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Hà Nam, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 19/7/2021  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021  

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong  

các vụ án hình sự về tham những, kinh tế 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2137/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 

19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 

hình sự về tham nhũng, kinh tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 

04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 24-

KH/TU ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2137/KH-

UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhằm nâng cao nhận 

thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác thu hồi 

tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; 

xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; công tác phối hợp giữa các 

phòng, đơn vị thuộc Sở và các cấp, các ngành tạo sự chuyển biến trong công tác 

thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, 

kinh tế. 

3. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 19/7/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2137/KH-UBND ngày 18/8/2021 của 

UBND tỉnh Hà Nam phải bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; gắn với việc 

thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn 
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bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham 

nhũng. 

II. NỘI DUNG. 

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị 04-CT/TW 

ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch 24-KH/TU ngày 

19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2137/KH-UBND ngày 

18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 24-KH/TU ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 

số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của công 

chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở về công tác thu hồi tài sản tham 

nhũng, kinh tế. 

2. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong công tác thu hồi tài 

sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.  

Lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong công tác thu hồi tài sản tham 

nhũng; xem xét xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tiêu cực hoặc thiếu tinh 

thần trách nhiệm trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. 

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định nhằm hoàn thiện cơ 

chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình 

sự về tham nhũng, kinh tế; các quy định về thanh tra, kiểm tra và các quy định 

khác liên quan để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt 

trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung các lĩnh vực dễ phát 

sinh tham nhũng, tiêu cực như đầu tư, mua sắm công, quản lý, sử dụng tài sản 

công, tài chính ngân sách, công tác cán bộ...; giải quyết đơn tố cáo tham nhũng, 

tiêu cực theo thẩm quyền; kịp thời phát hiện, chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội 

phạm đến cơ quan điều tra để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức trong giải quyết công việc, nhất là cán bộ, công chức làm 

công tác thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng 

trong giai đoạn hiện nay. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

nội dung kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị 

và nghiêm túc triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở khi để 
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xảy ra sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng; định kỳ báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở (qua Thanh tra Sở). 

2. Giao Thanh tra Sở đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo báo kết quả 

về UBND tỉnh (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 

19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 

hình sự về tham nhũng, kinh tế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Thành Chung 
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