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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình  

giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà nước năm 2021  

theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
(Kỳ báo cáo: Từ ngày 16/7/2021 đến 15/7/2022) 

 

 

Thực hiện Văn bản số 3872/UBND-NC3 ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội 

khóa XIV về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà nước năm 

2021 theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền 

thông báo cáo như sau:    

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

Cấp ủy, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông luôn xác định bồi thường 

nhà nước là một trong những chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động công vụ, giải quyết yêu cầu về quyền và lợi ích chính đáng của tổ 

chức, cá nhân. Trong phạm vi quản lý của ngành, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác 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 như: 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 năm 2017 và 

một số văn bản liên quan. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các 

buổi giao ban định kỳ, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông 

tin điện tử Sở, hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp cơ 

quan (TD-Office),... 

Chỉ đạo, quán triệt các phòng, đơn vị kịp thời giải quyết yêu cầu bồi thường 

cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, 

công chức Nhà nước gây ra khi thi hành công vụ nếu có, chủ động giảm thiểu 

các trường hợp khiếu nại kéo dài, vượt cấp, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, 

hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi 

thường của Nhà nước khách quan, đúng quy định. 

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. 
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2. Đánh giá sự chuyển biến, kết quả thực tế việc giải quyết bồi thường 

nhà nước so với thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết số 

134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV 

Thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 134/2020/QH14 của 

Quốc hội khóa XIV, công tác bồi thường Nhà nước đã được Sở quán triệt và 

triển khai kịp thời trong toàn ngành. Việc triển khai thực hiện được tiến hành 

nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp 

với tình hình, đặc điểm và điều kiện của cơ quan, góp phần nâng cao ý thức 

công tác, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó 

góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tình trạng phải thực 

hiện công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

3. Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của 

những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường (nếu có) 

Không có. 

4. Phương hướng, giải pháp, mục tiêu thực hiện trong thời gian tới đối 

với những vụ việc bồi thường nhà nước chưa được giải quyết  

Không có. 

5. Thông tin về tình hình giải quyết vụ việc bồi thường nhà nước đối 

với các vụ việc đã được thụ lý nhưng chưa giải quyết xong trong năm 2021 

chuyển sang năm 2022 để tiếp tục giải quyết; Thông tin các vụ việc yêu cầu 

bồi thường, giải quyết bồi thường được thụ lý, giải quyết từ ngày 16/7/2021 

đến 15/7/2022 

Không có. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của 

Quốc hội khóa XIV về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà 

nước năm 2021 theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Sở Thông 

tin và Truyền thông, đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.   

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, TTra4. 

GIÁM ĐỐC 
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