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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2014/CT-UBND

Quận 2, ngày 12 tháng 02 năm 2014

CHỈ THỊ
Về tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Năm 2014 là năm thứ tư, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, tạo đà thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ quận lần thứ IV về các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2011- 2015.
Căn cứ Kết luận chỉ đạo, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về những giải
pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thu
chi ngân sách nhà nước năm 2013; căn cứ Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành
Đảng bộ quận lần thứ 15 khóa IV, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ và Thường trực Quận ủy năm 2014; Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày
27/01/2014 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014, để tiếp tục phát huy tinh thần
năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách năm
2014, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường:
1. Triển khai, quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ
yếu của Nghị quyết số 38/2013/NQHĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân
thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014; Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND
ngày 10/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi
ngân sách nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND ngày 27/12/2013 của
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Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triên kinh
tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2014; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triên
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014 của quận 2; cố gắng, nỗ lực hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2014; phấn đấu
hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Kế hoạch
đã đề ra.
2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triên kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách năm 2014 được ban hành kèm theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày
27/01/2014 của Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị
sự nghiệp thuộc quận, Ủy ban nhân dân 11 phường khẩn trương chủ động xây dựng
Kế hoạch công tác năm đê tổ chức thực hiện và làm căn cứ đánh giá kêt quả thực hiện
nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung của kế hoạch phải đầy đủ, đúng hướng,
đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện rõ ràng, cụ
thê; phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức; xác định chi tiết
phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; đồng thời lưu ý tăng cường
công tác kiêm tra, giám sát đê đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ. Thường
xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kêt luận, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân quận về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có biện pháp thống kê, đánh giá chất
lượng công tác tham mưu của từng cơ quan, đơn vị đê chấn chỉnh kịp thời. Hàng
tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm đê kịp thời khắc phục các mặt còn tồn
đọng, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
3. Tiếp tục triên khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 06 Chương trình đột phá
của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đã đề ra.
4. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay từ
những tháng đầu năm 2014, phấn đấu vượt ít nhất 8% chỉ tiêu pháp lệnh được giao
(699 tỷ 500 triệu đồng); tập trung xử lý nợ đọng, đảm bảo nợ phát sinh không quá 5%
tổng dự toán được giao trong năm; phấn đấu kiêm tra tối thiêu 15% số doanh nghiệp
đang hoạt động. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 7173/QĐ-UBND-VP ngày
26/12/2013 của Ủy ban nhân dân quận; tổ chức quán triệt, hướng dẫn các chế độ,
chính sách thuế mới áp dụng trong năm 2014; tăng cường công tác quản lý thu, khai
thác nguồn thu, bao gồm cả nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính; triên khai
quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách.
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Tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước,

triệt để thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc
quận, Ủy ban nhân dân 11 phường phải sắp xêp, phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ
tự ưu tiên; thực hiện chi trong phạm vi dự toán được giao và nguồn thu được hưởng
theo phân cấp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chê độ, định mức quy định, hạn chê tối đa
việc đề xuất bổ sung ngoài dự toán. Thực hiện nghiêm chê độ công khai tài chính
ngân sách nhà nước, công khai dự toán, quyêt toán ngân sách các cấp, các đơn vị sử
dụng ngân sách; công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, các dự án đầu
tư từ nguồn ngân sách nhà nước... để tăng cường quyền giám sát của các đoàn thể xã
hội, thực hiện quy chê dân chủ cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn những sai phạm,
tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.
5. Đẩy nhanh tiên độ triển khai Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp
Cát Lái, cụm công nghiệp quận và Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tê
trên địa bàn quận giai đoạn 2014-2015; tham mưu Ủy ban nhân dân quận Kê hoạch
triển khai Nghị quyêt Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 15 (khóa IV) về
các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn đên
năm 2015; phấn đấu đên cuối năm 2014, đưa tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ đạt
trên 65% trong cơ cấu các ngành kinh tê trên địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa các
đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân các phường trong hoạt động kiểm tra, kiểm
soát giá cả, thị trường; theo dõi biên động giá cả các nhóm hàng hóa thiêt yêu và dự
báo biên động giá cả trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá,
gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng...
6. Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đúng tiên độ các
chương trình, công trình trọng điểm theo Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ quận, các công
trình phòng chống lụt bão, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 07 công trình, khởi
công mới 04 công trình, lập thủ tục đầu tư, chuẩn bị thực hiện 12 công trình; phấn
đấu đầu tư, nâng cấp 19 tuyên đường đất đá; đảm bảo tiên độ giải ngân vốn đầu tư
xây dựng cơ bản từ ngân sách đạt trên 85% tổng kê hoạch vốn được giao trong năm
theo đúng tinh thần Nghị quyêt Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 15
(khóa IV). Chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố để thúc đẩy nhanh tiên độ
thực hiện các công trình trọng điểm; thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiên
độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố và
của quận. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ
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ngân sách đồng thời với việc đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực xã hội cho
đầu tư phát triển; tập trung thu huy động nghĩa vụ tài chính từ các dự án đầu tư trên
địa bàn đã được thành phố chấp thuận về chủ trương.
7. Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiên quyết kéo giảm rõ rệt số vụ vi
phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn, thực hiện tháo dỡ ngay từ đầu công
trình vi phạm phát sinh mới; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tối thiểu 50% số vụ
vi phạm xây dựng không phép so với năm 2013. Tổ chức thực hiện hoàn thành các
Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; tiếp tục nghiên
cứu, có biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp
nhân dân cùng chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai,
xây dựng, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Đảm bảo trật tự lòng lề đường, vệ sinh
môi trường và mỹ quan đô thị, không để phát sinh thêm các điểm bán hàng rong, tụ
tập lấn chiếm lòng lề đường, nhất là trên 12 tuyến đường trọng điểm của quận.
8. Thực hiện thường xuyên, kịp thời công tác đảm bảo an sinh xã hội; có giải
pháp, phương thức tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá phong
phú, đa dạng hơn; đẩy mạnh phong trào Vì người nghèo, phấn đấu đưa ra khỏi
chương trình ít nhất 30% hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của thành phố. Đẩy mạnh
phong trào đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, các đối tượng xã
hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Đổi mới nội dung, phương
pháp giảng dạy các cấp học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực
hiện chặt chẽ, khoa học đối với công tác phân luồng học sinh và dự báo tình hình học
sinh đầu cấp; triển khai Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", tăng cường công tác chăm sóc, giáo
dục, bảo vệ trẻ em. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật - thể
dục thể thao; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa - xã hội. Nâng cao
chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân; tập trung giáo dục ý thức vệ
sinh trong cộng đồng, quản lý thuốc chữa bệnh, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn
thực phẩm. Chủ động phòng ngừa dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm
trên địa bàn quận.
9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính gắn với mục
tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, giai đoạn 2011 - 2015. Duy trì thường
xuyên công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng
công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt
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điêm hồ sơ hành chính về nhà, đất trê hạn; xem sự hài lòng của công dân, tổ chức là
một trong những thước đo hiệu quả công tác này. Thường xuyên kiêm tra định kỳ,
đột xuất việc chấp hành công vụ; tăng cường trật tự kỷ cương hành chính trong công
tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường. Nâng
cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện tại quận và phường; tiếp tục
chủ động ngăn ngừa, không đê phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người. Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường
công tác tự kiêm tra và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiêm tra, giám sát các
lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng và công tác giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân.
Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
10. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2014, gắn kết
chặt chẽ với nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân,
thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có kết quả các chương
trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, theo đó, kiên quyết đấu
tranh, trấn áp các loại tội phạm về cướp giật, sử dụng ma túy; tiếp tục giữ vững ổn
định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hạn chế đến mức thấp nhất tình
trạng cháy, nổ, đặc biệt là trong mùa khô và trong các khu dân cư, chợ, khu công
nghiệp, các địa bàn phức tạp. Tập trung kéo giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông trên
cả 3 mặt, không đê phát sinh đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Hoàn thành công tác tuyên chọn và gọi công dân nhập ngũ và diên tập khu vực phòng
thủ năm 2014.
11. Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện "Học tập và
làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện chương trình "Vì
dân phục vụ" và triên khai Phương hướng tiếp tục thực hiện Kết luận số 08-KL/QU
ngày 14/01/2013 của Ban Thường vụ Quận ủy về các giải pháp khắc phục hạn chế,
khuyết điêm sau khi kiêm điêm tự phê bình, phê bình đối với tập thê và cá nhân Ban
Thường vụ Quận ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Phát huy tinh thần đoàn kết, thống
nhất; chung sức chung lòng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triên
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra.
12. Tổ chức thực hiện:
12.1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận theo dõi, đôn đốc chuẩn bị nội
dung; sắp xếp, bố trí thời gian đê Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
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thông qua Kế hoạch, chương trình công tác năm 2014 của các phòng, ban, cơ quan
đơn vị và Ủy ban nhân dân 11 phường; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quận ủy
trong công tác đôn đốc, theo dõi việc chuẩn bị các chương trình, đề án, kê hoạch theo
Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV đã đề ra và những nhiệm vụ công tác
trọng tâm trình Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận đúng thời
gian quy định. Lưu ý theo dõi, đôn đốc thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung,
bố trí lịch để xem xét, thông qua các đề án, kiểm tra tiên độ, kêt quả thực hiện nhiệm
vụ được giao.
12.2. Yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban
nhân dân quận và Ủy ban nhân dân các phường chấp hành nghiêm túc chê độ thông
tin, báo cáo theo quy định; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thực hiện đầy đủ
trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, giám sát công chức, viên
chức, người lao động và địa bàn quản lý để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Định kỳ
hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp thường kỳ để kiểm
tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội, quốc phòng - an ninh, kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
12.3. Định kỳ hàng quý, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trực tiêp
làm việc với từng đơn vị (theo lĩnh vực được phân công phụ trách) về kêt quả công
tác của quý trước và kê hoạch thực hiện nhiệm vụ quý sau trước khi thông qua Ủy
ban nhân dân quận báo cáo tình hình kinh tê xã hội quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.
Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân phường thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu
phát triển kinh tê - xã hội và ngân sách quận năm 2014, góp phần tích cực cùng thành
phố hoàn thành các nhiệm vụ kê hoạch phát triển kinh tê - xã hội và ngân sách nhà
nước năm 2014./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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