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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:            /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Phú Thọ, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác bồi thường của nhà nước lĩnh vực  

Thông tin và Truyền thông năm 2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 503/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về Công tác bồi thường nhà nước trêm địa bàn tỉnh năm 2021. Sở 

Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước năm 2017 (sau đây gọi tắt là TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn 

thi hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về pháp luật trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

2. Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức của Sở, 

kịp thời giải quyết yêu cầu bồi thường do hành vi trái pháp luật của công chức 

gây ra khi thi hành công vụ nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, 

tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại. Đồng thời, phòng ngừa các hành vi trái pháp 

luật làm phát sinh TNBTCNN; giảm thiểu các trường hợp khiếu kiện kéo dài, 

vượt cấp. 

3. Xác định rõ nội dung, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách 

nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cao tính chủ động trong thực 

hiện nhiệm vụ công tác bồi thường của nhà nước. 

4. Việc phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật 

TNBTCNN phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng thuộc Sở và 

đơn vị có liên quan.    

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017; 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 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định biện pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục 

yêu cầu bồi thường Nhà nước. 

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận Pháp chế   

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở.   
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- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tiếp nhận giải quyết các yêu cầu bồi thường  

- Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước 

lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Củng cố, kiện toàn cán bộ thực hiện công tác bồi thường nhà nước 

lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 

- Rà soát, kiện toàn công chức làm công tác bồi thường nhà nước lĩnh vực 

Thông tin và Truyền thông đảm bảo về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để thực 

hiện công tác bồi thường nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn về công tác bồi thường nhà 

nước khi được triệu tập. 

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện công tác bồi 

thường nhà nước 

- Thực hiện nghiêm quy định về thời gian, nội dung báo cáo việc thực 

hiện công tác bồi thường nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

Phối hợp với Bộ phận pháp chế để đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc 

sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến TNBTCNN theo quy định.   

2. Các phòng chuyên môn thuộc sở  

- Bám sát nội dung chương trình công tác của Sở đã được phê duyệt để 

thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung, thời gian. Quán triệt công chức thực 

hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không phiền hà, sách nhiễu gây khó 

khăn trong thực thi công vụ.  

- Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra công chức của đơn vị mình khi 

thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo kịp thời, trung thực với lãnh đạo sở khi có sự việc 

sảy ra để giải quyết theo quy định của pháp luật. Duy trì thực hiện tốt nội quy, 

quy chế của cơ quan.  

3. Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

- Đăng tải kịp thời các quy định của đảng, văn bản quy phạm pháp luật 

của trung ương, địa phương về công tác bồi thường của nhà nước; các quy định 

của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

- Đưa tin phản ánh kịp thời về gương người tốt, việc tốt, điển hình trong 

triển khai thực hiện Luật TNBTCNN và Luật Cán bộ, công chức. 

4. Bộ phận Pháp chế 

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác bồi thường nhà nước 

theo quy định; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo sở trong giải quyết các vụ việc 

liên quan đến bồi thường nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 
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- Tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác bồi thường nhà nước theo quy 

định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà 

nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2021. Các phòng thuộc sở và đơn 

vị trực thuộc sở được giao tổ chức  thực hiện có trách nhiệm nghiêm túc triển 

khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

phản ánh về Bộ phận Pháp chế  để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, 

quyết định ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ( để B/c); 

- Sở Tư pháp ( để T/h); 

- GĐ, các PGĐ ( để C/đ); 

- Các phòng thuộc sở, đơn vị 

trực thuộc sở ( để Th/h); 

- Lưu: VT, PC (H.Nam 12b). 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Trịnh Hùng Sơn 
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