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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

          SỞ NGOẠI VỤ 

 

      Số:                                                  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2023 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường 

 của Nhà nước năm 2023 của Sở Ngoại vụ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền  phổ biến pháp luật về bồi thường Nhà nước 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 - Tuyên tuyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành nói chung và nội dung quy định 

về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước, 

biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện Thủ tục 

yêu cầu bồi thường và Bộ tiêu chí đánh giá về bồi thường Nhà nước đến cán bộ, công 

chức, viên chức và và người lao động, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá 

nhân, cán bộ, công chức, viên chức và và người lao động trong thực hiện các quy định 

liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.  

- Nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho các cán bộ, công chức, viên 

chức làm công tác bồi thường Nhà nước trong cơ quan; nâng cao năng lực hoạt động 

thực tiễn, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tôn trọng các 

quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ của cán bộ, 

công chức. 

2. Yêu cầu  

- Đảm bảo việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước được thực hiện có trọng tâm, thiết thực và hiệu quả. Các hình 

thức thực hiện phải phù hợp với từng đối tượng và nội dung. 

- Xác định nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn 

thành và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xác định đúng đối tượng thụ hưởng thông tin pháp luật thông qua việc 

phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật gồm cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong toàn cơ quan.  

2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

- Nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 
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 - Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.  

- Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của BTBộ Tư pháp quy định 

biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.  

- Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của BT Bộ Tư pháp quy định 

biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.  

- Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước. 

 Trong đó, chú trọng những nội dung tuyên truyền về phạm vi yêu cầu bồi 

thường Nhà nước; căn cứ xác định cơ quan giải quyết bồi thường; thời hạn và nội 

dung; trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; giải đáp vướng mắc pháp luật về 

công tác bồi thường Nhà nước; quyền yêu cầu bồi thường của tổ chức, cá nhân; nghĩa 

vụ, trách nhiệm của cơ quan, người thi hành công vụ có liên quan khi giải quyết vụ 

việc bồi thường Nhà nước phát sinh trong lĩnh vực Ngoại vụ. 

3. Hình thức tuyên truyền  

Tuyên truyền, phố biến qua hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép phổ biến trong 

các cuộc họp giao ban; sinh hoạt ngày pháp luật; trên phần mềm quản lý văn bản và 

đăng tải trên Website của cơ quan một cách thiết thực và hiệu quả gắn với việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,....  

4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo  

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước về Sở Tư pháp theo 

quy định của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Các Phòng chuyên môn và TTDVĐN trực thuộc Sở vụ căn cứ vào chức năng 

nhiệm vụ của mình, nội dung kế hoạch này tổ chức triển khai  đến CB,CC, NLĐ thực 

hiện nội dung Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước năm 2023. 

- Văn phòng Sở  theo dõi và thực hiện báo cáo tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 về Sở Tư pháp theo quy định.  
 

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước năm 2023 của Sở Ngoại vụ./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- BGĐ Sở;  

- Phòng CM,TTDVĐN; 

- CNTT đưa lên Website Sở;  
- Lưu: VT,VP. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

     

 Huỳnh Thanh Thảo 
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