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CÔNG BÁO/Số 31+32/Ngày 05-8-2013
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 361/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân ðường
tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2013
Ngày 25 tháng 7 năm 2013, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì
của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân ðường. Tham dự phiên họp có ñại diện
Thường trực HðND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban HðND tỉnh, Văn
phòng ðoàn ðBQH và HðND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, ðảng ủy Khối các cơ quan
tỉnh, ðảng ủy Khối các doanh nghiệp, Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, lãnh ñạo các Sở,
ban, ngành ñơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Tại phiên họp, UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6/2013; Báo cáo tình hình
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách
nhà nước tháng 7/2013, nhiệm vụ và giải pháp tháng 8/2013;
2. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành ñộng triển khai Nghị quyết
ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ 17;
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, phương hướng
năm học 2013-2014;
4. Quy ñịnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và quyền sử dụng nhà ở
gắn liền với ñất cho hộ gia ñình, cá nhân giao ñất không ñúng thẩm quyền trước
ngày 01/7/2004;
5. Quy ñịnh về cấp phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An;
6. Quy ñịnh một số nội dung thực hiện Nghị ñịnh số 71/2010/Nð-CP của Chính
phủ về thi hành Luật Nhà ở trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An;
7. ðiều chỉnh quy hoạch Công viên Trung tâm thành phố;
8. Quy hoạch sử dụng ñất trồng lúa tỉnh Nghệ An ñến năm 2020, có tính ñến
năm 2030;
9. Quy ñịnh khen thưởng và xử lý kỷ luật công chức, viên chức trong tiếp nhận
và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân;

