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Thgc hiÇn Luft Trâch nhiÇm Uôi tfruong cüa Nhà nuôc nâm 2017 và câc
vàn ban huong dân thi htuh Luât; Üy ban nhtu dtu (UBND) tinh Hà Nam ban
hành Ké ho4ch trién khai thgc hiên công tac bài thuèrng nhà nuôc nâm 2019 vot
câc nQi dung sau:

r. MIrc oicH, yÊu cÀu
1. Mgc tlich

Trién khai thgc hiÇn hiÇu quâ Luft Trâch nhiÇm Uôi ttruong cüa Nhà nuôc
nâm 2017, Nghi dinh sô 68/2018/I{D-CP ngày l5/5l2}l8 cüa Chinh phü quy
dinh chi tiét môt sô Aièu và biÇn phâp thi hanh Luât Trâch ntriÇm bôi thuông cüa

Nhà nuôc và Thông tu sô \4lzOl8lTT-BTP ngày l7/5l2}l8 cüa Ba truong BO

Tu phâp ban hanh mQt s6 biêu mâu trong công tac bài thuôrng nhà nuôc; nâng
cao nhfn thüc, tintr tnan trâch nhiÇm và ÿ nghTa, tàm quan trqng cüa công tac bôi
thuùng nhà nuôc atSi vOi crin bQ, công chtîc, viên chric, nguài lao dQng cüa câc

ngành, câc câp trên dia bàn tinh Hà Nam, ttr dô han ché phât sinh câc vg viÇc bài
thuômg nhà nuôc trong khi thi hành công vp.

2. Yêu càu

Câc Sô, Ban, nganh thuQc tinh; câc co quan tién hành tô tUrrg; UBND cric

huyÇn, thanh ph6 quan tâm chi dpo, tô chric trién khai, thgc hiÇn hiÇu quâ công
tâc bài thuôrng nhà nuôc theo düng quy dinh cüa phâp luft.

II. NQI DTING

1. Tàng cuôrng công tâc tuyên truyèn, phô Uién Luft TNBTCNN nàm
2Ol7 và câc vàn ban hudrng dân thi hành dén toan thé crân bQ, công chüc, viên

. .À
chrîc và mgi tâng lop nhân dân trên dia ban tinh

- Co quan chü tri: Câc Sô, Ban, ngàu:h tinh, câc co quan tién hanh t6 qung và
UBND câc huyÇn, thành phô, Bâo Hà Nam, Dài Phât thanh - Truyèn hinh tinh.

- Co quan phôi hçrp: Sô Tu phâp, câc co guffi, don vi cô liên quan.

2. Tët chüc tfp huân nehiêp vg công tâc bài thuèrng nhà nuôc cho ciân bQ,

công chüc dugc giao thgc hiÇn công tâc bài thuôrng nhà nuôc oüa câc co quan,

don vi trên dia ban tinh Hà Nam
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- Co quan chü tri: Sô Tu phâp

- Co quan phOi hçrp: Tôa ân nhân dân, ViÇn Kiêm sât nhân dân câp tinh,

UBND câc huyÇn, thàrh phô và câc co guffi, tô chüc cô liên quan tên dia ban tinh.

3. Huong dân co quan cô trâch nhiÇm Uèi ttruong thuc hiÇn viÇc giâi

quyét uôi ttruong

- Co quan chü tri: Sô Tu phâp

- Co quan phôi hçrp: Câc co guffi, don vi cô liên quan.

4. Kip thü cung câp thông tin, hudrng dân thü qc, hô trq nguü bi thiêt hai

thgc hiÇn thü tgc yêu càu Uôi thuong

- Co quan chü üi: Câc Sô, Ban, ngành thuôc tinh; câc co quan tién hanh tô
tgng tinh và UBND câc huyÇn, thanh phi5.

- Co quan phôi hçrp: Sô Tu phâp, câc co quan cô liên quan.

5. Theo dôi, dôn di5c kiêm fta viÇc giâi quyét Uài ttruong, chi trâ Uôi ttruong

và trâch nhiêm hoan fà khi cô vu viÇc xây ra theo quy dinh cüa phâp luft
- Co quan chü tri: Sô Tu phâp

- Co quan phôi hqp: Câc co guffi, don vi cô liên quan.

6. Rà soât, diânh giâ chât lugng can bQ, công chüc làm nhiÇm vg quan lÿ
nhà nuôc vè công tric bài thuèrng và giâi quyét Uôi ttruorg nhà nuôc

- Co quan chü tri: Câc Sô, ban, ngành tinh; UBND câc huyÇn, thanh phi5.

- Co quan phôi trçrp: Sô Tu phâp, câc co quan cô liên quan.

7.Tô chüc thanh tra, kiêm tra viÇc viÇc thyc hiÇn công tâc bài thuong nhà

nuôc trong hoat dQng quan lÿ hành chinh, tô t1rng và thi hành an; giâi q.ryét

khiéu ngi, t6 câo, xü lÿ vi pham trong công tâc bôi thuèrng nhà nuôc

- Co quan chü tri: Sô Tu phâp

- Co quan ptrOi trçrp: Thanh ûa tinh và câc co quan, don vi c6 liên quan.

8. Thông kê viÇc thUc hiên công tâc bài thuùng nhà nuôc trong ngành,
linh v.uc thuQc thâm quyèn quan lÿ cüa câc co guffi, don v! trên dia ban tinh

- Co quan chü ti: Sô Tu phâp

- Co quan phOi hqp: Câc Sô, Ban, ngàrnh; UBND câc huyÇn, thanh phô.

III. TÔ CHÛC TI4IC HI.ÊN

1. Sô Tu phâp

- Tham mrru giüp UBND tinh thgc hiÇn nhiÇm w quan lÿ nhà nu6c vè
công tâc bài thuôrng theo quy dinh cua phâp lugt;

- Theo dôi, dôn dôc, huong dân, kiêm ta câc Sô, Ban, nganh; UBND câc
huyÇn, ftành phô triên khai thgc hiên Ké ho4ch này;

- chü tri, ph6i hqp vôi câc co quan, tô chüc cô liên quan thông kê viêc
thgc hiÇn công tâc bài thuùng nhà nuôc bâo câo UBND tinh, Bô Tu phâp
theo quy clinh.
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2. Sô Tài chinh
- Càn cû thyc té sô tièn bài thuùng, chi phf cho viÇc rtinh giâ tai sâ,n, giâm

dinh ttriêt hei dâ câp phâtcüa nàm traûc, Sô Tài chinh lêp du torin kinh phi bôi
thuong cûa co quan giâi quyét bài ttruorg dugc bâo dâm kinh phi ho4t d§ng tir
ngân sâch clia phuong, b6o cérc UBND tinh trinh Hôi dàng nhân dân tïnh xem
xét, quyét dinh theo quy dinh cüa phâp luât vè ngân sâch nhà nuôc;

- Phôi hçrp vôi Sô Tu phâp triên khai thgc hiÇn câc nQi dung duq c nêu
trong Ké ho4ch này.

3. Sô Thông tin và Truyèn thông
Chi d4o câc co quan thông tin d4i chüng kip thü dua tin, bà, câc chuyên

mpc gioi thiÇu, tuyên truyèn, ptrô Uién Luêt Trâch nhiÇm Uài ttrucrng cüa nhà
nuôc và câc vàn ban huérng aân ttri hanh theo quy dinh.

4, Câc co quan chuyên môn cüa UBÀID tinh
- Trên co sô ké ho4ch này chü ilông tuyên truyèn, ptrô Uién câc quy dinh

cüa Luft Trâch nhiÇm Uài tnuong cüa nhà nuôc, Nghi rlinh s6 68/2018ÀIE-CP,
và Thông tu s6 0412Cir8ff1-BTP dén crin bQ, công chûc, viên chüc, nguoi lao
dông và nhân dân trên dia ban; quan lÿ công tric bôi thuèrng trong pham vi do
minh quan lÿ;

- Phôi ho-p vôi Sô Tu phâp và câc co quan, don vi c6 liên quan triên kùai,
thgc hiÇn câc nQi dung trong Ké hoach này;

- Thông kê viÇc thUc hiÇn công tâc bôi thuôrng nhà nuôc trong ph4m vi
quân lÿ güi Sô Tu phâp tông hçrp, bâo câo theo düng quy dinh.

5. Üy ban nhân dân câc huyÇn, thành ph6

- Xây dwng Ké hopch trién t<trai công tâc bài thuèrng cüa Nhà nuôc trên
dia ban huyÇn, thành phô;

- Chü dône tuyên truyèn, ptrô bién câc quy dinh cüa Luât Trâch nhiêm bôi
thuong cüa nhà nuôc nâm 2017 và câc vàn ban huong dân thi hành Lu4t dén crân

bQ, công chüc, viên chüc và nhân dân trên dia ban;

- Chi dqo, theo dôi dôn dôc và hucmg aân USND câp xd giâi quyét câc

thü tgc Uèi thuong l.lhà nuôc theo tIürng quy d[nh cüa phâp tuflt;

- Thông kê viÇc thUc hiÇn công tâc bài thuôrng nhà nuôc trên clla ban quan

lÿ güi Sô Tu phâp tông hçrp, bâo câo theo düng quy dinh.

6. Dè nghi ViÇn Kiêm sât nhân dân tinh, Toà ân nhân dân tinh và Cqc
Thi hành ân dân sg tinh

- Tiép Qrc tàng cuong công tac tuyên tnryèn, ptrô Uién câc vàn ban phâp

lupt vè Uôi ttruong nhà nuôc trong ho4t ilQng tô tpng hinh sy, tô tung dân sg, tô

Qrng hanh chinh, ho4t dQng thi hành an hinh sg và ho4t dQng quân lÿ hành chinh;
tô chûc tap huân vè kÿ ntog, nghiêp vs giâi qryét Uèi thuong cho can bô dugc
giao thgc hiÇn nhiêm vU theo quy dinh cüa phâp Luât;

3



- Thông kê viêc thgc hiÇn công tâc bèi thuùng nhà nuôc trong phpm vi
quan lÿ güi Sô Tu phâp tôrg hçp, bâo câo theo düng quy d!nh.

IV. KII§H PIII THTIC HIPN
Kinh phf thlrc hiÇn câc n§i dung cüa Ké hoach dugc Uti tri fi ngân sâch

cüa Nhà nuôc theo quy dinh cüa phâp luQt.

UBND tinh yêu càu câc Sô, Ban, nganh; UBND câc huyÇn, thanh ph6

nghiêm tuc triên khai thgc hiÇn câc nQi dung trên; néu c6 khô khàn, vuong mâc

phan ânh vè Sô Tu phâp cIé tông hçrp, bâo câo Üy ban nhân dân tinh chi dqo*

TM. ÛY BAN NHÂN DÂNNoi nhfrn:
- B§ Tu phâp;
- Chü tich, PCT UBND tinh;
- VKSND tinh, TAND tinh, Cpc TI{ADS tinh;
- Câc Sô, ngành, tloan thê cùa tlnh;
- UBND c6c huyÇn, thành ph6;
- VPUB: LDVP, NC;
- Lur: VT, NC(H)
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