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BÁO CÁO 
Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát  

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

 

Kính gửi: Huyện uỷ Đình Lập 

 

 Thực hiện Công văn số 756-CV/HU ngày 02/10/2018 của Huyện uỷ Đình 

Lập về việc báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các 

vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

 I. Đặc điểm tình hình 

Huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía 

Đông Nam của tỉnh Lạng Sơn, huyện có diện tích đất tự nhiên rộng 118,949,92 

km
2
, có tuyến quốc lộ 31 và 4B chạy qua tạo thành ngã tư trung tâm huyện, tạo 

điều kiện thuận lợi cho lưu thông đi các tuyến Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc 

Giang và với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, từ những đặc điểm, vị trí địa lý, dân 

cư như vậy huyện Đình Lập có nhiều lợi thế về phát triển nghề rừng, thương 

mại, trao đổi hàng hóa huyện có 9 xã và 02 thị trấn, 138 thôn bản, khu phố; dân 

số huyện trên 26 vạn dân, có 9 dân tộc cùng sinh sống. Trong những năm qua 

các cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đình Lập đã tập trung phát triển kinh 

tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, 

an ninh, chính trị được giữ vững, không có các vụ án hình sự về tham nhũng 

kinh tế, không có tài sản nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát. 

 II. Những kết quả đạt được 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu hồi tài sản 

 UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã thị trấn tổ 

chức phổ biến, quán triệt, triển khai, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng, văn bản quy của Nhà hước về công tác thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm 

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

 2. Kết quả công tác thu hồi tài sản 

 Trong giai đoạn từ 01/01/2013 đến 30/9/2018 trên địa bàn huyện không 

có các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế 

 3. Tình hình, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thu hồi 

tài sản và xử lý vi phạm pháp luật trong công tác thu hồi tài sản 
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 Trong giai đoạn từ 01/01/2013 đến 30/9/2018 trên địa bàn huyện không 

có các khiếu nại, tố cáo về thu hồi tài sản và xử lý vi phạm pháp luật trong công 

tác thu hồi tài sản 

4. Công tác phối hợp với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Toà án, 

cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan trong công tác thu 

hồi tài sản. 

Thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-

TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao. 

5. Vai trò trách nhiệm của UBND huyện trong chỉ đạo hoặc phối hợp 

thu hồi tài sản 

Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác chỉ đạo hoặc phối 

hợp thu hồi tài sản trên địa bàn huyện 

III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về công tác thu hồi tài sản 

trong thời gian tới. 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã thị trấn tổ chức 

phổ biến, quán triệt, triển khai, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, 

văn bản quy của Nhà hước về công tác thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt, 

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

 Trên đây là Báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát 

trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của UBND huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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