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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân ðường
tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2017
Ngày 21 tháng 04 năm 2017, 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; các Ban HðND tỉnh; Văn phòng: ðoàn ðBQH, Tỉnh uỷ,
HðND, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 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.
I. TẠI PHIÊN HỌP, UBND TỈNH ðÃ NGHE VÀ CHO Ý KIẾN CÁC NỘI
DUNG SAU

1. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 03/2017 và các buổi
làm việc chuyên ñề trong tháng 03/2017, 04/2017;
2. 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 4/2017, nhiệm vụ và giải pháp
tháng 5/2017;
3. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị ñịnh số 15/2015/Nð-CP ngày
14/02/2015 của Chính phủ về ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư (PPP)”;
4. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện ðề án số 06-ðA/TU ngày 11/12/2006
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác ñấu tranh và bảo vệ nhân quyền trên ñịa
bàn tỉnh Nghệ An”;
5. Dự thảo ðề án "ðánh giá hiệu quả việc sử dụng ñất ñai (gồm cả ñất ñai
nông, lâm trường) trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An";
6. Dự thảo Báo cáo về phương án cổ phần hóa các công ty TNHH một thành
viên: ðầu tư phát triển chè Nghệ An, Nông công nghiệp 3/2, Cà phê cao su Nghệ
An;
7. Dự thảo Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh
Nghệ An giai ñoạn 2017 – 2022;
8. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện ðề án thành lập Bệnh viện ña khoa
thực hành (theo Quyết ñịnh số 5055/Qð-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh);

