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- Chú trọng các giải pháp:
+ ðẩy mạnh thu hút ñầu tư (trọng tâm là các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc,
Thái Lan, Singapo).
+ ðẩy nhanh tiến ñộ giải ngân vốn ODA (trọng tâm là các dự án của WB;
dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An)
+ Xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các chương trình: ñầu tư cho
trạm y tế xã; tạo việc làm và tăng thu nhập của người nông dân (thông qua việc
xây dựng các mô hình kinh tế, phát triển làng nghề).
3. Về các kiến nghị, ñề xuất nêu tại phiên họp
- Về thủ tục xuất khẩu liên quan ñến giấy chứng nhận ñầu tư: Trong tháng
11/2012, giao Sở Kế hoạch và ðầu tư tổ chức cuộc họp với Cục Hải quan và các
doanh nghiệp ñể bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc theo quy ñịnh hiện hành,
ñồng thời phù hợp với thực tiễn.
- Về việc xây dựng Nhà bán trú dân nuôi: Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư,
Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách năm 2013 ñể triển khai thực hiện.
III. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; tình hình thực
hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Dự thảo Nghị quyết của
HðND tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2013
UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết của
HðND tỉnh do Sở Tài chính chuẩn bị. Lưu ý về tỷ lệ ñiều tiết các khoản thu
ngân sách cho thành phố Vinh ñiều chỉnh lại như sau:
- Tiền sử dụng ñất phải phân thành 2 loại (khu ñô thị và ñất hộ gia
ñình, cá nhân), trong ñó tiền sử dụng ñất dự án giữ nguyên tỷ lệ ñiều tiết
như năm 2012.
- Thuế giá trị gia tăng và thu khác ñối với hộ kinh doanh cá thể: giữ
nguyên tỷ lệ ñiều tiết cho ngân sách thành phố Vinh 70% - ngân sách xã,
phường, thị trấn 30% như các ngành ñã thống nhất với Ban Thường vụ Thành
uỷ Vinh.
IV. Dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh về chính sách xây dựng mô
hình "Cánh ñồng mẫu lớn" trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An
Lưu ý:
- Tính toán diện tích cánh ñồng mẫu một cách phù hợp với ñịa bàn tỉnh.
- Dự toán kinh phí chỉnh trang cánh ñồng mẫu sau dồn ñiền, ñổi thửa.
- ðối với các huyện miền núi, không dùng thuật ngữ "cánh ñồng mẫu lớn"
mà chỉ là "cánh ñồng mẫu".
- Trong việc tổ chức thực hiện cần phải thành lập Ban Chỉ ñạo, lấy Trung
tâm khuyến nông tỉnh và Trung tâm khuyến nông cấp huyện làm nòng cốt.

