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9. Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HðND tỉnh về ñiều chỉnh quy hoạch
chung xây dựng thành phố Vinh ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050;
10. ðề án thành lập Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Nghĩa ðàn;
11. ðề án huy ñộng các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.
I. 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 3/2014;
Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng – an ninh, dự toán ngân sách nhà nước tháng 4/2014, nhiệm vụ và giải
pháp tháng 5/2014
UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, Sở
Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính chuẩn bị. Lưu ý nhấn mạnh một số nội dung sau:
1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán ngân sách nhà nước tháng 3/2014
a) Kết quả ñạt ñược:
- Về sản xuất nông, lâm, ngư: Trong tháng 4/2014, toàn tỉnh tập trung chăm
sóc cây trồng vụ Xuân, tổng diện tích gieo trồng ước ñạt 189.669 ha, tăng 1,87%
cùng kỳ, trong ñó diện tích cây lúa ước ñạt 89.578/KH 88.000 ha, ñạt 101,8%, tăng
1,04% cùng kỳ; Công tác phòng trừ sâu bệnh ñược tập trung chỉ ñạo, trên ñịa bàn
tỉnh không phát sinh ổ dịch mới; Diện tích trồng mới rừng ước ñạt 615ha, tăng
2,33% cùng kỳ; Sản lượng gỗ khai thác ước ñạt 12.200 m3, tăng gần 16% so với
tháng 4/2013; Trong tháng 4, mặc dù thời tiết ñã vào mùa khô nhưng không ñể xảy
ra cháy rừng; Diện tích nuôi trồng thủy sản ước ñạt 3.035ha, tăng 1,51% cùng kỳ;
sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước ñạt 14.105 tấn, tăng 5,77% so với
cùng kỳ.
Trong tháng, các ñịa phương, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh ñã khẩn trương hoàn
thành các công trình giao thông nông thôn theo chương trình hỗ trợ xi măng ñợt 3
của tỉnh; tập trung chỉ ñạo 14 xã ñăng ký về ñích trong năm 2014.
- Về sản xuất công nghiệp: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng
4/2014 giảm 5,83% so với tháng 3/2014 và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2013,
Tính chung 4 tháng ñầu năm một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng như: ñiện,
ñường tinh luyện, sữa, ñá xây dựng, xi măng....
- Về sản xuất dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước ñạt 2.687 tỷ ñồng, tăng
12,41% cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu ước ñạt gần 27,7 triệu USD, tăng 26,2%
cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu ước ñạt 24,13 triệu USD, tăng 101,89% cùng kỳ;
Chỉ số tiêu dùng (CPI) tăng 0,08% so với tháng 3/2014, tăng 2,97% so với cùng kỳ
năm 2013.
Tập trung chỉ ñạo các ñịa phương, doanh nghiệp du lịch chuẩn bị khai
trương mùa du lịch năm 2014, tổ chức các hoạt ñộng xúc tiến và quảng bá du lịch

