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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Số:736/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường
của nhà nước trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2017
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật tránh nhiệm bồi thường của Nhà nước, ngày 18/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP, ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BTP, ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động
quản lý hành chính;
Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BTP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý
nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;
Xét Tờ trình số 99/TTr-PTP ngày 28/03/2017 của Trưởng phòng Tư pháp huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Luật Trách
nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2017.
Điều 2. Giao trưởng phòng Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức
triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ
trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;

- Tòa án nhân dân huyện;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện;
- Cục Thi hành án dân sự huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- NC Khối Nội chính;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Đức
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác bồi thường của nhà nước
trên địa bàn huyện Tam Bình năm 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số:736/QĐ-UBND, ngày 31 /3/2017 của CT.UBND huyện)

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng
dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình ban hành kế hoạch thực hiện Luật
trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ,
triển khai kịp thời các văn bản liên quan đế n côn g tác bồi thường nhà nước trên điạ
bàn huyện; nâng cao vai trò , trách nhiệm của cán bô ̣ , công chức, viên chức khi thực
thi nhiê ̣m vu ̣ công vu ̣.
- Phổ biế n đế n nhân dân về chế đinh
̣ bồ i thường của Nhà nước khi người thi
hành công vụ có lỗi gây ra thiê ̣t ha ̣i . Tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền yêu
cầ u hơ ̣p pháp theo đúng quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t về bồ i thường nhà nước.
- Kịp thời giải quyết yêu cầu bồi thường do hành vi trái pháp luật của cán bộ ,
công chức , viên chức gây ra khi thi hành công vu ̣ ; góp phần giảm thiểu các trường
hơ ̣p khiế u kiê ̣n kéo dài, vươ ̣t cấ p.
2. Yêu cầu
- Xác định bồi thường nhà nước là một trong những chủ trương
, chính sách
nhằ m nâng cao chấ t lươ ̣ng hoạt động công vụ , giải quyết yêu cầu chính đáng của
người dân.
- Trên cơ sở chức năng, nhiê ̣m vu ̣ và quyề n ha ̣n đã đươ ̣c pháp luâ ̣t quy đinh
̣ các
ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và
trách nhiệm theo từng ngành , lĩnh vực, phạm vi phụ trách để chỉ đạo triển khai thực
hiê ̣n có hiê ̣u quả các quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t về trách nhiê ̣m bồ i thường của nhà nươ.́ c
- Thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm (theo phụ lục về thang điểm kèm theo
Quyết định số 643/QĐ-BTP ngày 22/3/2013 về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình
đánh giá hiệu quả thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước ; đồng thời, cho
điểm tương ứng với các tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình của các cơ quan, đơn vị
trong công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước).
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TIẾN HÀ NH
1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà
nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và
nhân dân
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- Phòng Tư pháp (Hô ̣i đồ ng phố i hơ ̣p phổ biế n giáo du ̣c pháp luâ ̣t huyện): Phổ
biế n, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng
dẫn thi hành đến nhân dân.
- Các ban, ngành thuô ̣c huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Có trách nhiệm
phổ biế n Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi
hành đến cán bộ, công chức, viên chức thuô ̣c quyề n quản lý.
- Thời gian thực hiê ̣n: Năm 2017.
2. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị
thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm
bồi thường giữa các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn theo quy định
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành thuô ̣c huyện, Ủy ban nhân dân các các xã,
thị trấn.
- Thời gian thực hiê ̣n: Năm 2017.
3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường
cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường của nhà nước của các ban ,
ngành huyện và UBND các xã, thị trấn
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiê ̣n: Năm 2017.
4. Kịp thời cung cấp thông tin hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại
thực hiện quyền được bồi thường
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp : Các ban , ngành huyện, các cơ quan tiến hành tố tụng và
UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiê ̣n: Năm 2017.
5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi
thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiê ̣n: Năm 2017.
6. Thực hiện việc đánh giá hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN trên cơ sở
Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá theo Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày
22/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện 04 tiêu chí theo hướng dẫn
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiê ̣n: tháng 11/2017.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp
- Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công
tác bồi thường của nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các ban , ngành huyện và UBND các
xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo nội dung của
Kế hoạch này.
- Định kỳ 06 tháng và năm tổng hợp kết quả công tác bồi thường nhà nước
tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp.
2. Trách nhiệm của Phòng Tài chính và Kế hoạch
- Phối hợp với Phòng Tư pháp hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của UBND
huyện và UBND các xã, thị trấn lập dự toán bồi thường nhà nước năm 2017 theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ Tài
chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh
phí từ ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
- Phối hợp với Phòng Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong
Kế hoạch này.
3. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin
Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài, các chuyên mục
giới thiệu, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản
hướng dẫn thi hành.
4. Trách nhiệm của các ban , ngành huyện và UBND các các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện
- Chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi
hành đến cán bộ , công chức, viên chức và nhân dân , góp phần nâng cao nhận thức , ý
thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước của cán bộ , công
chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với Phòng Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong
Kế hoạch này.
5. Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện và Chi cục Thi
hành án dân sự huyện
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường của nhà
nước trong hoạt động tố tụng, thi hành án; tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải
quyết bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà
nước trong hoạt động tố tụng.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện các nội dung Kế
nước theo quy định của pháp luật.

hoạch này được bố t rí từ ngân sách nhà
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UBND huyện yêu cầu các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức
triển khai các nội dung trong Kế hoạch này đảm bảo chất lượng , hiệu quả; định kỳ 06
tháng và năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi
cơ quan, đơn vị mình, gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp tham mưu UBND huyện
báo cáo Sở Tư pháp./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Đức
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