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      Số:          
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-

CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư  

          Hà Nội,   

        

 

      Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 Ngày 02/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng 

cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất 

thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (sau đây gọi tắt là Chỉ thị). Để 

triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Ban Bí thư giao tại Chỉ thị nêu 

trên, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Cục trưởng Cục THADS 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai một số nhiệm 

vụ sau đây: 

 1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

 2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Chỉ thị và tổ chức thực hiện Kế hoạch, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài 

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

về Tổng cục THADS (qua Vụ Nghiệp vụ 2) để theo dõi, chỉ đạo. 

 3. Chỉ đạo các cơ quan THADS trực thuộc, các Chấp hành viên khẩn trương 

tập trung xác minh, truy tìm tài sản; xử lý các tài sản đã áp dụng các biện pháp 

bảo đảm, biện pháp kê biên để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ án hình sự về 

tham nhũng, kinh tế có điều kiện thi hành.  

 4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thu hồi 

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

cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót, 

chỉ đạo khắc phục và xử lý nghiêm cá nhân vi phạm. 

 5. Định kỳ xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện, 03 năm tổ chức 

sơ kết thực hiện, 05 năm tổ chức tổng kết thực hiện công tác thu hồi tài sản hồi 

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

gửi báo cáo về Tổng cục THADS để tổng hợp báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư 

pháp, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Tổng cục THADS (thông qua Vụ 

Nghiệp vụ 2), điện thoại: 024.62739602, e-mail: trangnt1@moj.gov.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, NV2. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Phương Hoa 
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