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BÁO CÁO 

Công tác triển khai thi hành Luật trách nhiệm  

bồi thường của Nhà nước năm 2017 

                  

Thực hiện Công văn số 1436/STP-HCTP ngày 18 tháng 5 năm 2018 của 

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước năm 2017. UBND quận Cẩm Lệ báo báo kết quả triển 

khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 như sau: 

1. Việc xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thi hành 

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật quận Cẩm Lệ đã ban hành Kế hoạch số 1039/KH-HĐ về triển khai thực hiện 

các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV 

trong đó có nêu rõ việc triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

năm 2017; UBND quận ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 31/01/2018 

về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn quận 

Cẩm Lệ năm 2018, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước, triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến công tác bồi 

thường nhà nước trên địa bàn quận; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ công vụ. Kịp thời giải quyết yêu cầu 

bồi thường do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi 

thi hành công vụ; góp phần giảm thiểu các trường hợp khiếu kiện kéo dài, vượt 

cấp. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước 

 Trên cơ sở Kế hoạch số 1039/KH-HĐ của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật quận Cẩm Lệ, Hội đồng đã tổ chức Hội nghị triển khai thi 

hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 cho toàn thể CBCC 

các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và Hội đoàn thể thuộc quận và CBCC các phường 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi 

nhiệm vụ công vụ. 

Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 

quận Cẩm Lệ về tuyên truyền pháp luật năm 2018, UBND quận giao phòng Tư 

pháp quận thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường 

của nhà nước đến cán bộ công chức các cơ quan đơn vị thuộc quận, cán bộ và 

nhân dân 6 phường với các hình thức như: tuyên truyền thông tin đại chúng trên 

Đài Truyền thanh; Đài truyền thanh quận và đài 6 phường kết hợp phát sóng mỗi 

tuần 02 lần về Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và các quy định pháp luật 
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khác để nhân dân nhận thức được tính ưu việt của Luật và thực hiện quyền yêu 

cầu bồi thường đúng quy định pháp luật. 

3. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để bảo đảm thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường 

- Số lượng: gồm 01 đồng chí, chuyên viên phòng Tư pháp quận Cẩm Lệ 

được phân công làm công tác bồi thường nhà nước của quận đã phần nào đáp 

ứng được nhiệm vụ được giao. Số lượng cán bộ làm công tác bồi thường nhà 

nước ở UBND các phường là 6 công chức, đa số công chức được giao thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường chủ yếu làm công tác kiêm 

nhiệm nên đôi khi còn thiếu kinh nghiệm giải quyết vụ việc. 

4. Những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thi hành 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

Ủy ban nhân dân quận luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời các phường và cơ 

quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai và thực hiện công tác bồi thường 

nhà nước. Qua đó, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước thi hành được triển 

khai có hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ý 

thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ từng 

bước được nâng cao. Tuy nhiên, việc đưa tin tuyên truyền, phổ biến trên các 

phương tiện thông tin đại chúng với thời lượng còn ít; kỹ năng nghiệp vụ của 

đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước còn hạn chế, việc bố trí 

biên chế chuyên trách thực hiện công tác bồi thường Nhà nước hiện nay vẫn còn 

khó khăn. Hiện tại, biên chế thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại quận và 

phường đều là kiêm nhiệm nên việc triển khai thực hiện công tác này cũng còn 

hạn chế nhất định; UBND quận vẫn chưa có nguồn kinh phí dự trù cho công tác 

bồi thường nhà nước. 

5. Kết quả giải quyết bồi thường 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND quận chưa tiếp nhận trường hợp 

khiếu nại trách nhiệm bồi thường Nhà nước nào trên địa bàn quận. 

6. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Sở Tư pháp thành phố xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi 

thường nhà nước của quận, phường. 

Trên đây là Báo cáo triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước năm 2017 trên địa bàn quận Cẩm Lệ./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp Tp Đà Nẵng; 

- Lưu: VT, PTP. 
 

                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Sơn 
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