94

CÔNG BÁO/Số 44+45/Ngày 20-11-2012

10. Dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh về chế ñộ quản lý ñặc thù ñối với
ðội tuyên truyền lưu ñộng cấp tỉnh, cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An.
11. Dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh về ñặt tên ñường tại thị xã
Cửa Lò.
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 công tác chỉ ñạo, ñiều hành của UBND tỉnh năm 2012,
nhiệm vụ trọng tâm năm 2013
Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các thành viên UBND tỉnh và
ñại biểu dự họp ñể hoàn chỉnh Báo cáo, trong ñó lưu ý làm rõ thêm những nét
ñiều hành mới, nổi bật của UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực so với năm 2011 và
chỉnh sửa lại nội dung hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chính sách người có
công cho phù hợp.
II. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng
an ninh năm 2012; Dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh về kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2013
1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an
ninh năm 2012
Năm 2012, mặc dù trong bối cảnh khó khăn nhưng tỉnh ta ñã ñạt ñược
nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao hơn cả
nước và các tỉnh bạn; ngân sách vẫn ñảm bảo ñược cho nhiệm vụ chi thường
xuyên, chi lương, phụ cấp lương và các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt
công tác giảm nghèo; các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục ñạt ñược nhiều kết
quả ñáng ghi nhận; quốc phòng an ninh ñược giữ vững, trật tự an toàn xã hội
ñược ñảm bảo.
Trong 2 tháng cuối năm, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ñiều
hành ngân sách tiết kiệm, ưu tiên kinh phí cho việc cứu trợ, chăm lo cho người
nghèo ñón tết; dự trữ hàng hoá; ñảm bảo lương và phụ cấp lương.
2. Dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013
Lưu ý:
- Từ việc xác ñịnh các năng lực tăng thêm sau ñây ñể xây dựng giải pháp
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013: Thủy ñiện (Hủa Na,
Khe Bố); nhà máy sản xuất linh kiện, ñiện tử viễn thông Hitech BSE Việt Nam;
nhà máy sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo của Công ty cổ phần nhựa thiếu niên
Tiền Phong; nhà máy xi măng 12/9; sữa TH; gạch không nung; dự án cảng
Vicem ðông Hồi; nhà máy thép Kobelco.

