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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01 /KH-STP Lạng Sơn, ngày 03  tháng  01 năm 2020 

  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020  

 

 

Thực hiện Công văn số 4933/BTP-BTNN của Bộ tư pháp ngày 

11/12/2019 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà 

nước năm 2020; Công văn số 5360/VP-NC ngày 31/12/2019 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường 

nhà nước năm 2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi 

thường của Nhà nước năm 2020 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh; 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác bồi thường nhà nước, nhất là 

các nhiệm vụ trọng tâm theo sự hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND 

tỉnh;  

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ các nội dung công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao;  

- Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được 

thực hiện có hiệu quả, kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật; đảm 

bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức khi bị nhà nước gây thiệt 

hại; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của 

cán bộ, công chức, viên chức. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật  

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước 2017 bằng các hình thức phù hợp (trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; tờ rơi, tờ gấp pháp luật, pano, áp phích...) cho cán bộ, công 

chức trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 
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- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở; Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và 

Theo dõi thi hành pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

b) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông  tư số 08/2019/TT-BTP 

ngày 10 tháng 12 năm 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 và Thông tư 

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

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

thường nhà nước đến cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức trong phạm vi địa 

phương quản lý. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2020. 

2. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ. 

a) Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi 

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

bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Trong Quí II/2020. 

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo công chức thuộc 

phạm vi quản lý tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác bồi thường nhà nước 

do Bộ tư pháp tổ chức. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Khi có lớp tập huấn, bồi dưỡng. 

3. Tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thực 

hiện công tác bồi thường nhà nước. 

Chủ động tham mưu, phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân cấp tỉnh, Cục thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan trong thực hiện 

công tác bồi thường nhà nước nói chung, trong thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước nói riêng, nhất là các quy định về tham gia giải 

quyết bồi thường, xác định cơ quan giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của 

UBND cấp tỉnh cũng như quy định về xác định cơ quan giải quyết bồi thường 

thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2020. 

4. Theo dõi, nắm bắt và dự báo tình hình yêu cầu bồi thường và giải 

quyết bồi thường trên địa bàn tỉnh 
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- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

5. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đảm bảo 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. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp . 

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc xảy ra. 

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi 

thường của Nhà nước 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời việc báo cáo và tổng 

hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở; Phòng Hành chính tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ do Bộ Tư pháp quy định và theo yêu 

cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí được giao của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch 

này. Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị có liên quan để thực hiện 

có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này. 

 2. Văn phòng Sở 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc và bảo đảm các điều kiện 

cần thiết để thực hiện Kế hoạch; Lập dự trù kinh phí đảm bảo kịp thời cho các 

công tác theo quy định. 

3. Các phòng, đơn vị có liên quan của Sở 

Phối hợp với phòng Hành chính tư pháp tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở 

trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 

 Nơi nhận:       

- Cục BTNN – Bộ Tư pháp;       

- UBND tỉnh (b/c);           

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, HCTP. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

  

Nguyễn Thanh Sơn 



4 

 

 

 


		2020-01-03T18:01:59+0700


		2020-01-03T18:02:32+0700




