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Số:        /UBND-TP 

V/v tăng cường công tác bồi 

thường nhà nước năm 2020  

 

 

Đình Lập, ngày        tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi:   

- Các các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Công an huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Tòa án 

nhân dân huyện; Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; 

- Các cơ quan đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Công văn số 1031/STP- HCTP&BTTP ngày 24/3/2020 của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác bồi thường nhà nước năm 

2020. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước năm 2020 

trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo 

triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước trong đội ngũ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; nâng cao kỹ 

năng, nghiệp vụ  tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước 

cho đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những công chức 

được giao trực tiếp giải quyết bồi thường (nếu có phát sinh).  

Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, quán triệt pháp luật về trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước, lựa chọn các quy định của Luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành để phổ biến, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng 

ngành, lĩnh vực; linh hoạt trong áp dụng các hình thức phổ biến, quán triệt, chú 

trọng phổ biến, quán triệt những văn bản mới ban hành (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) để đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. 

2. Chủ động tham mưu giúp UBND huyện:  

a) Trong việc 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 Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng như quy định về 

xác định cơ quan giải quyết bồi thường. 

b) Quan tâm bố trí, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ về 

công tác bồi thường nhà nước; Cử công chức tham dự các lớp tập huấn kỹ năng, 

nghiệp vụ chuyên sâu do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức để tập huấn chuyên 
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sâu về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức được giao thực hiện công tác 

bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan, đơn vị trong lĩnh 

vực tiềm ẩn khả năng phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước như: Tài 

chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện, Quản lý thị trường, Thuế và các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính trong các lĩnh vực...  

c) Tham mưu cho UBND huyện trong các vụ việc yêu cầu bồi thường; 

giải quyết yêu cầu bồi thường theo đúng thẩm quyền, thủ tục theo quy định của 

pháp luật về bồi thường nhà nước.  

3. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất, đánh giá tình 

hình thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước kịp thời, theo đúng 

quy định. 

4. Lập danh sách công chức đầu mối thực hiện công tác bồi thường nhà 

nước tại cơ quan, đơn vị (theo mẫu gửi kèm Công văn này) gửi về Phòng Tư 

pháp trước ngày 31/3/2020 (gửi kèm 01 bản điện tử theo địa chỉ email 

tuphapdinhlap@gmail.com) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư Pháp (B/c); 

- CT, các PCT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

              Vi Văn Đông 
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