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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số:          /KH-STNMT  Sóc Trăng, ngày    tháng      năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND,  

ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh 
 

Căn cứ Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Sóc Trăng về việc 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 Khoản 2 Mục II Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 18/10/2021 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/8/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/8/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 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; Kế hoạch 

số 153/KH-UBND, ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiện 

của người đứng đầu trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các 

vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đối với cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ 

quan, đơn vị chức năng khi có yêu cầu về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, 

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

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tăng cường chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống 

tham nhũng: 

Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm; 

đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung 

chủ yếu vào các nội dung: 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh đề hoàn thiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

thuộc thẩm quyền của Sở ban hành và công khai để thực hiện; 
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- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các định mức, tiêu chuẩn, 

chế độ để kịp thời xử lý người có hành vi vi phạm (nếu có); 

- Rà soát, phê duyệt đối tượng phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần 

đầu, kê khai bổ sung hàng năm và thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; 

tổng hợp gửi cơ quan kiểm kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp Luật 

phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 08/3/2021 của 

UBND tỉnh; 

- Thực hiện công khai minh bạch theo quy định của pháp luật về các lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, như: thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,… 

- Xây dựng kế hoạch năm gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; theo 

đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, gây thất thoát tài sản như: quản 

lý đất đai (nhất là đất công) để kịp thời phát hiện, chuyển cơ quan chức năng xử lý. 

 2. Về công tác thu hồi, phối hợp để thu hồi tài sản tham nhũng: 

- Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc 

Sở phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý 

theo quy định của pháp luật; nhằm đảm bảo việc thu hồi tài sản tham nhũng được 

kịp thời. 

- Đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; khi có yêu cầu của cơ 

quan chức năng; Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị chuyên môn cung cấp 

ngay, kịp thời đầy đủ hồ sơ, thông tin để phục vụ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, 

điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 

- Phối hợp, dừng ngay các thủ tục đăng ký chuyển sử dụng Giấy phép; Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Sở khi có yêu cầu của cơ quan 

chức năng, đảm bảo việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 

hình sự về tham nhũng, kinh tế; cử công chức chuyên môn tham gia Hội đồng định 

giá tài sản trong lĩnh vực đất đai khi có yêu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Sở triển khai, quán 

triệt đến tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị biết thực hiện; 

chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra việc tham nhũng tại phòng, đơn vị 

mình quản lý. 

2. Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi, kiểm tra 

việc thực hiện kế hoạch này; khi phát hiện vi phạm kịp thời báo cáo Lãnh đạo cơ 

quan xử lý theo quy định; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu 

lãnh đạo Sở báo cáo Thanh tra tỉnh khi có yêu cầu. 

3. Các đoàn thể cơ quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các nội 
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dung Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Chương trình số 10-

CTr/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung kế hoạch này đến 

toàn thể đoàn viên./.    

Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh ST; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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