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KẾ HOẠCH
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bồi thường nhà nước năm 2018
trên địa bàn huyện Châu Thành
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 22 tháng 02 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về thực hiện công tác bồi thường nhà nước
năm 2018.
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng công
tác bồi thường nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Châu Thành, gồm các nội
dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức công vụ của đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đảm bảo áp dụng thống nhất
các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các
văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Thông qua Kế hoạch bồi dưỡng, nhằm tiếp tục thực hiện tốt về Luật
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành,
hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động
quản lý hành chính, thi hành án và tố tụng.
Nội dung bồi dưỡng phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng thời
gian theo Kế hoạch đề ra.
II. NỘI DUNG:
1. Nội dung bồi dưỡng:
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản
hướng dẫn thi hành.
2. Đối tượng bồi dưỡng:
a) Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác bồi thường lĩnh vực thi
hành án và tố tụng cơ quan Công an huyện, Viện kểm sát nhân dân huyện, và
Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
b) Đại diện lãnh đạo và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân huyện;
c) Đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân, Công chức Văn phòng - Thống
kê, Tư pháp, Địa chính - Xây dựng và Trưởng Công an các xã, thị trấn.
3. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng:
a) Thời gian: Dự kiến trong Quý III năm 2018 (Thời gian cụ thể sẽ có
Giấy mời sau).
b) Địa điểm:Tại Hội trường I - UBND huyện.
4. Kinh phí thực hiện:
Giao Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù
kinh phí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị các nội dung có liên quan và
phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức
thực hiện mở lớp bồi dưỡng.
2. Đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn sắp xếp tham dự theo thành phần, thời gian và địa điểm
và lập danh sách gửi về Phòng Tư pháp hạn chót ngày 19 tháng 4 năm 2018 để
tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã được phê duyệt./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hậu Giang;
- Sở Tư pháp;
- TT: HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã, thị;
- Lưu: VT.
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