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Hà Nội, ngày  28 tháng 4 năm 2022 

  

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
 

Trên cơ sở kết quả chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện 

công tác bồi thường nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP 

ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp (Quyết định số 3062/QĐ-BTP) năm 2021 cho 

thấy Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, 

toàn diện đối với công tác bồi thường nhà nước, hoạt động quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường nhà nước ở địa phương đã từng bước đi vào nền nếp. Để 

công tác bồi thường nhà nước tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Cục 

Bồi thường nhà nước đề nghị các Sở Tư pháp thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện việc chấm điểm theo quy định tai Bộ Tiêu chí theo 

hướng dẫn tại Công văn 138/BTNN-NV1 ngày 22/4/2021 của Cục Bồi thường 

nhà nước về hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác 

bồi thường nhà nước. 

2. Năm 2022, Cục Bồi thường nhà nước đã tiến hành rà soát, sử dụng các 

tiêu chí về bồi thường nhà nước theo Bộ Tiêu chí để xây dựng Bảng tiêu chí 

đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua đối với các Sở Tư pháp. Cục Bồi 

thường nhà nước đề nghị các Sở Tư pháp triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả 

các hoạt động theo các tiêu chí chấm điểm được quy định tại Bộ Tiêu chí vì 

đây là những hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến việc chấm điểm, xếp hạng thi 

đua đối với các Sở Tư pháp. 

3. Về tài liệu kiểm chứng, Cục Bồi thường nhà nước sẽ sử dụng tài liệu 

kiểm chứng để chấm điểm Bộ Tiêu chí làm tài liệu kiểm chứng chấm điểm đánh 

giá, xếp hạng thi đua của các Sở Tư pháp năm 2022 đối với lĩnh vực bồi thường 

nhà nước. Sở Tư pháp chỉ cung cấp tài liệu kiểm chứng một lần vừa để làm cơ sở 

đánh giá xếp hạng thi đua các Sở Tư pháp năm 2022 đối với lĩnh vực bồi thường 

nhà nước đồng thời là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí. 

4. Thời gian các Sở Tư pháp gửi Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá và 

xếp loại kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022 và tài liệu 

kiểm chứng trước ngày 05/11/2022. 

Trong quá trình đánh giá, chấm điểm, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các Sở Tư pháp kịp thời phản ánh về Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư 

pháp để được hướng dẫn và giải quyết (liên hệ Đ/c Chu Thị Tuyết Lan, Phòng 

Nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và 
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thi hành án, Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp, SĐT: 024.62739761; 

email: lanctt@moj.gov.vn).  

Trên đây là hướng dẫn của Cục Bồi thường nhà nước đối với việc áp dụng 

Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022, 

gửi các Sở Tư pháp để thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 
- Lưu: VT, Cục BTNN. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Bốn 
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