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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW,
ngày 02/6/2021 và Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021
của Ban Bí thư Trung ương Đảng
____________
Căn cứ Kế hoạch số 278-KH/BCSĐ, ngày 02/8/2021 của Ban cán sự
Đảng UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai, thực hiện tuyên truyền 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 và Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí
thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác
phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch
thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; vai trò, trách nhiệm của người đứng
đầu cấp ủy, chi bộ, chính quyền Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc trong công
tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thu hồi tài sản bị thất thoát,
chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
- Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận
thức, hành động của công chức, viên chức, đảng viên và người lao động về công
tác PCTN đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thu hồi
tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đặc
biết là những lĩnh vực, công việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu
cực. Tăng cường thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức,viên chức;
xử lý, giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng, kéo dài.
2. Yêu cầu
- Bám sát nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 04-CT/TW ngày
02/6/2021, Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư; căn cứ tình
hình thực tế cấp ủy, chi bộ, các phòng, ban, đơn vị đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp đảm bảo phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.
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- Cấp ủy, chi bộ, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai
công tác tuyên tuyền, quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ
Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021, Kết luận số 05-KL/TW ngày
03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến toàn thể công chức, viên chức,
người lao động thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo kịp thời và nghiêm túc thực
hiện có hiệu quả.
- Các hành vi tham nhũng được phát hiện phải xử lý nghiêm minh; các tài
sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế phải
được thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát; báo cáo, đánh giá tình
hình, kết quả thực hiện của cấp ủy, của người đứng đầu trong việc thực hiện các
Kế hoạch của tỉnh.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN
1. Nội dung
Tuyên truyền đầy đủ các nội dung trong 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; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Kết luận số 05-KL/TW, ngày
03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
2. Phương pháp tổ chức tuyên truyền
Người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, các phòng, ban, đơn vị tổ chức tuyên
truyền, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021; Chỉ thị số 50-CT/TW,
ngày 07/12/2015 và Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng đến công chức, viên chức, người lao động và đảng viên thuộc
thẩm quyền quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử; các cuộc họp cơ quan;
sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.
3. Thời gian thực hiện
- Xây dựng Kế hoạch: Hoàn thành trong tháng 8 năm 2021.
- Tổ chức tuyên truyền: Thực hiện thường xuyên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp ủy, Văn phòng Sở sao gửi toàn văn Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày
02/6/2021; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 và Kết luận số 05-KL/TW,
ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến các phòng, ban, đơn vị
trực thuộc Sở.
2. Cấp ủy, chi bộ, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thực hiện công tác phổ
biến, truyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động bằng
hình thức phù hợp; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra Sở (trước 03
ngày) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
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Đồng thời gửi bản mềm qua thư điện tử theo địa chỉ tkyensnv@laocai.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh theo quy
định.
Kế hoạch này được tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể công chức, viên
chức, người lao động và được thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt Chi bộ
để thực hiện./.
Nơi nhận:

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban GĐ Sở;
- Đảng ủy Sở;
- Các Chi bộ;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TT (02).
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