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ĐƠN YÊU CÀU CÔNG NHẬN SÁNG K1ÉN 

Kính gửi:
- Sở Tư pháp;
- Hội đồng sáng kiên Sơ Tư pháp;
- Hội đồng sáng kiên tỉnh Bình Phước.

Chủng tôi gồm:

Số
TT Họ và tên năm

sinh Noi công tác Chức danh Trình độ 
chuyên môn

Tỷ lệ (%) 
đóng góp 

vào việc tạo 
ra sáng 

kiến

1 Ông Lê Tiến Hiếu 1973 Sở Tư pháp Giám đốc
Cử nhân Luật
Thạc sỹ quản 

lý kinh tế
50%

2 Bà Bùi Thị Thanh 
Thuỷ 1983 Phòng Hành 

chính tư pháp Trưởng phòng Cử nhân Luật 30%

3 Ông Lê Trung Hiếu 1983 Phòna Hành 
chính tư pháp

Phó trướng 
phòng Cư nhân Luật 20%

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Quy chế phối hợp thực hiện 

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tính Bình Phước“.

- Chu đầu tư tạo ra sáng kiến: Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: công tác phoi hợp thực hiện Luật trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Ngày sáng kiến được áp dụng: ngày 17/10/2018 (thời điểm Quyết định 

nêu trên có hiệu lực thi hành).

- Mô tả ban chất của sáng kiến:

1. Đánh giá chung

Công tác quản lý nhà nước về bồi thường Nhà nước là nội dung trọng tâm 

trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 68/2018/NĐ- 

CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Qua khảo sát thông tin về công tác bồi



thường của Nhà nước, Sở Tư pháp nhận thấy đây là nội dung có tính chất phức 

tạp, đã phát sinh vụ việc thực tế. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh chưa ban hành 

thê chế đê có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm thực 

hiện cỏ hiệu qua công tác bồi thường Nhà nước.

Xuất phát từ tình hình thực tê nêu trôn, chúng tôi đã tham mưu Lành đạo 

Sơ ban hành các Công văn số: 78/STP-HCT ngày 31/5/2018 về việc cung cấp 

thông tin về trách nhiệm bôi thường của Nhà nước. Theo đó, các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Toà án 

nhân dân tỉnh; Viện kiêm sát nhân dân tỉnh ... đã cung cấp cho Sở Tư pháp 

thông tin về trách nhiệm bồi thường của nhà nước phát sinh từ ngày 01/7/2018 

đến 31/12/2018; đồng thời cung cấp kết quả thực hiện. Với kết quả cụ thê như 

sau:

- Số cơ quan, dơn vị tiến hành kháo sát: 33 đơn vị.

- Số cơ quan, dơn vị không có ý kiến phản hôi: 14 đơn vị

- Số cơ quan, đơn vị có ý kiến phản hồi: 19 đơn vị. Trong đó:

+ 18 dơn vị không phát sinh

4-  01 đơn vị (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh) đã giải quyết 01 trường hợp có 

đơn yêu cầu bồi thường. Trên cơ sở nguyên tắc thương lượng đã tiên hành bồi 

thường với số tiền: 98.850.373d.

- Việc khảo sát trên được thực hiện trong thời eian dài nhưng thực tế một 

số cơ quan, dơn vị vẫn không cung câp thông tin khao sát cho Sơ Tư pháp theo 

đề nghị. Do vậy, quá trình tông hợp số liệu cung cấp thông tin còn một số khó 

khăn nhất định, thậm chí một số cơ quan, dơn vị không nắm rõ được nội dung 

phải phối hợp theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ọua thống kê số liệu, Sở Tư pháp nhận thấy việc bồi thường nhà nước trên 

thực tế đã có phát sinh. Trong dó, Luật Trách nhiệm bồi thường cua Nhà nước, 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ đã quy định rõ 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác này tuy nhiên chưa quy định 

cụ thể về công tác phối hợp. Do vậy, UBND tỉnh cần có cơ chế phôi hợp cụ thê 

giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đê công tác bôi thường nhà nước 

dược thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ, đầy đù ,Ầ :____
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2. Tính mói của giải pháp

- Quy chế phối hợp thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 

chưa được các văn ban quy phạm pháp luật của Trung ương quy định, việc quy 

định thể chế trong công tác này còn bỏ trống, các văn bản cấp trên chỉ quy định 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị mà chưa làm rồ được trách nhiệm phôi hợp.

- Bên cạnh việc tiến hành kháo sát việc cung câp thông tin trách nhiệm bôi 

thường cua Nhà nước, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, ('húng 

tôi đã tiến hành tham khao thêm một số tinh, thành phô khác có công tác quan lý 

nhà nước về bồi thường nôi bật như thành phô Hồ Chí Minh, Cân Thơ, Dông 

Nai... để hoàn thiện hơn sáng kiến của mình. Nhìn chung, sau khi sáng kiến của 

tôi khi được áp dụng trên địa bàn tỉnh có tính khả thi cao, tăng cường công tác 

phôi hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác trách nhiệm bôi 

thường cua Nhà nước

3. Nội dung của sáng kiến

Sáng kiến trong công tác phối hợp thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường 

của nhà nước được bô cục theo hình thức của một văn bản hành chính thông 

thường. Nội dung được chia làm 4 phần. Theo đó:

- Phần thứ nhất: Bao gồm nhừng nội dung quy định chung phạm vi điều 

chỉnh, đối tượng áp dụng; nội dung và nguyên tắc phối hợp. Theo đó phần thứ 

nhât đã nêu bật nội dung phối hợp thực hiện gồm:

+ Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức phải chặt chẽ, đồng bộ, 

thống nhất nguyên tắc hành chính trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao và xác định trách nhiệm cụ thê giữa các cơ quan, tô 

chức có liên quan nhằm dam bao việc giai quyết bồi thường kịp thời, công khai, 

bình đăng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật.

+ Việc phối hợp hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cua 

mỗi cơ quan, tố chức và quy định của pháp luật, không làm cản trở đến hoạt 

động của cơ quan, tố chức và ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân.

+ Nội dung phối hợp: Xác định cơ quan giải quyết bồi thường của nhà 

nước. Hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thu tục yêu cầu bồi thường. 

Đôn đôc công tác bồi thường nhà nước. Tham gia xác m inhjhiệt hại, thương



lượng việc bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công 

vụ.

- Phàn thứ hai: Ọuy định cụ thể về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, 

tô chức như:

+ Trách nhiệm của Toà án nhân dán tinh, Viện kiếm sát nhân dán tính: 

Phối họp với Sớ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường 

trong hoạt động tô tụng trên địa bàn tỉnh trong việc xác định cơ quan giải quyết 

bôi thường khi có văn ban yêu câu; đôn đốc việc thực hiện giải quyết bồi 

thường; câp phát kinh phí, chi trả bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả; 

đôn đôc thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Chỉ đạo 

Toà án nhân dân, Viện kiêm sát nhân dân câp huyện giải quyêt bôi thường trong 

hoạt động tô tụng, xác định trách nhiệm hoàn tra, thực hiện quyêt định hoàn trả, 

thực hiện xử lý kỷ luật theo thấm quyền. Tham gia thương lượng với tư cách là 

thành phần bắt buộc đổi với các vụ việc yêu câu bôi thường trong tô tụng hình 

sự.

+ Trách nhiệm của Công an tinh: Công an tỉnh phôi họp với Sở Tư pháp 

trong thực hiện quan lý nhà nước vê công tác bôi thường trong hoạt động thi 

hành án hình sự trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo bộ phận Thi hành án hình sự thuộc 

Công an cấp huyện phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường 

trong hoạt động thi hành án hình sự tại địa phương. Phối hợp với Sở Tư pháp 

hướng dẫn giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án hình sự khi phát 

sinh yêu cầu; đôn đốc thực hiện côns tác bồi thườne nhà nước.

f  Trách nhiệm của Sơ Tài chính: Lập dự toán kinh phí bôi thường của cơ 

quan giai quyết bồi thường được dam bao kinh phí hoạt động từ ngân sách tỉnh, 

cáo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Phối hợp với Sở Tư 

pháp trong việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường khi có văn ban yêu câu; 

đôn đốc việc thực hiện giải quyết bồi thường; cấp phát kinh phí, chi trả bồi 

thường, xác định trách nhiệm hoàn trả; đôn đốc thực hiện hoạt động quản lý nhà 

nước về công tác bồi thường. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Ke hoạch cấp huyện 

căn cứ vào tình hình thực tế cua địa phương hoặc căn cứ vào số tiền bồi thường, 

chi phí cho việc định giá tài sản, giám định thiệt hại đã cấp phátnăm trước, háo



cáo ƯBND huyện trình Sở Tài chính xem xét, quyết định. Huớng dẫn các Sở, 

ban, ngành; ƯBND cấp huyện trong việc lập dự toán kinh phí bồi thường, hồ so 

yêu cầu cấp phát kinh phí bồi thường và quyết toán kinh phí bồi thường theo 

quy định. Phối họp với Sở Tư pháp quản lý nhà nước về công tác bồi thường 

trên địa bàn tỉnh; tham gia xác minh thiệt hại cùng cơ quan trực tiếp quan lý 

người thi hành công vụ gây thiệt hại khi có đề nghị cua cơ quan đó đê đảm bao 

việc xác minh thiệt hại được khách quan, đúng quy dịnh của pháp luật; tham gia 

thương lượng với tư cách là thành phần được cơ quan giai quyết bôi thường mời 

theo quy định.

+ Trách nhiệm của Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đế 

tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường 

trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên địa bàn tinh. Chủ 

trì, tô chức việc xác định cơ quan giải quyêt bôi thường theo quy định; tô chức 

thực hiện việc hồ trợ, hướng dẫn người bị hại theo đề nghị của người bị thiệt hại 

hoặc chủ động thực hiện hồ trợ; đôn đốc việc thực hiện giai quyết bồi thường; 

cấp phát kinh phí, chi trả bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả; đôn đốc ^

thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh. 5 1

Tham gia xác minh thiệt hại cùng cơ quan trực tiếp quan lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại khi có đề nghị của cơ quan đó đế đảm bao việc thiệt hại được khách Sã 

quan, đúng quy định của pháp luật. Tham gia xác minh thiệt hại, xác định trách 

nhiệm hoàn trả với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường; 

tham gia thương lượng với tư cách là thành phần bắt buộc và phai có ý kiến tại buổi 

thương lượng; đề nghị Sơ Tài chính tham gia thương lượng; kiến nghị Thu trướng 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại xem xét lại quyết 

định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả không phù hợp.

Bên cạnh đó sáng kiến cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tô chức, 

cá nhân có liên quan:

- Các cơ quan, tố chức, cá nhân khác có liên quan cung cấp tài liệu, chứng 

cứ làm cơ sở cho việc xác minh thiệt hại, đề nghị định giá tài sản, giải quyết 

thiệt hại hoặc lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức có liên auan về thiêt hai. mức bồi

thường
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- Tham gia thương lượng với tư cách là thành viên được cơ qưan giai quyết 

bôi thường mời; tham gia hội đông xem xét trách nhiệm hoàn trả với tư cách là 

đại diện cưa cơ quan liên quan đên việc gây thiệt hại.

- Phần thứ ha: Quy định về quan hệ công tác, nội dung này đã làm nổi bật 

mối quan hệ trên nguyên tẳc phối hợp, tôn trọng lẫn nhau để thực hiện tốt nhiệm 

vụ, quyền hạn theo quy định cua pháp luật, bên cạnh đó phần này đã quy định rõ 

trách nhiệm vê thanh tra, kiêm tra công tác bồi thường của nhà nước, chế độ 

thông tin, báơ cáo.

- Phần thử tu: Ọuy định về điều khoản thi hành, việc tổ chức thực hiện và 

giai quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tồ chức thực hiện. Theo 

đó, trong quá trình tô chức thực hiện nêu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, 

đơn vị có trách nhiệm phản ánh về Sở Tư pháp, để Sở Tư pháp tổng hợp tình 

hình, báo cáo đề xuất Chủ tịch ƯBND tỉnh xem xét, giai quyết.

4. Khá năng áp dụng của sáng kiến đem lại hiệu quả

Tuân thu thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định các văn bản Quy phạm 

pháp luật như:

+ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017;

+ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước;

+ Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 cúa Bộ trường 

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi

thường nhà nước;

Do các cơ quan, đon vị thuộc hệ thống quản lý khác nhau trong tô chức bộ 

máy nhà nước, do đó khi sáng kiến được áp dụng sẽ có thể chế cụ thể để công 

tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả cao nhất, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn 

vị được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ.

5. về  hiệu quả áp dụng sáng kiến

Sáng kiến được áp dụng trong việc giải quyết các yêu câu bôi thường Nhà 

nước trên dịa bàn tỉnh; kể từ ngày áp dụng dến nay Sơ Tư pháp đã phối hợp với 

UBND huyện Bù Đăng, Toà án nhân dân tỉnh, Toà á



Xoài hướng dẫn, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước đối với 01 trường hợp 

theo đúng quy chế phối hợp được quy định tại Quyết định sô 2172/QĐ- UBND 

ngày 17/10/2019 cua Chu tịch UBND tỉnh; đồng thời đã phối hợp với Sở Tài 

chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về nguồn kinh phí bồi thường 

theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh việc cho ý kiến đối với các Đơn yêu cầu bồi thường Nhà nước, 

Sớ Tư pháp đă tiến hành phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà 

nước năm 2020. Thực hiện rà soát cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 

bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh đe đảm bảo hiệu quả trong áp dụng của 

sáng kiến trên địa bàn toàn tỉnh.

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong dơn là trung thực, đúng sự 

thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hanh phúc

BÁO CÁO
Giải trình nội dung công việc tham gia tạo sáng kiến

„ . . (kèm.th%ữjlợn yêu câu công nhận sáng kiên nộp ngày 18 thảng 10 năm 2019)
s ơ  K ÌIO A  T i ọ r  VA C Ô N G  N G H Ẹ »

......K ính gửi:2 S ò : ....ĐEN Ktfáy*.
Chuyên

- Sở Tư pháp;
- Hội đông sáng kiến Sở Tư pháp;
- Hội đồng sáng kiến tinh Bình Phước.

Chúng tôi ghi tên dưới đây cùng xác nhận là đồng tác giả của sáng kiến: 

“Quy chế phối hợp thực hiện Luật Trách nhiệm hồi thường của nhà nước 

trên địa bàn tính Bình Phước” và báo cáo giải trình cụ thể nội dưng công việc 

tham gia tạo ra sang kiến như sau:

1. Đồng tác giả thứ nhất:

- Họ và tên: Lê Tiến Hiếu

- Giới tính: Nam

- Điện thoại liên hệ: 0913639989 Email: letienhieu.stp(ư)binhphuoc.gov.vn

- Nội dung công việc tham gia sáng kiến

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2172/QĐ- UBND 

ngày 17/10/2019 của Chủ tịch ƯBND tỉnh Ọuy chế phối hợp thực hiện Luật 

Trách nhiệm bôi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đồng tác giá thứ hai:

- Họ và tên: Bùi Thị Thanh Thuỷ

- Giới tính: Nữ

- Điện thoại liên hệ: 0919918510 Email: buithithanhthuy.stp@binhphuoc.gov.vn

- Nội dung công việc tham gia sáng kiên:

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tinh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; Toà án nhân dân tỉnh; Viện kiêm sát nhân dân tỉnh ... 

tiến hành khảo sát thông tin về trách nhiệm bôi thường của Nhà nước, 'fren co 

sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị được khảo sát tiến hành tổng hợp, phân tích

mailto:buithithanhthuy.stp@binhphuoc.gov.vn


số liệu cụ thể trình Lành đạo Sơ xem xét theo đúng quy định. Kết quả khảo sát 

được làm cơ sở cho quá trình xây dựng sáng kiến.

Thu thập, tham khao tài liệu về trách nhiệm bồi thường cua Nhà nước ơ 

một số tỉnh có điều kiện về kinh tế, xã hội tương đồng với tỉnh Bình Phước như 

Tây Ninh, Đẳk Nông ... làm cơ sơ cho việc xây dựng quy chế phối hợp.

Tiến hành soạn thao Quy chế phối hợp thực hiện Luật Trách nhiệm bồi 

thường cua nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

3. Đồng tác giả thứ ba:

- Họ và tên: Lê Trung Hiếu

- Giới tính: Nam

- Điện thoại liên hệ: 0962013579 Email: letriinghieu.stp@binhphuoc.gov.vn

- Nội dung công việc tham gia sáng kiến:

Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh dạo Sơ đê nghị các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Toà án nhân dân 

tính; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ... cung cấp thông tin về trách nhiệm bôi 

thường của Nhà nước đế phục vụ cho quá trình xây dựng sáng kiến.

Tiến hành phối hợp với đồng tác giả thứ hai soạn thảo Quy chế phối hợp 

thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tinh Bình 

Phước

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu tronR Báo cáo này là trung thực, 

dùng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đông Xoài, ngày 18 thảng 10 năm 2019

ĐÒNG TÁC GIẢ

Lê Tiến Hiếu Bùi Thị Thanh Thuỷ Lê Trung Hiếu
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