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Kính gửi:  

-  Các sở, ban, ngành tỉnh; 

-  UBND các huyện, thành phố. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà 

nước năm 2017, Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về 

tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn 

trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; Thông 

tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện 

pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Trách 

nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản khác có liên quan  

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến, quán 

triệt pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong phạm vi cơ quan, 

đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng phổ biến các văn bản như: Thông tư số 

08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện 

pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, 

Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi 

thường nhà nước, 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 (có Công văn kèm theo). 

Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các cá nhân, tổ chức phù hợp 

với từng đối tượng, tình hình trên địa bàn tỉnh.   

2. Chủ động phối hợp gửi các văn bản có liên quan trong quá trình 

giải quyết yêu cầu bồi thường và xác định trách nhiệm hoàn trả cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phối 

hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước nhất là quy 
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định về gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách 

nhiệm hoàn trả theo quy định tại khoản 7 Điều 15, khoản 4 Điều 43, khoản 5 

Điều 48, khoản 3 Điều 49, khoản 4 Điều 50, khoản 3 Điều 51 và khoản 4 Điều 

66 của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và Thông tư số 

08/2019/TT-BTP.  

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh quán triệt, chỉ đạo các Tòa án nhân dân cấp 

huyện khi giải quyết yêu cầu bồi thường của công dân hoặc khi thực hiện các 

thủ tục xét xử theo đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường 

phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nêu trên. 

Sở Tư pháp tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc hoạt động giải quyết 

bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả; 

nâng cao hoạt động hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường cho người bị 

thiệt hại; 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.    

3. Giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm 

Bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương giải quyết các vụ, việc 

yêu cầu bồi thường khi có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đảm bảo về trình tự, 

thủ tục, thời hạn theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

năm 2017, quy định tại khoản 15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 và một 

số văn bản khác có liên quan. Trong quá trình giải quyết vụ việc cần giải thích, 

hướng dẫn người yêu cầu bồi thường thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường đảm 

bảo theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và 

các văn bản khác có liên quan. 

4. Bố trí biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi 

thường của nhà nước 

Quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc bố trí công chức có 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm làm công tác bồi thường nhà 

nước, bảo đảm sự ổn định; đồng thời, cử công chức tham gia đầy đủ, đúng thành 

phần các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp, 

Sở Tư pháp tổ chức. 

Chủ động bố trí kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi thường của 

nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình.   

5. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo đúng quy định 

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo đúng 

quy định, các thông tin về kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước và 

giải quyết bồi thường phải được cung cấp đầy đủ, chi tiết, đúng theo yêu cầu của 

biểu mẫu thống kê quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP và Thông tư số 
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09/2019/TT-BTP. Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công 

tác bồi thường nhà nước hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) 

theo thời hạn như sau: 

- Báo cáo năm lần 1: Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01/01 đến hết 

ngày 31/10 hàng năm; thời hạn gửi trước ngày 16/11 hàng năm. 

- Báo cáo năm chính thức: Số liệu thống kê được tính từ ngày 01/01 đến 

hết ngày 31/12 hàng năm; thời hạn gửi trước ngày 10/01 năm kế tiếp của năm 

thực hiện báo cáo.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư 

pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh: U; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Th3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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