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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác Bồi thường nhà nước năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh
về triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2021; Căn cứ đặc điểm tình
hình kinh tế- chính trị của huyện Vĩnh Tường, UBND huyện xây dựng Kế hoạch
triển khai công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021, cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của
nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận
thức của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân về pháp luật trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước.
2. Xác định cụ thể nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai
trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị giúp UBND huyện thực hiện
quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước ở địa phương, đảm bảo tính
kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
3. Việc phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách
nhiệm bồi thường của nhà nước phải đảm bảo thường xuyên, hiệu quả giữa
Phòng Tư pháp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện.
II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Tổ chức tập huấn, cử cán bộ tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên
sâu nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường cho đội ngũ
cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên
địa bàn huyện.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; Tòa
án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Chi cục thi
hành án dân sự huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2021.
2. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị đặc biệt chú trọng các quy định về tham gia giải
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quyết bồi thường, xác định cơ quan giải quyết bồi thường thuộc trách
nhiệm trong phạm vi quản lý.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các
xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.
3. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện theo dõi, nắm tình hình yêu cầu bồi
thường và giải quyết bồi thường nhà nước trong phạm vi địa phương; Đặc
biệt tập trung theo dõi sát sao đối với các vụ hiện đang khởi kiện tại Tòa án
nhân dân huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; Tòa
án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Chi cục thi
hành án dân sự huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.
4. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm
bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ,
công chức, viên chức và các cá nhân, tổ chức trong phạm vi địa phương.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; Tòa
án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Chi cục thi
hành án dân sự huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.
5. Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
trách nhiệm bồi thường nhà nước.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính- Kế hoạch, Trung tâm Văn HóaThông tin- Thể thao huyện và các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.
6. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hiệu quả các vụ việc bồi thường nhà
nước khi có yêu cầu; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động
giải quyết bồi thường thuộc phạm vi quản lý; kịp thời cung cấp thông tin,
hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi
thường trong trường hợp có yêu cầu.
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- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện,
UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.
7. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra tình hình thực
hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại các cơ quan, đơn vị để
kịp thời chấn chỉnh những sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp
luật trong hoạt động trách nhiệm bồi thường của nhà nước từ đó nâng cao
ý thức trách nhiệm công vụ của các đội ngũ cán bộ, công chức trong triển
khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản
hướng dẫn thi hành.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; Tòa
án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Chi cục thi
hành án dân sự huyện; UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.
8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về kết quả thực hiện công tác
bồi thường nhà nước.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo
cáo tỉnh.
- Cơ quan phối hợp thực hiện báo cáo: Các cơ quan chuyên môn thuộc
huyện, các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo quy định của
pháp luật; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ
tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.
2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn
vị mình tổ chức triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2021.
3. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi
cục thi hành án dân sự huyện tổ chức thực hiện kế hoạch theo sự chỉ đạo, hướng
dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi cục thi hành án
dân sự tỉnh; Chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc thực hiện các quy
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định về tham gia giải quyết bồi thường, xác định cơ quan giải quyết bồi thường
cũng như giải quyết dứt điểm các vụ án khởi kiện tại Tòa án theo quy định của
pháp luật về bồi thường nhà nước.
4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ kinh phí hoạt động
thường xuyên của cơ quan, tổ chức do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2021;
đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện
đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn
kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo
giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- CT, PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan Tòa án, Viện KSND, CA huyện,
Chi cục THADS huyện;
- Các phòng, ban, trung tâm thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TP.
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