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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác 

 bồi thường Nhà nước năm  2023 

 

 Căn cứ Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (sau đây viết tắt là  

TNBTCNN) năm 2017; Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường 

của nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 68/NĐ-CP) . 

Thực hiện công văn số 5178/BTP-BTNN ngày 23/12/2022 của Bộ Tư 

pháp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 

2023; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 09/2/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023, 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

- Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác Luật Trách nhiệm bồi 

thường Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện; thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan 

có thẩm quyền  đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm thực hiện 

tốt công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao tinh 

thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên 

chức trong thi hành công vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý 

nhà nước trong các ngành, lĩnh vực.   

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi  

thường, chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và các cơ 

quan nhà nước  trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại. Đồng thời phòng ngừa các hành vi trái 

pháp luật làm phát sinh TNBTCNN. 

      2. Yêu cầu 

- Bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 5178/BTP-

BTNN ngày 23/12/2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi 

thường nhà nước năm 2023. 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan tiến hành xây 

dựng kế hoạch, xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm thực 

hiện, tiến độ hoàn thành để tổ chức triển khai có hiệu quả; đảm bảo các điều 
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kiện để thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước theo thẩm quyền.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN   

1. Các nhiệm vụ trọng tâm 

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

Bồi thường nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; UBND cấp 

xã, Trung tâm văn hóa và truyền thông huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Nội dung thực hiện: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công 

chức, cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện; kết hợp đồng thời hình thức tuyên 

truyền phổ biến trực tiếp và tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông 

tin truyền thông, trong đó tập trung vào các văn bản: Luật TNBTCNN năm 

2017; Nghị định số 68/NĐ-CP; 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 và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 

10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn 

người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

2. Tổ chức thực hiện sơ kết 5 năm thi hành Luật TNBTCNN 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; UBND cấp 

xã, Trung tâm văn hóa và truyền thông huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Nội dung thực hiện: Phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc tham mưu UBND huyện thực hiện 

sơ kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 trên địa bàn huyện 

theo Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp; tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật 

TNBTCNN trình UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/7/2023. 

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước 

          - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn. 

- Nội dung thực hiện: Phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp lồng ghép 

với các cơ quan, đơn vị liên quan và và UBND các xã, thị trấn  thực hiện tốt 

trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo đề án “Tăng cường năng lực tiếp 

cận pháp luật của người dân”, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, 
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nghiệp vụ đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Tham mưu cho 

UBND huyện tổng  hợp danh sách cử cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác 

bồi thường nhà nước cấp huyện, do cấp tỉnh tổ chức. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2023. 

4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác bồi thường Nhà 

nước 

         - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện, Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan. 

- Nội dung thực hiện:  

- Các cơ quan có liên quan thường xuyên, chủ động, kịp thời thông tin 

nắm bắt tình hình thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn huyện. 

Theo đó, 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 cho cơ quan quản lý 

Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước ở địa phương theo đúng quy định 

của Luật TNBTCNN và Thông tư số 08/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp;  

- Phòng Tư pháp huyện tham mưu, chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác bồi thường Nhà 

nước trên địa bàn huyện. Chủ trì, tham mưu UBND xã, thị trấn các nội dung 

phối hợp khác theo tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu của Sở Tư pháp 

(nếu có). 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

5. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác bồi thường Nhà nước 

         - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, có liên quan UBND các xã, thị 

trấn  

- Nội dung thực hiện:  

+ Trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả, 

nếu gặp khó khăn, vướng mắc, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại chủ động có văn bản đề nghị hướng dẫn gửi về Phòng Tư pháp 

huyện để được hướng dẫn kịp thời. 

- Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết yêu cầu bồi thường, xem 

xét trách nhiệm hoàn trả của các cơ quan trên địa bàn huyện. Khi có các căn cứ 

quy định tại Điều 14, Điều 17 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, Phòng Tư pháp huyện chủ động 
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có văn bản tham mưu UBND huyện thực hiện đôn đốc, kiểm tra công tác bồi 

thường Nhà nước theo quy định; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công 

tác bồi thường Nhà nước cho người trực tiếp tham mưu công tác bồi thường 

Nhà nước trên địa bàn huyện. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

6. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bồi thường 

- Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động phối 

hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện lập dự toán kinh phí bồi thường Nhà 

nước; đảm bảo nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu bồi thường khi phát sinh vụ 

việc. Việc quản lý, sử dụng, bổ sung, cấp kinh phí bồi thường, thực hiện chi 

trả tiền bồi thường, quyết toán kinh phí bồi thường, thu nộp tiền hoàn trả về bồi 

thường Nhà nước thực hiện theo quy định. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với các phòng, ban 

ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành lập dự toán kinh phí bồi thường 

của cơ quan giải quyết bồi thường được bảo đảm kinh phí hoạt động từ ngân 

sách địa phương; thực hiện cấp phát kinh phí bồi thường, chi trả tiền bồi thường 

và quyết toán kinh phí bồi thường theo quy định; trong quá trình xem xét, cấp 

kinh phí bồi thường phát hiện cơ quan giải quyết bồi thường chưa thực hiện 

đúng quy định về thành phần thương lượng theo quy định tại khoản 3 Điều 46 

Luật TNBTCNN thì yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường hoàn thiện hồ sơ giải 

quyết bồi thường theo quy định tại khoản 4 Điều 62 Luật TNBTCNN nhằm 

ngăn ngừa hệ quả quyết định giải quyết bồi thường bị hủy theo quy định tại 

điểm b khoản 3 Điều 48 Luật TNBTCNN. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban ngành và UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

được giao và các nội dung trong Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể 

về công tác bồi thường Nhà nước năm 2023 trong phạm vi ngành, lĩnh vực, 

địa phương quản lý để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, 

hiệu quả.  

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp huyện tổ chức triển khai thực 

hiện tại Kế hoạch này. 

2. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp huyện 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao tại kế 

hoạch này. 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển 

khai thực hiện  công tác Bồi thường nhà nước; định kỳ tổng hợp, báo cáo Sở Tư 

pháp, Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện theo quy định. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Phòng Tư pháp huyện để tổng 

hợp báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                
- Sở Tư pháp;                                                                        

- TT Huyện ủy;                                                                                      

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;                                                      

- Lưu: VT.                                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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