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KE HOACH 
Trin khai thirc hin K hoch s 28-KH/TU ngày 19/7/2021 

cüa Tinh üy tinh Qua9 Trj v tang cu'ô'ng sty Iãnh do cüa Dãng 
d61 vó'i cong tác thu hoi tãi san bj that thoát, chim dot trong 

các vy an hmnh sy'v tham nhflng, kinh t 

Thirc hin K ho?ch s 28-KI-IITU ngày 19/7/2021 cüa Tinh üy tinh 
Quãng Trj ye vic thrc hin Chi thj 04-CT/TW ngày 02/6/202 1 cüa Ban BI thu 
ye tang cii&ng sir lânh dio cüa Dàng dôi vói cong tác thu hôi tài san bj that 
thoát, chiêrn doat trong các v11 an hInh sir ye tham nhüng, kinh tê; Cong van so 
54-CV/BCSD ngày 13/8/2021 cüa Ban Can sçr Dãng UBND tinh ye triên khai 
thut hiên Kê hoach sO 28-KHJTU ngày 19/7/2021 cUa Tinh y Quáng Trj, 
UBND tinh ban hành Ké hoach triên khai thijc hién nhir sau: 

I. Muc dIch, yêu cu: 
1.MucdIch 
- Nâng cao nhn thrc, trách nhiêm cüa các sâ, ban, ngành; dja phucng dOi 

vói cong tác thu hôi tài san bj that thoát, chiêrn doat trong các vçi an hInh sir ye 
tham nhüng, kinh tê. Xác djnh rO trách nhim cóa ngu?i 4irng dâu co quan, dcm 
vj, dja phixong trong vic thu hOi tãi san bj that thoát, chiêm doit trong các vii an 
hInh sir ye tham nhQng, kinh té. 

- Nãng cao trách nhiêm và hiu qua phôi hcrp gifla các c quan chirc nàng 
trong cOng tác thu hoi tâi san bj that thoát, chiêm doat trong các vi an hInh sr ye 
tham nhung, kinh tê trén dja bàn tinh. 

2. Yêu cãu 
- Ké hoach  sO 28-KH/TU ngày 19/7/2021 cüa Tinh üy ye vic thxc hin 

Chi thj 04-CT/TW ngày 02/6/2021 cüa Ban BI thu ye tang cithng sir lânh dao 
cüa Dãng dOi vài cong tác thu hOi tài san bj that thoát, chiem doat trong CãC v1i 
an hInh si,r ye tham nhüng, kinh tê phái triên khai thirc hin nghiêm the, 
thung xuyên, gän vOi vic thirc hin dông b các van bàn chi dao  cüa Trung 
ucmg, cta tinh ye phOng chOng tham nhüng. 

- Kjp thai biêu di.rang, khenthu&ng các ttp the, cá nhãn có thành tIch xuât 
sac trong vic thu hôi tài san bj that thoát, chiêm dot trong vii các vu an hInh sir 
ye tham nhUng, kinh tê; dông thai xu 1 nghiern các truang hçip vi pham de 
phông ngira tham nhüng. 

II. Ni dung triên khai và phãn cong nhim vçi 
1. Xây drng ké hoach, tO chirctriên khai, quán trit các ni dung cUa Chi 

thj 04-CT/TW ngày 02/6/2021 và Ké hoach sO 28-KHITU ngày 19/7/2021 cüa 
Tinh üy tinh Quãng Trj den can b, cOng chtrc, vién chtrc thuc thâm quyên 
quàn ly. 

Co quan thc hin: S, ban, ngành cap tinh; UBND cap huyn. 
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Th&i gian thirc hin: Hoãn thãnh trong Qu IV/2021. 
2. Rã soát, s1ra dôi, bô sung, xay drng, hoàn thin c chê, chInh sách, 

pháp 1ut ye thu hôi tãi san bj that thoát, chiêm doat  trong các v an hInh sr ye 
tham nhQng, kinh tê. 

Co quan chütrI th?c hin: Sâ Tix pháp, UBND cp huyn 
Co quan phôi hcip: Các co quan: Cong an, Vin kiêm sat, Tôa an, Thi 

hành an dan sir cap tinh, cap huyn. 
Thii gian thirc hin: Theo yêu câu cüa B Tir pháp hoác BO,  ngành có 

lien quan. 
3. Tham muu kin toàn to chirc Ban chi (tao thi hành an dan sir các cap: 
Co quan thirc hin: Cçic Thi hânh an dan sir tinh tham mi.ru kiin  toàn to 

chüc Ban chi (tao thi hành an dan sir tinh; Chi Ciic Thi hành an dan sr cap huyn 
tham mxu kin toàn to ehrc Ban chi da°  thi hành an dan sir cap huyn. 

Thai gian thirc hin: Theo yêu câu nhirn vi. 
4. Nâng cao trách nhim và hiu qua phôi hçp giü'a các Co quan cht'rc nAng 

trong cong tác thu hôi tài san bj that thoát, chiêm doat  trong các vii an hInh sir ye 
tham nhüng, kinh t: 

- Ban Chi (tao thi hành an dan sr cac cap kjp thôi chi (tao tháo gä nhUng 
khó khän, vtrang mac trong cong tác thi hành an dan sr, thu hôi tài san tham 
nhUng; chi (tao các co quan chirc nàng phOi hqp chat chê vói các to chüc tin 
diing, co quan quán 1tài san, (tat dai và các co quan lien quan cung cap day (tu, 
chInh xác thông tin ye tài khoân, tài san, dat dai theo yeu câu cüa co quan có 
thâm quyen, kjp thai ap dung các bin pháp t?rn  giü, ke biên, phong tOa, xir l) 
tài san bj that thoát, chiêm (toat trong qua trInh to tiing và thi hành an dan s1r. 

- Co quan thanh tra trong qua trInh kiêm tra, thanh tra nêu phát hin có 
dâu hiu vi phim pháp 1ut kjp thai kiên ngh co quan diêu tra áp ding các bin 
pháp tam  giü, k biên, phong toâ tài san ngay trong qua trInh kiêm tra, thanh tra; 
yêu câu to chirc tin diing noi dôi tuccng thanh tra có tài khoãn th?c hin vic 
phong töa tài khoân theo quy djnh cüa Thông tu 07/201 5/TTLT-TTCP-NHNN 
ngày 25/11/2015 ye vic phong tOa tài khoân cüa (tOi tixçing thanh tra. 

- Co quan Cong an, Vin kiém sat, Tôa an tien hânh áp dçing bin pháp 
tam gi€, k biên, phong toâ tài san có dâu hiu vi phm pháp lust ngay trong qua 
trInh dieu tra, truy to, xét xCr. 

- Co quan Vin kiêm sat kiêm sat cht chê cong tác ké biên tài san, phong 
töa tãi khoãn cüa các co quan to titng yà cong tác thi hãnh an dan sir ye thu hOi 
tài san trong các vii an hInh sir ye tham nhUng, kinh tê qua (to kien nghj, yeu câu 
co quan, to chirc, cá nhân có tharn quyen khàc phic các thiêu sot, xü 1 nghiêm 
các sai phm trong cOng tác nay. 

- Co quan TOa an thiic hin chuyen giao kjp thai ban an, tâi lieu lien quan 
den tâi san bj kê biên, phong toâ; kjp th&i (tInh chInh, giái thIch ban an vâ cac 
kin nghj cüa co quan thi hành an dan sir có thâm quyên. 

- Co quan Thi hành an dan sr: 
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+ Kp th?yi xir 1 theo pháp luât tâi san dã kê biên, phong toá, tm gi 
trong qua trInh diêu tra, truy to, xét x1r, dông thôi tIch circ xác minh, truy tim và 
xir 1 tài san trong giai donthi hành an; 

+ Tp trung giãi quyêt dtrt diem vic thu hôi tài san bi that thoát, chiêm 
doat dôi vói vii vic có diêu kiên thi hành an, v1i an hInh sir ye tham nhüng, kinh 
té con ton dng (dc bit các v an thuôc din Ban chi dao  trung rang theo dOi). 

+ PhOi hcp chat che, kjp thai vói Co quan tài chinh trong vic bàn giao, xcr 
I các tài san sung cong dam báo theo quy djnh ccia Lut Quán l, sü diing tài 
san cong và các van bàn pháp 1ut có lien quan. 

5. Thithng xuyên kiêm tra, giám sat vic thirc hin Kê ho.ch so 28- 
KHJTU ngày 19/7/2021 cüa Tinh üy tai Co quan, don vj, ngành, da phuong 
thuc thâm quyên quãn 1. 

Co quan thirc hitn: SO, ban, ngành cap tinh, UBND cap huyn. 
6. Tiêp tllc cing cô, kin toàn to chirc b may, di ngii can b, cong chirc 

lam cong tác kiêm tra, thanh tra theo dung quy dnh cüa pháp 1ut hin hành. 
Co quan thrc hiên: Co quan chuyên mon thutc UBND tinh, UBND cap 

huyn 
Thii gian thirc hin: Hang nàrn. 
7. Thrc hin chê d báo cáo kêt qua thirc hin Kê hoach cho Uy ban nhân 

dan tinh (qua Si Tu pháp). 
Co quan thixc hin: Sâ, ban, ngành cap tinh, UBND cap huyn 
Thai gian thçrc hin: Dinh k' 6 tháng (trnàc ngày 20/6), hang nãm (tri.rOc 

ngày 10/12)hoäc dt xuâtkbi có yêu câu. 
III. To chüc thuc hiên 
Các S&, ban, ngành cap tinh; UBND các huyn, thj xã, thành phO can cir 

chi:rc nãng, nhim v &rçlc giao triên khai thrc hin có hiu qua các ni dung 
cüa Kê hoach. 

Giao Sâ Tu pháp phôi hçrp vOi CáC co quan lien quan theo dOi, don dôc, 
hii&ng dn kiêrn tra vic thirc hin Ke hoch nay; hang nãm báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh kêt qua thrc hin theo quy djnh./.'

A A Noi n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- TT TU, IT HDND tirih; CHU TICH 
- Ban Can six Dâng UBND tinh; 
- CT, PCT UBND tinh; 
- Ban Nôi chInh Tinh iy; 
- TOa an nhân dan tinh; 
- Vién kiêm sat nhân dan tinh; 
- Cong an tirih; 
- Cuc Thi hành an dan sr tinh; 
- S, ban, ngành cAp tinh; 
- UBND các huyn, thj xä, thãnh pho; 
-Lixu:VT,NCy Vô Van Hung 
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