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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc triển khai nhiệm vụ trọng
tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019 tại Công văn số 4264/BTPBTNN ngày 06/11/2018; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa
bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác
bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
- Thực hiện công tác bồi thường nhà nước có trọng tâm, trọng điểm
theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
- Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng mục đích đã đề ra trên
tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực.
- Bảo đảm sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong tổ chức thực hiện
công tác bồi thường nhà nước.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Các nhiệm vụ trọng tâm
a) Tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trách
nhiệm bối thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP
ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư số
04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số
biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước để nâng cao nhận thức của công
chức về pháp luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ
quan thông tin đại chúng và các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện/hoàn thành: Năm 2019 và các năm tiếp theo.
b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước
Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức thực hiện công tác bồi
thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ
quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện/hoàn thành: Trong quý III năm 2019.
c) Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật, giải quyết yêu cầu bồi
thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ trong
phạm vi tỉnh Bình Thuận
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ
quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện/hoàn thành: Năm 2019.
d) Thanh tra công tác bồi thường nhà nước đối với một số vụ việc yêu
cầu bồi thường (nếu có) và xác định trách nhiệm hoàn trả (nếu có) trong
phạm vi tỉnh Bình Thuận
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ
quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện/hoàn thành: Năm 2019.
đ) Lập danh sách đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước
trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ
quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện/hoàn thành: Năm 2019.
2. Các nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước khác
a) Xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại Khoản 4
Điều 41 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
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- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn theo quy định của pháp luật nếu
có phát sinh yêu cầu.
b) Xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm b
Khoản 3 Điều 73 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn theo quy định của pháp luật nếu
có phát sinh trường hợp phải xác định cơ quan giải quyết bồi thường.
c) Tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Nếu có phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường.
d) Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc công tác bồi
thường nhà nước; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi
thường trong phạm vị tỉnh Bình Thuận
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2019.
đ) Thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước báo cáo Bộ
Tư pháp
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính
- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ
quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số
68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
e) Lập dự toán kinh phí bồi thường, quyết toán kinh phí bồi thường
- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính.
- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường
của Nhà nước năm 2017 và pháp luật về ngân sách nhà nước.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước
về công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi,
đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện
công tác bồi thường của Nhà nước.
- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường của Nhà nước trình
UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Hằng năm, căn cứ thực tế số tiền bồi thường, chi phí cho việc định giá
tài sản, giám định thiệt hại đã cấp phát của năm trước, Sở Tài chính 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, báo cáo UBND cấp tỉnh trình
Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật
về ngân sách nhà nước.
3. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh; các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, địa
phương mình, ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện, bảo đảm đúng
tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết
quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp chung.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà
nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình thực hiện, nếu
có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời
phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Bồi thường Nhà nước - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Công an tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận;
- Lưu: VT, NCKSTTHC. N
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