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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 04 - CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương 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 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 21- KH/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 204/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 04 - CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương 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 Khoa 

học và Công nghệ  (KHCN) xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04- CT/TW 

của Ban Bí thư Trung ương, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, các đoàn thể trong Sở; cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác thu hồi tài 

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

- Tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị 

thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

(PCTN) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

2. Yêu cầu: 

- Xác định rõ việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 

hình sự về tham nhũng, kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá 

trình thực hiện công tác PCTN. Người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, đơn vị 

phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản 

tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. 

- Cấp ủy, chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW đảm bảo đồng bộ với các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, phù hợp với tình 

hình thực tiễn, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, 

giám sát; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch này.  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
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 1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện: 

Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị, trưởng các đoàn thể trong Sở tiếp 

tục quán triệt, triển khai một cách đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác 

PCTN, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 04 - CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản 

của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN nói chung, công tác thu hồi tài sản tham 

nhũng nói riêng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

trong toàn Sở bằng những hình thức thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối 

tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Đồng thời xây dựng chương 

trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 04 - CT/TW của Ban Bí thư một 

cách có hiệu quả; phát huy trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu và vai trò 

của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình trong thu hồi tài sản tham nhũng 

nói riêng và công tác PCTN nói chung. 

2. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thu hồi tài sản trong giai đoạn 

thanh tra: 

- Kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, 

phong tỏa tài khoản. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, khi phát hiện có dấu 

hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế phải kịp thời các biện pháp theo quy định 

để thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; đặt nhiệm vụ thu hồi tài sản 

ngang bằng với nhiệm vụ phát hiện tội phạm về tham nhũng, kinh tế. 

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công 

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

tham nhũng, kinh tế: 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, 

sai phạm về kinh tế phải kịp thời áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp 

luật để thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. 

4. Tăng cường, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác thu hồi 

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

Giám đốc Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt 

trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại, xử lý 

nghiêm đối với những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản. 

5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách 

về quản lý kinh tế - xã hội; cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản 

bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: 
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Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo rà soát cơ chế, chính sách, các quy 

định, quy trình trong quản lý nhà nước ở cơ quan, đơn vị, nhất là những lĩnh 

vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kịp thời phát hiện những sơ 

hở, bất cập để sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp 

có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

6. Đề nghị các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội 

Cựu chiến binh Sở) phối hợp với chuyên môn: 

Tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt 

trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; vận động đoàn viên, hội viên 

tích cực tham gia giám sát, phản ánh, tố giác tài sản bất minh, sai phạm trong 

công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Tổng hợp kiến nghị đến Quốc hội, Chính 

phủ, các cơ quan tư pháp của Trung ương trong hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung 

hoàn thiện pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 

hình sự, kinh tế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở:  

Tổ chức quán triệt, triển khai phổ biến đến toàn thể đến cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong phòng, đơn vị mình Chỉ thị số 04 - CT/TW 

ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương 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. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch này. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở:   

 Chi cục TCĐLCL, Trung tâm Thông tin Ứng dụng CGKH&CN, Trung 

tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch hành động cụ thể tại đơn vị mình để thực hiện theo Kế hoạch 

này.  Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng  (trước ngày 10/6 hàng năm), 

cả năm (trước ngày 10/12)  về Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh 

và các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định. 

3. Thanh tra Sở: 

Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám 

sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo Thanh tra 

tỉnh và báo cáo đột xuất với cơ quan có thẩm quyền (khi có yêu cầu). 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo nếu phát hiện các vụ việc tham nhũng phải tham mưu Giám đốc Sở 

xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội 

phạm phải kịp thời phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu chuyển 

hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo pháp luật, 

không chờ kết thúc kiểm tra, thanh tra; tham mưu xây dựng báo cáo kết quả 
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triển khai thực hiện hằng năm, 03 năm sơ kết thực hiện, 05 năm tổ chức tổng 

kết thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 

hình sự, kinh tế, tham nhũng báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 204/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 

số 04 - CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương) 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04 - CT/TW ngày 02/6/2021 

của Ban Bí thư Trung ương 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 Khoa học và Công nghệ để Trưởng các phòng, đơn vị 

trong Sở thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
  - Tỉnh ủy (để b/c); 

  - UBND tỉnh (để b/c);  

  - Thanh tra tỉnh; 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Các phòng, đơn vị, các đoàn thể trong Sở (để t/h); 

  - Lưu: VT, TTra. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Túy 
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