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trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

 

   Kính gửi:  

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;  

- Tòa án nhân dân tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 243/BTP-BTNN ngày 27/01/2021 của Bộ Tư 

pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước 

năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện 

một số nhiệm vụ sau:      

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Thường xuyên quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật về trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các 

cơ quan, đơn vị nhằm mục tiêu phòng ngừa phát sinh sai phạm trong thi hành 

công vụ. 

- Tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tham mưu thực hiện nhiệm vụ về 

công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị, 

đặc biệt là những công chức được giao trực tiếp tham mưu công tác bồi thường 

nhà nước; quan tâm bố trí, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện và chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý tại địa phương, 

đơn vị kịp thời giải quyết khi có vụ việc phát sinh theo đúng thẩm quyền, thủ tục 

quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo chỉ đạo tại khoản 

15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14.  

- Thực hiện tốt việc phối hợp Sở Tư pháp trong quản lý nhà nước về công 

tác bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước, nhất là quy định về gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi 

thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước năm 2017 và Thông tư số 08/2019/TT-BTP.  

2. Sở Tư pháp 

- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tiếp 

tục quán triệt nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đội 
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ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cá nhân, tổ 

chức phù hợp với từng đối tượng, tình hình của địa phương. 

- Tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu cho 

đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. 

- Căn cứ tình hình thực tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan 

tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thống nhất nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước; tham mưu, đề xuất giải pháp để bảo đảm thực 

hiện hiệu quả việc phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án 

và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm 

vi quản lý.  

- Thực hiện việc lập và thường xuyên cập nhật danh mục vụ việc yêu cầu 

bồi thường theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP; theo dõi, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về xác định cơ quan giải quyết 

bồi thường, gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách 

nhiệm hoàn trả theo quy định. 

- Tham mưu triển khai các hoạt động nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình 

triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, tình 

hình yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu bồi thường trên địa bàn tỉnh để phục 

vụ công tác sơ kết, tổng kết thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

khi có Kế hoạch của Bộ Tư pháp. 

- Tổ chức kiểm tra công tác bồi thường nhà nước, nhất là khi có vụ việc 

giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. 

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối 

hợp với Sở Tư pháp trong việc giúp UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, cơ quan, đơn vị có khó khăn, 

vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh thì phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục BTNN - Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

Các phòng: CV, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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