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Triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước 
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Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (viết tắt là 
TNBTCNN) năm 2017, các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật 
TNBTCNN; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi 
thường của Nhà nước năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.
- Tiếp tục triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả công tác 

bồi thường của Nhà nước; đặc biệt chú trọng triển khai thi hành Luật 
TBNTCNN năm 2017. Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra, góp phần nâng cao 
tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong thi hành công vụ.

- Gắn kết hoạt động quản lý nhà nước về bồi thường với việc nâng cao ý 
thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa các hành vi trái 
pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.

2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được 

tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp 
luật, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, đồng thời phù 
hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở địa phương.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật TNBTCNN và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; giải quyết kịp thời, khách quan, đúng quy định về bồi thường khi 
có vụ việc xảy ra.

II. Nội dung
 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN và các văn bản 

hướng dẫn thi hành
a) Tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN 

năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức phù hợp cho 
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cán bộ, công chức, Nhân dân tại địa phương nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ 
cán bộ, công chức trong khi thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao sự hiểu 
biết của Nhân dân về quyền được yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại do 
cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành công vụ.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp 
tỉnh, huyện; các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo 
ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp, tham mưu: Sở Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông 

tấn báo chí: Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các huyện, thị 
xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chuyên trang, chuyên mục tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật TNBTCNN trên các 
phương tiện đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp, tham mưu: Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ 

công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.
- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành 

dọc đóng trên địa bàn tỉnh; các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2021.
3. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường, hướng dẫn người bị 

thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong phạm vi tỉnh (khi có 
yêu cầu bồi thường của tổ chức, cá nhân liên quan)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ 

quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Tòa án 
nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố có liên quan vụ việc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
4. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, 

chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi 
có vụ việc xảy ra
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- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ 

quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Tòa án 
nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố có liên quan vụ việc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
5. Thực hiện giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật 

khi có vụ việc xảy ra
- Cơ quan chủ trì: Cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Tài chính và một số Sở, ngành liên 

quan khi có yêu cầu.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
6. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà 

nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường
- Sở Tư pháp chủ trì rà soát, tổng hợp tình hình, số lượng công chức làm 

công tác quản lý nhà nước về bồi thường và giải quyết bồi thường trên địa bàn 
tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Tòa án nhân dân 
tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương 
được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.
7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi 

thường của Nhà nước
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, thay UBND tỉnh báo cáo công tác 
bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh về Bộ Tư pháp đảm bảo chính xác, đầy 
đủ, đúng thời hạn.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương được tổ 
chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 
kịp thời báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước của cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Thời gian báo cáo: 
+ Thời điểm chốt thống kê số liệu:
  Số liệu thực tế tại thời điểm báo cáo.
  Số liệu thống kê năm chính thức gồm toàn bộ số liệu thực tế.
+ Gửi thông tin, báo cáo:
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  Đối với thông tin, báo cáo và số liệu thực tế tại thời điểm báo cáo 
(được lấy từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/10/2021),đề nghị gửi trước 
ngày 25/11/2021.

  Đối với số liệu thống kê chính thức năm 2021 (được thực hiện 
trong kỳ báo cáo được tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021), đề 
nghị gửi trước ngày 10/01/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp
- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi 

thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức 
theo dõi, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công tại Mục 
II của Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Sở, Ban, ngành; UBND cấp 
huyện; các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển 
khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước.

- Tăng cường việc theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình yêu cầu bồi thường 
và giải quyết bồi thường trong phạm vi địa phương; đồng thời, chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết để đảm bảo sự chủ động trong tham gia giải quyết yêu cầu bồi 
thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh các báo cáo về công tác bồi thường 
theo quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương 
được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện

- Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công 
tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa 
phương, đơn vị; thực hiện nghiêm túc công tác bồi thường của Nhà nước khi có 
vụ việc xảy ra thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, địa phương mình.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung nêu tại Mục II của Kế 
hoạch này.

- Thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, báo cáo về công tác bồi thường 
của Nhà nước kịp thời, đúng thời gian quy định và gửi cho Sở Tư pháp để tổng 
hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Sở Tài chính
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng 

dẫn các Sở, Ban, ngành, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc 
đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện lập dự toán bồi thường của Nhà nước 
năm 2021 theo quy định, theo dõi việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
từ ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa 
bàn tỉnh.
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- Phối hợp với Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí bảo đảm triển khai thực 
hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

4. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành 
án dân sự tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Tư pháp và các 
ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan tại Mục II Kế 
hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà 

nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc, các đơn 

vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh chỉ đạo, xử lý./.

               


