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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Công văn số 1825/STP-TTr ngày 18/10/2021 của Sở Tư pháp 
tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2021, 
UBND thành phố Tam Kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà 
nước năm 2021 trên địa bàn thành phố như sau:

I. Kết quả công tác bồi thường nhà nước năm 2021
1. Tình hình yêu cầu bồi thường nhà nước, kết quả giải quyết bồi 

thường nhà nước
Năm 2021, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ không có trường hợp nào có 

yêu cầu cũng như giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động hành 
chính.

2. Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
2.1. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 

2021.
- UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 

25/01/2021 để triển khai thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong 
hoạt động quản lý hành chính trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để 
công tác quản lý được thống nhất và đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng quy định 
của pháp luật.

- Niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước theo Quyết 
định số 3534/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 
Công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đảm bảo theo quy định.

2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường 
nhà nước.

- UBND thành phố đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp 
luật đưa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 vào kế hoạch 
tuyên truyền năm 2021.

- Đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm 
bồi thường của nhà nước trong các hội nghị triển khai văn bản pháp luật cho cán 
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bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị, 
HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể ở  thành phố và xã, phường; 
biên soạn, phát hành tập san phổ biến pháp luật, bản tin pháp luật hằng tuần, hằng 
tháng có nội dung liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,… 

2.3. Công tác phối hợp
- UBND thành phố Tam Kỳ giao Phòng Tư pháp thành phố theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra hoạt động bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính 
của các phòng, ban, đơn vị và UBND xã, phường.  

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 
22/12/2014 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp được bố trí một biên chế theo dõi 
thực hiện công tác quản lý về bồi thường nhà nước, UBND thành phố đã bố trí 01 
biên chế cho Phòng Tư pháp, trên cơ sở đó Phòng Tư pháp bố trí thực hiện công 
tác quản lý về bồi thường nhà nước. Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị thành 
phố và UBND các xã, phường cũng thực hiện theo dõi, quản lý công tác bồi 
thường nhà nước để theo dõi, tham mưu giải quyết kịp thời nếu có xảy ra trường 
hợp bồi thường.

- Tuy nhiên theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước; Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện có hiệu lực 
(ngày 03/02/2021) Phòng Tư pháp thành phố không còn chức năng quản lý nhà 
nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. Do đó, Phòng 
Tư pháp thành phố Tam Kỳ chỉ bố trí 01 công chức theo dõi công tác bồi thường 
nhà nước của phòng.

- UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện đầy đủ các báo cáo, thống kê về 
công tác bồi thường nhà nước.

3. Đánh giá chung về kết quả công tác bồi thường nhà nước năm 2021
Trong năm 2021, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ không có trường hợp nào 

có yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động hành chính. Tuy nhiên, UBND 
thành phố luôn xác định công tác quản lý về bồi thường nhà nước là nhiệm vụ 
quan trọng nên đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan và các địa phương tích 
cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước 
cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn biết, thực 
hiện,  qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và công tác thực thi pháp 
luật của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công 
vụ. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác bồi thường nhà 
nước năm 2022

- Tiếp tục triển khai  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 
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2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và 
Nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Mỗi phòng ban, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động phụ trách theo dõi công tác bồi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị.

- Tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức của thành phố; thường xuyên kiểm tra công vụ, thanh tra 
công vụ, đôn đốc nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước 
trong hoạt động hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, 
đơn vị và địa phương.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi 
trả tiền bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có 
xảy ra các trường hợp phải bồi thường.

III. Đề xuất, kiến nghị 
  Kính đề nghị Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng 

cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tham mưu 
công tác quản lý nhà nước về bồi thường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 
2021 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Kính báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Quảng 
Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu:VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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