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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác Bồi thường nhà nước năm 2017

Thực hiện Công văn số 4189/BTP-BTNN ngày 25/11/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi
thường nhà nước năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công
tác Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
trên địa bàn tỉnh năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của
nhà nước (Luật TNBTCNN); tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác bồi
thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự.
- Xác định rõ nội dung, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm
của các cơ quan có liên quan để các cơ quan chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác
bồi thường nhà nước.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Luật TNBTCNN năm
2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Luật
TNBTCNN năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi Luật TNBTCNN
(sửa đổi có hiệu lực) đến đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh,
nhất là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
+ Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Doanh
nghiệp nhà nước, Cục thi hành án dân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố.
+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp
+ Thời gian hoàn thành: Trong tháng 02 năm 2017.
2. Chủ động tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp góp ý xây
dựng dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi) và chuẩn bị điều kiện về các nguồn lực để
tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi) sau khi được Quốc hội
thông qua
- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

