
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:        /UBND-TP 

V/v phối hợp xây dựng báo cáo công 

tác bồi thường nhà nước năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành thành phố; 

- Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;  

Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố; 

- UBND phường, xã; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 7235/STP-HCTP&BTTP ngày 19/10/2022 của Sở 

Tư pháp về việc phối hợp xây dựng báo cáo công tác bồi thường nhà nước và 

khảo sát việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022; UBND thành 

phố đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nội dung thông tin, báo cáo 

- Nội dung báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước 

năm 2022: thực hiện theo Đề cương báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 

theo quy định tại Điều 24 và Biểu mẫu số 02 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 (Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

Lưu ý: Đánh giá những điểm tích cực, hiệu quả, cũng như những hạn chế, 

vướng mắc của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 đã tác 

động đến kết quả công tác bồi thường nhà nước sau 05 năm triển khai thi hành. 

 - Thông tin, số liệu về Danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường, 

tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và chi trả tiền bồi thường, 

tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi 

thường của nhà nước năm 2017 được thực hiện theo Biểu mẫu số 01, 03, 04 quy 

định tại Thông tư số 08/2019/TT-BTP. 

Tại Biểu mẫu số 01 về Danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường: 

Đề nghị Quý cơ quan thông tin về vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường đối với 

tất cả các vụ việc áp dụng theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của nhà nước gồm: Luật TNBTCNN năm 2017; Luật TNBTCNN năm 

2009; Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 03/5/1997 về việc giải quyết bồi thường 

thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan 

tiến hành tố tụng gây ra; Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 

17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền 

trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra. 

2. Thời điểm thống kê số liệu và thời hạn gửi thông tin, báo cáo  



2 

 

- Thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước 

năm 2022 và số liệu thực tế tại thời điểm báo cáo được lấy từ ngày 01/01/2022 

đến hết ngày 31/10/2022 đề nghị gửi về UBND thành phố (qua phòng Tư pháp) 

trước ngày 10/11/2022. 

- Số liệu thống kê năm chính thức gồm toàn bộ số liệu thực tế được thực 

hiện trong kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đề nghị 

gửi về UBND thành phố (qua phòng Tư pháp) trước ngày 08/01/2023. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, gửi đúng hạn để UBND thành phố 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp theo quy định. Mọi thông tin xin 

liên hệ Phòng Tư pháp thành phố, Điện thoại: 02053 874753 để được phối hợp, 

hướng dẫn. 

 (Gửi kèm theo Công văn này: Đề cương báo cáo và biểu mẫu thống kê) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh  
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