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Số: 243/BTP-BTNN Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021
V/v thực hiện các nhiệm vụ trọns tâm 

công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Kính gửi:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiêm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Năm 2020, thực hiện công tác bồi thường nhà nước nói chung cũng như 
các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước nói riêng cơ bản được 
Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiêm sát nhân dân tối cao; các Bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là bộ) và Uy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh) quan tâm, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Nhận thức về vị trí, vai trò của 
công tác bồi thường nhà nước ờ Trung ương, đặc biệt là ở địa phương đã có 
chuyến biến đáng kể. Nhiều địa phương đã tiếp cận công tá« bầi thuàiig nM  
nước theo phương châm phòng ngừa là chính thay vì coi cônrg fảc bồi ĩhirởng 
nhà nước chỉ là công việc sự vụ, phải thực hiện khi có phát sinh yêu cầu bồi 
thường. Các địa phương đã có giải pháp đê tô chức thi hành pháp luật về trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước phù hợp với tình hình ở địa phương. Sở Tư 
pháp bước đầu phát huy được vai trò là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện 
công tác bôi thường nhà nước theo trách nhiệm, thâm quyên của mình. Bên cạnh 
đó, cấp úy các cấp đã chù động trong chi đạo thực hiện công tác bồi thường nhà 
nước; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được thụ lý, giải quyết triệt để; nhiều 
vướng mắc, bất cập đã được liên ngành tại Trung ương và địa phương kịp thời 
phổi hợp, tháo gờ; việc phối hợp quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà 
nước đã có sự chủ động và thiện chí giừa các cơ quan.

Bên cạnh những kết quá tích cực đã đạt được nêu trên, trong năm 2020, 
công tác bồi thường nhà nước vần còn những tồn tại, hạn chế như: cơ quan quản 
lý nhà nước tại một số địa phương vần chưa nắm bắt được kịp thời các vụ việc 
yêu cầu bồi thường trong phạm vi quản lý của mình; đa số cơ quan giải quyết 
bồi thường chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình 
giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà 
nước về công tác bồi thường nhà nước; việc giải quyết bồi thường còn lúng 
túng, đã xuất hiện tình trạng một số cơ quan giải quyết bồi thường vi phạm quy 
định về điều kiện thụ lý vụ việc yêu cầu bồi thường; việc xác định thiệt hại được 
bồi thường chưa có sự thống nhất trong áp dụng pháp luật 0' các cơ quan giải 
quyết bồi thường...
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Trong năm 2021, để bảo đảm hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiêm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành và ú y  
ban nhân dân cấp tinh tiếp tục quan tâm, phối hợp thực hiện và chỉ đạo thực hiện 
công tác bồi thường nhà nước, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I. ĐÓI VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO, VIỆN KIÉM SÁT NHÂN 
DÂN TỐI CAO VÀ CÁC B ộ

1. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong thực hiện quản lý nhà nước về 
công tác bồi thường nhà nước trên phạm vi toàn quốc và tập trung vào các nhiệm 
vụ tuyên truyền, phô biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước, tập huấn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; theo dõi, đôn đổc, hướng dần 
nghiệp vụ và kiểm ưa liên ngành về công tác bồi thường nhà nước; chỉ đạo các cơ 
quan thuộc phạm vi quản lý của ngành mình tại địa phương phối hợp chặt chẽ, 
kịp thời với ủ y  ban nhân dân cấp tinh trong phối hợp thực hiện công tác bồi 
thường nhà nước tại địa phương.

2. Chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của ngành mình khan 
trương giải quyết các vụ, việc yêu cầu bồi thường theo Luật TNBTCNN theo chỉ 
đạo tại khoản 15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của 
Ọuổc hội khóa XIV về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám 
sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một sổ nghị quyết trong 
nhiệm kỳ khóa XIII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 134/2020/QH14).

3. Chi đạo các cơ quan thuộc phạm vi quán lý của ngành mình thực hiện 
nghiêm các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc 
biệt là các quy định về điều kiện thụ lý vụ việc yêu cầu bồi thường Hác đỊ*b thiệt 
hại được bồi thường; án phí, lệ phí và các loại phí khác đối VỞ1 rrộì đung'yẻu cầu 
bồi thường...

4. Chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện nghiêm 
quy định về trách nhiệm gứi các văn bán trong quá trình giải quyết bồi thường 
và xem xét trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi 
thường nhà nước (ớ Trung ương qua đầu mối Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư 
pháp; ở địa phương qua đầu mối Sở Tư pháp) theo quy định của Luật 
TNBTCNN va Điều 12 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
công tác bồi thường nhà nước (Thông tư số 08/2019/TT-BTP).

Đe nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án các cấp gửi các bàn án đã có 
hiệu lực pháp luật sau đây cho cơ quan quan lý nhà nước về công tác bồi thường 
nhà nước ớ triine ương và địa phương: Ban án dân sự giải quyết tranh chấp về trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước; bản án hành chính có nội dung chấp nhận yêu cầu 
khởi kiện và các bản án hình sự xét xử người thi hành công vụ có nội dung tuyên 
người thi hành công vụ có tội đồng thời có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường. 
Đồng thời, hướng dần thong nhất giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố
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tụng hình sự, tố tụng hành chính quy định tại Điều 55 Luật TNBTCNN năm 
2017.

5. Thực hiện kiểm tra công tác bồi thường nhà nước, nhất là đối với việc giái 
quyết bồi thường phát sinh thuộc thâm quyền giải quyết của ngành mình.

II. ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP TỈNH

1. Chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt nội dung Luật TNBTCNN 
thường xuyên cho đội ngũ công chức nhằm mục tiêu phòng ngừa phát sinh sai 
phạm trong thi hành công vụ; nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật về trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với đội ngũ công chức. Đe nghị ú y  ban 
nhân dân cấp tinh chỉ đạo Sớ Tư pháp thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cá nhân, tô chức 
phù hợp với từng đổi tượng, tình hình của địa phương, tố chức tập huấn kỳ năng, 
nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước và bảo đảm kinh phí để Sở 
Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ này.

2. Chi đạo các cơ quan thuộc phạm vi quan lý của địa phương mình khẩn 
trương giải quyết các vụ, việc yêu cầu bồi thường theo Luật TNBTCNN theo chỉ 
đạo tại khoản 15 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14.

3. Căn cứ vào tình hình đặc thù của địa phương, trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ của mình chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu, đê xuât giai ptoóp đê báo đảm 
thực hiện hiệu quá việc phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án 
và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi 
quản lý của mình.

4. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan nhà nước các cấp trong phạm vi địa 
phương thực hiện nghiêm các quy định về phối hợp thực hiện quản lý nhà nước 
nhất là quy định về gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem 
xét trách nhiệm hoàn trá theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và 
Thông tư số 08/2019/TT-BTP. Đồng thời chí đạo Sờ Tư pháp thực hiện việc lập 
và thường xuyên cập nhật danh mục vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định 
tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP.

5. Triền khai các hoạt động nhàm nắm bắt, đánh giá tình hình triển khai thi 
hành Luật TNBTCNN năm 2017, tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết yêu cầu 
bồi thường trong phạm vi địa phương mình quản lý để chuân bị phục vụ cho công 
tác sơ kết, tổng kết thực tiễn triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017.

6. Thực hiện kiểm tra công tác bồi thường nhà nước, nhất là đổi với việc giải 
quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

7. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm tại Công văn này, ban hành văn bản 
chi đạo, hướng dần việc tô chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi 
thường nhà nước trong phạm vi địa phương mình.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước 
năm 2021, Bộ Tư pháp đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiêm sát nhân dân
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tối cao, các bộ và ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quan târty Cihkđạo íhựo b-iện. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề Wg1\! phan ânh kỊp thời về 
Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước) để phối hợp, giải quyết.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ọuý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trướníi (đe báo cáo);
- Tố chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Văn phòng Bộ, Cục K.C hoạch - 

Tài chính, Tông cục Thi hành án dân sự (đề thực hiện);
- Sờ Tư pháp các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (để 

thực hiện);
- Cống thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. B ộ  TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tịnh


