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Kính gửi: 
 - Tư Pháp, Công An, Quân sự, Các ban ngành đoàn thể;

                         - Bí Thư, Trưởng Thôn, Các thành viên có liên quan.

Thực hiện Công văn số 5178/BTP-BTNN ngày 23 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ Tư pháp; Công văn số 685/UBND-TP ngày 17/02/2023 của Chủ tịch UBND 
huyện Thanh Miện về việc thực hiện các nhiệm vụ trong tâm công tác bồi thường 
nhà nước năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Tư Pháp, Công An, 
Quân sự, các ban ngành đoàn thể của xã, Bí thư, trưởng thôn các thành viên có liên 
quan phối hợp và chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường Nhà nước, tập trung vào 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Đối với Công an, Quân sự
1.1 Phối hợp chặt chẽ với cán bộ tư pháp trong thực hiện quản lý Nhà nước 

về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn xã nhà và tập trung vào các nhiệm 
vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước, tập huấn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn 
nghiệp vụ và kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường Nhà nước; chỉ đạo các cơ 
quan thuộc phạm vi quản lý của ngành mình phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong phối 
hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của lĩnh vực mình thực hiện. 

- Khẩn trương thụ lý các vụ việc yêu cầu bồi thường đã có đủ hồ sơ theo quy 
định theo Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước (viết tắt là Luật 
TNBTCNN); giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường theo chỉ đạo tại 
khoản 15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội 
khóa XIV về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên 
đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 
XIII, không để tình trạng vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã 
hội và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người bị thiệt hại, uy tín của Đảng và Nhà 
nước.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về điều kiện thụ lý vụ việc yêu cầu bồi 
thường; xác định thiệt hại được bồi thường; án phí, lệ phí và các loại phí khác đối 
với nội dung yêu cầu bồi thường.
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- Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình 
giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật 
TNBTCNN và Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 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. 

1.2. Thực hiện kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước, nhất là đối với việc 
giải quyết bồi thường phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. 

2. Đối với các ban ngành, Bí thư, trưởng thôn, thành viên có liên quan
- Tiếp tục quán triệt nội dung Luật TNBTCNN thường xuyên cho đội ngũ 

cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhằm mục tiêu phòng ngừa phát sinh sai phạm 
trong thi hành nhiệm vụ; nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước. 

- Chỉ đạo các thành viên thuộc phạm vi quản lý của mình khẩn trương giải 
quyết các vụ, việc yêu cầu bồi thường theo Luật TNBTCNN theo chỉ đạo tại khoản 
15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14. 

- Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình 
giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật 
TNBTCNN và Điều 12 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 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. 

3. Đối với cán bộTư pháp 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước cho cá nhân, tổ chức phù hợp với từng đối tượng, kết hợp 
đồng thời hình thức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp và tuyên truyền, phố biến qua 
các phương tiện thông tin truyền thông, trong đó lồng ghép với việc triển khai Đề 
án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (theo Quyết định số 
977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án “Thí điểm đổi 
mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phố biến, giáo dục pháp luật” (theo 
Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

- Tham mưu, đề xuất giải pháp để bảo đảm thực hiện hiệu quả việc phối hợp 
với cơ quan có liên quan thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trong phạm vi 
quản lý của mình. Thực hiện kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước, nhất là đối 
với việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. 

- Theo dõi, đôn đốc các quy định về phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước 
nhất là quy định về gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét 
trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và Thông tư số 
08/2019/TT-BTP. Thực hiện việc lập và thường xuyên cập nhật danh mục vụ việc 
yêu cầu bồi thường theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP. 
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- Triển khai các hoạt động nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình triển khai thi 
hành Luật TNBTCNN năm 2017 theo Quyết định 1983/QĐ-BTP ngày 07/10/2022 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường Nhà nước 
năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Giang đề nghị Tư pháp, Công An, 
Quân Sự, các ban ngành đoàn thể, Bí thư, trưởng thôn các thành viên có liên quan 
Ủy ban nhân dân các xã, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Phòng tư pháp;
- Lưu: VT.
                                                                                                                                 

 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH

Vũ Đình Nguyễn
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