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BÁO CÁO 

Công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 

( từ 01/1/2019 đến 31/10/2019) 

 

 

Thực hiện Công văn số 7232/UBND-NC1 ngày 30/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc báo cáo công tác bồi thường Nhà nước năm 2019, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau: 

I. Kết quả công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 

1. Tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường 

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông không có vụ việc nào yêu 

cầu bồi thường nhà nước theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước năm 2017. Do đó, việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm 

hoàn trả và số liệu liên quan thời kỳ này không có.  

2. Kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà 

nước năm 2019. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và đơn vị 

trực thuộc các văn bản QPPL về công tác bồi thường nhà nước: Luật trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước 2017.  

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến thông qua Cổng thông tin điện tử, hệ 

thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành I-Office chuyển tải các văn bản 

pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của Sở để nắm bắt kịp thời các quy định. 

- Thực hiện quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước trên các 

mặt công tác. 

 Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất 

bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; 

phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; 

hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, 



 

trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông). 

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông vụ không có vụ việc nào 

liên quan đến việc thực Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước. 

- Công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước 

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, 

ngành, địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường, cụ 

thể trên các mặt: ban hành văn bản để chỉ đạo triển khai; cung cấp thông tin, tài 

liệu phục vụ cho việc giải quyết bồi thường. 

- Công tác báo cáo, thống kê về công tác bồi thường Nhà nước 

Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo kịp thời  theo yêu cầu của 

UBND tỉnh, Sở Tư pháp.  

- Việc phân công đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện công tác bồi 

thường Nhà nước.  

  Sở bố trí cán bộ, công chức Thanh tra Sở (01 người) thực hiện nhiệm vụ 

quản lý Nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác bồi thường 

Nhà nước năm 2020. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành về trách nhiệm bồi thường, lồng ghép với công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2020 cho công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý 

nhà nước và nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho các đối tượng là cán bộ, công 

chức làm công tác bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính 

Nhà nước. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC I 

TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG  

TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH  

(Từ ngày 01/1/2019 đến ngày 31/10 /2019) 

 
 

 
Số thụ lý 
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Luật 
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NN 

Số vụ việc 

người bị 

thiệt hại 
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Tòa án 

giải quyết 

Số vụ 

việc đã có 
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hiệu lực 

Số tiền 
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