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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác chỉ ñạo thu ngân sách năm 2011

Năm 2010, ñược sự quan tâm chỉ ñạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các ngành
chức năng thành phố Cần Thơ; sự lãnh ñạo của Quận ủy, việc giám sát của Hội ñồng
nhân dân quận; các ngành chức năng và các phường ñã tập trung tăng cường khai thác,
kiểm tra quản lý tốt các nguồn thu, nên công tác thu ngân sách ñạt kết quả tốt. Nhằm phát huy
kết quả ñạt ñược, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quận ủy và Nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân quận Ninh Kiều về thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2011 của quận Ninh Kiều,
ñể ñảm bảo cân ñối cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận.
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và Chủ tịch
Ủy ban nhân dân 13 phường thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Giao các Trưởng phòng, ban, Trưởng Ban quản lý Chợ quận Ninh Kiều và Chủ tịch
Ủy ban nhân dân 13 phường nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011 nhất là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ñơn vị, ñịa phương,
trên cơ sở ñánh giá sát thực tế, phân tích những mặt làm ñược, những mặt chưa làm ñược,
những nguyên nhân ảnh hưởng ñể rút ra bài học kinh nghiệm và ñề ra hướng khắc phục;
ñồng thời, ñặt ra các mục tiêu, những giải pháp cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách
năm 2011 ñể phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu xây dựng
và phát triển của quận theo Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân ñã ñề ra.
a. Chỉ ñạo thu ngân sách ñến cuối quí II/2011 ñạt ít nhất 55% tổng nguồn và phấn ñấu
ñến ngày 20/12/2011 hoàn thành tổng dự toán năm 2011.
b. Thực hiện thu thuế Công thương nghiệp - ngoài quốc doanh và thuế Thu nhập cá nhân
06 tháng ñầu năm ñạt trên 55% so với dự toán thu năm 2011. Phấn ñấu ñến ngày
20/12/2011 ñạt dự toán cả năm 2011.
c. Thực hiện thu các nguồn về ñất ñai ñến cuối quý II/2011 ñạt trên 60% dự toán,
ñến 30/11/2011 ñạt dự toán năm. Riêng, thu thuế nhà ñất ñợt I ñến 30/04/2011 phải ñạt
trên 70% so với dự toán, phấn ñấu ñến hết tháng 10/2011 thu ñạt và vượt dự toán năm 2011.

