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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TƯ PHÁP 

    

Số:         /KH-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

 
 

 

            Phú Thọ, ngày      tháng  01 năm 2022 

               

KẾ HOẠCH 

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

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 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban Cán sự 

Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí 

thư 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 trong Bộ, 

ngành Tư pháp, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 04-

CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư 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, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quán triệt, tổ chức thực hiện đúng, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao 

tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư thuộc chức năng, 

nghiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức Sở Tư pháp 

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

về tham nhũng, kinh tế nhằm tạo chuyển biến tích cực, công tác này trong thời 

gian tới, đóng góp vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư; các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo tính khả thi, 

đồng bộ; phân định rõ nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm trước mắt, nhiệm vụ thường 

xuyên, lâu dài gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư 

pháp trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị, cá nhân 

thuộc Sở Tư pháp; kịp thời báo cáo, phản ánh những bất cập trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ để tìm giải pháp khắc phục. 
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện  

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, 

thành, thị tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW 

ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của 

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đến công chức, viên chức, người lao động thuộc 

phạm vi quản lý, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trách 

nhiệm của cá nhân, tổ chức với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt 

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

- Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Phổ 

biến và theo dõi thi hành pháp luật thực hiện cập nhật, đăng tải đầy đủ các văn 

bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các Sở liên quan đối với công tác thu hồi 

tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế lên Trang Thông tin phổ 

biến giáo dục pháp luật tỉnh và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

 2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật 

 2.1. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế khi có 

yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. 

 - Đơn vị chủ trì: Phòng Văn bản quy phạm pháp luật. 

 - Đơn vị phối hợp: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, các phòng, đơn 

vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu. 

 2.2. Tiến hành sơ kết, đánh giá để đề xuất các giải pháp khắc phục những 

bất cập, vướng mắc pháp luật trong thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi 

hành án. 

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

 - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022.  

3. Công tác đấu giá tài sản  

 3.1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai, sử dụng có hiệu quả Cổng Thông tin điện 

tử quốc gia về đấu giá tài sản để đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động 

này 
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- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

 - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo. 

 3.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bán đấu 

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

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở; Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

 - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

 4. Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin có liên quan đến tài sản bị thất 

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

 4.1. Tiếp nhận, cập nhật kịp thời các thông tin ngăn chặn, thông tin khác 

có liên quan đến tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham 

nhũng, kinh tế vào hệ thống Cơ sở dữ liệu công chứng 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

 - Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có yêu cầu. 

` 4.2. Tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin hợp đồng, giao dịch về tài sản 

đối với cá nhân, tổ chức trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ trên Cơ sở dữ liệu công chứng. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

 - Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu. 

 5. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của 

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 

02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của 

Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

 - Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại phần II Kế hoạch này. 
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 2. Giao Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp chủ trì, tham mưu giúp Giám 

đốc Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận:               
- Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp (báo cáo)  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, BT&HCTP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                 

 

Đào Minh Hải  
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