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CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 25-5-2017

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 290/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 25 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2017
Ngày 22 và 23 tháng 05 năm 2017, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ dưới sự
chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân ðường và Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Lê Xuân ðại. 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 04/2017 và các buổi làm
việc chuyên ñề trong tháng 04/2017, 05/2017;
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 5/2017, nhiệm vụ và giải pháp
tháng 6/2017;
3. Báo cáo ñánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa X) về chiến lược biển Việt Nam ñến năm 2020;
5. Báo cáo vấn ñề vệ sinh an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An;
6. Dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên
ñịa bàn tỉnh Nghệ An;
7. Dự thảo Quyết ñịnh ban hành khung giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước và khung giá cho thuê nhà ở công vụ;
8. Dự thảo Quyết ñịnh ban hành khung giá bán, cho thuê nhà ở xã hội;
9. Dự thảo báo cáo ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020, kế
hoạch sử dụng ñất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An;
10. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác
bảo vệ môi trường trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An;
11. Dự thảo Nghị quyết HðND tỉnh về chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng
lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng ñể thực hiện các dự án ñầu tư trên ñịa
bàn tỉnh Nghệ An;

