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V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 

công tác bồi thường nhà nước trên  

địa bàn huyện năm 2023 

 

 

               Kính gửi:  

- Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện,  

Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; 

- Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 101/UBND-NC ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước 

trên địa bàn tỉnh năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023 như sau: 

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

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước; Nghị định số 68/2018/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; 

Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định biện pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân bị thiệt hại thực hiện thủ tục 

yêu cầu bồi thường nhà nước bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. 

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật về trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, 

đơn vị nhằm mục tiêu phòng ngừa phát sinh sai phạm trong thi hành công vụ.  

- Phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền và thực hiện nghiêm quy định về 

xem xét trách nhiệm hoàn trả, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với người thi hành công 

vụ gây thiệt hại. 

2. Phòng Tư pháp 

- Chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện sơ kết 05 

năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật 

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

Bộ Tư pháp. 

- Tiếp tục tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 

huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường và đổi 

mới phương thức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

TNBTCNN cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn huyện bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; khuyến khích 

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 lồng ghép với việc triển 

khai Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện triển khai 
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thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa 

bàn huyện Chi Lăng. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực 

hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TP (HTVU). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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