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V/v phối hợp tuyên truyền 

công tác bồi thường nhà nước 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày  16   tháng  6  năm 2021 

Kính gửi: Trưởng các phòng nghiệp vụ  
 

Thực hiện Công văn số 1365/STP-HC&BTTP ngày 04/6/2021 của Sở Tư 

pháp tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước, Lãnh đạo 

Thanh tra tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước năm 2017 theo Kế hoạch số 13/KH-TTr ngày 17/02/2021 

Thanh tra tỉnh về việc triển khai tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

- Giao Văn phòng tiến hành đăng tải các video trên trang thông tin điện tử cơ 

quan theo đề nghị của Sở Tư pháp (video tuyên truyền quyền yêu cầu bồi thường 

thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 

cho đồng bào dân tộc thiểu số. Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị 

thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra” được xây dựng thành 05 phiên bản, bao 

gồm: 01 video tiếng phổ thông, 01 video tiếng phổ thông có kèm phụ đề chữ, 01 

video tiếng dân tộc Mường, 01 video tiếng dân tộc Thái, 01 video tiếng dân tộc 

Tày). Lấy tài liệu theo đường link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12q83-_RwgHHiSrt1NPMlrUMj7hRcXf_x 

- Giao Phòng nghiệp vụ 3 chủ trì thực hiện việc tuyên truyền trong cơ quan, 

thực hiện báo cáo kết quả triển khai lồng ghép báo cáo công tác PBGDPL định kỳ 

theo quy định. 

Đề nghị Lãnh đạo các phòng quán triệt công chức, người lao động nghiêm túc 

thực hiện nội dung công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, NV3. 
       (Phúc) 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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