng các danh hiệu vinh dự Nhà nước và giải thưởng Nhà nước
trong năm 2012...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng ñầu năm 2012 ñạt ñược
những kết quả nổi bật:
- Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: các ñịa phương tập trung ñẩy nhanh tiến
ñộ sản xuất vụ ðông năm 2012, thu hoạch lúa mùa và một số cây công nghiệp
nguyên liệu, trồng mới cây lâu năm. Ước tính ñến ngày 15/10/2012, tổng diện tích
gieo trồng cây vụ ðông toàn tỉnh ñạt 30.500 ha; vụ Mùa ñã thu hoạch ñược 60%
diện tích. Tập trung khống chế dịch bệnh trên ñàn gia súc, gia cầm. Diện tích trồng
rừng tập trung 10 tháng ñầu năm ước ñạt 9.731 ha, tăng 3,36% so với cùng kỳ, tổng
sản lượng gỗ khai thác ước ñạt 123.462 m3, tăng 4,87% so với cùng kỳ, công tác
bảo vệ rừng tiếp tục ñược tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; sản lượng
nuôi trồng, khai thác thuỷ sản 10 tháng ñầu năm ước ñạt 99.886 tấn, tăng 4,43% so
với cùng kỳ.
- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 7,43%, tính chung 10
tháng ñầu năm ước tăng 8,66% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm có

