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KẾ HOẠCH 
thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) 

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 45-KH/TU, ngày 19/10/2021 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 (khóa XIII) và 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 

(viết tắt là Chỉ thị số 04-CT/TW); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đối với công tác thu 

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

 - Tạo chuyển biến 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 thực hiện tốt 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 

 2. Yêu cầu 

 - Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu, kỹ nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW cho 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

 - Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, bao che, đùn đẩy trách nhiệm, 

chậm trễ, can thiệp, gây khó khăn trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm 

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

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

tham nhũng, kinh tế phải được tiến hành ngay từ khi phát hiện và được triển khai 

quyết liệt, triệt để, xuyên suốt quá trình xử lý vụ án; xem nhiệm vụ thu hồi tài sản 
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bị thất thoát, chiếm đoạt ngang bằng với nhiệm vụ phát hiện, điều tra, truy tố và 

xét xử. 

 II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 1. Tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 04-CT/TW và các quy định 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác thu hồi tài sản bị thất 

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

 1.1. Tổ chức quán triệt sâu, kỹ các nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW; Kế hoạch 

số 45-KH/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kèm theo) và Kế 

hoạch này của Đảng ủy Khối đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động bằng hình thức phù hợp. 

 * Phân công thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc quán triệt 

trước ngày 10/12/2021 và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối (theo biểu mẫu gửi 

kèm) trước ngày 16/12/2021. 

 1.2. Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 

04-CT/TW và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan nhằm 

nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, 

các tổ chức đoàn thể; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đối với công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng nói chung, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong 

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

 - Phân công thực hiện: Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối tham mưu. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với 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. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

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

nhũng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. 

 - Phân công thực hiện: Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp 

cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ 
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Tỉnh ủy và Kế hoạch này của Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp để tổ chức quán triệt Chỉ thị số 04-

CT/TW, Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này 

Đảng ủy Khối; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình 

hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình; định kỳ tổ chức kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW. 

 2. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các Ban của 

Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 

04-CT/TW và Kế hoạch này; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,   (báo cáo) 
- UBKT Tỉnh ủy, 
- Các đ/c UVBTV Đảng ủy Khối, 
- Các Ban, đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, UBKT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
            PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

 
          Võ Thành Công 


