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- Công tác cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải
quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục ñược quan tâm chỉ ñạo và có nhiều
chuyển biến tích cực.
- Quốc phòng an ninh ñược giữ vững, trật tự an toàn xã hội ñược ñảm bảo.
b), Hạn chế, tồn tại:
- Sản xuất vụ ðông giảm so với cùng kỳ.
- Tình trạng suy giảm kinh tế khiến cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều
khó khăn, có biểu hiện ngưng trệ, nhiều doanh nghiệp phải giảm quy mô, ñóng
mã số thuế và ngừng sản xuất kinh doanh.
- Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng ñến việc
triển khai thực hiện các dự án.
- Thị trường bất ñộng sản khó khăn, nợ xấu của ngân hàng lớn, tội phạm
kinh tế gia tăng.
- Thu ngân sách chỉ bằng 64,9% dự toán và 68,8% so với cùng kỳ, trong
ñó thu tiền sử dụng ñất chỉ bằng 14,8% so với cùng kỳ, nợ ñọng thuế còn ở mức
cao, vẫn còn hiện tượng thất thu thuế.
- Cải cách hành chính nhà nước chưa ñáp ứng yêu cầu ñề ra, một số vấn
ñề bức xúc chưa ñược giải quyết, như: chính sách cho người có công, ô nhiễm
môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên,
dôi dư cán bộ, tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân...
2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
- Tập trung chỉ ñạo sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, ñặc biệt
ñẩy mạnh sản xuất cây trồng vụ ðông.
- Rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012 không ñạt kế hoạch ñề ra
(Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì thực hiện, trong ñó cần làm rõ trách nhiệm
của các ngành, ñịa phương).
- Về lĩnh vực xây dựng cơ bản:
+ Tập trung ñẩy nhanh tiến ñộ dự án ñường từ thị xã Thái Hoà ñi Hoàng
Mai, phấn ñấu ñể trong tháng 11/2012 thông tuyến.
+ Giải phóng mặt bằng ñoạn ñường 72 m từ Quốc lộ 1A ñi ðại lộ Xô Viết
Nghệ Tĩnh (Yêu cầu sau khi cấp tiền ñền bù, trong vòng 1 tháng phải hoàn thành
việc giải phóng mặt bằng ñoạn ñường này), giải phóng mặt bằng ñường Thái
Hoà - Hoàng Mai, ðại lộ 160m.
+ Triển khai thi công gói thầu nâng cấp ñô thị Vinh.
+ Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư tiếp tục tham mưu ñiều chỉnh vốn ñầu tư
xây dựng cơ bản. Yêu cầu trong tháng 11/2012, công trình nào không có hồ sơ
hoặc không có khối lượng thi công thì tiến hành rút vốn ñể ñiều chỉnh cho công
trình thiết yếu khác.

