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V/v phối hợp xây dựng báo cáo của 

UBND tỉnh về công tác bồi thường 

nhà nước năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Lạng Sơn, ngày  29  tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công 

an tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

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

 

Thực hiện Công văn số 4295/VP-THNC ngày 24/10/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020, 

theo đó, đồng chí Nguyễn Long Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư 

pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo của UBND 

tỉnh về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 để báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu 

cầu tại Công văn số 3889/BTP-BTNN ngày 21/10/2020 của Bộ Tư pháp. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp báo cáo về công tác bồi 

thường nhà nước năm 2020 cụ thể như sau: 

1. Nội dung thông tin, báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 

2020 

Nội dung cơ bản về kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 

2020 theo Đề cương báo cáo, các biểu mẫu thống kê theo quy định tại Thông tư 

số 08/2019/TT-BTP.  

2. Thời điểm thống kê số liệu và thời hạn gửi báo cáo   

- Đối với báo cáo và thống kê số liệu thực tế từ ngày 01/01/2020 đến hết 

ngày 31/10/2020 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 13/11/2020. 

- Đối với số liệu thống kê chính thức từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 

31/12/2020 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/01/2021. 

Báo cáo, thống kê bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp (Gửi đồng thời bản 

điện tử qua hòm thư: hanhchinhtuphap@langson.gov.vn) để tổng hợp, trình 

UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng quy định. Mọi thông tin xin liên hệ 

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Điện thoại: 02053 879711 để 

được phối hợp, hướng dẫn./. 

mailto:hanhchinhtuphap@langson.gov.vn


(Gửi kèm theo Công văn này: 

1. Công văn số 3889/BTP-BTNN ngày 21/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc 

phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 

2020;  

2. Công văn số 4295/VP-THNC ngày 24/10/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020; 

3. Đề cương báo cáo và các biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo) 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điển tử của Sở; 
- Lưu : VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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