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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của công tác BTNN của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do cán 

bộ, công chức, viên chức, người được giao thi hành nhiệm vụ gây ra. 

2. Yêu cầu 

- Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan 

tâm chỉ đạo sát sao; tổ chức thực hiện có trọng tâm hoạt động quản lý nhà nước 

về BTNN trong lĩnh vực, ngành phụ trách. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, 

ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các quy định về BTNN. 

- Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật đối với các vụ việc yêu cầu 

BTNN phát sinh thuộc phạm vi, lĩnh vực, ngành quản lý. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn về BTNN 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.  

Thời gian thực hiện: Năm 2022 

2. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tham mưu, giải 

quyết BTNN của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phù hợp với 

diễn biến tình hình dịch bệnh. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Trong năm 2022. 

3. Thụ lý, giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định 

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. 



2 

 

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường 

4. Ban hành văn bản phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về 

BTNN với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án và các cơ quan có 

liên quan trong công tác BTNN 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành liên quan;  

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2022. 

5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về BTNN  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.  

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật BTNN đến các 

đối tượng thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức, nội dung phù hợp, thiết thực; 

- Theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc yêu cầu 

BTNN xảy ra trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao; thực hiện nghiêm quy 

định về việc gửi đến Sở Tư pháp các văn bản giải quyết bồi thường và xem xét 

trách nhiệm hoàn trả. 

- Thực hiện báo cáo về công tác BTNN theo định kỳ 06 tháng đầu năm 

2022 và năm 2022 (có thể lồng ghép trong báo cáo kết quả chung về việc thực 

hiện nhiệm vụ công tác tư pháp của địa phương, đơn vị)  hoặc đột xuất khi có 

yêu cầu. 

2. Sở Tài chính 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các cấp giải quyết các vụ việc về 

BTNN, dự toán kính phí; thực hiện tạm ứng, chi trả và hoàn trả kinh phí BTNN 

theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về trình tự, 

thủ tục chi trả, hoàn trả kinh phí bồi thường khi có vụ việc yêu cầu bồi thường 

xảy ra. 

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi 

hành án dân sự 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về BTNN trong 

hoạt động tố tụng, thi hành án; 

- Theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc yêu cầu 

BTNN xảy ra trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; 
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- Tổng hợp, báo cáo về công tác BTNN theo định kỳ 06 tháng, năm hoặc 

đột xuất và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp chung. 

4. Sở Tư pháp 

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đầy 

đủ các nội dung, đúng thời hạn được nêu tại phần II của Kế hoạch này. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai 

thực hiện công tác BTNN trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao. 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả công tác BTNN trình UBND tỉnh báo 

cáo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (để báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự; 

Để phối hợp 

  thực hiện 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT của tỉnh; 

- Trang TTĐT của Sở Tư pháp; 

- Lưu: VP1, VP8. 
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