
CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 22 - 7 - 2014 73

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2014/CT-UBND       Lào Cai, ngày 16 tháng 7 năm 2014

CHỈ THỊ
 Về việc tăng cường thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường  

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 
18/6/2009 và có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2010; để việc triển khai thi hành Luật 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ngày 06/10/2009 Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg về triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước;

Trong những năm qua, công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã 
được triển khai và thực hiện và Bước đầu đạt kết quả nhất định; cán bộ, công chức, 
tổ chức và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức được ý nghĩa vai trò của pháp luật về 
trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, công tác bồi thường trách nhiệm hoàn trả của 
cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ đã được thực hiện theo đúng quy định, 
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, do công tác bồi thường của Nhà nước là lĩnh vực mới, nhạy cảm, 
phức tạp; các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa thống nhất được đầu mối quản lý 
và theo dõi công tác bồi thường của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, việc triển khai 
và thực hiện của các cơ quan, đơn vị chưa rộng khắp, việc phối hợp trong việc thực 
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước chưa chặt chẽ; bên cạnh đó, biên chế bố trí cho công tác này còn thiếu và 
chưa được quan tâm; một bộ phận công dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa hiểu rõ về 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi 
thường Nhà nước; khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao hiệu quả 
quản lý sử dụng các nguồn lực của địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra 
và những năm tiếp theo; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ sau:

1. Sở Tư pháp:
a) Chủ động tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý 
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nhà nước vê công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của 
pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến 
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành sâu, 
rộng cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng, hướng dẫn nghiệp 
vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
và cung cấp thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện 
quyền yêu cầu bồi thường;

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra 
việc giải quyết bồi thường và đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách 
nhiệm hoàn trả;

đ) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi 
thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất 
về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và 
UBND cấp huyện thuộc địa phương.

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước theo quy định.

g) Phối hợp với Sở Tài chính, dự trù kinh phí phục vụ cho việc thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước, kinh phí giải quyết bồi 
thường và kinh phí chi trả bồi thường trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp với Sở 
Nội vụ kiện toàn tổ chức và bố trí biên chế đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương;

h) Định kỳ 6 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất) tổng hợp, thống kê xây dựng báo 
cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh: 
a) Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước; quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Luật Trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan đến toàn thể đội ngũ 
cán bộ, công chức thuộc phạm vi đơn vị, ngành mình quản lý.

b) Bố trí cán bộ, công chức làm đầu mối trong việc tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và 
tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường cho 
người bị hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm 
mình quản lý;

d) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tư pháp 
trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công 
tác bồi thường trên địa bàn tỉnh;
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đ) Định kỳ 6 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất) thống kê, đánh giá việc thực 
hiện bồi thường trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý gửi về Sở Tư pháp 
để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

e) Hàng năm, chủ động phối hợp kịp thời với Sở Tài chính xây dựng dự trù kinh 
phí chi trả bồi thường của Nhà nước và kinh phí giải quyết bồi thường khi có vụ việc 
xảy ra;

3. Sở Tài chính:
a) Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan 

lập dự toán kinh phí đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công tác bồi 
thường và công tác giải quyết bồi thường để tổng hợp vào dự toán ngân sách theo 
quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí phục 
vụ cho việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ:
a) Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán 

bộ, công chức để hạn chế hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân 
có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

b) Hướng dẫn việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi trái 
pháp luật, gây ra thiệt hại trong khi thi hành công vụ;

c) Tham mưu trong việc bố trí biên chế chuyên trách cho Sở Tư pháp và các cơ 
quan làm đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản 
pháp luật có liên quan, dành thời lượng và thời gian thích hợp cho việc đăng, phát 
tin, bài tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện và tăng cường tuyên truyền phổ 

biến các văn bản pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, 
công chức thuộc quyền quản lý, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của 
pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi 
của địa phương theo quy định; đồng thời, tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin 
đại chúng phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị có liên quan tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các 
văn bản pháp luật có liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn;

c) Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt 
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hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm giữa các đơn vị do mình 
quản lý và Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
công tác bồi thường tại địa phương và tập trung chỉ đạo Phòng Tư pháp cung cấp thông 
tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch lập dự trù kinh phí cho hoạt động công 
tác bồi thường của Nhà nước tại địa phương và phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 
tập huấn kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công 
chức các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, thành phố, UBND các xã, phường, 
thị trấn;

g) Đinh kỳ 6 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất) thống kê, tổng hợp, đánh giá, 
báo cáo kết quả việc thực hiện bồi thường của Nhà nước trong phạm vi địa phương 
quản lý, gửi Sở Tư pháp tổng hợp để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

7. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:
a) Chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước và các văn bản pháp luật có liên quan sâu, rộng trong đội ngũ cán bộ, công 
chức và nhân dân ở địa phương;

b) Quy định công chức Tư pháp - Hộ tịch làm đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, 
thụ lý hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn giải quyết 
yêu cầu bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước;

c) Dự trù kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước về bồi thường, kinh phí chi 
trả bồi thường của Nhà nước và kinh phí giải quyết bồi thường; phối hợp với Phòng 
Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước 
tại địa phương;

d) Định kỳ 06 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất), tiến hành thống kê, báo cáo 
kết quả thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi địa 
phương do mình quản lý về Phòng Tư pháp để tổng hợp và báo cáo Uỷ ban nhân dân 
huyện, thành phố.

8. Các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Cục Thi hành án dân sự 
cấp tỉnh và huyện, thành phố:

- Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về bồi 
thường trong hoạt động tố tụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự; 
xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức hội nghị tuyên truyền và các lớp tập huấn văn 
bản pháp luật hướng dẫn thi hành về kỹ năng, nhiệm vụ giải quyết bồi thường cho 
các cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trong hoạt động tố tụng theo chỉ đạo, 
hướng dẫn của cấp trên. 
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- Thông tin kịp thời về công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án có 
liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai, thực hiện Chỉ thị này; thực hiện chế độ 
báo cáo theo quy định, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản 
ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển 
khai, thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh biện 
pháp thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.
                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng


