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BÁO CÁO 

Công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 

 
 

Thực hiện Công văn số 6927/UBND-NC ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc báo cáo công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021,  Sở Ngoại 

vụ báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Kết quả công tác bồi thường năm 2021 

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

 - Số lượng đơn yêu cầu bồi thường: 0 

 - Kết quả thụ lý giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả: 0 

Năm 2021, Sở Ngoại vụ không có vụ việc phát sinh liên quan đến trách 

nhiệm bồi thường của nhà nước nên không dự toán việc cấp phát kinh phí chi trả 

bồi thường. 

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

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Sở Ngoại vụ đã tiến hành phổ 

biến, quán triệt nội dung của Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của 

Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công 

tác bồi thường nhà nước bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp và chuyển tải nội 

dung qua phần mềm TD cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. 

Đồng thời với công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, Sở Ngoại vụ đã 

chú trọng giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp, thực hiện nghiêm 

chỉnh chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức cũng như các quy định pháp luật 

để không xảy ra vi phạm dẫn tới phải thực hiện các chế tài của Luật TNBTNN. 

Các hoạt động này đã giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức được ý 

nghĩa, vai trò của Luật TNBTCNN cũng như trách nhiệm giải quyết bồi thường 

khi phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước. Đồng thời, việc nắm bắt được quy 

định của pháp luật đã giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao được trách 

nhiệm khi thi hành, nhiệm vụ, công vụ cũng như ý thức tôn trọng người dân, tận 

tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 - Về thực hiện quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước trên các mặt 

công tác: Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, tham mưu 

giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động đối 



ngoại tại địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ chính như vậy nên trong thời gian 

qua, Sở Ngoại vụ không có vụ việc nào liên quan đến việc thực Luật TNBTCNN. 

Sở Ngoại vụ 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. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở và các 

Hội nghị, hội thảo quốc tế; Sở đã tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và các văn bản liên quan đến 

công tác bồi thường của Nhà nước nói riêng để giúp cho các tổ chức, cá nhân 

người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài nắm rõ các thông tin, quy 

định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực giải quyết yêu 

cầu bồi thường của Nhà nước.  

- Về tổ chức bộ máy thực hiện công tác bồi thường nhà nước: Do Sở 

Ngoại vụ không có tổ chức pháp chế nên nhiệm vụ theo dõi, thi hành pháp luật về 

TNBTCNN được giao cho cán bộ thanh tra theo dõi, thực hiện. Hàng năm, Sở đều 

cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực này nhằm nâng cao 

trình độ, năng lực trong công tác. 

 II. Kiến nghị, đề xuất 

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 nhằm 

nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức được 

giao thực thi nhiệm vụ tham mưu giải quyết bồi thường nhà nước ở địa phương.  

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động quản lý về công tác bồi thường nhà 

nước năm 2010 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh. (Do không phát sinh các vụ việc liên 

quan đến công tác bồi thường của nhà nước nên Sở không tiến hành lập các biểu 

mẫu theo yêu cầu)./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr. 
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