
 

 

BÁO CÁO 

Công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 1) 

 

Thực hiện Công văn số 2338/STP-HCTP ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp 

về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022, Sở Khoa học và Công 

nghệ báo cáo việc thực hiện báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 như 

sau 

I. Kết quả công tác bồi thường năm 2022 

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

Tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường trong thời kỳ 

báo cáo (01/01/2022 đến 31/10/2022), Sở Khoa học và Công nghệ không có 

trường hợp tổ chức, cá nhân nào có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi 

trái pháp luật của công chức, viên chức và người lao động gây ra khi thi hành công 

vụ. 

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

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã thường xuyên tuyên truyền 

Luật bồi thường nhà nước cho các bộ phận quản lý, đơn vị trực thuộc và các tổ 

chức, cá nhân liên quan lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh thông 

qua các cuộc họp, hội nghị và trên trang thông tin điện tử của Sở. Việc phổ biến đã 

góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ thực thi cũng như các tổ chức, cá nhân 

nắm được quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình.  

 Thực hiện tuyên truyền đến cán bộ, công chức viên chức thuộc Sở các văn 

bản: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP 

ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 13/2015/TT-BTP 

ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 

31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi 

thường trong hoạt động quản lý hành chính; Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 

10/12/2019 của Bộ Tư pháp về quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về công tác bồi thường nhà nước  

 

3. Đánh giá chung về kết quả công tác bồi thường nhà nước 

Nhìn chung Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, qua đó, nâng cao nhận 
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thức về mối quan hệ bình đẳng, dựa trên pháp luật giữa cán bộ, công chức với 

doanh nghiệp, tổ chức, công dân; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức 

trong thi hành công vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức có phẩm chất, năng lực công tác tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị của đơn vị. 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.  

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

năm 2022 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn thi hành để làm căn cứ cho việc thực hiện giải quyết bồi 

thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của công chức, viên chức gây ra trong khi 

thi hành công vụ.  

III. Đề xuất, kiến nghị 

 Kính đề nghị Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ giải quyết bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện nhiệm vụ công tác bồi 

thường. 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022, 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Tư pháp để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở Tư pháp;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ, PGĐ; 

- TTTT&UDKHCN(web); 

- Lưu VT, TTr. 

 

               

                Trần Duy Tâm Thanh 
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