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PHẦN THỨ NHẤT 

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI 

THƯỜNG NHÀ NƯỚC 

 

I. ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ 

NƯỚC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BTNN 

Để khắc phục những hạn chế, bất cập của thực tiễn, Luật TNBTCNN năm 

2017 đã dành hẳn một Chương (Chương VIII) quy định trách nhiệm của các cơ quan 

quản lý nhà nước trong công tác BTNN, trong đó, sửa đổi toàn diện các quy định về 

quản lý nhà nước về công tác BTNN, cụ thể là: 

Thứ nhất, Luật TNBTCNN năm 2017 quy định Chính phủ thống nhất quản lý 

nhà nước về công tác BTNN trong cả ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi 

hành án trên phạm vi cả nước và Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ 

thực hiện nhiệm vụ này; Ủy ban nhân dân câp 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 tại 

địa phương. Việc quy định thống nhất quản lý nhà nước về công tác BTNN như trên 

là khắc phục tình trạng “phân tán” trong quản lý nhà nước trong quy định của Luật 

TNBTCNN 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời bảo đảm sự phù hợp 

với quy định Chính phủ “thống nhất quản lý công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư 

pháp, BTNN, thi hành án” của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

Thứ hai, thu gọn đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN. Theo 

đó, chỉ còn 03 cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác BTNN là Chính 

phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Thứ ba, chuyển một số nhiệm vụ trước đây thuộc trách nhiệm của các cơ quan 

mà trước đây được Luật TNBTCNN 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy 

định là cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN để quy định tập trung cho cơ 

quan quản lý nhà nước về công tác BTNN theo Luật TNBTCNN năm 2017 (ví dụ: 

nhiệm vụ xác định cơ quan giải quyết bồi thường hoặc hướng dẫn người bị thiệt hại 

thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (YCBT)...); đồng thời, bổ sung một số nhiệm 

vụ mới cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN (ví dụ: nhiệm vụ ban hành 

biểu mẫu, sổ sách về công tác BTNN hoặc yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp 

quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường 

trong trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 

Điều 48 của Luật TNBTCNN mà không ra quyết định hủy). 

II. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CỒNG TÁC BTNN 

1. Một số vấn đề chung về quản lý nhà nước về công tác BTNN 

1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về công tác BTNN 

Quản lý nhà nước về công tác BTNN là các hoạt động của cơ quan quản lý 

nhà nước vê công tác BTNN có thẩm quyền được thực hiện một cách có tổ chức và 

được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước nhằm tác động đến các hoạt 

động thực hiện pháp luật về TNBTCNN, bảo đảm cho việc thực hiện pháp luật về 
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TNBTCNN được thống nhất và hiệu quả. 

1.2. Ý nghĩa, vai trò của quản lý nhà nước về công tác BTNN 

Ở góc độ chung nhất, hoạt động quản lý nhà nước nói chung là một cơ chế 

quan trọng bảo đảm cho các văn bản quy phạm pháp luật được thực thi. 

Trong công tác BTNN, quản lý nhà nước về công tác BTNN giúp bảo đảm 

cho công tác BTNN được thực hiện hiệu quả, đúng pháp luật. Cụ thể, vai trò của 

quản lý nhà nước về công tác BTNN được thể hiện qua một số phương diện sau: 

Thứ nhất, về phía cá nhân, tổ chức bị thiệt hại, quản lý nhà nước về công tác 

BTNN giúp cho người bị thiệt hại thực hiện có hiệu quả bảo đảm công tác BTNN 

được thực hiện có hiệu quả và đúng pháp luật quyền YCBT của mình. 

Thứ hai, về phía cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại, quản lý nhà nước về công tác BTNN giúp thúc đẩy hoạt động GQBT được thực 

hiện kịp thời, đúng pháp luật. Qua đó, vừa bảo vệ quyền và lợi ích của người bị 

thiệt hại, đồng thời, vừa bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước. 

Thứ ba, theo dõi và nắm bắt một cách thực chất tình hình YCBT và GQBT, 

đồng thời, nắm bắt cả những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực 

hiện công tác BTNN để kịp thời có những biện pháp tháo gỡ, khắc phục. 

2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác BTNN 

2.1 Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác BTNN của Chính phủ 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 thì Chính phủ 

thống nhất quản lý nhà nước về công tác BTNN trong hoạt động quản lý hành 

chính, tố tụng và thi hành án trên phạm vi cả nước. 

2.2 Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác BTNN của Bộ Tư pháp 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 Bộ Tư pháp là 

cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác BTNN và 

có nhiệm vụ, quyền hạn: 

(1) Xây dựng chiến lược, chính sách về công tác BTNN; 

(2) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN; ban 

hành biểu mẫu, sổ sách về công tác BTNN; 

(3) Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác BTNN; giải đáp 

vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về TNBTCNN; 

(4) Xác định cơ quan GQBT trong các trường hợp: (1) trường hợp cơ quan 

GQBT đã bị giải thể mà cơ quan đã ra quyết định giải thể là Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (2) trường hợp không có sự 

thống nhất về cơ quan GQBT; 

(5) Hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT; 



 

 

10 

(6) Theo dõi, đôn đốc công tác BTNN; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan thanh tra, kiểm tra công tác BTNN; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm trong công tác BTNN theo quy định của pháp luật; 

(7) Hằng năm thống kê việc thực hiện công tác BTNN báo cáo Chính phủ 

theo quy định; 

(8) Yêu cầu cơ quan GQBT báo cáo về việc GQBT, thực hiện trách nhiệm 

hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong trường hợp cần thiết; 

(9) Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong công tác BTNN; 

(10) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về công tác BTNN; 

(11) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết 

bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật; 

(12) Kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa 

án có nội dung GQBT theo quy định của pháp luật; yêu câu Thủ trưởng cơ quan 

trực tiêp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyêt định GQBT trong 

trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điêm a khoản 3 Điều 48 

của Luật TNBTCNN mà không ra quyết định hủy; 

(13) Giúp Chính phủ phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao thực hiện 

quản lý công tác BTNN trong lĩnh yực tố tụng; 

(14) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật 

2.3. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác BTNN của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017, ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về công tác BTNN trong hoạt 

động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương và có nhiệm vụ, 

quyền hạn sau đây: 

(1) Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác BTNN; 

(2) Xác định cơ quan GQBT trong các trường họp: (1) trường hợp cơ quan 

GQBT đã bị giải thể mà cơ quan đã ra quyết định giải thê là Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (2) trường họp không có sự 

thống nhất về cơ quan GQBT; 

(3) Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT trong phạm vi địa 

phương mình; 

(4) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác BTNN; thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác BTNN; 

(5) Hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa 

phương, thống kê việc thực hiện công tác BTNN báo cáo Bộ Tư pháp theo quy 

định; 

(6) Yêu câu cơ quan GQBT báo cáo về việc GQBT, thực hiện trách nhiệm 

hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong trường hợp cần thiết; 
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(7) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc GQBT, thực 

hiện trách nhiệm hoàn trả trong phạm vi do mình quản lý; 

(8) Kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án 

có nội dung GQBT theo quy định của pháp luật; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực 

tiêp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định GQBT trong 

trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điêu 48 

Luật TNBTCNN mà không ra quyết định hủy; 

(9) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong phối hợp thực hiện 

quản lý nhà nước về công tác BTNN 

3.1 Trách nhiệm của Tòa án nhân dần tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

Theo quy định tại Điều 74 Luật TNBTCNN năm 2017, TAND tối cao, 

VKSND tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có 

trách nhiệm: 

(1) Phối hợp với Chính phủ thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về công 

tác BTNN quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật TNBTCNN; 

(2) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác BTNN theo 

quy định của pháp luật; 

(3) Chỉ đạo cơ quan GQBT thực hiện công tác GQBT, xác định trách nhiệm 

hoàn trả, thực hiện quyết định hoàn trả, thực hiện xử lý kỷ luật theo thẩm quyền; 

(4) Xử lý và chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc GQBT, thực hiện trách nhiệm 

hoàn trả; 

(5) Hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác 

BTNN thống kê, báo cáo Chinh phủ việc thực hiện công tác BTNN;  

(6) Chỉ đạo TAND, VKSND các cấp phối hợp với cơ quan có thẩm quyền 

quản lý nhà nước thực hiện công tác BTNN; 

(7) Trả lời, thực hiện kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về công tác 

BTNN; 

(8) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật TNBTCNN. 

3.2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Theo quy định tại Điều 75 Luật TNBTCNN năm 2017, các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của mình có trách nhiệm: 

(1) Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về 

công tác BTNN theo quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật TNBTCNN; 

(2) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác BTNN theo 

quy định của pháp luật; 

(3) Chỉ đạo cơ quan GQBT thực hiện công tác GQBT, xác định trách nhiệm 
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hoàn trả, thực hiện quyết định hoàn trả, thực hiện xử lý kỷ luật theo thẩm quyền; 

(4) Xử lý và chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc GQBT, thực hiện trách nhiệm 

hoàn trả; 

(5) Hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác 

BTNN thống kê, báo cáo việc thực hiện công tác BTNN; 

(6) Trả lời, thực hiện kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về công tác 

BTNN; 

(7) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật TNBTCNN. 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CÔNG TÁC 

BTNN 

1. Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác BTNN 

“Hướng dẫn nghiệp vụ công tác BTNN” là hoạt động của cơ quan quản lý nhà 

nước về công tác BTNN trả lời những đề xuất, kiến nghị của cơ quan giải quyết bồi 

thường hoặc cơ quan khác có liên quan đến công tác BTNN. 

1.1. Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ 

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định nội dung hướng dẫn 

nghiệp vụ đối với từng cơ quan giải quyêt bồi thường cụ thể như sau: 

- Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người 

thi hành công vụ gây thiệt hại thì nội dung hướng dẫn nghiệp vụ bao gôm: 

GQYCBT; đề nghị cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường; xác định 

trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; quản lý nhà nước về 

công tác BTNN. 

- Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường là Tòa án có thẩm quyền giải 

quyết vụ án theo thủ tục tố tụng thì nội dung hướng dẫn nghiệp vụ bao gồm: xác 

định phạm vi TNBTCNN; xác định thiệt hại và giá trị thiệt hại được bồi thường. 

1.2. Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ 

Điều 4 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định việc thực hiện hướng dẫn 

nghiệp vụ trong từng trường hợp cụ thể: 

a) Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ trong các trường hợp sau đây (Khoản1 

Điều 4 Thông tư số 08/2019/TT-BTP): 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại là các cơ quan quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k khoản 3 

Điều 19 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP; 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để cơ quan này hướng 

dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan trong phạm vi địa phương mình thực hiện công tác 

BTNN; 
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Hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan giải quyết bồi thường là TAND tối cao, 

TAND cấp cao, Tòa án quân sự Trung ương có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự, 

hình sự, hành chính có YCBT; 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng 

dẫn nghiệp vụ mà cơ quan đó tiếp tục đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ; 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho TAND tối cao, VKSND tối cao hoặc các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các Bộ) khi có yêu cầu để 

các cơ quan này chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện công 

tác BTNN; 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

Cục Bồi thường Nhà nước giúp Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ trong các trường hợp sau 

đây (Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/2019/TT-BTP): 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại tại địa phương; 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan giải quyết bồi thường là Tòa án cấp tỉnh và 

tương đương, Tòa án cấp huyện và tương đương có thẩm quyền giải quyết vụ án dân 

sự, hình sự, hành chính có YCBT. 

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân câp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. 

1.3. Hình thức hướng dẫn nghiệp vụ 

a) Việc hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện bằng văn bản trên cơ sở yêu cầu 

bằng văn bản của cơ quan đề nghị hướng dẫn hoặc được thực hiện trực tiếp tại cơ 

quan giải quyết bồi thường hoặc tại cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN tại 

địa phương nơi phát sinh vụ việc. Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ phải nêu rõ căn cứ 

pháp luật và các nội dung hướng dẫn (khoản 1 Điều 5 Thông tư số 08/2019/TT-

BTP). 

b) Trường hợp hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan giải 

quyết bồi thường hoặc tại cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN thì việc 

hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện theo trình tự như sau (khoản 2 Điều 5 Thông 

tư số 08/2019/TT-BTP): 

- Cử nhóm công tác thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ; 

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu để thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ; 

- Thông báo cho cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về 

công tác bồi thường tại địa phương về thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện hướng 

dẫn nghiệp vụ; 

- Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan đề nghị hướng dẫn; 

- Lập biên bản nội dung hướng dẫn nghiệp vụ. Biên bản phải có chữ ký của cơ 

quan hướng dẫn nghiệp vụ, cơ quan được hướng dẫn nghiệp vụ và giao cho mỗi cơ 

quan 01 bản tại buổi hướng dẫn; 
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- Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. 

1.4. Phối hợp và hình thức, trình tự thực hiện phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ 

a) Phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ 

Khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định: 

Bộ Tư pháp chủ động thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ. Trong trường hợp 

cần thống nhất nội dung trước khi hướng dẫn nghiệp vụ thì Bộ Tư pháp chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan sau để hướng dẫn nghiệp vụ: 

- Phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao và các Bộ có liên quan hướng 

dẫn nghiệp vụ trong hoạt động quản lý hành chính và THADS; 

- Phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc 

phòng hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động THAHS; 

- Phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 

Bộ Tài chính hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nghiệp vụ 

trong hoạt động tố tụng; 

b) Hình thức, trình tự thực hiện phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ 

- Việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc 

hợp liên ngành để thống nhất nội dung trước khi hướng dẫn nghiệp vụ (khoản 1 

Điều 7 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

- Việc phối hợp thông qua trao đổi ý kiến bàng văn bản: cơ quan đề nghị phối 

hợp phải có tài liệu tóm tắt nội dung vụ việc, trong đó, nêu rõ vấn đề cần hướng dẫn 

nghiệp vụ, quan điểm của mình đối với vụ việc và gửi các tài liệu giấy tờ liên quan 

đến vụ việc cho cơ quan được đề nghị. Cơ quan được đề nghị có trách nhiệm trả lời 

theo đúng yêu cầu của cơ quan đề nghị phối hợp (điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 

số 08/2019/TT-BTP). 

- Việc phối hợp thông qua họp liên ngành được thực hiện như sau (khoản 3 

Điều 7 Thông tư số 08/2019/TT-BTP): 

+ Cơ quan tổ chức cuộc họp phải chuẩn bị tài liệu cuộc họp và gửi trước cho 

các cơ quan được mời tham gia cuộc họp. Cơ quan được mời có trách nhiệm cử đại 

diện theo đúng yêu cầu. Đại diện được cử có trách nhiệm chuẩn bị ý kiến và tài liệu 

theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, cơ quan tổ chức 

cuộc họp xây dựng, công bố và gửi biên bản cuộc họp cho các cơ quan tham gia 

cuộc họp; 

+ Ngoài các quy định tại điểm a khoản này, đối với phối hợp hướng dẫn 

nghiệp vụ thì tài liệu cuộc họp còn phải có tóm tắt nội dung vụ viẹc, trong đó, nêu rõ 

vấn đề cần hướng dẫn nghiệp vụ, quan điểm của cơ quan đề nghị phối hợp đối với 

vụ việc. 

- Trên cơ sở nội dung trao đổi bằng văn bản hoặc ý kiến trao đổi tại cuộc họp 

liên ngành, cơ quan đề nghị phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Văn 

bản này được gửi cho cơ quan đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ và các cơ quan có liên 

quan (khoản 4 Điều 7 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 
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1.5. Một số vấn đề cần lưu ý về kỹ năng thực hiện 

Về tính đầy đủ của thông tin, để có thể hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác 

BTNN thì cơ quan QLNN về công tác BTNN phải có đầy đủ thông tin và thông tin 

phải bảo đảm chính xác, có nguồn gốc rõ ràng. Chính vì vậy, khi nhận được đề nghị 

hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ, nếu chưa đầy đủ tài liệu, thông tin, cơ quan cơ quan 

QLNN vê công tác BTNN cần yêu cầu cơ quan đề nghị hướng dẫn cung cấp đầy đủ 

thông tin, tài liệu chính xác có nguồn gốc rõ ràng. 

Ví dụ: Sở TN&MT tỉnh Q có công văn đề nghị cơ quan cơ quan QLNN về 

công tác BTNN hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác BTNN, trong đó, phản ánh 

việc cơ quan mình đang tiến hành xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với ông O là 

chuyên viên của Sở do có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại cho bà XL và đề 

nghị hướng dẫn nghiệp vụ xác định mức hoàn trả đối với ông O. Quá trình xem xét, 

nghiên cứu Công văn đề nghị và hồ sơ gửi kèm, cơ quan QLNN về công tác BTNN 

nhận thấy Sở TN&MT tỉnh Q chưa cung cấp được giấy tờ, tài liệu chứng minh việc 

đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho bà XL. Tài liệu duy nhất phản ánh 

thông tin về số tiền bồi thường là Quyết định giải quyết bồi thường đã có hiệu lực 

pháp luật của Sở TN&MT tỉnh Q. Tuy nhiên, cơ quan cơ quan QLNN về công tác 

BTNN vẫn tiến hành hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ xác định trách nhiệm hoàn trả 

và mức hoàn trả của ông O cho Sở TN&MT tỉnh Q. Như vậy, trong trường hợp này, 

cơ quan cơ quan QLNN về công tác BTNN chưa bảo đảm tính đầy đủ của thông tin 

khi hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ xác định trách nhiệm hoàn trả vì để có cơ sở 

hướng dẫn thì cần phải yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Q cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng 

minh việc đã chi trả xong tiền bồi thường cho bà XL. 

Về tính cụ thể của nội dung hướng dẫn, theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

08/2019/TT-BTP thì việc hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện bằng văn bản, văn 

bản hướng dẫn nghiệp vụ phải nêu rõ căn cứ pháp luật và các nội dung hướng dẫn. 

Vì vậy, việc hướng dẫn nghiệp vụ không được trả lời chung chung, phải bảo đảm 

tính cụ thể, rõ ràng, một nghĩa để cơ quan đề nghị hướng dẫn có thể hiểu chính xác, 

bảo đảm thuận lợi trong quá trình thực hiện. 

Vỉ dụ: Sở XD tỉnh B gửi Công văn đề nghị hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ 

công tác BTNN, trong đó, Sở XD tỉnh B phản ánh mình có khó khăn trong việc xác 

định thẩm quyền xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với ông C - nguyên giám đốc Sở 

XD tỉnh B. Cơ quan QLNN về công tác BTNN đã hướng dẫn Sở XD tỉnh B rằng Sở 

XD tinh B cần căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 66 của Luật đề xác định thẩm 

quyền xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với ông C. Như vậy, cơ quan QLNN về 

công tác BTNN chưa bảo đảm tính cụ thể của nội dung hướng dẫn. 

2. Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về TNBTCNN 

“Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về TNBTCNN” là việc Bộ 

Tư pháp có ý kiến về những đề xuất, kiến nghị của cơ quan, tô chức, cá nhân không 

liên quan đến vụ việc BTNN. 

2.1. Nội dung giải đáp vướng mắc 

Nội dung giải đáp vướng mắc bao gồm: quyền và nghĩa vụ của người YCBT, 
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người thi hành công vụ gây thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi 

thường; GQYCBT; đề nghị cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường; xác 

định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; quản lý nhà 

nước về công tác BTNN (khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2019/TT- BTP). 

2.2. Hình thức giải đáp vướng mắc 

Việc giải đáp vướng mắc được thực hiện bằng văn bản đối với đề nghị bằng 

văn bản hoặc được thực hiện trực tiếp trên cổng Thông tin điện tử hoặc hòm thư 

điện tử đối với đề nghị giải đáp thông qua Cổng Thông tin điện tử hoặc hòm thư 

điện tử. Văn bản giải đáp vướng măc phải nêu rõ căn cứ pháp luật và các nội dung 

giải đáp vướng mắc (khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2019/TT- BTP). 

2.3. Phối hợp và hình thức, trình tự thực hiện phối hợp giải đáp vướng mắc 

a) Phối hợp giải đáp vướng mắc 

Bộ Tư pháp chủ động thực hiện giải đáp vướng mắc. Trong trường hợp cần 

thông nhất nội dung trước khi giải đáp vướng mắc thì Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp 

với TAND tôi cao, VKSND tối cao và các Bộ có liên quan giải đáp vướng mắc đối 

với những đề xuất, kiến nghị có liên quan đến việc áp dụng pháp luật về TNBTCNN 

trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của TAND tối cao, VKSND tối cao 

hoặc các Bộ (Khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

b) Hình thức, trình tự thực hiện phối hợp giải đáp vướng mắc 

Việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc 

họp liên ngành để thống nhất nội dung trước khi giải đáp vướng mắc (khoản 1 Điều 

7 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

Việc phối hợp thông qua trao đổi ý kiến bằng văn bản: cơ quan đề nghị phối 

hợp phải gửi cho cơ quan được đề nghị những đề xuất, kiến nghị giải đáp vướng 

mắc và quan điểm của mình đối với những đề xuất, kiến nghị đó. Cơ quan được đề 

nghị có trách nhiệm trả lời theo đúng yêu cầu của cơ quan đề nghị phối hợp (điểm b 

khoản 2 Điều 7 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

Việc phối hợp thông qua họp liên ngành: Cơ quan tổ chức cuộc họp phải 

chuẩn bị tài liệu cuộc họp và gửi trước cho các cơ quan được mời tham gia cuộc 

họp. Cơ quan được mời có trách nhiệm cử đại diện theo đúng ỵêu cầu. Đại diện 

được cử có trách nhiệm chuẩn bị ý kiến và tài liệu theo yêu cầu của cơ quan tổ chức 

cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, cơ quan tổ chức cuộc họp xây dựng, công bố và gửi 

biên bản cuộc họp cho các cơ quan tham gia cuộc họp (điểm a khoản 3 Điều 7 

Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

Trên cơ sở nội dung trao đổi bằng văn bản hoặc ý kiến trao đổi tại cuộc họp 

liên ngành, cơ quan đề nghị phối hợp xây dựng văn bản giải đáp vướng mắc. Văn 

bản này được gửi cho cơ quan đề nghị giải đáp vướng mắc và các cơ quan có liên 

quan (khoản 4 Điều 7 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

3. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường 

“Xác định cơ quan giải quyết bồi thường” là việc cơ quan quản lý nhà nước 
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về công tác BTNN theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại hoặc theo yêu cầu 

của các cơ quan có liên quan đến trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc 

nhiều cơ quan cùng gây thiệt hại mà giữa các cơ quan đó không có sự thống nhất về 

cơ quan GQBT. 

3.1. Thẩm quyền xác định cơ quan giải quyết bồi thường 

a) Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ xác định cơ quan giải quyết 

bồi thường đối với các trường hợp: 

- Không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 

có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan trung ương cung gây thiệt hại 

hoặc trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc cơ quan trung ương và cơ 

quan địa phương cùng gây thiệt hại hoặc trường hợp có nhiều người thi hành công 

vụ thuộc nhiều cơ quan địa phương cùng gây thiệt hại mà các cơ quan địa phương 

đó thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau (điểm a khoản 1 Điều 

32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Cơ quan nhà nước ở Trung ương bị giải thể theo quyết định của Quốc hội, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (điểm b khoản 1 

Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định cơ quan giải quyết bồi thường đối với 

các trường hợp sau đây: 

- Không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 

có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan trong phạm vi quản lý của địa 

phương mình cùng gây thiệt hại (điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định sô 

68/2018/NĐ-CP). 

- Cơ quan nhà nước ở địa phương bị giải thể theo quyết định của Quốc hội, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (điểm b khoản 2 

Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

3.2. Thực hiện xác định cơ quan giải quyết bồi thường 

Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định việc xác định cơ 

quan giải quyết bồi thường được thực hiện như sau: 

- Cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN tổ chức họp với các cơ quan 

có liên quan để xác định cơ quan GQBT. 

- Trường hợp các cơ quan thống nhất được cơ quan GQBT thì cơ quan quản 

lý nhà nước về công tác BTNN ban hành văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi 

thường. 

- Trường hợp các cơ quan không thống nhất được cơ quan GQBT thì cơ quan 

quản lý nhà nước về công tác BTNN quyết định một trong số các cơ quan có liên 

quan là cơ quan GQBT và ban hành văn bản xác định cơ quan GQBT. 

3.3. Một số vấn đề cần lưu ý về kỹ năng thực hiện 

Về bảo đảm tính hợp pháp, việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường phải 

bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong đó, 
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phải căn cứ các quy định từ các Điều 33 đến Điều 40 Luật TNBTCNN năm 2017 để 

xác định cơ quan GQBT. 

Về bảo đảm tính cụ thể, việc xác định cơ quan GQBT của cơ quan QLNN về 

công tác BTNN phải chỉ rõ đích danh cơ quan nào là cơ quan GQBT, không được 

chung chung. Như vậy, người bị thiệt hại sau khi được xác định cơ quan nào là cơ 

quan GQBT thì có thể thực hiện được ngay quyền YCBT của mình. 

Về bảo đảm tỉnh đầy đủ của thông tin, để có thể xác định được cơ quan 

GQBT thì cơ quan QLNN về công tác BTNN phải có đầy đủ thông tin và thông tin 

phải bảo đảm chính xác, có nguồn gốc rõ ràng. Nếu chưa có đầy đủ tài liệu, thông 

tin cần thiết thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường sẽ yêu cầu cơ 

quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu chính xác có 

nguồn gốc rõ ràng. Trường hợp cần thiết, kịp thời có văn bản đề nghị cơ quan quản 

lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước cấp trên hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

BTNN. Đơn cử, trong vụ việc của bà H.T.D.T tại tỉnh ĐL, sau khi nhận được văn 

bản đề nghị của người YCBT, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp để được 

hướng dẫn nghiệp vụ.  

 4. Hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi 

thường 

4.1. Nội dung, trách nhiệm và phối hợp thực hiện hỗ trợ người bi thiệt hại 

thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 

a) Nội dung hỗ trợ 

Điều 4 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định các nội dung hỗ trợ người bị 

thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước bao gồm: 

- Đối tượng được bồi thường; 

- Thời hiệu YCBT; 

- Quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại; 

- Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường; 

- Căn cứ xác định TNBTCNN; 

- Phạm vi TNBTCNN; 

- Thiệt hại được bồi thường; 

- Hồ sơ YCBT; 

- Việc tạm ứng kinh phí bồi thường; 

- Trình tự, thủ tục GQYCBT tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại; 

- Phục hồi danh dự; 

- Việc chi trả tiền bồi thường. 

- Các nội dung liên quan khác về thủ tục YCBT. 
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b) Trách nhiệm hỗ trợ 

Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT- BTP quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp 

(Cục Bồi thường nhà nước giúp Bộ Tư pháp thực hiện) trong việc hỗ trợ người bị 

thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước như sau: 

- Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước đối với vụ 

việc đã có văn bản làm căn cứ YCBT theo các nội dung sau: Quyền và nghĩa vụ của 

người bị thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường; trình tự, thủ tục 

GQYCBT tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; phục 

hồi danh dự; việc chi trả tiền bồi thường (khoản 1 Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT- 

BTP).  

- Cung cấp thông tin về TNBTCNN cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu hỗ trợ 

về vụ việc của cá nhân, tổ chức; cung cấp thông tin về việc GQYCBT theo yêu cầu 

của người bị thiệt hại liên quan đến vụ việc YCBT của mình; có ý kiến bằng văn 

bản đối với cơ quan có thẩm quyền để việc thực hiện thủ tục GQYCBT đúng quy 

định của pháp luật về TNBTCNN theo yêu cầu của người bị thiệt hại liên quan đến 

vụ việc YCBT của mình (khoản 1 Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT-BTP). 

c) Trách nhiệm phối hợp thực hiện hỗ trợ 

Khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định trách 

nhiệm phối hợp thực hiện hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT như sau: 

Trong trường hợp cần thống nhất nội dung hỗ trợ thì Bộ Tư pháp chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT 

nhà nước như sau: 

- Phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao và các Bộ có liên quan hỗ trợ 

người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước trong hoạt động quản lý hành 

chính và THADS; 

- Phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 

hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước trong hoạt động 

THAHS; 

- Phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ người bị thiệt hại thực 

hiện thủ tục YCBT nhà nước trong hoạt động tố tụng; 

- Bộ Tư pháp kiến nghị TAND tối cao, VKSND tối cao chỉ đạo TAND, 

VKSND các cấp phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác hướng 

dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước theo thẩm quyền.  

 4.2. Nội dung, trách nhiệm và phối họp thực hiện hướng dẫn người bị thiệt hại 

thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 

 a) Nội dung hướng dẫn 

Điều 6 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định việc hướng dẫn người bị thiệt 

hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước được thực hiện đối với vụ việc đã có văn bản 

làm căn cứ YCBT. 
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Nội dung hướng dẫn bao gồm: 

- Quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại; 

- Trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường; 

- Trình tự, thủ tục GQYCBT tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công 

vụ gây thiệt hại; 

- Phục hồi danh dự; 

- Việc chi trả tiền bồi thường. 

b) Trách nhiệm hướng dẫn 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục 

YCBT nhà nước trong phạm vi địa phương mình. 

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ này (khoản 2 

c) Điều 7 Thông tư số 09/2019/TT-BTP). 

Trách nhiệm phối hợp thực hiện hướng dẫn 

Khoản 1 và khoản 3 Điều 8 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định trách 

nhiệm phối hợp thực hiện hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT như sau: 

Trong trường hợp cần thống nhất nội dung hướng dẫn thì Sở Tư pháp chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục 

YCBT nhà nước như sau: 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan THADS cấp tỉnh có liên quan 

hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước trong hoạt động 

quản lý hành chính và THADS; 

- Phối hợp với TAND cấp tỉnh, VKSND cấp tỉnh, cơ quan công an cấp tỉnh 

hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước trong hoạt động tố 

tụng và THAHS. 

4.3. Cách thức hỗ trợ, hướng dẫn 

a)  Căn cứ và hình thức hỗ trợ, hướng dẫn 

- Việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước 

căn cứ vào văn bản yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn của người bị thiệt hại. 

Trường hợp người bị thiệt hại trình bày trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hỗ 

trợ, hướng dẫn thì người tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn người bị thiệt hại viết 

văn bản yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn hoặc ghi lại nội dung yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn 

bằng văn bản và yêu cầu người bị thiệt hại ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn 

bản (khoản 1 Điều 9 Thông tư số 09/2019/TT-BTP). 

-Việc hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện bằng các hình thức: Hỗ trợ, hướng dẫn 

bằng văn bản; Hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại (khoản 2 Điều 9 

Thông tư số 09/2019/TT-BTP). 

b) Tiếp nhận văn bản yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn 
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Điều 10 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định việc tiếp nhận văn bản yêu 

cầu hỗ trợ, hướng dẫn như sau: 

- Ngay sau khi nhận được văn bản yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn và các tài liệu, 

giấy tờ có liên quan đến việc YCBT (nếu có), cơ quan có thẩm quyên hỗ trợ, hướng 

dẫn vào sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn. 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày vào sổ tiếp nhận, xử lý yêu cầu 

hỗ trợ, hướng dẫn, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn cử người 

hỗ trợ, hướng dẫn.  

c) Từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn 

 1. Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định việc từ chối yêu 

cầu hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện trong các trường họp sau đây: 

+ Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước; 

+ Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không liên quan đến vụ việc YCBT của người bị 

thiệt hại; 

+ Vụ việc có yêu cầu hướng dẫn nhưng chưa có văn bản làm căn cứ YCBT; 

+ Vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn đã được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, 

hướng dẫn nhưng người bị thiệt hại tiếp tục yêu cầu cơ quan đó hỗ trợ, hướng dẫn 

mà vụ việc không có thêm tình tiết mới; 

+ Vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không thuộc trách nhiệm của cơ quan có 

thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn; 

+ Vụ việc bị đình chỉ GQYCBT theo quy định tại Điều 51 của Luật 

TNBTCNN năm 2017; 

+ Người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không phải là: (i) Người bị thiệt hại; 

người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ 

chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại 

diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện 

theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự; (ii) cá nhân, pháp nhân được 

những người nêu trên (i) ủy quyền thực hiện việc yêu câu hỗ trợ, hướng dẫn. 

2. Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định việc chấm dứt hỗ 

trợ, hướng dẫn được thực hiện trong những trường hợp sau đây: 

+ Người bị thiệt hại rút yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn; 

+ Người bị thiệt hại chết mà không có người thừa kế; 

+ Người bị thiệt hại không cung cấp giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc 

YCBT khi có yêu cầu; 

+ Trong quá trình thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn mà vụ việc bị đình chỉ 

GQYCBT theo quy định tại Điều 51 của Luật TNBTCNN. 

3. Trường hợp từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực 
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hiện thủ tục YCBT nhà nước thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có một 

trong các căn cứ nêu tại mục (1) và (2) trên, cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng 

dẫn phải có văn bản thông báo về việc từ chối, chấm dứt hỗ trợ hướng dẫn cho 

người bị thiệt hại trong đó nêu rõ lý do. 

Trường hợp từ chối hỗ trợ, hướng dẫn do vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn 

không thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn thì trong 

thông báo từ chối còn phải có nội dung hướng dẫn người bị thiệt hại đến cơ quan có 

thẩm quyền để được giải quyết (khoản 3 Điều 11 Thông tư số 09/2019/TT-BTP). 

a) Trình tự hỗ trợ, hướng dẫn 

Điều 12 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định trình tự hỗ trợ, hướng dẫn 

người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước như sau: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cử, người hỗ trợ, hướng dẫn 

thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà 

nước theo trình tự sau đây: 

(1) Lập báo cáo về vụ việc; 

(2) Phân loại vụ việc thuộc các lĩnh vực phát sinh trách nhiệm BTNN; 

(3) Nghiên cứu, đề xuất giải quyết đối với yêu cầu hồ trợ, hướng dẫn như 

sau: 

 - Trường hợp yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc thẩm quyền cơ quan mình và 

đúng đối tượng được hỗ trợ, hướng dẫn quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 

Thông tư số 09/2019/TT-BTP thì báo cáo và trình Thủ trưởng cơ quan có thẩm 

quyền hỗ trợ, hướng dẫn ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc tổ chức hỗ trợ, 

hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 

09/2019/TT-BTP; 

 - Trường hợp yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn cần thống nhất nội dung hỗ trợ, 

hướng dẫn với các cơ quan có trách nhiệm phối hợp quy định tại Điều 8 Thông tư 

số 09/2019/TT-BTP thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng 

dẫn thực hiện phối hợp theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 09/2019/TT-BTP; 

 - Trường hợp yêu cầu hỗ trợ có khó khăn, vướng mắc trong quá trình YCBT, 

quá trình giải quyết bồi thường thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hỗ 

trợ yêu cầu cơ quan đang giải quyết bồi thường cung cấp thông tin bằng văn bản về 

tình hình giải quyết vụ việc hoặc thực hiện đôn đốc theo thẩm quyền hoặc kiến nghị 

cơ quan có thẩm quyền đôn đốc cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc giải 

quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật; 

 - Trường hợp yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn có đủ căn cứ từ chối, chấm dứt hỗ 

trợ, hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 

09/2019/TT-BTP thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn 

ban hành văn bản thông báo về việc từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn. 

b) Thực hiện phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn 

Điều 13 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định thực hiện phối hợp hỗ trợ, 
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hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước như sau: 

- Việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi ý kiến bàng văn bản hoặc 

họp liên ngành để thống nhất nội dung trước khi hỗ trợ, hướng dẫn. 

- Trường hợp việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đối ý kiến băng 

văn bản, cơ quan đề nghị phối hợp phải có tài liệu tóm tắt nội dung vụ việc, trong 

đó, nêu rõ vấn đề cần hỗ trợ, hướng dẫn, thời hạn có ý kiến và quan điểm của mình 

đối với vụ việc, đồng thời gửi các tài liệu, giấy tờ liên quan đến vụ việc cho cơ quan 

được đề nghị phối hợp. Cơ quan được đề nghị phối hợp có trách nhiệm trả lời theo 

đúng yêu cầu của cơ quan đề nghị phôi hợp. 

- Trường hợp việc phối hợp được thực hiện thông qua họp liên ngành, cơ 

quan tổ chức cuộc họp phải chuẩn bị tài liệu cuộc họp và gửi trước cho các cơ quan 

được mời tham gia cuộc họp. Tài liệu cuộc họp phải có tóm tắt nội dung vụ việc, 

trong đó, nêu rõ vấn đề cần hỗ trợ, hướng dẫn, quan điểm của mình đối với vụ việc. 

Cơ quan được mời tham gia cuộc họp có trách nhiệm cử đại diện theo đúng yêu cầu. 

Đại diện được cử tham gia cuộc họp có trách nhiệm chuyển bị ý kiến và tài liệu theo 

yêu cầu của cơ quan, tổ chức cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, cơ quan tổ chức cuộc 

họp phải xây dựng, công bố và gửi biên bản cuộc họp cho các cơ quan tham gia 

cuộc họp. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thống nhất được nội dung hỗ trợ, 

hướng dẫn thì cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hỗ trợ, hướng dẫn. 

c) Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp 

(1) Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định thực hiện hỗ 

trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước 

được thực hiện đối với các vụ việc sau đây: 

 - Vụ việc quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

TNBTCNN; 

 - Vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình YCBT và GQYCBT. 

(2) Người hỗ trợ, hướng dẫn đề xuất Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tổ 

chức thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại theo trình tự 

như sau: 

- Cử nhóm công tác thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn; 

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu để thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn; 

- Có văn bản thông báo cho người bị thiệt hại về thời gian, địa điểm tổ chức 

hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp; 

- Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại; 

 - Lập biên bản nội dung hỗ trợ, hướng dẫn; Biên bản phải có đầy đủ chữ ký 

hoặc điểm chỉ của những người tham gia hồ trợ, hướng dẫn, người bị thiệt hại và 

phải giao cho người bị thiệt hại 01 bản; 
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 - Ban hành văn bản hỗ trợ, hướng dẫn; 

 - Báo cáo kết quả hỗ trợ, hướng dẫn. 

(3) Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại thuộc trách nhiệm 

của Bộ Tư pháp được thực hiện tại trụ sở Bộ Tư pháp hoặc trụ sở Sở Tư pháp địa 

phương nơi phát sinh yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn. 

Việc hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại thuộc trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh được thực hiện tại trụ sở Sở Tư pháp hoặc nơi cư trú của người bị 

thiệt hại. 

(4) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc hỗ trợ, hướng 

dẫn trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền phải ban hành văn bản hỗ trợ hướng dẫn. 

(5) Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại được thực hiện 

theo kế hoạch hằng năm về công tác BTNN do Bộ Tư phẩp, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành. 

d) Gửi văn bản và lưu trữ hồ sơ hỗ trợ, hướng dẫn 

Điều 15 Thông tư số 09/2019/TT-BTP quy định việc gửi văn bản và lưu trữ 

hồ sơ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà nước như 

sau: 

- Ngay sau khi ban hành văn bản hỗ trợ, hướng dẫn, cơ quan có thẩm quyền 

phải gửi văn bản hỗ trợ, hướng dẫn qua thư điện tử hoặc dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tiếp cho người bị thiệt hại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). 

- Hồ sơ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT nhà 

nước được lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

4. Một số vấn đề cần lưu ý về kỹ năng thực hiện 

Về phạm vi hỗ trợ, hướng dẫn, theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 

và Thông tư số 09/2019/TT-BTP thì cơ quan QLNN về công tác BTNN chỉ hỗ trợ, 

hướng dẫn “người bị thiệt hại” thực hiện thủ tục YCBT nhà nước. 

Về bảo đảm tính đầy đủ của thông tin, để có thể hỗ trợ, hướng dẫn người bị 

thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT đúng quy định thì đòi hỏi cơ quan QLNN về công 

tác BTNN phải có đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung vụ việc và tình hình giải 

quyết bồi thường của các cơ quan có thẩm quyền và thông tin phải bảo đảm chính 

xác, có nguồn gốc rõ ràng. Chính vì vậy, khi có yêu cầu hỗ trợ thực hiện thủ tục 

YCBT, nếu chưa đầy đủ tài liệu, thông tin, cơ quan QLNN về công tác BTNN cần 

yêu cầu người đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu chính 

xác có nguồn gốc rõ ràng. 

Ví dụ: ông D là người bị thiệt hại do bị Ủy ban nhân dân huyện E thu hồi đất 

trái pháp luật và ông D có đơn đề nghị cơ quan QLNN về công tác BTNN hỗ trợ 

thực hiện thủ tục YCBT. Trong đó, ông D nêu rõ mong muốn của mình là YCBT 

của mình phải do đích danh Ủy ban nhân dân huyện E giải quyết chứ ông D không 

muốn GQBT tại Tòa án theo thủ tục tố tụng. Qua kiểm tra đơn và hồ sơ gửi kèm, cơ 

quan QLNN nhận thấy, ông D chưa cung cấp được văn bản làm căn cứ YCBT trong 
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hoạt động quản lý hành chính liên quan đến việc Ủy ban nhân dân huyện E thu hồi 

đất trái pháp luật như thông tin mà ông D cung cấp. Do đó, cơ quan QLNN về công 

tác BTNN đã yêu cầu ông D cung cấp văn bản làm căn cứ YCBT để có cơ sở hỗ trợ 

ông D thực hiện đúng pháp luật thủ tục YCBT tại cơ quan trực tiếp quản lý người 

thi hành công vụ gây thiệt hại. Trong trường hợp này, cơ quan QLNN về công tác 

BTNN đã bảo đảm tính đầy đủ của thông tin đối với hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn 

thực hiện thủ tục YCBT. 

5. Theo dõi công tác BTNN 

“Theo dõi công tác BTNN” là việc cơ quan quản lý nhà nước về công tác 

BTNN thực hiện việc nắm bắt thông tin đối với các vụ việc YCBT, giải quyết bồi 

thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

5.1. Nội dung theo dõi 

Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định việc theo dõi thực 

hiện công tác BTNN được thực hiện đối với các nội dung sau đây: 

- Giải quyết YCBT. 

- Tham gia tố tụng của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây 

thiệt hại trong vụ án dân sự về TNBTCNN, vụ án hình sự hoặc vụ án hành chính có 

nội dung GQYCBT. 

- Cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường của cơ quan tài chính có 

thẩm quyền và cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

- Xác định và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây 

thiệt hại. 

- Xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại của cơ quan trực tiếp quản 

lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

- Quản lý nhà nước về công tác BTNN. 

5.2. Căn cứ và hình thức thực hiện theo dõi 

a) Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định các căn cứ thực 

hiện theo dõi công tác BTNN bao gồm: 

- Báo cáo về việc GQYCBT, xác định trách nhiệm hoàn trả và việc xử lý kỷ 

luật người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

- Báo cáo việc thực hiện công tác BTNN. 

- Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án dân sự, hình sự, hành 

chính có nội dung giải quyết bồi thường. 

- Quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại. 

- Đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc hoặc đề nghị hỗ trợ, 

hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT. 

- Kết quả hoạt động kiểm tra, thanh tra công tác BTNN. 
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- Thông tin báo chí về công tác BTNN. 

- Khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về công 

tác BTNN. 

- Căn cứ khác có thông tin liên quan đến công tác BTNN. 

b) Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định các hình thức thực 

hiện theo dõi như sau: 

- Lập danh mục vụ việc GQYCBT. 

- Yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường báo cáo về việc GQYCBT, thực hiện 

trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ. 

5.3. Lập danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường 

Điều 10 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định trách nhiệm của các cơ quan 

trong việc lập danh mục vụ việc GQYCBT, như sau: 

- Hằng năm, TAND tối cao, VKSND tối cao lập danh mục vụ việc GQYCBT 

thuộc trách nhiệm giải quyết của TAND tối cao, VKSND tối cao, Tòa án quân sự 

trung ương, Viện kiểm sát quân sự trung ương, TAND cấp cao, VKSND cấp cao, cơ 

quan Điều tra thuộc VKSND tối cao. 

- Hằng năm, các Bộ lập danh mục vụ việc GQYCBT thuộc trách nhiệm giải 

quyết của Bộ, Tổng cục, Cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân, có tài khoản 

riêng thuộc Bộ theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của các Bộ. 

- Hằng năm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh mục vụ việc GQYCBT mà cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trụ sở chính tại địa 

phương mình là cơ quan giải quyết bồi thường hoặc là bị đom, bị đơn dân sự, người 

bị kiện trong vụ án dân sự, vụ án hình sự hoặc vụ án hành chính có nội dung giải 

quyết bồi thường. 

- Danh mục vụ việc GQYCBT được gửi kèm theo báo cáo việc thực hiện 

công tác BTNN về Bộ Tư pháp. 

5.4. Yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường báo cáo về việc giải quyết yêu cầu 

bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ 

- Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ quan giải quyết bồi thường là TAND tối cao, 

VKSND tối cao, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về việc GQYCBT thực 

hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ theo quy định tại 

điểm h khoản 2 Điều 73 của Luật (khoản 1 Điều 11 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

 - Bộ Tư pháp đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao, các Bộ hoặc ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan giải quyết bồi thường thuộc phạm vi quản lý của 

mình báo cáo về Bộ Tư pháp về việc GQYCBT, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và 

xử lý kỷ luật người thi hành công vụ theo quy định tại điểm h khoản Điều 73 của 

Luật (khoản 2 Điều 11 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

 - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường tại địa 
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phương báo cáo về việc GQYCBT, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật 

người thi hành công vụ theo quy định tại điểm e khoản 3 Điêu 73 của Luật (khoản 3 

Điều 11 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

 5.5. Trách nhiệm gửi văn bản trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và 

xác định trách nhiệm hoàn trả cho cơ quan quản lý nhà nước 

 a) Trong quá trình GQYCBT và xác định trách nhiệm hoàn trả, cơ quan trực 

tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm gửi cơ quan quản lý 

nhà nước các văn bản quy định tại khoản 7 Điều 15, khoản 4 Điều 43, khoản 5 Điều 

48, khoản 3 Điều 49, khoản 4 Điều 50, khoản 3 Điều 51 và khoản 4 Điều 66 của 

Luật (khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2019/TT-BTP). 

 b) Việc gửi văn bản trong quá trình GQYCBT và xác định trách nhiệm hoàn 

trả được thực hiện như sau (khoản 2 Điều 12 Thông tư sô 08/2019/TT- BTP): 

 - Cơ quan giải quyết bồi thường quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, k 

khoản 3 Điều 19 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm gửi Bộ Tư pháp; 

 - Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, cơ quan hành chính cấp 

tỉnh, cấp huyện và cơ quan hành chính cấp xã có trách nhiệm gửi Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và Bộ Tư pháp. 

5.6. Một số vấn đề cần lưu ý về kỹ năng thực hiện 

Về bảo đảm tính toàn diện của hoạt động theo dõi: 

- Tính toàn diện về nội dung theo dõi: Nhằm đáp ứng được yêu cầu của hoạt 

động quản lý nhà nước về công tác BTNN theo quy định của Luật TNBTCNN năm 

2017, thì hoạt động theo dõi phải bảo đảm được tính toàn diện về nội dung theo dõi. 

Đơn cử như việc nắm bắt về tình hình GQYCBT, cơ quan quản lý nhà nước 

cần phải nắm bắt được trong phạm vi quản lý của mình phát sinh bao nhiêu vụ việc 

YCBT; bao nhiêu vụ việc được thụ lý, bao nhiêu vụ việc không được thụ lý và lý 

do vì sao; diễn biến quá trình giải quyết bồi thường; diễn biến việc cấp phát kinh 

phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại. 

- Tính toàn diện về đối tượng theo dõi 

Trước đây, theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 hoạt động quản lý 

nhà nước về công tác BTNN trong các lĩnh vực được giao cho nhiều cơ quan thực 

hiện. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật TNBTCNN năm 2017, cơ quan quản 

lý nhà nước về công tác BTNN thực hiện thống nhất quản lý công tác BTNN trong 

cả 03 lĩnh vực hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Do đó, khi 

thực hiện hoạt động theo dõi, các cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN lưu 

ý cần phải phối hợp với các cơ quan trong cả 03 lĩnh vực quản lý hành chính, tố 

tụng và thi hành án để thực hiện hoạt động theo dõi, như vậy mới thực hiện được 

hoạt động theo dõi toàn diện tới các đối tượng là các cơ quan nhà nước trong tất cả 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Ví dụ: Để theo dõi, nắm bắt được tình hình công tác BTNN trên địa bàn tỉnh, 
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Ủy ban nhân dân tỉnh A cần phối hợp với TAND tỉnh A, VKSND tỉnh A các cơ 

quan ngành dọc đóng tại địa phương... để nắm được toàn diện đối tượng theo dõi 

trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trong pham vi địa bàn 

tỉnh. 

Về bảo đảm tính đa dạng và tính có kiềm chứng của thông tin đầu vào phục 

vụ hoạt động theo dõi, có thể nói, có rất nhiều nguồn thông tin để phục vụ cho hoạt 

động theo dõi công tác BTNN. Bên cạnh đó, mỗi nguồn thông tin có thể phản ánh 

những khía cạnh khác nhau của vụ việc YCBT và GQBT. Chính vì vậy, cơ quan 

QLNN về công tác BTNN cần thu thập thông tin một cách đa dạng từ nhiều nguồn 

khác nhau, với việc tiếp cận thông tin này sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm 

chứng được thông tin đó với nhau để bảo đảm tính xác thực, khách quan và toàn 

diện của thông tin thu nhập được. 

Ví dụ: Để bảo đảm tính đa dạng của thông tin, cơ quan QLNN về công tác 

BTNN có thể căn cứ vào các nguồn như: các văn bản mà cơ quan GQBT có trách 

nhiệm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN trong quá trình GQBT; 

báo cáo về việc GQBT, xác định trách nhiệm hoàn trả và việc xử lý kỷ luật người 

thi hành công vụ gây thiệt hại theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công 

tác BTNN; quá trình tham gia vào hoạt động xác minh thiệt hại theo đề nghị của cơ 

quan GQBT; quá trình tham gia vào hoạt động thương lượng việc bồi thường tại cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; báo cáo thống kê định 

kỳ hoặc báo cáo thống kê theo yêu cầu về công tác BTNN; khiếu nại, tố cáo hoặc 

hình thức đơn thư khác của cá nhân, tổ chức; thông tin báo chí về công tác BTNN; 

yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục YCBT của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; 

đề nghị của cơ quan GQBT về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác BTNN; đề nghị 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp 

luật về TNBTCNN... 

Về  đảm bảo tính thường xuyên, liên tục trong hoạt động theo dõi công tác 

BTNN 

Công tác BTNN là một hoạt động rất đặc thù, theo đó, hoạt động GQYCBT 

của các cơ quan Nhà nước không phải là một nhiệm vụ thường xuyên mà nó chỉ 

phát sinh khi có sai phạm và có YCBT từ người bị thiệt hại. Tuy nhiên, quản lý nhà 

nước về công tác BTNN lại là hoạt động đòi hỏi tính thường xuyên, liên tục đặc biệt 

là công tác theo dõi. Bởi lẽ, như trên đã nêu giải quyết BTNN là hoạt động mang 

tính sự vụ, nếu không được theo dõi thường xuyên sẽ dễ bị bỏ sót thông tin, không 

nắm bắt được kịp thời khi có sự việc phát sinh. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước về 

công tác BTNN phải xác định nhiệm vụ theo dõi là một nhiệm vụ mang tính thường 

xuyên, liên tục. 

6.  Đôn đốc công tác BTNN 

“Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước” là việc cơ quan quản lý nhà nước 

về công tác BTNN yêu cầu một hoặc một số cơ quan thực hiện công tác BTNN 

đúng quy định của pháp luật vê TNBTCNN. 
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6.1. Nội dung đôn đốc 

Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định việc đôn đốc thực 

hiện công tác BTNN được thực hiện đối với các nội dung sau: 

- GQYCBT tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

- Phục hồi danh dự. 

- Cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường. 

 - Xác định và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây 

thiệt hại. 

 - Quản lý nhà nước về công tác BTNN. 

6.2. Trách nhiệm đôn đốc 

a) Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định Bộ Tư pháp 

(Cục Bồi thường Nhà nước giúp thực hiện) đôn đốc trong các trường hợp sau: 

 - Đôn đốc cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại là 

TAND tối cao, VKSND tối cao, các Bộ, các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông 

tin ở Trung ương theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

 - Đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao hoặc các Bộ đôn đốc cơ quan trực 

tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi quản lý của mình; 

 - Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đôn đốc cơ quan trực tiếp quản lý người 

thi hành công vụ gây thiệt hại theo quy định tại khoản 4 Điều này; 

 - Đôn đốc cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong 

trường hợp đã đề nghị đôn đốc theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản này mà 

cơ quan được đề nghị không đôn đốc hoặc đã đôn đốc mà cơ quan được đôn đốc 

không thực hiện nội dung đôn đốc. 

 - Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (Sở Tư pháp giúp thực hiện) đôn đốc đối với các cơ quan hành chính nhà 

nước, cơ quan tiến hanh tố tụng và cơ quan thi hành án ở địa phương. 

6.3. Căn cứ thực hiện đôn đốc 

Điều 14 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định các căn cứ thực hiện đôn đốc 

công tác bồi thường nhà nước bao gồm: 

- Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người YCBT, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan về hoạt động GQYCBT, cấp kinh phí bồi thường và chi trả 

tiền bồi thường hoặc xác định trách nhiệm hoàn trả. 

- Kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước, kiến nghị, yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

- Kết quả hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc, theo dõi, kiểm tra, thanh 

tra công tác BTNN, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục YCBT. 

- Quyết định giải quyết bồi thường hoặc bản án, quyết định của Tòa án về 
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GQYCBT có hiệu lực pháp luật. 

- Quyết định có liên quan về trách nhiệm hoàn trả. 

- Báo cáo việc thực hiện công tác BTNN của TAND tối cao, VKSND tối cao, 

các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Báo cáo về việc GQYCBT, xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi 

hành công vụ gây thiệt hại của cơ quan giải quyết bồi thường. 

6.4. Thực hiện đôn đốc và phối hợp đôn đốc  

a) Thực hiện đôn đốc 

Trên cơ sở các căn cứ đôn đốc quy định tại Thông tư này, cơ quan quản lý 

nhà nước có trách nhiệm đôn đốc cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đôn đốc. Việc đôn 

đốc được thực hiện bằng văn bản. Văn bản đôn đốc phải nêu rõ căn cứ pháp luật và 

nhiệm vụ công tác BTNN phải thực hiện (khoản 1 Điều 15 Thông tư số 

08/2019/TT-BTP). 

b) Phối hợp đôn đốc 

Khoản 2, 3 và 4 Điều 15 Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định việc phối 

hợp đôn đốc được thực hiện như sau: 

- Việc phối hợp thực hiện đôn đốc có thể được thực hiện thông qua đề nghị 

bằng văn bản hoặc đề nghị tổ chức cuộc họp liên ngành để thống nhất nội dung 

trước khi đôn đốc. 

- Trường hợp việc phối hợp thực hiện đôn đốc được thực hiện thông qua đề 

nghị bằng văn bản, cơ quan đề nghị phải nêu rõ căn cứ pháp luật và nhiệm vụ công 

tác BTNN cân đôn đốc thực hiện. Cơ quan nhận được đề nghị có trách nhiệm 

nghiên cứu, trả lời băng văn bản theo đúng yêu cầu của cơ quan đề nghị.  

Trong trường hợp thống nhất với đề nghị đôn đốc, cơ quan có thẩm quyền ra 

văn bản đôn đốc. Văn bản đôn đốc phải được gửi ngay cho cơ quan trực tiếp quản 

lý người thi hành công vụ gây thiệt hại và cơ quan đề nghị phối hợp đôn đốc. 

Trong trường hợp không thống nhất với đề nghị đôn đốc, cơ quan có thẩm 

quyền phải có văn bản trả lời cơ quan đề nghị, trong đó nêu quan điểm của mình và 

nêu rõ lý do không nhất trí với đề nghị đôn đốc. 

- Trường hợp việc phối hợp thực hiện đôn đốc được thực hiện thông qua họp 

liên ngành, cơ quan tổ chức cuộc họp phải chuẩn bị tài liệu cuộc họp và gửi trước 

cho các cơ quan được mời tham gia cuộc họp. Tài liệu cuộc họp phải có tóm tắt nội 

dung vụ việc, trong đó, nêu rõ việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy 

định của pháp luật của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại, nội dung công tác BTNN cần đôn đốc và kiên nghị cụ thể của mình. 

Cơ quan được mời tham gia cuộc họp có trách nhiệm cử đại diện theo đúng 

yêu cầu. Đại diện được cử tham gia cuộc họp có trách nhiệm chuẩn bị ý kiến và tài 

liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, cơ quan, tổ 

chức cuộc họp phải xây dựng, công bố và gửi biên bản cuộc họp cho các cơ quan 
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tham gia cuộc họp. 

Trong trường hợp thống nhất được nội dung đôn đốc, cơ quan tổ chức cuộc 

họp ra văn bản đề nghị đôn đốc và gửi cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Trên cơ 

sở văn bản đề nghị đôn đốc, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản đôn đốc theo quy 

định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 08/2019/TT-BTP. 

6.5. Một số vấn đề cần lưu ý về kỹ năng thực hiện 

Về bảo đảm tính thứ bậc trong thực hiện hoạt động đôn đốc, theo quy định 

của Luật TNBTCNN năm 2017 thì cơ quan GQBT có thê là bât kỳ cơ quan nào ở 

cả 4 cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Trong hệ thông tổ chức bộ máy nhà nước thì 

mỗi cấp, mỗi cơ quan nha nước lại có cơ quan cấp trên trực tiếp của mình. Chính vì 

vậy, để bảo đảm tính thứ bậc trong thực hiện hoạt động đôn đôc, cơ quan QLNN về 

công tác BTNN nên thực hiện việc kiến nghị đôn đốc công tác BTNN tới cơ quan 

cấp trên trực tiếp của cơ quan GQBT thay vì thực hiện việc đôn đốc ngay tới cơ 

quan GQBT. Chỉ trong trường hợp cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan GQBT đã 

đôn đốc mà việc thực hiện công tác BTNN vân không được thực hiện hoặc vẫn 

không bảo đảm tiên độ thì khi đó cơ quan QLNN về công tác BTNN mới trực tiếp 

đôn đốc. Điều này bảo đảm thống nhất nguyên tắc hành chính, đồng thời, bảo đảm 

việc nắm bắt thông tin và phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác 

bồi thường giữa cơ quan QLNN về công tác BTNN với các cơ quan có liên quan. 

Ví dụ: Ngày 16/7/2018, bà p bị ủy ban nhân dân xã I xử phạt vi phạm hành 

chính. Không đồng ý với quyết định đó, bà p đã khởi kiện vụ án hành chính và qua 

nhiều lần xét xử, ngày 31/12/2018, bà p đã có bản án hành chính đã có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án có thẩm quyền xác định việc ủy ban nhân dân xã I xử phạt vi 

phạm hành chính đối với bà p là trái pháp luật. Ngày 01/01/2019, Bà P có đơn yêu 

cầu ủy ban nhân dân xã I giải quyết như ủy ban nhân dân xã I không thụ lý YCBT 

của bà P vì cho rằng bản án hành chính của Tòa án không có cụm từ nào là cụm từ 

“bản án này là văn bản làm căn cứ yêu câu bồi thường”. Qua nắm bắt được tình 

hình này, ngày 10/01/2019, cơ quan QLNN về công tác BTNN đã có Công văn đề 

nghị ủy ban nhân dân huyện Y (Ủy ban nhân dân xã I thuộc phạm vi địa phương 

huyện Y thực hiện việc đôn đốc ủy ban nhân dân xã I phải thụ lý, giải quyết YCBT 

của bà P và ngày 15/01/2019, ủy ban nhân dân huyện Y đã có Công văn đôn đốc 

Ủy ban nhân dân xã I thụ lý, giải quyết YCBT của bà P. Tuy nhiên, Ủy ban nhân 

dân xã I vẫn không chịu thụ lý, giải quyết nên tới ngày 31/01/2019, cơ quan QLNN 

về công tác BTNN đã có Công văn đôn đốc Ủy ban nhân dân xã I phải thụ lý, giải 

quyết YCBT của bà P. 

Về bảo đảm tính đa dạng và tính có kiểm chứng của thông tin đầu vào phục 

vụ hoạt động đôn đốc, có thể nói, có rất nhiều nguồn thông tin để phục vụ cho hoạt 

động đôn đốc công tác BTNN. Bên cạnh đó, mỗi nguồn thông tin có thể phản ánh 

những khía cạnh khác nhau của vụ việc YCBT và GQBT. Chính vì vậy, cơ quan 

QLNN về công tác BTNN cần thu thập thông tin một cách đa dạng và kiểm chứng 

các thông tin đó với nhau để bảo đảm tính toàn diện của thông tin thu thập được. 

Ví dụ: để bảo đảm tính đa dạng của thông tin, cơ quan QLNN về công tác 
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BTNN có thể căn cứ vào các nguồn như: kết quả hoạt động theo dõi công tác 

BTNN; kết luận kiểm tra công tác BTNN của cơ quan QLNN về công tác BTNN; 

kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN; bản án, quyêt định về 

GQBT; khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; thông tin báo chí về công 

tác BTNN; yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục YCBT của cá nhân, tổ chức 

bị thiệt hại; đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác BTNN; đề nghị giải đáp vướng 

mắc trong việc áp dụng pháp luật về TNBTCNN. 
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PHẦN THỨ HAI 

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤGIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 

 

I. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VÀ QUYỀN YÊU 

CẰU BỒI THƯỜNG 

Điều 2 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định về người được bồi thường là “Cá 

nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công 

vụ gây ra thuộc phạm vi TNBTCNN”. Theo đó, người bị thiệt hại là cá nhân, tổ chức 

bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc 

phạm vi TNBTCNN sẽ là đối tượng được bồi thường theo quy định của pháp luật về 

TNBTCNN. 

Điều 5 Luật TNBTCNN năm 2017 về quyền YCBT đã quy định cụ thể những 

đối tượng có quyền YCBT theo hướng quy định rõ hơn từng nhóm đối tượng có 

quyền YCBT, cụ thể: 

(1) Những người đương nhiên có quyền YCBT, bao gồm: 

- Người bị thiệt hại (khoản 1 Điều 5); 

- Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại 

chết (khoản 2 Điều 5); 

- Tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn 

tại (khoản 2 Điều 5); 

- Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải 

có người đại diện theo pháp luật theo quy định của BLDS (khoản 3 Điêu 5). 

(2) Những người có quyền YCBT theo ủy quyền của những người đương 

nhiên có quyền YCBT (khoản 4 Điều 5). 

Những người này bao gồm các cá nhân, pháp nhân được những người đương 

nhiên có quyền YCBT ủy quyền để thực hiện quyền YCBT. 

Để xác định được người bị thiệt hại hoặc là người có quyền YCBT thì người 

đó phải có: 

- Giấy tờ chứng minh nhân thân; 

- Giấy tờ chứng minh mình có mối quan hệ với hành vi gây thiệt hại của 

người thi hành công vụ. 

Ví dụ: Trường hợp người đương nhiên có quyền YCBT 

Ông A bị người thi hành công vụ ở Sở X xử phạt vi phạm hành chính và sau 

đó có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định việc xử phạt ông A là không 

đúng quy định của pháp luật thì các giấy tờ cần có để xác minh ông A là người có 

quyền YCBT bao gồm: Giấy tờ chứng minh nhân thân của ông A; giấy tờ chứng 

minh ông A bị xử phạt vi phạm hành chính, có văn bản bản của cơ quan có thẩm 
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quyền xác định việc xử phạt ông A là sai và thuộc phạm vi TNBTCNN. 

Ví dụ: Trường hợp người YCBT theo ủy quyền 

Ông B bị truy tố, xét xử và đã thi hành án phạt tù. Sau đó có văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền xác định việc khởi tố, xét xử ông B là không đúng quy định của 

pháp luật. Tuy nhiên, tại thời điểm được minh oan, ông B đã qua đời. Anh C là con 

trai của ông B, để thực hiện quyền YCBT, anh C cần các giấy tờ như sau: 

- Giấy tờ chứng minh nhân thân của anh C, 

- Giấy chứng tử của ông B, 

- Các giấy tờ chứng minh nhân thân của các con của ông B và giấy tờ của các 

con ông B ủy quyền cho anh C thực hiện quyền YCBT. 

II. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC, CƠ CHẾ GIẢI 

QUYẾT BỒI THƯỜNG VÀ CƠ QUAN GQBT 

Điều 4 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định về nguyên tắc bồi thường của 

Nhà nước, theo đó, quy định những vấn đề có tính chất xuyên suốt trong nội dung 

của Luật đối với việc giải quyết bồi thường và cơ chế giải quyết bồi thường, cụ thể: 

1. Các nguyên tắc trong giải quyết bồi thường 

a) Về khuôn khổ pháp lý điều chỉnh TNBTCNN (khoản 1 Điều 4). 

Luật TNBTCNN năm 2017 quy định rõ việc bồi thường của Nhà nước chỉ 

được thực hiện theo quy định của Luật này. 

b) Về yêu cầu đối với việc GQBT (khoản 2 Điều 4). 

Luật TNBTCNN năm 2017 đã quy định những yêu cầu đối với việc GQBT là 

phải bảo đảm tính “kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp 

luật”, cũng như phải bảo đảm sự thương lượng trong quá trình GQBT. 

c) Về TNBTCNN trong trường hợp người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc 

gây ra thiệt hại (khoản 5 Điều 4). 

Trường hợp người bị thiệt hại có một phần lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì 

Nhà nước chỉ bồi thường phần thiệt hại sau khi trừ đi phần thiệt hại tương ứng với 

phần lỗi của người bị thiệt hại. Quy định này là phù hợp với quy định về nguyên tắc 

bồi thường thiệt hại của BLDS năm 2015. 

2. Các nguyên tắc trong áp dụng cơ chế giải quyết bồi thường 

Các nguyên tắc trong áp dụng cơ chế GQBT được quy định tại các khoản 

2, 3 và 4 Điều 4 Luật TNBTCNN năm 2017, bao gồm: 

a) Giải quyết bồi thường khi đã có văn bản làm căn cứ YCBT 

Sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết YCBT. Hoặc 

có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT theo thủ tục TTDS; Đối với 

việc YCBT trong hoạt động TTHS, người YCBT chỉ được thực hiện tại cơ quan trực 

tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại theo quy định tại Mục 1 Chương V 
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của Luật TNBTCNN năm 2017 mà không được khởi kiện ngay ra tòa án. 

b) GQBT trong trường hợp đã có văn bản làm căn cứ YCBT mà người 

YCBT yêu cầu nhiều cơ quan giải quyết 

Người YCBT đã yêu cầu một trong các cơ quan GQBT quy định tại khoản 7 

Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017 giải quyết YCBT và đã được cơ quan đó thụ 

lý giải quyết thì không được yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết YCBT, 

trừ trường hợp người YCBT rút YCBT trước khi cơ quan GQBT tiến hành xác minh 

thiệt hại hoặc người YCBT quyết định khởi kiện yêu cầu GQBT tại Tòa án khi 

không đồng ý với kết quả thương lượng tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại. 

Người bị thiệt hại có quyền lựa chọn cơ chế giải quyết YCBT thông qua 

quyền yêu cầu một trong các cơ quan GQBT thực hiện giải quyết YCBT. Tuy nhiên, 

khi họ đã lựa chọn một cơ quan thì không có quyền lựa chọn cơ quan có thẩm quyền 

khác giải quyết YCBT. 

c) Giải quyết YCBT kết hợp 

Việc giải quyết YCBT có thể được thực hiện kết hợp trong quá trình Tòa án 

giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, cụ thể: 

(1) Giải quyết YCBT trong quá trình giải quyết vụ án hình sự 

Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại đến mức bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự thì việc giải quyết YCBT có thể được thực hiện đồng thời với 

quá trình tiến hành TTHS đối với người thi hành công vụ đó. 

Việc giải quyết vụ án hình sự có nội dung YCBT được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về TTHS. Thời điểm chấp nhận YCBT trong quá trình TTHS là 

thời điểm Tòa án có thẩm quyền thụ lý YCBT. 

Việc xác định thiệt hại được bồi thường trong quá trình TTHS được thực hiện 

theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 sau khi Tòa án có thẩm quyền xác 

định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi 

TNBTCNN. Trường hợp giải quyết YCBT trong quá trình TTHS thì bản án, quyết 

định của Tòa án còn phải có các nội dung sau đây: 

+ Hành vi gây thiệt hại thuộc phạm vi TNBTCNN; 

+ Thiệt hại, mức bồi thường, phục hồi danh dự (nếu có) và việc khôi phục 

quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có); 

+ Cơ quan có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, thực hiện phục hồi danh dự 

(nếu có) và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nêu có) 

Trường hợp người YCBT không đồng ý với nội dung giải quyết bồi thường 

trong bản án, quyết định của Tòa án hoặc bản án, quyết định của Tòa án không có 

nội dung giải quyết bồi thường thì chỉ được tiếp tục thực hiện quyền YCBT theo thủ 

tục tố tụng. 

(2) Giải quyết YCBT trong giải quyết vụ án hành chính 
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Việc giải quyết vụ án hành chính có nội dung YCBT được thực hiện theo quy 

định của pháp luật TTHC. Thời điểm chấp nhận YCBT trong quá trình TTHC là 

thời điểm Tòa án có thẩm quyền thụ lý YCBT. 

Việc xác định thiệt hại được bồi thường trong quá trình TTHC được thực hiện 

theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 sau khi Tòa án có thẩm quyền xác 

định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi 

TNBTCNN. Trường hợp giải quyết YCBT trong quá trình TTHC thì bản án, quyết 

định của Tòa án còn phải có các nội dung sau đây: 

+ Hành vi gây thiệt hại thuộc phạm vi TNBTCNN; 

+ Thiệt hại, mức bồi thường, phục hồi danh dự (nếu có) và việc khôi phục 

quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có); 

+ Cơ quan có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, thực hiện phục hồi danh dự 

(nếu có) và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có). 

Trường hợp người YCBT không đồng ý với nội dung giải quyết bồi thường 

trong bản án, quyết định của Tòa án hoặc bản án, quyết định của Tòa án không có 

nội dung giải quyết bồi thường thì chỉ được tiếp tục thực hiện quyền YCBT theo thủ 

tục tố tụng. 

d) Giải quyết YCBT trong TTHS 

Đối với YCBT trong lĩnh vực TTHS, việc giải quyết theo một cơ chế riêng, 

theo đó, việc GQYCBT được thực hiện tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ đã gây ra thiệt hại, trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý với quyết 

định GQBT thì có quyền khởi kỉẹn yêu cầu bồi thường tại Tòa án theo thủ tục tố 

tụng dân sự. 

Việc quy định đặc thù về cơ chế GQBT trong hoạt động tố tụng hình sự là 

nhằm gắn trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự với sai phạm và thiệt 

hại do người tiến hành tố tụng thuộc thẩm quyền quản lý của mình gây ra. 

Trên thực tế hiện nay, có những vụ việc thuộc phạm vi Luật TNBTCNN điều 

chỉnh, tuy nhiên, trong một số trường hợp cơ quan có thẩm quyền GQBT lại không 

áp dụng Luật TNBTCNN để giải quyết là không đúng quy định của pháp luật. 

Ví dụ: Vụ việc của Bà N, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất trái quy định pháp luật của ủy ban nhân dân thành phố T. 

Bà N khởi kiện yêu cầu bồi thường do Ủy ban nhân dân thành phố T cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân 

thành phố T đã thụ lý đơn khởi kiện của bà N và giải quyết vụ việc theo tố tụng dân 

sự. Sau khi tiến hành thủ tục hòa giải giữa bà N và Ủy ban nhân dân thành phố T, 

Tòa án đã ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, theo đó 

Ủy ban nhân dân thành phố T phải bồi thường cho bà N số tiền N đồng. 

Đối chiếu quy định của Luật TNBTCNN năm 2017, vụ việc này có một số 

vấn đề pháp lý như sau: 

Thứ nhất, khi thụ lý, giải quyết YCBT thì Tòa án có thẩm quyền tại tỉnh T 
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phải áp dụng Luật TNBTCNN năm 2017 để thụ lý, giải quyết vì đây là vụ việc 

thuộc phạm vi TNBTCNN trong hoạt động QLHC theo quy định tại khoản 11 Điều 

17 Luật TNBTCNN năm 2017 về “Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 

bằng, tái định cư trái pháp luật; cấp hoặc thu hôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trái pháp luật”. Do đó, căn 

cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật TNBTCNN năm 2017 thì cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết YCBT phải áp dụng Luật TNBTCNN để giải quyết. 

Thứ hai, việc TAND thành phố T thụ lý, giải quyết đơn khởi kiện của bà N 

không thuộc một trong 05 trường hợp mà Tòa án được thụ lý, giải quyêt YCBT 

được quy định tại Điều 52 Luật TNBTCNN năm 2017. 

3. Cơ quan giải quyết bồi thường 

Theo quy định của khoản 7 Điều 3 Luật TNBTCNN năm 2017, cơ quan giải 

quyết bồi thường có thể là một trong các cơ quan: 

a) Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; 

b) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự theo quy định của pháp luật 

về TTDS; 

c) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật 

về TTHS; 

d) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính theo quy định của pháp 

luật về TTHC. 

III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI YCBT, NGƯỜI THI HÀNH 

CÔNG VỤ GÂY THIỆT HẠI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN GQBT 

1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc giải quyết YCBT 

Luật TNBTCNN năm 2017 quy định về quyền, nghĩa vụ của người YCBT, 

người thi hành công vụ gây thiệt hại và trách nhiệm của cơ quan GQBT tại các Điều 

13, 14, 15. Bên cạnh đó, cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết YCBT cũng có 

nghĩa vụ không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 16 của Luật, cụ 

thể: 

a) Giả mạo tài liệu, giấy tờ hoặc cung cấp tài liệu, chứng cứ sai sự thật trong 

hồ sơ YCBT và trong quá trình giải quyết YCBT. 

Ví dụ: Khi nộp hồ sơ yêu cầu Sở X bồi thường theo quy định của Luật 

TNBTCNN, ông A đã giả mạo tài liệu hồ sơ bệnh án của bệnh viện để tăng mức 

viện phí đã phải chi trả nhằm nâng số tiền YCBT không đúng thực tế. Như vậy 

trong trường hợp này hành vi của ông A là hành vi bị cấm và nếu có vi phạm thì sẽ 

bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. 

b) Thông đồng giữa người YCBT với người GQBT, người có liên quan để 

trục lợi. 

Ví dụ: Người YCBT là ông A thỏa thuận với ông H là người GQBT do Sở X 
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cử đại diện tăng kinh phí được bồi thường để chia nhau. Như vậy, trong trường hợp 

này hành vi của ông A và ông H là hành vi bị cấm và nếu có vi phạm thì sẽ bị xem 

xét xử lý theo quy định của pháp luật. 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải 

quyết YCBT, xác định trách nhiệm hoàn trả và xem xét, xử lý kỷ luật người thi hành 

công vụ gây thiệt hại. 

b) Không giải quyết YCBT hoặc không ra quyết định GQBT hoặc giải quyết 

YCBT trái pháp luật. 

Ví dụ: Mặc dù hồ sơ YCBT của ông A hợp lệ theo quy định tại Điều 41 Luật 

TNBTCNN năm 2017, nhưng Sở X không tiếp nhận và giải quyết trường hợp của 

ông A. Như vậy, trong trường hợp này ông A có quyền khiếu nại theo quy định của 

pháp luật khiếu nại về hành vi không thụ lý, giải quyết YCBT của Sở X. 

đ) Không thực hiện việc xác định trách nhiệm hoàn trả hoặc không xem xét, 

xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

Ví dụ: Sở X sau khi đã chi trả tiền bồi thường cho ông A không thực hiện 

việc xác định trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại là 

ông N theo quy định tại Chương VII Luật TNBTCNN năm 2017. 

c) Sách nhiễu, cản trở hoạt động giải quyết YCBT. 

Ví dụ: Lãnh đạo Sở X đề nghị hoãn việc GQBT cho ông A sau khi đã hoàn 

thành việc xác minh thiệt hại mà không có căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật 

TNBTCNN năm 2017. 

2. Quyền và nghĩa vụ của người YCBT 

Điều 13 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định quyền và nghĩa vụ của người 

YCBT bao gồm các trường hợp: người YCBT là người bị thiệt hại; người YCBT là 

người đại diện theo pháp luật, người thừa kế của người bị thiệt hại hoặc tổ chức kế 

thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại và người YCBT là 

ngươi đại diện theo ủy quyền. 

2.1. Trường hợp người YCBT là người bị thiệt hại 

a) Người YCBT là người bị thiệt hại có quyền sau đây: 

(1) Yêu cầu một trong các cơ quan sau giải quyết YCBT: cơ quan trực tiếp 

quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết 

vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng giải quyết YCBT và được thông báo 

kết quả giải quyết YCBT. 

Việc lựa chọn yêu cầu cơ quan GQBT mà người bị thiệt hại thực hiện phải 

tuân thủ theo nguyên tắc bồi thường của Nhà nước được quy định tại Điều 4 của 

Luật TNBTCNN năm 2017. Đối với trường hợp người YCBT yêu cầu cơ quan trực 

tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại GQBT thì các cơ quan này được 

xác định theo quy định từ Điều 33 đến Điều 40 của Luât TNBTCNN năm 2017. 

Việc nhận thông báo kết quả giải quyết YCBT được thực hiện theo quy định tại 
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chương V của Luật TNBTCNN năm 2017. 

Ví dụ: Sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, ông A có quyền yêu cầu Sở X 

là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt giải quyết bồi thường 

hoặc khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu giải quyết bồi thường. 

Nếu Ông A yêu cầu Sở X giải quyết bồi thường và được thụ lý giải quyết, thì 

ông A được quyền nhận thông báo thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ YCBT, quyết 

định cử người giải quyết bồi thường (khoản 4, Điều 43).v.v... liên quan đến việc giải 

quyết YCBT của mình. 

Đối với trường hợp người YCBT yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết 

bồi thường thì Tòa án có thẩm quyền được xác định theo quy định tại Điều 53 của 

Luật hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết YCBT trong quá trình TTHS, TTHC đối 

với YCBT trong hoạt động quản lý hành chính, TTDS, TTHC, THAHS, THADS 

theo quy định tại Điều 55 của Luật TNBTCNN năm 2017. Đối với trường hợp này, 

việc nhận thông báo kết quả giải quyết bồi thường được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về TTDS, TTHC, TTHS. 

(2) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện (quyết định, hành vi trái pháp luật của người 

có thấm quyền trong việc giải quyết YCBT theo quy định của pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính; khiếu nại, kháng cáo bản án, quyết 

định của Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng. 

Ví dụ: Nếu việc ban hành quyết định cử người giải quyết bồi thường không 

đúng tiêu chuẩn quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 43 của Luật TNBTCNN năm 

2017, ông A đã yêu cầu Sở X thu hồi quyết định và cử người khác nhưng Sở X 

không thực hiện. Ông A đã khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện M hủy bỏ 

quyết định cử người giải quyết bồi thường của Sở X và được Tòa án chấp thuận. 

(3) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khôi phục quyền, lợi ích 

hợp pháp khác của mình theo quy định của pháp luật. 

Nếu trước khi bị ảnh hưởng bởi bản án, quyết định trái pháp luật của người thi 

hành công vụ mà người bị thiệt hại đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, hoặc đang học 

tập tại trường học.v.v... thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, 

người có thẩm quyền khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. 

Ví dụ: Ông A có quyền yêu cầu Sở X khôi phục vị trí việc làm cho ông như 

trước khi có quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật đối với ông A. 

(4) Nhờ người khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình (đây là quyền 

mới, được quy định tại Luật TNBTCNN năm 2017). 

Ví dụ: do nhận thức pháp luật của ông A còn hạn chế nên ông A đã nhờ Văn 

phòng Luật sư KM tư vấn các thủ tục YCBT cho mình. 

(5) Được cơ quan QLNN về công tác BTNN, cơ quan trực tiếp quản lý người 

thi hành công vụ gây thiệt hại hướng dẫn thủ tục YCBT (đây là quyền mới, được 

quy định tại Luật TNBTCNN năm 2017) 

(6) Ủy quyền theo quy định của BLDS cho cá nhân, pháp nhân khác thực hiện 
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quyền YCBT (đây là quyền mới, được quy định tại Luật TNBTCNN năm 2017). 

Ví dụ: do điều kiện sức khỏe không cho phép, ông A đã ủy quyền cho con 

trai là ông B thay ông thực hiện quyền YCBT nhà nước. 

(7) Quyền khác theo quy định của pháp luật (đây là quyền mới, được Luật 

TNBTCNN năm 2017 bổ sung). 

Ví dụ: Trong quá trình ông A YCBT, Báo điện tử K đã đăng tin không đúng 

sự thật về nội dung YCBT của ông A, làm ảnh hưởng tới uy tín danh dự của ông và 

các thành viên gia đình. Ông A căn cứ theo quy định của pháp luật về báo chí có 

yêu cầu Báo điện tử K phải đính chính nội dung không đúng sự thật đã được đăng 

tải. 

b) Người YCBT là người bị thiệt hại có nghĩa vụ sau đây: 

(1) Cung cấp kịp thời, chính xác, trung thực tài liệu, chứng cứ có liên quan 

đến YCBT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu chứng cứ 

của mình. 

Ví dụ: ông A giả mạo văn bản làm căn cứ YCBT nên đã bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại 

Điều 341  

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

(2) Tham gia đầy đủ vào quá trình giải quyết YCBT theo yêu cầu của cơ quan 

GQBT. 

Ví dụ: Trong quá trình giải quyết bồi thường, Sở X nhiều lần mời ông A tham 

gia thương lượng, đã nhận giấy mời nhưng không tham gia mà không có lý do chính 

đáng. Do vậy, căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 50 của Luật 

TNBTCNN năm 2017, Sở X đã ban hành quyết định tạm đình chỉ GQBT đối với 

YCBT ông A. 

(3) Chứng minh những thiệt hại thực tế của mình được bồi thường theo quy 

định tại Luật TNBTCNN năm 2017 và mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế 

và hành vi gây thiệt hại. 

Ví dụ: Để chứng minh những thiệt hại phát sinh do quyết định kỷ luật buộc 

thôi việc trái pháp luật của Sở X, ông A phải thu thập các giấy tờ chứng minh về 

mức lương, phụ cấp, hồ sơ khám, chữa bệnh.v.v... để chứng minh những thiệt hại 

mình phải gánh chịu bởi quyết định trên gây ra cho mình. 

(4) Ngoài những nghĩa vụ được nêu ở trên người YCBT là người bị thiệt hại 

có nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2.2. Trường hợp người YCBT là người đại diện theo pháp luật 

Trường hợp người YCBT là người đại diện theo pháp luật, người thừa kế của 

người bị thiệt hại hoặc tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã 

chấm dứt tồn tại cùng có quyền, nghĩa vụ như đối với trường hợp người YCBT là 

người bị thiệt hại. 
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2.3. Trường hợp người YCBT là người đại diện theo ủy quyền 

Người yêu cầu bồi thường là người đại diện theo ủy quyền có quyền, nghĩa vụ 

quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật TNBTCNN 

năm 2017 (tương tự như đối với người YCBT là người bị thiệt hại) trong phạm vi ủy 

quyền. 

Tuy nhiên, người yêu cầu bồi thường là người đại diện theo ủy quyền không 

có quyền ủy quyền theo quy đinh của BLDS cho cá nhân, pháp nhân khác thực hiện 

quyền YCBT và không có quyền khác theo quy định của pháp luật như người bị 

thiệt hại. Điều này có nghĩa, người YCBT là người đại diện theo ủy quyền thì người 

đó không được ủy quyền cho người khác tiếp tục thực hiện YCBT. 

Ví dụ: Ông A ủy quyền cho ông B là con trai ông A thực hiện quyền YCBT 

nhưng ông B không có quyền tiếp tục ủy quyền cho ông C để thực hiện thay ông B. 

3. Quyền và nghĩa vụ của người thi hành công vụ gây thiệt hại 

Quyền và nghĩa vụ của người thi hành công vụ gây thiệt hại được quy định tại 

Điều 14 Luật TNBTCNN năm 2017. 

3.1. Người thi hành công vụ gây thiệt hại có những quyền sau đây 

a) Được nhận văn bản, quyết định về việc giải quyết YCBT liên quan trực 

tiếp đến quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017. 

Ví dụ: ông N là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản 

lý trực tiếp của Sở X có quyền nhận quyết định GQBT để biết được mình có thể có 

trách nhiệm phải hoàn trả cho ngân sách ở mức nào. 

b) Tố cáo hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền trong việc giải 

quyết YCBT, xác định trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật về tố cáo; 

khiếu nại, khởi kiện quyết định hoàn trả và kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, pháp luật về TTHC. 

Ví dụ: Nhận thấy ông A là người YCBT và ông K là người GQBT có hành vi 

thông đồng để nâng giá trị mức bồi thường, người thi hành công vụ gây thiệt hại là 

ông N đã làm đơn tố cáo tới thủ trưởng cơ quan GQBT là Giám đốc Sở X theo quy 

định của pháp luật về tố cáo. 

c) Quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp văn bản làm căn cứ YCBT bị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xác định là không còn căn cứ YCBT thì người thi hành công vụ gây thiệt hại 

có quyền yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

thực hiện thủ tục trả lại số tiền mà người đó đã thực hiện việc hoàn trả trước đó cũng 

như khôi phục lại các quyền lợi mà họ có trước khi có văn bản làm căn cứ YCBT, 

xử lí kỉ luật cán bộ, công chức.v.v... 

3.2. Nghĩa vụ của người thi hành công vụ gây thiệt hại 

a) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực thông tin, tài liệu có liên 

quan đến việc giải quyết YCBT theo yêu cầu của cơ quan GQBT và chịu trách 
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nhiệm trước pháp luật vê việc cung cấp thông tin, tài liệu của mình. 

Ví dụ: Người thi hành công vụ pây thiệt hại là ông N có nghĩa vụ cung cấp hồ 

sơ, bảng lương, tài liệu liên quan đến việc kỷ luật ông A theo yêu cầu của Sở X 

trong trường hợp ông N có các tài liệu trên để phục vụ cho việc xác minh thiệt hại. 

b) Tham gia đầy đủ vào quá trình giải quyết YCBT theo yêu cầu của cơ quan 

GQBT và quá trình xác định trách nhiệm hoàn trả theo yêu cầu của cơ quan trực tiếp 

quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

Ví dụ: Trên cơ sở yêu cầu của Sở X, người thi hành công vụ gây thiệt hại là 

ông N phải tham gia vào quá trình thương lượng trong việc giải quyết YCBT của Sở 

X đối với ông A. 

c) Hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi 

thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại. 

Ví dụ: Sau khi đã bồi thường cho ông A, Sở X đã xác định số tiền mà người 

thi hành công vụ gây thiệt hại là ông N phải hoàn trả theo quy định tại Điều 65 Luật 

TNBTCNN năm 2017, Điều 26, 27 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và ông N có 

nghĩa vụ thực hiện việc hoàn trả cho ngân sách nhà nước số tiền được xác định theo 

quyết định hoàn trả mà Sở X đã ban hành. 

d) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 

Ví dụ: Người thi hành công vụ gây thiệt hại là ông N có nghĩa vụ thi hành 

quyết định xử lý kỷ luật do Giám đốc Sở X ban hành đối với hành vi vi phạm gây 

thiệt hại cho tổ chức, cá nhân mà nhà nước phải bồi thường của ông N. 

4. Trách nhiệm của cơ quan GQBT 

Trách nhiệm của cơ quan GQBT được quy định tại Điều 14 Luật TNBTCNN 

năm 2017, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận, thụ lý YCBT 

Ví dụ: Trên cơ sở hồ sơ YCBT của ông A, Sở X có trách nhiệm tiếp nhận, 

kiểm tra và thụ lý hồ sơ YCBT trong trường hợp hồ sơ đó đáp ứng đầy đủ theo quy 

định tại các Điều 41, 42 và Điều 43 của Luật TNBTCNN năm 2017. 

b) Phục hồi danh dự hoặc yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại 

Ví dụ: Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính, hình sự đối với các 

YCBT trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hành chính, tố tụng dân sự và thi 

hành án.v.v.... Do vậy, trong trường hợp cơ quan GQBT không phải là cơ quan trực 

tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, thì các cơ quan này có trách nhiệm 

yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phục hồi 

danh dự cho người bị thiệt hại. Trong trường hợp ông A khởi kiện ra TAND thành 

phố Y thì TAND thành phố có trách nhiệm yêu cầu Sở X thực hiện việc phục hồi 

danh dự cho ông A theo quy định tại Mục 3 Chương V của Luật TNBTCNN năm 

2017. 
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c) Giải thích cho người YCBT về các quyền và nghĩa vụ của họ trong quá 

trình giải quyết YCBT 

Ví dụ: Trên cơ sở việc tiếp dân đối với ông A, người được cử của Sở X đã 

giải thích cho ông A các quyền, nghĩa vụ trong quá trình giải quyết YCBT tại cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ (Sở X) hoặc ông A có thể khởi kiện ra 

TAND huyện Y để YCBT. 

d) Xác minh thiệt hại; tiến hành thương lượng, đối thoại, hòa giải trong quá 

trình giải quyết YCBT theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và quy định 

khác của pháp luật có liên quan 

Ví dụ: Ông A khởi kiện quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc của Sở X, 

đồng thời yêu cầu cầu Sở X bồi thường tại TAND tỉnh M. TAND tỉnh M đã tổ chức 

cuộc đối thoại giữa Sở X và ông A theo quy của pháp luật tố tụng. 

đ) Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ YCBT, tính đúng đắn 

của các văn bản, tài liệu giải quyết YCBT và quyêt định GQBT. 

e) Ra bản án, quyết định về giải quyết YCBT, tổ chức thực hiện hoặc yêu cầu 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện bản án, 

quyết định đó. 

Ví dụ: TAND huyện Y ban hành bản án dân sự sơ thẩm yêu cầu Sở X bồi 

thường cho ông A số tiền bồi thường là 3 tỷ đồng. TAND huyện Y có trách nhiệm 

yêu cầu Sở X thực hiện các thủ tục cấp và chi trả kinh phí bồi thường cho ông A 

theo quy định của pháp luật về TNBTCNN. 

g) Gửi bản án, quyết định về giải quyết YCBT cho cơ quan QLNN về công 

tác BTNN và cá nhân, tổ chức khác theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 

và quy định khác của pháp luật có liên quan 

Ví dụ: Sau khi ban hành bản án về giải quyết bồi thường, TAND huyện Y có 

trách nhiệm gửi bản án đó cho Sở Tư pháp (là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh M quản lý nhà nước về công tác BTNN tại địa phương), Sở X là cơ quan 

trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại và ông A là người bị thiệt hại. 

h) Khôi phục hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khôi phục quyền, 

lợi ích hợp pháp khác của người bị thiệt hại. 

Ví dụ: Sở X thực hiện việc tiếp nhận ông A trở lại Sở X làm việc theo đúng vị 

trí trước khi bị ban hành quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc. 

Ví dụ: TAND tỉnh M sau khi hủy quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc của 

Sở X, tuyên mức bồi thường cho ông A, đồng thời yêu cầu Sở X thực hiện các hoạt 

động khôi phục vị trí việc làm cho ông A theo quy định của pháp luật. 

i) Hướng dẫn người YCBT thực hiện thủ tục YCBT 

Ví dụ: Sở X có trách nhiệm hướng dẫn ông A thực hiện thủ tục YCBT tại 

Mục 1 Chương V của Luật trong trường hợp ông A trực tiếp yêu cầu Sở X GQBT. 

k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết YCBT theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo 
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Ví dụ: Nhận thấy việc cử người giải quyết là ông N không bảo đảm các quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 43 của Luật, ông A đã khiếu nại yêu cầu Sở X thay đổi 

người GQBT. Trong trường hợp này, Sở X có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo 

quy định của pháp luật về khiếu nại. 

1) Tham gia tố tụng tại Tòa án trong trường hợp người YCBT khởi kiện yêu 

câu Tòa án giải quyêt YCBT, trừ trường hợp giải quyết YCBT theo quy định tại 

khoản 1 Điều 52 hoặc Điều 55 của Luạt TNBTCNN năm 2017 

m) Xác định trách nhiệm hoàn trả hoặc yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý 

người thi hành công vụ gây thiệt hại xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi 

hành công vụ gây thiệt hại và thu tiền hoàn trả theo quy định của Luật TNBTCNN 

năm 2017. 

Ví dụ: Sở X yêu cầu người thi hành công vụ gây thiệt hại là ông N thực hiện 

trách nhiệm hoàn trả theo quyết định hoàn trả đa được ban hành và có hiệu lực. 

Đối với trường hợp người YCBT khởi kiện yêu cầu Tòa án GQYCBT theo 

quy định tại Điều 52 của Luật hoặc YCBT trong quá trình tố tụng hành chính, tố 

tụng hình sự theo quy định tại Điều 55 của Luật, Tòa án có thẩm quyền giải quyết 

có trách nhiệm yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ. 

Ví dụ: Ông N - Giám đốc Sở X ký ban hành Quyết định xử lý kỷ luật buộc 

thôi việc đối với ông A. 

Ông A khởi kiện hành chính tại TAND tỉnh M, TAND tỉnh M ban hành bản 

án hành chính hủy quyết định xử lý kỉ luật buộc thôi việc đối với ông A, đồng thời, 

giải quyết YCBT cho ông A. 

Trong trường hợp này TAND tỉnh M có trách nhiệm yêu cầu Sở X thực hiện 

việc xác định trách nhiệm hoàn trả và thu tiền hoàn trả đối với ông N là công chức 

gây thiệt hại cho ông A theo quy định tại Chương VII của Luật TNBTCNN năm 

2017. 

n) Xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại 

Ví dụ: Người thi hành công vụ gây thiệt hại là ông N (Giám đốc Sở X) thuộc 

quyền quan lý của Ủy ban nhân dân tỉnh M, do đó, Sở X đã đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh M thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật ông N. 

Trường hợp cơ quan GQBT là Tòa án có thẩm quyền giải quyết thì Tòa án đó 

có quyền yêu càu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ xem xét, xử lý 

kỷ luật theo thẩm quyền của cơ quan đó.  

Ví dụ: TAND tỉnh M sau khi đã ban hành bản án hành chính hủy quyết định 

xử lý kỷ luật của Sở X, bồi thường cho ông A, TAND tỉnh M có trách nhiệm yêu 

cầu Ủy ban nhân dân tỉnh M thực hiện xử lý kỷ luật người thi hành công vụ là ông 

N (Giám đốc Sở X) do ủy ban nhân dân tỉnh M quản lý. 

o) Báo cáo về việc giải quyết YCBT, xác định trách nhiệm hoàn trả và việc 
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xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại cho cơ quan có thẩm quyền, cơ 

quan QLNN về công tác BTNN. 

p) Trường hợp Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành 

chính giải quyết YCBT thì phải xác định hành vi của người thi hành công vụ gây 

thiệt hại thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 

Điều 7 trước khi thực hiện các trách nhiệm quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10,11, 12, 13 và 14 Điều 15 của Luật TNBTCNN năm 2017. 

Việc “tiếp nhận, thụ lý YCBT, hướng dẫn người YCBT thực hiện thủ tục 

YCBT chỉ được thực hiện sau khi Tòa án có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp 

luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại, cụ thể: 

- Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính đã xác định có hành vi 

trái pháp luật của người bị kiện là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm 

vi TNBTCNN và có YCBT trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp 

cận, công khai chứng cứ và đối thoại; 

- Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự đã xác định có hành vi trái 

pháp luật của bị cáo là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi 

TNBTCNN trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, 

THAHS, THADS và có YCBT trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 

IV. THỤ LÝ HỒ SO YCBT 

Việc thụ lý hồ sơ YCBT được thực hiện thông qua các bước tiếp nhận hồ sơ 

YCBT, kiểm tra hồ sơ YCBT và thụ lý hồ sơ YCBT. 

1. Tiếp nhận hồ sơ YCBT 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017 người YCBT 

có thể gửi hồ sơ YCBT (sau đây gọi là hồ sơ) bằng 02 phương thức: trực tiếp tại cơ 

quan giải quyết bồi thường hoặc thông qua dịch vụ bưu chính để gửi tới cơ quan giải 

quyết bồi thường. 

a)  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật TNBTCNN năm 2017 khi trực 

tiếp nhận được hồ sơ YCBT, cơ quan giải quyết bồi thường phải làm những công 

việc sau: 

- Tiếp nhận hồ sơ; 

- Ghi vào sổ nhận hồ sơ; 

- Cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người YCBT. 

b) Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường phải 

thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận hồ sơ cho người YCBT. 

2. Kiểm tra hồ sơ YCBT 

Đối với hồ sơ YCBT, cơ quan GQBT cần phải kiểm tra các vấn đề sau: 

- Tính hợp lệ của hồ sơ YCBT; 
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- Quyền YCBT và thời hiệu YCBT; 

- Phạm vi TNBTCNN; 

- Căn cứ xác định TNBTCNN; 

- Cơ quan có trách nhiệm GQBT. 

2.1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ YCBT 

Việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ YCBT bao gồm việc kiểm tra các tài liệu 

có trong hồ sơ YCBT, giá trị pháp lý của các văn bản tài liệu này và nội dung của 

văn bản YCBT. Thời hạn của việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ YCBT là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật 

TNBTCNN năm 2017. 

2.1.1. Các loại tài liệu cần có trong hồ sơ yêu cầu bồi thường 

Tuỳ với mỗi trường hợp cụ thể mà các loại tài liệu cần có trong hồ sơ YCBT 

là khác nhau. Cụ thể: 

a) Trường hợp người bị thiệt hại trực tiếp YCBT thì theo quy định tại 

khoản 1 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017 hồ sơ YCBT phải có các tai liệu sau: 

 - Văn bản YCBT (Mẫu được quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BTP)- 

- Văn bản làm căn cứ YCBT, trừ trường hợp người bị thiệt hại không được 

gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ YCBT; 

- Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại; 

- Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc YCBT (nếu có). 

b) Trường hợp người YCBT là người thừa kế của người bị thiệt hại thì 

ngoài các tài liệu được quy định như trên, hồ sơ cần phải có thêm giấy tờ chứng 

minh nhân thân của người thừa kế (Khoản 2 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017). 

c) Trong trường hợp người bị thiệt hại chết mà có di chúc thì người 

YCBT phải cung cấp di chúc, trường hợp không có di chúc thì phải có văn bản hợp 

pháp về quyền thừa kế. 

d) Trong trường hợp nếu có nhiều người thừa kế thì những người thừa kế 

đó phải cử ra một người đại diện thực hiện quyền YCBT. 

e) Trường hợp người YCBT là người đại diện của người bị thiệt hại thì 

ngoài các tài liệu được quy định như trên, hồ sơ cần phải có thêm giấy tờ chứng 

minh nhân thân của người đại diện cho người bị thiệt hại (Khoản 2 Điều 41 Luật 

TNBTCNN năm 2017). 

f) Trường hợp người YCBT là người đại diện theo uỷ quyền thì hồ sơ cần 

phải có thêm văn bản ủy quyền hợp pháp (Khoản 2 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 

2017). 

 Khi kiểm tra các loại tài liệu trong hồ sơ YCBT, nếu hồ sơ không có đủ tài 

liệu theo quy định thì cơ quan giải quyết bồi thường phải có văn bản yêu cầu người 

YCBT bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu 
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cầu, người YCBT phải bổ sung hồ sơ YCBT. 

2.2.2. Xác định giá trị pháp lý của các tài liệu trong hồ sơ yêu cầu bồi thuờng 

Sau khi kiểm tra các loại tài liệu có trong hồ sơ theo quy định, cơ quan 

giải quyết bồi thường cần phải kiểm tra giá trị pháp lý của các tài liệu này theo 

quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017, cụ thể: 

a)  Trường hợp người YCBT trực tiếp nộp hồ sơ 

 Văn bản YCBT phải là bản chính. Các loại văn bản, tài liệu khác như: Văn 

bản làm căn cứ YCBT, giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại, người 

thừa kế, người đại diện của người bị thiệt hại; văn bản ủy quyền hợp pháp; di chúc; 

văn bản về quyền thừa kế; tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc YCBT... có thể là 

bản sao nhưng phải có bản chính để đối chiếu. 

b)  Trường hợp người YCBT gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 

 Văn bản YCBT phải là bản chính. Các loại văn bản, tài liệu khác là bản sao 

có chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực. 

 Ví dụ: Trên cơ sở Quyết định giải quyết khiếu nại số N/QĐ-TCTHADS 

ngày01/07/2018 của Tổng cục THADS xác định những sai phạm của chấp hành 

viên Cục THADS tỉnh M trong quá trình tổ chức kê biên, cưỡng chế tài sản của bà 

A, bà A trực tiếp tới Cục THADS tỉnh M nộp hồ sơ YCBT. 

Hồ sơ YCBT bao gồm: Văn bản YCBT viết tay, có chữ ký của bà A; Quyết 

định giải quyết khiếu nại số N/QĐ-TCTHADS của Tổng cục THADS (bản sao); 

chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân cua bà A; sổ hộ khẩu của gia 

đình bà A (bản sao); các tài liệu chứng minh giá trị của các tài sản bị xâm hại, chứng 

minh thu nhập thực tế bị mất của gia đình bà A phát sinh từ việc kê biên cưỡng chế 

tài sản trái quy định pháp luật của Cục THADS tỉnh M (bản sao). 

Đối với trường hợp này, Cục THADS tỉnh M cần yêu cầu bà A cung cấp các 

tài liệu bản chính để đối chiếu. Trường họp bà A không mang theo các tài liệu bản 

chính để đối chiếu thì cơ quan giải quyết bồi thường tiếp nhận hồ sơ; ghi vào sổ 

nhận hồ sơ; cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho bà A, ghi nhận rõ các loại tài liệu 

được tiếp nhận (các tài liệu đã được đối chiếu) và yêu cầu bà A bổ sung các loại tài 

liệu còn thiếu (tài liệu chưa được đối chiếu). Thời hạn để bà A bổ sung tài liệu hồ sơ 

YCBT là 05 ngày làm việc. 

2.2.3. Nội dung của văn bản yêu cầu bồi thường 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ YCBT cần phải kiểm tra nội dung của văn bản 

YCBT. Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017, văn bản 

YCBT phải bao gồm các nội dung: 

(1) Thông tin nhân thân của người YCBT, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện 

thoại liên lạc (nếu có) của người YCBT; 

(2) Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ và mối quan hệ nhân 

quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại cua người thi hành công vụ; 

(3) Thiệt hại, cách tính và mức YCBT; 
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(4) Các yêu cầu liên quan tới việc đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường, 

phục hồi danh dự và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có); 

(5) Đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thu thập văn bản làm căn cứ 

YCBT trong trường hợp người YCBT không có khả năng thu thập văn bản làm căn 

cứ YCBT (người YCBT cần nêu rõ tên văn bản và địa chỉ thu thập văn bản này). 

Khi có yêu cầu thu thập văn bản làm căn cứ YCBT, cơ quan giải quyết bồi 

thường phải yêu cầu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cung cấp văn bản làm 

căn cứ YCBT. Trong trường hợp văn bản làm căn cứ YCBT có nội dung không rõ 

ràng, cơ quan giải quyết bồi thường phải yêu cầu cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền làm rõ. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền có trách nhiệm phải cung 

cấp văn bản làm căn cứ YCBT hoặc làm rõ nội dung văn bản làm căn cứ YCBT. 

Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định 

của BLDS năm 2015 không tính vào thơi hạn quy định tại khoản này. 

Lưu ý: 

- Trường hợp người bị thiệt hại chỉ yêu câu phục hồi danh dự thì văn bản 

YCBT phải có nội dung (1), (2), (4) và (5). 

- Văn bản YCBT phải đề rõ ngày, tháng, năm làm văn bản YCBT. 

2.2. Kiểm tra quyền YCBT và thời hiệu YCBT 

2.2.1. Quyền YCBT 

Căn cứ vào quy định của Luật TNBTCNN năm 2017, cơ quan tiếp nhận xác 

định hồ sơ ngươi YCBT có thuộc một trong những đối tượng có quyền YCBT hay 

không (Điều 5 Luật TNBTCNN năm 2017), cụ thể: 

(1) Người bị thiệt hại; 

(2) Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại 

chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; 

(3) Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải 

có người đại diện theo pháp luật theo quy định của BLDS; 

(4) Cá nhân, pháp nhân được những người nêu trên ủy quyền thực hiện quyền 

YCBT. 

Trường hợp người YCBT là đối tượng được quyền YCBT thì chuyển sang 

thực hiện bước 2.2, còn những cá nhân, pháp nhân không thuộc một trong những đối 

tượng nêu trên sẽ không có quyền được YCBT, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hướng 

dẫn người gửi hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Ví dụ: Đối với trường hợp của ông A nêu trên, ông A là người bị thiệt hại từ 

những sai phạm của Sở X trong quá trình thi hành công vụ do vậy ông A là người có 

quyền YCBT. 

2.2.2. Thời hiệu YCBT 

a) Quy định về thời hiệu YCBT 
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- Thời hiệu theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 

Thời hiệu YCBT là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người bị thiệt hại 

không còn quyền được YCBT. Thời hiệu YCBT là 03 năm kể từ ngày người có 

quyền YCBT nhận được văn bản làm căn cứ YCBT (Khoản 1 Điều 6 Luật 

TOBTCNN năm 2017). 

- Một số trường hợp không áp dụng quy định về thời hiệu 

+ Trường hợp yêu cầu phục hồi danh dự; 

+ Trường hợp người YCBT không đồng ý với quyết định GQBT trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày có biên bản kết quả 

thương lượng thành mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại không ra quyết định GQBT; 

+ Trường hợp người bị thiệt hại khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT 

kể từ ngày có biên bản kết quả thương lượng không thành. 

+ Thời hiệu YCBT trong quá trình giải quyết vụ án hành chính được xác định 

theo thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính (Khoản 1 Điều 6 Luật TNBTCNN năm 

2017). 

- Thời gian không tính vào thời hiệu YCBT 

+ Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo 

quy định của BLDS làm cho người có quyền YCBT không thể thực hiện được 

quyền YCBT; 

+ Khoảng thời gian mà người bị thiệt hại là người chưa thành niên, người mất 

năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi chưa có người đại diện theo quy định của 

pháp luật hoặc người đại diện đã chết hoặc không thể tiếp tục là người đại diện cho 

tới khi có người đại diện mới. 

+ Trường họp người YCBT đã nộp hồ sơ YCBT Sở Tư pháp trong thời hiệu 

YCBT nhưng tại thời điểm nhận hồ sơ do Sở Tư pháp chuyển đến mà thời hiệu 

YCBT đã hết thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải 

thụ lý hồ sơ do Sở Tư pháp chuyển đến (Điều 13 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

+ Khi xác định thời hiệu YCBT của người YCBT, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

YCBT cần phải làm rõ những khoảng thời gian không được tính vào thời hiệu 

YCBT (nếu có) để xác định được chính xác vụ việc còn thời hiệu YCBT hay không. 

Tránh trường hợp xác định không rõ, thiếu các khoảng thời gian không tính vào thời 

hiệu làm hạn chế quyền YCBT của người bị thiệt hại. 

Cơ sở để xác định khoảng thời gian không tính vào thời hiệu trong một vụ 

việc là thông tin từ phía người YCBT và những tài liệu có giá trị chứng minh. 

Người YCBT có nghĩa vụ cung cấp thông tin và chứng minh khoảng thời gian này. 

b) Xác định thời hiệu 

- Cơ quan GQBT cần phải căn cứ trên những tài liệu có trong hồ sơ để xác 

định các vấn đề sau: 
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+ Khoảng thời gian tính từ thời điểm người có quyền YCBT nhận được văn 

bản làm căn cứ YCBT đến thời điểm nộp đơn YCBT, có nằm trong khoảng thời 

hiệu YCBT theo quy định tại Điều 6 Luật TNBTCNN năm 2017 hay không? 

+ Các khoảng thời gian không tính vào thời hiệu (nếu có). 

+ Các trường hợp không áp dụng quy định về thời hiệu (nếu có). 

- Các trường hợp được xác định còn thời hiệu YCBT 

+ Thời điểm người có quyền YCBT nhận được văn bản làm căn cứ YCBT 

đến thời điểm nộp đơn YCBT là không quá 03 năm. 

+ Thuộc trường hợp không áp dụng quy định về thời hiệu. 

+ Đối với vụ việc mà tính từ thời điểm người có quyền YCBT nhận được văn 

bản làm căn cứ YCBT đến thời điểm nộp đơn YCBT quá 03 năm nhưng có các 

khoảng thời gian không tính vào thời hiệu thì cần phải trừ đi khoảng thời gian này. 

Sau khi trừ khoảng thời gian không tính vào thời hiệu nếu khoảng thời gian còn lại 

không vượt quá 03 năm thì còn thời hiệu, nếu vượt quá 03 năm thì hết thời hiệu. 

Ví dụ: Đối với trường hợp của ông A, ngày 05/7/2018, ông A nhận được 

Quyết định giải quyết khiếu nại, ngày 01/07/2018 của cơ quan có thẩm quyền. Ngày 

01/7/2020, ông A nộp Hồ sơ YCBT. Khoảng thời gian tính từ thời điểm ông A nhận 

được Quyết định giải quyết khiếu nại cho đến ngày ông nộp hồ sơ YCBT vẫn nằm 

trong thời hạn 03 năm theo quy định của pháp luật. Như vậy, ông A vẫn có quyền 

YCBT. 

2.3. Kiểm tra phạm vi TNBTCNN 

Trên cơ sở quan điểm quy định TNBTCNN phải bảo đảm phù họp và cụ thể 

hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, nhất là các quy định về quyền con 

người, quyền cơ bản của công dân; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các đạo 

luật liên quan như BLDS năm 2015, BLHS năm 2015, BLTTHS năm 2015, 

BLTTDS năm 2015, Luật TTHC năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam... và 

cần bảo đảm phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, năng lực, 

thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hiện hành tiến trình cải cách tư pháp, cải cách 

hành chính, hướng tới mục tiêu phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của 

người thi hành công vụ làm phát sinh TNBTCNN, Luật TNBTCNN năm 2017 đã 

quy định bổ sung nhiều trường hợp được bồi thường vào phạm vi TNBTCNN, đồng 

thời, có cân nhắc về tính khả thi của từng quy định mới được bổ sung. 

Luật TNBTCNN năm 2017 quy định phạm vi TNBTCNN trong các hoạt 

động, cụ thể bao gồm: Quản lý hành chính, TTHS, TTDS, TTHC, THAHS và 

THADS. 

Khi nhận được hồ sơ YCBT, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cần phải nghiên cứu 

làm rõ vụ việc có thuộc phạm vi TNBTCNN thuộc hoạt động của ngành mình hay 

không, có thuộc một trong các loại hành vi công vụ được quy định của Luật 

TNBTCNN năm 2017 tại các Điều 17 về phạm vi TNBTCNN trong hoạt động quản 

lý hành chính, Điều 18 về phạm vi TNBTCNN trong hoạt động TTHS, Điều 19 về 

phạm vi TNBTCNN trong hoạt động TTDS, TTHC, Điều 20 về phạm vi 
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TNBTCNN trong hoạt động THAHS, Điều 21 về phạm vi TNBTCNN trong hoạt 

động THADS. 

Ví dụ: Trường hợp của ông A, ông A phải gánh chịu thiệt hại phát sinh từ 

hoạt động buộc thôi việc trái pháp luật của sở X, do vậy vụ việc thuộc phạm vi 

TNBTCNN theo quy định của Khoản 14 Điều 17 về phạm vi TNBTCNN trong hoạt 

động quản lý hành chính. 

2.4. Kiểm tra các căn cứ xác định TNBTCNN 

Kiểm tra căn cứ xác định TNBTCNN là việc cơ quan thụ lý hồ sơ YCBT 

nghiên cứu, xác định nhà nước có trách nhiệm bồi thường hay không bồi thường đối 

với vụ việc. Để xác định được một vụ việc có thuộc TNBTCNN hay không cần phải 

dựa trên 03 yếu tố được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật TNBTCNN năm 2017: 

Một là, phải có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người 

thi hành công vụ gây thiệt hại và YCBT tương ứng; 

Hai là, phải có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi 

TNBTCNN theo quy định của Luật này; 

Ba là, phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt 

hại. 

2.4.1. Căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây 

thiệt hại và YCBT tương ứng 

Căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt 

hại và YCBT tương ứng (Khoản 2 Điều 7 Luật TNBTCNN năm 2017) bao gồm 03 

trường hợp: 

2.4.1.1. Trường hợp có văn bản làm căn cứ YCBT theo quy định của Luật và 

có yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa 

án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự giải quyết YCBT. 

Văn bản làm căn cứ YCBT là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan 

nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, 

trong đó xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ hoặc là bản 

án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự 

xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường (Khoản 5 

Điều 3 Luật TNBTCNN năm 2017). 

a) Văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động quản lý hành chính 

Điều 8 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT trong 

hoạt động quản lý hành chính là một trong các loại sau đây: 

- Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ hành vi trái pháp 

luật của người thi hành công vụ; 

- Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại 

chấp nhận một phần hoặc toàn bộ nội dung khiếu nại của người khiếu nại; 

- Quyết định hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính vì quyết 
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định đó được ban hành trái pháp luật; 

Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ bị tố cáo 

trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo; 

- Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công 

vụtrên cơ sở kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra; 

- Quyết đinh xử lý kỷ luật người thi hành công vụ do có hành vi trái pháp 

luật; 

- Văn bản khác theo quy định của pháp luật đáp ứng điều kiện quy định tại 

khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017. 

b)  Văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động TTHS 

Điều 9 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT trong 

hoạt động TTHS là một trong các loại sau đây: 

- Bản án của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ người bị thiệt hại thuộc 

trường hợp được bồi thường; 

- Quyết định của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra xác định rõ người bị thiệt hại thuộc 

trường hợp được bồi thường; 

- Văn bản khác theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đáp ứng điều 

kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017. 

c)  Văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động TTDS, TTHC 

Điều 10 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT 

trong hoạt động TTDS, TTHC là một trong các loại sau đây: 

- Bản án, quyết định hình sự của Tòa án có thẩm quyền xác định người tiến 

hành tố tụng trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính phạm tội ra bản án trái pháp 

luật, tội ra quyết định trái pháp luật hoặc tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc; 

- Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị cuối cùng của Chánh án Tòa án 

có thẩm quyền hoặc của Hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật vê tố tụng dân 

sự, tố tụng hành chính xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ 

trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

- Quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra, quỵết định đình chỉ vụ án 

của Viện kiểm sát, Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với 

người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính vì đã ra bản án, 

quyết định trái pháp luật hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc nhưng được miễn 

trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự; 

- Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Chánh án Tòa 

án có thẩm quyền xác định người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự, tố tụng 

hành chính đã có hành vi ra bản án, quyết định trái pháp luật hoặc làm sai lệch hồ sơ 

vụ án, vụ việc và quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đó xác 

định hành vi trái pháp luật của người ra bản án, quyết định có đủ căn cứ để xử lý kỷ 

luật hoặc xử lý trách nhiệm hình sự nhưng chưa bị xử lý thì người đó chết; 
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- Quyết định xử lý kỷ luật người tiến hành tố tụng trong TTDS, TTHC đã có 

hành vi ra bản án, quyết định trái pháp luật hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc; 

- Văn bản khác theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đáp ứng điều 

kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017. 

d) Văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động THAHS 

Điều 11 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT 

trong hoạt động THAHS là một trong các loại sau đây: 

- Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ hành vi trái pháp 

luật của người thi hành công vụ; 

- Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về THAHS 

chấp nhận một phần hoặc toàn bộ nội dung khiếu nại của người khiếu nại; 

- Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ bị tố 

cáo trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo; 

- Quyết định xử lý kỷ luật người thi hành công vụ do có hành vi trái pháp 

luật; văn bản khác theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đáp ứng điều kiện 

quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017. 

đ) Văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động THADS 

Điều 12 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT 

trong hoạt động THADS là một trong các loại sau đây: 

- Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ hành vi trái pháp 

luật của người thi hành công vụ; 

- Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về THADS 

chấp nhận một phần hoặc toàn bộ nội dung khiếu nại của người khiếu nại; 

- Quyết định hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án vì quyết 

định đó được ban hành trái pháp luật; 

- Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ bị tố 

cáo trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo; văn 

bản của Thủ trưởng cơ quan THADS có thẩm quyền trả lời chấp nhận kháng nghị 

của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật về THADS; 

- Quyết định xử lý kỷ luật người thi hành công vụ do có hành vi trái pháp 

luật; văn bản khác theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đáp ứng điều kiện 

quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017. 

2.4.1.2. Trường hợp kết hợp giải quyết YCBT tại tòa án 

a) Kết hợp giải quyết YCBT trong quá trình TTHC 

Trường hợp tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính đã xác định có 

hành vi trái pháp luật của người bị kiện là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc 

phạm vi TNBTCNN và có YCBT trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại. 
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b) Kết hợp giải quyết YCBT trong quá trình TTHS 

Trường hợp tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự đã xác định có 

hành vi trái pháp luật của bị cáo là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm 

vi TNBTCNN trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành 

chính, THAHS, THADS và có YCBT trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 

2.4.2. Về thiệt hại thực tế 

Thiệt hại thực tế theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 được hiểu là 

thiệt hại có thực mà người bị thiệt hại phải chịu do hành vi trái pháp luật của người 

thi hành công vụ gây ra. Hành vi trái pháp luật này phải là một trong những hành vi 

công vụ trái pháp luật được quy định thuộc phạm vi TNBTCNN. 

2.4.3. Vềmối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại 

Quy định này được hiểu là thiệt hại thực tế mà người bị thiệt hại gánh chịu 

phải bắt nguồn từ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. Nếu trường hợp 

một vụ việc có hành vi trái pháp luật, có thiệt hại thực tế phát sinh nhưng thiệt hại 

đó không bắt nguồn từ hành vi trái pháp luật, thì cũng không phát sinh TNBTCNN. 

Ví dụ: Ông A đã có văn bản làm căn cứ YCBT theo quy định của Luật là 

Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền xác định những sai 

phạm của Sở X về việc buộc thôi việc trái pháp luật đối với ông A; ông A có yêu 

cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyêt YCBT 

là văn bản YCBT ngày 01/7/2020 có chữ ký của ông A; 

Thiệt hại của ông A là có thực, có mối quan hệ nhân quả với hành vi công vụ 

trái pháp luật của người thi hành công vụ của sở X. 

Ví dụ: Bà T yêu cầu Chi cục THADS huyện U tỉnh V bồi thường do bị kê 

biên, bán đấu giá trái pháp luật tài sản của bà là một ngôi nhà. Trong quá trình 

YCBT, bà T có yêu cầu Chi cục THADS huyện U tỉnh V bồi thường thu nhập thực 

tế bị mất do phải đi YCBT nên không thể đi làm. Trường hợp này, giữa việc tổ chức 

kê biên, bán đấu giá tài sản của bà T không có mối quan hệ nhân quả với thu nhập 

thực tế bị mất do phải đi YCBT. 

 2.4.4. Các trường hợp không phát sinh TNBTCNN 

a) Vụ việc không hội tụ đủ 03 yếu tố phát sinh TNBTCNN bao gồm (i) hành 

vi trái pháp luật của người thi hành công vụ; (ii) thiệt hại thực tế của người bị thiệt 

hại thuộc phạm vi TNBTCNN; (iii) mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và 

hành vi gây thiệt hại thì không phát sinh TNBTCNN. 

b)  Điều 32 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định vụ việc có đủ các yếu tố xác 

định TNBTCNN nhưng thuộc vào trường hợp các thiệt hại Nhà nước không bồi 

thường thì cũng không phát sinh TNBTCNN. Các trường hợp này bao gồm: 

- Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; 

- Thiệt hại xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và 

không thể khắc phục được mặc dù người thi hành công vụ đã áp dụng mọi biện pháp 

cần thiết và trong khả năng cho phép; 
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- Thiệt hại xảỵ ra trong hoàn cảnh người thi hành công vụ muốn tránh một 

nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của 

người bị thiệt hại hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành 

động gây ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại can ngăn chặn. 

c)  Ngoài 02 trường họp nêu trên, Nhà nước còn không bồi thường trong từng 

hoạt động cụ thể như sau: 

-Trong hoạt động TTHS: 

Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra trong trường hợp người bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo quy 

định của Bộ luật Hình sự; thiệt hại xảy ra do người bị thiệt hại khai báo gian dối 

hoặc cung cấp tài liệu, vật chứng sai sự thật để nhận tội thay cho người khác hoặc để 

che giấu tội phạm; thiệt hại xảy ra do người có hành vi vi phạm pháp luật có dâu 

hiệu rõ ràng cấu thành tội phạm, bị khởi tố, truy tố trong vụ án hình sự được khởi tố 

theo yêu cầu của người bị hại nhưng vụ án đã được đình chỉ do người bị hại đã rút 

yêu cầu khởi tô; thiệt hại xảy ra do người bị khởi tố, truy tô, xét xử đúng với các văn 

bản quy phạm pháp luật tại thời điểm khởi tố, truy tô, xét xử nhưng tại thời điểm ra 

bản án, quyết định thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự theo các văn bản quy 

phạm pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực sau ngày khởi tố, truy tố, xét xử. 

- Trong hoạt động TTDS, TTHC: 

Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra khi người thi hành công vụ áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo đúng yêu cầu của người yêu cầu mà gây thiệt 

hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba. Người 

yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại 

cho người bị áp dụng hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt 

hại theo quy định của pháp luật về TTDS. 

- Trong hoạt động THADS: 

Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra khi người thi hành công vụ áp 

dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo đúng yêu cầu của đương sự mà gây thiệt 

hại. Người yêu cầu chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây 

thiệt hại cho người bị áp dụng hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường cho người 

bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về THADS. 

2.5. Xác định cơ quan GQBT 

Việc xác định cơ quan GQBT là việc cơ quan thụ lý hồ sơ xác định cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết YCBT đối với vụ việc. Thẩm quyền GQBT của các cơ 

quan được quy định cụ thể : 

2.5.1.  Trong hoạt động quản lý hành chính 

Theo quy định tại Điều 33 Luật TNBTCNN năm 2017, các cơ quan có thẩm 

quyền GQBT bao gồm cơ quan GQBT ở trung ương, cơ quan GQBT ở tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 
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a)  Đối với các cơ quan trung ương 

- Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan GQBT trong 

trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp 

của mình, trừ trường hợp Tổng cục, cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân, có 

tài khoản riêng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ. 

- Tổng cục, cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng 

thuộc Bộ cơ quan ngang Bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan GQBT 

trong trường họp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyên quản lý 

trực tiếp của mình. 

b)  Đối với các cơ quan ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan GQBT trong trường hợp người thi 

hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình, trừ trường 

hợp Cơ quan chuyên môn hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uy ban nhân dân cấp 

tỉnh có tư cach pháp nhân, có tài khoản riêng. 

- Cơ quan chuyên môn hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng là cơ quan GQBT trong trường 

hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thâm quyên quản lý trực tiếp của 

mình. 

c) Đối với cấp huyện, xã 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan GQBT trong trường hợp người thi 

hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiêp của mình. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan GQBT trong trường hợp người thi hành 

công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình. 

d) Các cơ quan khác 

- Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin theo squy định của Luật Tiếp 

cận thông tin. 

- Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo 

theo quy định của Luật Tố cáo. 

- Cơ quan ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức. 

- Tòa án có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2.5.2. Trong hoạt động tố tụng hình sự 

Trong hoạt động tố tụng hình sự cơ quan có thẩm quyền GQBT bao gồm cơ 

quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, 

Viện Kiểm sát và các cơ quan Toà án. 

a)  Đối với cơ quan điều tra hoặc cơ quan đưọc giao nhiệm vu tiến hành một 

số hoạt động điều tra 

Điều 34 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định cơ quan điều tra hoặc cơ quan 
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được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là cơ quan GQBT trong các 

trường hợp: 

- Đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp mà không có căn cứ theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và người đó không thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật; đã ra lệnh bắt, quyết định tạm giữ nhưng cơ quan, người có thẩm quyền 

quyết định trả tự do, hủy bỏ quyết định tạm giữ, không phê chuẩn lệnh bắt, không 

phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật; 

- Đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng Viện kiểm sát không phê chuẩn 

quyết định khởi tố vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội 

phạm; 

- Viện kiểm sát quyết định trả hồ sơ yụ án để điều tra bổ sung, Cơ quan điêu 

tra ra kết luận điều tra bổ sung hoặc kết luận điều tra mới đề nghị truy tố nhưng 

Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can vì không có sự việc phạm 

tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

b)  Đối với Viện kiểm sát 

Điều 35 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định Viện kiểm sát là cơ quan 

GQBT trong các trường hợp: 

- Đã phê chuẩn lệnh bắt, quyết định gia hạn tạm giữ của Cơ quan điều tra 

hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhưng người 

bị bắt, bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật; 

- Đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan điều 

tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc đã ra 

quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, quyết định gia hạn tạm giam mà sau đó có 

quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền xác định không có sự việc phạm tội 

hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà 

không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm, trừ trường hợp đã ra quyết 

định truy tố bị can nhưng Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo không có tội vì không có 

sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm và bản án sơ thâm đã có 

hiệu lực pháp luật; đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng căn cứ 

kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị 

can vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã 

hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

- Đã ra quyết định truy tố bị can nhưng Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo 

không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm 

và bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; 

- Tòa án cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng 

sau đó có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ 

vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không câu thành tội phạm hoặc đã 

hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

- Tòa án cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng 
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sau đó tuyên bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không 

cấu thành tội phạm và bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; 

- Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án câp sơ 

thẩm xác định bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vikhông 

cấu thành tội phạm; 

- Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ 

thẩm xác định bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không 

cấu thành tội phạm và sau đó Tòa án xét xử theo thủ tục giám đôc thâm, tái thẩm 

vẫn giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm xác định bị cáo không 

có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không câu thành tội phạm. 

c) Đối với Tòa án 

* Tòa án cấp sơ thẩm là cơ quan GQBT trong các trường họp (Điều 36 Luật 

TNBTCNN năm 2017): 

- Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy 

bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án vì không có sự việc 

phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

- Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy 

bản án sơ thẩm để điều tra lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ 

án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết 

thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

- Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy 

bản án sơ thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo được tuyên không có tội vì không có 

sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

- Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật 

nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình 

chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

- Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật 

nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều 

tra lại mà sau đó bị can được đình chỉ điêu tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc 

phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án 

mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

- Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật 

nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thâm hủy bản án sơ thẩmđể xét xử 

lại mà sau đó bị cáo được tuyên không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc 

hành vi không cấu thành tội phạm. 

* Tòa án cấp phúc thẩm là cơ quan GQBT trong các trường hợp: 

-Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 

đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm và đình chỉ vụ án vì không có sự việc 

phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

- Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 
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đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm để điều tra lại mà sau đó bị can được đình 

chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 

thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị 

can đã thực hiện tội phạm; 

- Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 

đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo được tuyên 

không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

* TAND cấp cao, Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền giám đốc thẩm, 

tái thẩm là cơ quan GQBT trong các trường hợp: 

- Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm 

của TAND cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết định bị hủy đã xác định bị 

cáo có tội và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 

thành tội phạm; 

- Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm 

của TAND cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết định bị hủy đã xác định bị 

cáo có tội để điều tra lại nhưng sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án 

vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết 

thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

- Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm 

của TAND cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết định bị hủy đã xác định bị 

cáo có tội để xét xử lại nhưng sau đó bị cáo được tuyên không có tội vì không có sự 

việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

* TAND tối cao là cơ quan GQBT trong các trường hợp: 

- Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm 

của mình mà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tội, hủy bản án quyết định của 

Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời quyết định ve nội dung vụ án và 

tuyên bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 

thành tội phạm; 

- Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm tái thẩm 

của mình mà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tội, hủy bản án quyết định của 

Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại nhưng sau đó bị can được 

đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoạc hành vi không 

cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được 

bị can đã thực hiện tội phạm; 

- Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hủy quyết định giám đốc thẩm, tái 

thẩm của mình mà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tội, hủy bản án, quyết 

định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại nhưng sau đó bị cáo 

được tuyên không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành 

tội phạm. 

2.5.3. Trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính 

Điều 37 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định Tòa án GQBT trong hoạt động 
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TTDS,TTHC trong các trường hợp: 

- Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy 

định pháp luật. 

- Tòa án cấp sơ thẩm là cơ quan GQBT trong trường hợp ra bản án, quyết 

định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật mà bản án, quyết định đó bị hủy theo thủ tục 

giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

- Tòa án cấp phúc thẩm là cơ quan GQBT trong trường hợp ra bản án, quyết 

định phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật mà bản án, quyết định đó bị hủy theo thủ 

tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

- Tòa án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm là cơ quan GQBT trong 

trường hợp ra quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hiệu lực pháp luật mà quyết 

định đó bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

- Tòa án đã ra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật là cơ quan GQBT 

trong trường hợp Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hủy bản án, quyết định đó 

theo thủ tục đặc biệt. 

- TAND tối cao là cơ quan GQBT trong trường hợp Hội đồng Thẩm phán 

TAND tối cao hủy quyết định của mình, hủy bản án, quyết định của Tòa án cấp 

dưới đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục đặc biệt và xác định trách nhiệm bôi 

thường thiệt hại của TAND tối cao. 

- Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật TTHS, Bộ 

luật TTDS. 

2.5.4. Trong hoạt động THAHS 

Điều 38 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định trong hoạt động THAHS cơ 

quan GQBT bao gồm các cơ quan THAHS của Công an, Quân đội, cơ quan được 

giao nhiệm vụ THAHS và Toà án có thẩm quyên, cụ thể: 

- Cơ quan THAHS các cấp trong Công an nhân dân theo quy định của Luật 

THAHS. 

- Cơ quan THAHS các cấp trong Quân đội nhân dân theo quy định của Luật 

THAHS. 

- Cơ quan được giao một số nhiệm vụ THAHS theo quy đinh của Luật 

THAHS. 

- Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, Bộ luật Tổ tụng dân sự. 

2.5.5. Trong hoạt động THADS 

Điều 39 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định cơ quan GQBT trong hoạt động 

THADS bao gồm Cục THADS, Chi cục THADS, cơ quan Thi hành án quân khu và 

tương đương và cơ quan tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 

2.5.6. Xác định cơ quan GQBT trong một số trường hợp cụ thể 
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2.5.6.1. Điều 40 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định trường hợp cơ quan 

GQBT là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thì việc xác 

định cơ quan GQBT trong một số trường họp cụ thể được quy định như sau: 

a) Trường hợp cơ quan GQBT đã được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị 

giải thể 

Cơ quan kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó là cơ quan GQBT; 

trường hợp không có cơ quan nào kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đã bị 

giải thể thì cơ quan đã ra quyết định giải thể là cơ quan GQBT; trường hợp cơ quan 

đã ra quyết định giải thể là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ thì cơ quan QLNN về công tác BTNN có thẩm quyền xác định cơ 

quan GQBT; 

b) Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây 

thiệt hại 

Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ là cơ quan GQBT; trường hợp không có 

sự thống nhất về cơ quan GQBT thì cơ quan QLNN về công tác BTNN có thẩm 

quyền xác định cơ quan GQBT. 

c) Trường hợp tại thời điểm thụ lý YCBT, người thi hành công vụ gây thiệt 

hại không còn làm việc tại cơ quan quản lý người đó tại thời điểm gây thiệt hại 

Cơ quan GQBT là cơ quan quản lý người thi hành công vụ tại thời điểm gây 

thiệt hại. 

d) Trường hợp có sự ủy quyền hoặc ủy thác thực hiện công vụ 

Cơ quan ủy quyền hoặc cơ quan ủy thác là cơ quan GQBT; trường hợp cơ 

quan được ủy quyền, cơ quan nhận ủy thác là cơ quan nhà nước thực hiện không 

đúng nội dung ủy quyền, ủy thác gây thiệt hại thì cơ quan này là cơ quan GQBT. 

2.5.6.2. Trường hợp giải quyết YCBT trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng 

hành chính tại Tòa án thì Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ án là cơ quan GQBT. 

2.5.6.3. Trường họp người YCBT đồng thời yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý 

người thi hành công vụ gây thiệt hại và Tòa án có tham quy en giai quyết YCBT thì 

cơ quan đã thụ lý YCBT trước là cơ quan GQBT. 

2.5.6.4.Trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan GQBT 

Khoản 1, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định: 

a)  Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ xác định cơ quan GQBT 

trong các trường hợp: 

- Trường hợp cùng một vụ việc nhưng có nhiều người thi hành công vụ thuộc 

nhiều cơ quan trung ương gây thiệt hại. 

- Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc cơ quan trung ương và 

cơ quan địa phương gây thiệt hại. 

- Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan địa 

phương gây thiệt hại mà các cơ quan địa phương đó thuộc các tỉnh, thành phố trực 
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thuộc trung ương khác nhau. 

- Trường hợp cơ quan nhà nước ở trung ương bị giải thể theo quyết định của 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết 

định. 

b) Sở Tư pháp Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan GQBT trong các 

trường hợp: 

- Trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan GQBT khi có nhiều người 

thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan trong phạm vi quản lý của địa phương cùng 

gây thiệt hại. 

- Trường hợp Cơ quan nhà nước ở địa phương bị giải thể theo quyết định của 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết 

định. 

Như vậy khi xác định được hồ sơ YCBT thuộc một trong những trường hợp 

nêu trên, cơ quan thụ lý hồ sơ YCBT cần phải báo cáo cơ quan QLNN về công tác 

BTNN để thực hiện việc xác định cơ quan GQBT. 

c) Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định việc xác định cơ 

quan giải quyết bồi thường được thực hiện như sau: 

- Cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN tổ chức họp với các cơ quan 

có liên quan để xác định cơ quan giải quyết bồi thường. 

- Trường hợp các cơ quan thống nhất được cơ quan giải quyết bồi thường thì 

cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN ban hành văn bản xác định cơ quan 

giải quyết bồi thường. 

- Trường hợp các cơ quan không thống nhất được cơ quan giải quyết bồi 

thường thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN quyết định một trong số các 

cơ quan có liên quan là cơ quan giải quyết bồi thường và ban hành văn bản xác định 

cơ quan giải quyết bồi thường. 

Ví dụ: Đối với trường hợp của ông A 

Sở X là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi ra quyết 

định buộc thôi việc pháp luật gây thiệt hại (theo kết luận của Quyết định giải quyết 

khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền). Do vậy, Sở X là cơ quan GQBT. 

1. Thụ lý hồ sơ YCBT 

Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ YCBT theo các bước đã nêu tại các 

mục 2 phần IV. Cơ quan GQBT xem xét thụ lý hay không thụ lý hồ sơ YCBT. 

1.1. Trường họp không thụ lý YCBT 

a) Cơ quan GQBT không thụ lý hồ sơ khi có một trong các căn cứ sau đây 

(Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP) 

- YCBT không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; 

- Thời hiệu YCBT đã hết; 
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- YCBT không thuộc phạm vi TNBTCNN được quy định tại Chương II của 

Luật này; 

- Người YCBT không phải là người có quyền YCBT; 

- Hồ sơ không đầy đủ mà người YCBT không bổ sung trong thời hạn quy 

định; 

- YCBT đã được Tòa án có thẩm quyền thụ lý theo thủ tục tố tụng dân sự; 

- YCBT đã được Tòa án có thẩm quyền chấp nhận giải quyết YCBT trong 

quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án; 

- YCBT đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

b) Việc không thụ lý hồ sơ YCBT được thực hiện như sau 

Thứ nhất, cơ quan GQBT phải có thông báo bằng văn bản cho người YCBT 

và cơ quan QLNN về công tác BTNN về việc không thụ lý YCBT. Thông báo phải 

nêu rõ lý do không thụ lý; 

Thứ hai, cơ quan GQBT phải trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do, đối với trường hợp 

trường hợp có căn cứ xác định TNBTCNN nhưng không thuộc thẩm quyền giải 

quyết thì cơ quan GQBT có trách nhiệm hướng dẫn người YCBT đến cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết. 

1.2. Trường hợp thụ lý YCBT 

 a) Cơ quan GQBT thụ lý hồ sơ YCBT khi 

- Có đủ các căn cứ xác định TNBTCNN, người YCBT có quyền YCBT, vụ 

việc còn thời hiệu YCBT, thuộc phạm vi TNBTCNN; 

- Thuộc thẩm quyền GQBT của cơ quan mình theo quy định của Luật 

TNBTCNN năm 2017 về cơ quan GQBT 

- Không thuộc trường hợp không thụ lý hồ sơ YCBT quy định tại Khoản 2 

Điều 43 Luạt TNBTCNN năm 2017. 

b) Việc thụ lý hồ sơ YCBT được thực hiện như sau 

Thứ nhất, Cơ quan GQBT phải thụ lý hồ sơ và vào sổ thụ lý. Thời hạn thụ lý 

hồ sơ YCBT là 02 ngày làm viẹc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Khoản 1 Đieu 

43 Luật TNBTCNN năm 2017). 

Thứ hai phải có thông báo bằng văn bản cho người YCBT và cơ quan QLNN 

về công tác BTNN. 

1.3. Một số trường hợp đặc biệt 

Trường hợp đã thụ lý hồ sơ nhưng lại có căn cứ xác định vụ việc thuộc một 

trong các trường hợp không thụ lý YCBT thì cơ quan GQBT dừng việc giải quyết 

xoá tên vụ việc trong sổ thụ lý và trả lại hồ sơ cho người YCBT (Khoản 4 Điều 43 

Luật TNBTCNN năm 2017). 

Trường hợp người bị thiệt hại chỉ yêu cầu phục hồi danh dự thì thực hiện theo 

quy định từ Điều 56 đến Điều 59 Luật TNBTCNN năm 2017 về phục hồi danh dự. 
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Ví dụ: Vụ việc của bà A, tại thời điểm thụ lý hồ sơ, bà A không mang tài liệu 

bản gốc để đối chiếu với các tài liệu bản sao trong hồ sơ YCBT, Cục THADS tỉnh 

M đã yeu cầu bà A nộp hồ sơ bổ sung nhưng hết thời hạn 05 ngày làm việc bà A 

không nộp thì Cục THADS tỉnh M có quyền không thụ lý hồ sơ YCBT. 

Trường hợp ngược lại, bà A nộp bổ sung đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu thì 

Cục THADS tỉnh M sẽ xem xét có thụ lý hồ sớ YCBT hay không theo quy định 

pháp luật. Cụ thể, đối với vụ việc của bà A: 

(1) Bà A có đủ các căn cứ xác định TNBTCNN, cụ thể là có văn bản làm căn 

cứ YCBT theo quy định của Luật là Quyết định giải quyết khiếu nại số N/QĐ-

CTHADS ngày 01/07/2018 của Cục THADS tỉnh M và có yêu cầu cơ quan trực tiếp 

quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyêt YCBT. 

(2) Bà A là người có quyền YCBT (bà A chính là người bị thiệt hại). 

(3) Vụ việc của bà A còn thời hiệu YCBT, khoảng thời gian tính từ thời 

điểm ba A nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại số N/QD-TCTHADS nạày 

01/07/2018 cho đến thời điểm YCBT là 03 năm, khoảng thời gian này vẫn nam 

trong khoảng thời hiệu YCBT. 

(4) Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại đối với bà 

A thuộc phạm vi TNBTCNN trong hoạt động THADS; 

(5) Vụ việc của bà A thuộc thẩm quyền giải quyết bồi thường của Cục 

THADS tỉnh M (Cục THADS tỉnh M là cơ quan trực tiếp quản lý chấp hành viên có 

hành vi trái pháp luật gây thiệt hại). 

(6) Vụ việc của bà A không thuộc trường hợp không thụ lý hồ sơ YCBT quy 

định tại Khoản 2 Điều 43 Luật TNBTCNN năm 2017. 

Từ những căn cứ nêu trên, vụ việc của bà A có đủ cơ sở để được thụ lý 

YCBT. Cục trưởng Cục THADS tỉnh M ban hành văn bản (Mẫu văn bản thực hiện 

theo quy định của Thông tư số 04/2018/TT-BTP) gửi tới bà A và Ủy ban nhân dân 

tỉnh M thông báo việc thụ lý hồ sơ YCBT. 

1.4.  Trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc xác định cơ quan GQBT trong 

trường hợp người bị thiệt hại gửi hồ sơ YCBT theo quy định tai khoản 4 Điều 41 

của Luật TNBTCNN năm 2017 

Người YCBT nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc có 

trụ sở trong trường hợp chưa xác định ngay được cơ quan GQBT. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm xác định cơ quan GQBT, chuyển hồ sơ đến cơ 

quan GQBT và thông báo bằng văn bản cho người YCBT trong thời hạn 05 ngày 

làm việc. 

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP việc xác định cơ 

quan GQBT của Sở Tư pháp được thực hiện như sau: 

- Trường hợp chỉ có một cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tư 

pháp có trách nhiệm gửi hồ sơ cho cơ quan GQBT để thụ lý, giải quyết. 
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- Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan gây thiệt 

hại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tư pháp trao 

đổi với các cơ quan có liên quan đến vụ việc YCBT để thống nhất cơ quan GQBT. 

Khi xác định được cơ quan GQBT thì Sở Tư pháp gửi hồ sơ cho cơ quan đó để thụ 

lý, giải quyết. 

- Trường hợp vụ việc YCBT phải xác định cơ quan GQBT trong trường hợp 

chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải thể hoặc trường hợp có nhiều người thi 

hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây thiệt hại. Sở Tư pháp gửi hồ sơ đến cơ 

quan QLNN về công tác BTNN có thẩm quyền để xác định cơ quan GQBT. 

V. CỬ NGƯỜI GQBT 

Sau khi cơ quan GQBT thụ lý hồ sơ, bước bắt buộc trong quá trình GQBT cử 

người GQBT. Việc cử người GQBT sẽ tuân thủ các quy định thời gian cử điều kiện 

về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện bảo đảm tính khách quan khi tham 

gia giải quyết vụ việc (quy định tại khoản 3, 4 Điều 43 Luật TNBTCNN năm 2017). 

Theo đó, việc GQBT chỉ được coi là đúng pháp luật nếu người GQBT có đủ tiêu 

chuẩn theo quy định của pháp luật, nếu người GQBT không đáp ứng đủ các điều 

kiện tiêu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật thì việc GQBT bị coi là trái pháp 

luật. 

1. Về thời gian cử người GQBT 

Điểm a, khoản 3 Điều 43 Luật TNBTCNN năm 2017 đã quy định cụ thể trong 

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan GQBT phải cử người 

GQBT. 

Ví dụ: Ngày 13/7, Sở X đã thụ lý đơn YCBT của ông A. Ngày 17/7, Sở X ban 

hành Quyết định cử người GQBT. Theo quy định của pháp luật thì thời gian cử 

người GQBT đã đúng quy định của pháp luật hay chưa. 

Lưu ý: Đối chiếu với quy định của pháp luật, ngày 17/7, Sở X ban hành Quyết 

định cử người GQBT là không đúng với quy định của pháp luật (thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ) thời gian cử người GQBT đã vượt quá thời hạn 

quy định của pháp luật. Để bảo đảm việc cử người GQBT không trái quy định của 

pháp luật, cơ quan GQBT phải tuân thủ thời hạn pháp luật quy định. 

2. Về tiêu chuẩn của người GQBT 

Điểm b, khoản 3 Điều 43 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định người GQBT 

là người có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực phát sinh 

YCBT. Điều kiện về kinh nghiệm trong ngành lĩnh vực phát sinh YCBT phải do 

pháp luật chuyên ngành điều chỉnh. 

Người GQBT không được là người có quyền và lợi ích liên quan đến vụ việc 

hoặc lợi ích liên quan đến vụ việc hoặc là người thân thích theo quy định của BLDS 

của người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại. Quy định trên 

nhằm bảo đảm tính khách quan trong quá trình GQBT. 

Ví dụ: Ông A yêu cầu bồi thường, cơ quan GQBT cử ông N có 05 năm kinh 

nghiệm văn thư và là chú ruột ông X (là người thi hành công vụ gây thiệt hại). 
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Trường hợp này, ông N mặc dù có 05 năm công tác tại cơ quan nhưng không 

phải là người có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực phát sinh 

YCBT. Hơn nữa, ông N còn là người thân thích của người thi hành công vụ gây 

thiệt hại. Do vậy, theo quy định tại điểm b khoản 3 của Điều 43 Luật TNBTCNN 

năm 2017 và khoản 1 Điều 51 của BLDS năm 2015, ông N không đủ điều kiện là 

người đại diện GQBT. 

3. Thẩm quyền cử người GQBT 

Việc cử người giải quyết bồi thường phải do người đứng đầu cơ quan giải 

quyết bồi thường quyết định. Đồng thời, cơ quan giải quyết bồi thường phải thông 

báo bằng văn bản cho người YCBT và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi 

thường. Quyết định cử người giải quyết bồi thường phải ghi rõ chức vụ của người 

giải quyết bồi thường và theo biểu mẫu Quyết định cử người giải quyết bồi thường 

số 05/BTNN cua Thông tư số 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong 

công tác BTNN. 

Việc cử người GQBT bị coi là trái quy định của pháp luật khi cử người 

GQBT không đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; không bảo đảm tính khách 

quan trong quá trình GQBT khi người GQBT có quyền và lợi ích liên quan đến vụ 

việc hoặc là người thân thích theo quy định của pháp luật. Đối với tình huống nêu 

trên về việc cử người GQBT có liên quan đến vụ việc hoặc là người thân thích theo 

quy định của BLDS là không đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện người 

GQBT không đúng quy định của pháp luật, toàn bộ hồ sơ GQBT sẽ bị hủy bỏ. Theo 

đó, hồ sơ liên quan đến việc GQBT của người được cử GQBT như thực hiện việc 

xác minh thiệt hại, thương lượng GQBT và ban hành Quyết định giải quyết. 

VI.  XÁC MINH THIỆT HẠI 

1. Các nguyên tắc trong xác định thiệt hại 

Để bảo đảm việc xác định thiệt hại trong quá trình giải quyết YCBT được 

thực hiện thống nhất, các nguyên tắc xác định thiệt hại đã được Luật TNBTCNN 

năm 2017 quy định tại Điều 22, theo đó: 

a) Về các thiệt hại được bồi thường 

Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi quy 

định tại các Điều 23 (thiệt hại do tài sản bị xâm phạm), Điều 24 (thiệt hại do thu 

nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút), Điều 25 (thiệt hại về vật chất do người bị thiệt 

hại chết), Điều 26 (thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm), Điều 27 (thiệt 

hại về tinh thần) và Điều 28 (chi phí khác được bồi thường) (khoản 1 Điều 22). 

b) Về xác định giá trị thiệt hại được bồi thường 

Giá trị các thiệt hại được bồi thường được tính tại một trong các thời điểm 

tương ứng với từng cơ chế GQBT (khoản 2 Điều 22): 

- Trường hợp sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, người YCBT yêu cầu cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết YCBT thì giá 

trị thiệt hại được tính tại thời điểm cơ quan này thụ lý hồ sơ; 
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Lưu ý: đối với một số trường hợp GQBT không tại cơ quan quản lý người thi 

hành công vụ thì thời điểm nêu trên được xác đinh cụ thể như sau: 

- Trường hợp sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, người YCBT yêu cầu cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết YCBT, nhưng 

sau đó người YCBT rút đơn YCBT trước thời điểm cơ quan trực tiếp quản lý người 

thi hành công vụ gâỵ thiệt hại tiến hành việc xác minh thiệt hại và khởi kiện yêu cầu 

Tòa án giải quyết YCBT theo thủ tục tố tụng dân sự thì giá trị thiệt hại được tính tại 

thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại; 

Trường hợp sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, người YCBT yêu cầu cơ 

quan trực tiêp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết YCBT, nhưng 

sau đó vì một trong ba lý do: một là, thương lượng không thành; hoặc hai là, hét 

thời hạn ra quyết định giải quyết YCBT mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại không ra quyết định; hoặc ba la, ngươi YCBT không đồng ý 

với quyết định giải quyết YCBT đó và khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT 

theo thủ tục tố tụng dân sự thì giá trị thiệt hại vẫn đượctính tại thời điểm cơ quan 

trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thụ lý hồ sơ; 

- Trường hợp sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, người YCBT khởi kiện 

ngay ra Tòa án yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT theo thủ tục tố tụng dân sự thì giá 

trị thiệt hại được tính tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại; 

- Trường hợp người YCBT thực hiện YCBT trong quá trình giải quyết vụ án 

hành chính tại Tòa án thì giá trị thiệt hại được tính tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm 

xác định giá trị thiệt hại; 

- Trường hợp người YCBT thực hiện YCBT trong quá trình giải quyết vụ án 

hình sự tại Tòa án thì giá trị thiệt hại được tính tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác 

định giá trị thiệt hại. 

c) Về khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường 

Nguyên tắc chung để xác định khoảng thòi gian làm căn cứ xác định thiệt hại 

được bồi thường là khoảng thời gian được tính từ ngày phát sinh thiệt hại thực tế 

cho đến khi chấm dứt thiệt hại (khoản 3 Điều 22 Luật TNBTCNN năm 2017). 

Lưu ý: Ngoài các nguyên tắc nêu trên, cơ quan GQBT cũng cần lưu ý việc đề 

nghị đại diện cơ quan QLNN về công tác BTNN, cơ quan tài chính có thẩm quyên 

tham gia vào việc xác minh thiệt hại trong trường hợp vụ việc phức tạp (vụ việc có 

nhiều loại thiệt hại xảy ra ở nhiêu thời điểm khác nhau, mức YCBT trên 05 tỷ đồng; 

ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa 

phương). 

Cơ quan QLNN về công tác BTNN, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách 

nhiệm cử đại diện tham gia vào việc xác minh thiệt hại khi nhận được đề nghị của 

cơ quan GQBT. 
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2. Các thiệt hại được bồi thường 

2.1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 

a) Trường hợp tài sản đã bị phát mại, bị mất 

- Thiệt hại được xác định căn cứ vào giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc 

tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và mức độ hao mòn của tài 

sản trên thị trường tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật TNBTCNN 

năm 2017. Thời điểm để xác định hiện trạng tài sản làm căn cứ tính mức bồi thường 

là thời điểm thiệt hại xảy ra (khoản 1 Điều 23). 

- “Giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, tác dụng và chất lượng trên thị trường” được xác định là giá giao 

dịch phổ biến trung bình trên thị trường của 03 tài sản đó do 03 cơ sở kinh doanh 

khác nhau trên thị trường cung cấp (khoản 1 Điều 3 Nghị định sô 68/2018/NĐ-CP). 

Ví dụ: Ông A bị Chi cục THADS huyện B, tỉnh c kê biên trái pháp luật tài sản 

là 01 chiếc xe ô tô Toyota Camry 2.0. Ông A đã không được trả lại tài sản vì chiếc 

xe đã bị bán đấu giá và tài sản được giao cho ông D. Để bồi thường thiệt hại cho 

ông A, Chi cục THADS huyện B đã tiến hành xác minh giá bán xe ô tô Toyota 

Camry 2.0 tại Gara ô tô Long Hải, Gara ô tô Trường Hải và Gara ô tô Đại Hải cùng 

trên địa bàn huyện B. 

- Để xác định “Giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính 

năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và chất lượng trên thị trường” thì “Thị 

trường”được xác định là thị trường trong phạm vi huyẹn, quận, thị xã, thành pho 

thuộc tỉnh (sau đây gọi là thị trường cấp huyện) nơi phát sinh thiệt hại thực tế. 

Trường họp thị trường cấp huyện nơi phát sinh thiệt hại thực tế không có tai sản 

cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng 

thì thị trường là thị trường cấp huyện gần nhất với nơi phát sinh thiệt hại thực tế 

tron£ phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (khoản 2 Điều 3 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP). 

Trường họp không xác định được “thị trường” theo các tiêu chí nêu trên thì cơ 

quan giải quyết YCBT định giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 

số 68/2018/NĐ-CP. 

- “Mức độ hao mòn của tài sản” được xác định theo quy định của pháp luật 

về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định (khoản 3 Điều 3 Nghị 

định số 68/2018/NĐ-CP). 

- “Thời điểm thiệt hại xảy ra”được xác định là ngày phát sinh thiệt hại thực tế 

(khoản 7 Điều 3 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

b) Trường hợp tài sản bị hư hỏng 

Thiệt hại được xác định là chi phí có liên quan theo giá thị trường tại thời 

điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật TNBTCNN năm 2017 để sửa chữa khôi 

phục lại tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, khôi phục thì thiệt hại 

được xác định tương tự như tài sản bị phát mại, bị mất theo quy định tại khoản 1 
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Điều 23 Luật TNBTCNN năm 2017 (khoản 2 Điếu 23 Luật TNBTCNN năm 2017). 

- “Giá thị trường” để sửa chữa, khôi phục lại tài sản bị hư hỏng được xác định 

là giá giao dịch phổ biến trung bình trên thị trường cấp huyện để sửa chữa khôi phục 

lại tài sản do 03 cơ sở dịch vụ sửa chữa, khôi phục khác nhau trên thị trường cung 

cấp (khoản 4 Điều 3 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Để xác định “Giá thị trường” thì “Thị trường”được xác định là thị trường 

cấp huyện nơi phát sinh thiệt hại thực tế. Trường hợp thị trường cấp huyện nơi phát 

sinh thiệt hại thực tế không có tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ 

thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng thì thị trường là thị trường cấp huyện gần 

nhất với nơi phát sinh thiệt hại thực tế trong phạm vi tỉnh thành phố trực thuộc trung 

ương. Trường hợp không xác định được “thị trường’’ theo các tiêu chí nêu trên thì 

cơ quan giải quyết YCBT định giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị 

định số 68/2018/NĐ-CP (khoản 2 và khoản 5 Điều 3 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

c) Trường hợp có thiệt hại phát sinh do việc không sử dụng, khai thác tài sản 

- Thiệt hại được xác định là thu nhập thực tế bị mất. Đối với những tài sản 

trên thị trường có cho thuê, thu nhập thực tế bị mất được xác định phù hợp vớimức 

giá thuê trung bình 01 tháng của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ 

thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 

của Luật TNBTCNN năm 2017; đối với những tài sản trên thị trường không có cho 

thuê, thu nhập thực tế bị mất được xác đinh trên cơ sơ thu nhập trung bình của 03 

tháng liền kề do tài sản bị thiệt hại mang lại trong điều kiện bình thường trước thời 

điểm thiệt hại xảy ra (khoản 3 Điều 23). 

- “Mức giá thuê trung bình 01 tháng”của động sản được xác định là mức giá 

thuê trung bình 01 tháng của 03 tài sản tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu 

chuẩn kỹ thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng do 03 cơ sở khác nhau cho thuê 

trên thị trường cung cấp (khoản 6 Điều 3 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Đối với tài sản là bất động sản thì mức giá thuê trung bình 01 tháng được xác 

định là mức giá thuê trung bình của 03 bất động sản cùng loại, cùng chất lượng do 

03 cơ sở khác nhau cho thuê trên thị trường cung cấp“ (khoản 6 Điều 3 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP). 

Ví dụ: Bà A bị Chi cục THADS huyện B, kê biên trái pháp luật tài sản là 1 

căn nhà cấp 4 đang cho thuê - đối tượng thuê nhà là sinh viên. Bà A đã không được 

trả lại tài sản vì căn nhà đã bị bán đấu giá và tài sản được giao cho bà D. Để bồi 

thường thiệt hại cho bà A thiệt hại là thu nhập thực tế bị mất là tiền cho thuê nhà, 

Chi cục THADS huyện B đã tiến hành xác minh giá thuê nhà của bà E, ông G và 

ông H trong cùng tổ dân phố với bà A mà đối tượng thuê nhà của bà E, ông G và 

ông H cũng đều là sinh viên. 

- Để xác định “Mức giá thuê trung bình 01 tháng” thì “Thị trường”là thị 

trường cấp huyện nơi phát sinh thiệt hại thực tế. Trường hợp thị trường cấp huyện 

nơi phát sinh thiệt hại thực tế không có tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu 

chuẩn kỹ thuật, tính năng, tác dụng và chất lượng thì thị trường là thị trường cấp 

huyện gần nhất với nơi phát sinh thiệt hại thực tế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 



 

 

70 

thuộc trung ương. Trường hợp không xác định được “thị trường” theo các tiêu chí 

nêu trên thì cơ quan giải quyết YCBT định giá tài sản theo quy định tại khoản 1 

Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP (khoản 2 và khoản 6 Điều 3 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP). 

- “Thời điểm thiệt hại xảy ra”được xác định là ngày phát sinh thiệt hại thực 

tế (khoản 7 Điều 3 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- “Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất do tài sản đã bị phát mại 

bị mất” được tính từ ngày tài sản bị phát mại, bị mất đến thời điểm thụ lý hồ sơ 

YCBT theo quy định tại Điều 43 của Luật TNBTCNN năm 2017 hoặc đến thời 

điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 52 

và Điều 55 của Luật TNBTCNN năm 2017 (sau đây gọi là thời điểm thụ lý, giải 

quyết) (khoản 1 Điều 4 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- “Khoảng thời gian để tính thu nhập thực tế bị mất do không được sử dụng, 

khai thác tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật hoặc do tài 

khoản bị phong tỏa” được tính từ ngày không được sử dụng, khai thác tài sản đến 

ngày tài sản được trả lại hoặc đến ngày tài khoản được giai tỏa (khoản 2 Điều 4 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Trường hợp đến thời điểm thụ lý, giải quyết mà thiệt hại là “thu nhập thực tế 

bị mất do không được sử dụng, khai thác tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên tịch thu 

trái pháp luật hoặc do tài khoản bị phong tỏa” chưa chấm dứt thì khoảng thời gian 

được tính từ ngày phát sinh thiệt hại thực tế đến thời điểm thụ lý, giải quyết (khoản 

5 Điều 4 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

 d) Trường họp các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các khoản tiền bị tịch thu, thi hành 

án, khoản tiền đã đặt để bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

Thiệt hại là các khoản tiền đó và khoản lãi. Trường họp các khoản tiền đó là 

khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính là khoản lãi vay hợp pháp theo quy định của 

BLDS. Trường hợp các khoản tiền đó không phải là khoản vay có lãi thì khoản lãi 

được tính theo lãi suất phát sinh do chậm trả tiền trong trường hợp không có thỏa 

thuận theo quy định của BLDS tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điêu 22 của Luật 

TNBTCNN năm 2017 (khoản 4 Điều 23). 

- Khoảng thời gian để tính “khoản lãi của khoản tiền đã nộp vào ngân sách 

nhà nước hoặc bị tịch thu, thi hành án, đã đặt để bảo đảm theo quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền” được tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước, 

ngày bị tịch thu, bị thi hành án, đặt tiền để bảo đảm theo quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lại khoản 

tiền đó (khoản 3 Điều 4 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Trường hợp đến thời điểm thụ lý, giải quyết mà thiệt hại là “khoản lãi của 

khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước hoặc bị tịch thu, thi hành án, đã đặt để 

bảo đảm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” chưa chấm dứt thì 

khoảng thời gian được tính từ ngày phát sinh thiệt hại thực tế đến thời điểm thụ lý, 

giải quyết (khoản 5 Điều 4 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 
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đ) Trường hợp người bị thiệt hại không thể thực hiện được các giao dịch dân 

sự, kinh tế đã có hiệu lực và đã phải thanh toán tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ trong 

giao dịch dân sự, kinh tế đó 

Thiệt hại được xác định là số tiền phạt theo mức phạt đã thỏa thuận và khoản 

lãi của khoản tiền phạt đó. Trường hợp khoản tiền phạt đó là khoản vay có lãi thì 

khoản lãi được tính là khoản lãi vay hợp pháp theo quy định của BLDS. Trường hợp 

khoản tiền phạt đó không phải là khoản vay có lãi thì khoản lãi được tính theo lãi 

suất phát sinh do chậm trả tiền trong trường hợp không có thỏa thuận theo quy định 

của BLDS tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật TNBTCNN năm 

2017 (khoản 5 Điều 23). 

- Đối với trường hợp khoản tiền phạt là khoản vay có lãi thì khoảng thời gian 

để tính “khoản lãi của khoản tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch dan sự 

kinh tế” được tính từ ngày nộp khoản tiền phạt đến thời điểm người bị thiệt hại trả 

xong khoản lãi của khoản tiền phạt (điểm a khoản 4 Nghị định sô 68/2018/NĐ-CP). 

- Đối với trường hợp khoản tiền phạt không phải là khoản vay có lãi thì 

khoảng thời gian để tính “khoản lãi của khoản tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ trong 

giao dịch dân sự, kinh tế” được tính từ ngày nộp khoản tiền phạt đến thời điểm thụ 

lý, giải quyết (điểm b khoản 4 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Trường hợp đến thời điểm thụ lý, giải quyết mà thiệt hạị là “khoản lãi của 

khoản tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, kinh tế” chưa chấm dứt 

thì khoảng thời gian được tính từ ngay phát sinh thiệt hại thực tế đến thời điểm thụ 

lý, giải quyết (khoản 5 Điều 4 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

e) Trường họp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết 

Thiệt hại được bồi thường là phần thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế 

cấp thiết. 

2.2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút 

a)  Đối với người bị thiệt hại là cá nhân, thiệt hại là thu nhập thực tế bị mất 

hoặc bị giảm sút được xác định như sau: 

- Thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định theo mức tiền 

lương tiền công của người bị thiệt hại trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công 

bị mất hoặc bị giảm sút (điếm a khoản 1 Điều 24 Luật TNBTCNN năm 2017). 

Trong trường hợp này, khoảng thời gian “tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị 

giảm sút” được tính từ ngày không được nhận tiền lương, tiền công họặc từ ngày 

tiền lương, tiền công bị giảm sút đến ngày được nhận đủ tiền lương, tiền công 

(khoản 1 Điều 5 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Trường hợp tại thời điểm thụ lý, giải quyết mà người bị thiệt hại chưa được 

nhận đủ tiền lương, tiền công thì khoảng thời gian “tiền lương, tiền công bị mất 

hoặc bị giảm sút” được tính tư ngày không được nhận tiền lương, tiền công hoặc tư 

ngày tiền lương, tiền công bị giảm sút đến thời điểm thụ lý, giải quyết (khoản 1 

Điều 5 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 
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- Thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công 

Thiệt hại này được xác định căn cứ vào mức tiền lương, tiền công trung bình 

của 03 tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra trong khoảng thời gian tiền 

lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút (điểm b khoản 1 Điều 24 Luật TNBTCNN 

năm 2017). 

Trong trường hợp này, khoảng thời gian “tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị 

giảm sút” được tính từ ngày không được nhận tiền lương, tiên công hoặc từ ngày 

tiền lương, tiền công bị giảm sút đến ngày được nhận đủ tiền lương, tiền công 

(khoản 1 Điều 5 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Trường hợp tại thời điểm thụ lý, giải quyết mà người bị thiệt hại chưa được 

nhận đủ tiền lương, tiền công thì khoảng thời gian “tiền lương, tiền công bị mất 

hoặc bị giảm sút” được tính từ ngày không được nhận tiền lương, tiền công hoặc từ 

ngày tiền lương, tiền công bị giảm sút đến thời điểm thụ lý, giải quyết (khoản 1 

Điều 5 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

“Mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề” đối với thu nhập 

không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định là “mức tiền lương, tiền công 

trung bình của 03 tháng có thu nhập gần nhất trước thời điểm thiệt hại xảy ra” 

(khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Thu nhập không ổn định theo mùa vụ 

Thiệt hại này được xác định là thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại 

địa phương trong khoảng thời gian thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Nếu 

không xác định được thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương thì 

thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường là 01 ngày lương tối thiểu 

vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày bị thiệt hại (điểm c khoản 1 Điều 

24 Luật TNBTCNN năm 2017). 

Ngày lương tối thiểu vùng được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng do 

Nhà nước quy định chia cho 26 ngày. 

b)  Đối với người bị thiệt hại là tổ chức 

Thiệt hại là thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được xác định là bao 

gồm các khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Thu nhập được bồi thường được xác định căn cứ vào thu nhập trung bình của 02 

năm liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại. Việc xác định thu nhập trung bình được 

căn cứ vào báo cáo tài chính của tổ chức theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ 

chức được thành lập chưa đủ 02 năm tính đến thời điểm xảy ra thiệt hại thì thu nhập 

được bồi thường được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình trong thời gian hoạt 

động thực tế theo báo cáo tài chính của tổ chức đó theo quy định của pháp luật 

(khoản 2 Điều 24 Luật TNBTCNN năm 2017). 

c) Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất 

hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của Luật TNBTCNN năm 2017 trong một số 

trường hợp cụ thể 

(1) Trường hợp người bị thiệt hại bị áp dụng các biện pháp đưa vào trường 
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giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, tạm giữ người theo 

thủ tục hành chính (Điều 6 Nghị định sổ 68/2018/NĐ-CP). 

Khoảng thời gian làm căn cứ xác định “tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị 

giảm sút quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 24 của Luật TNBTCNN năm 

2017” được tính từ ngày người bị thiệt hại bị đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo 

dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo 

thủ tục hành chính đến ngày chấp hành xong biện pháp đó (khoản 1 Điều 6 Nghị 

định số 68/2018/NĐ-CP). 

“Mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề” đối với thu nhập 

không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định là “mức tiên lương, tiền công 

trung bình của 03 tháng cỏ thu nhập gân nhât trước thời điêm thiệt hại xảy ra” 

(khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Nghị định sô 68/2018/NĐ-CP). 

(2) Trường hợp công chức từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống bị 

xử lỷ kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật (Điều 7 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Tại thời điểm thụ lý, giải quyết mà tuổi của người bị thiệt hại thấp hơn độ 

tuổi nghỉ hưu và người bị thiệt hại đã được khôi phục việc làm thì khoảng thời gian 

được tính từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực pháp luật đên ngày được khôi 

phục việc làm. 

Trường hợp đến thời điểm thụ lý, giải quyết mà người bị thiệt hại quy định tại 

khoản này chưa được khôi phục việc làm thì khoảng thời gian được tính từ ngày 

quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực pháp luật đến thời điểm thụ lý, giải quyết 

(khoản 1 Điều 7 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Tại thời điểm thụ lý, giảiquyết mà tuổi người bị thiệt hại bằng hoặc cao hơn 

tuổi nghỉ hưu mà trước thời điểm người bị thiệt hại đủ tuổi nghỉ hưu, người đó đã 

được khôi phục việc làm thì khoảng thời gian được tính từ ngày quyết định xử lý kỷ 

luật có hiệu lực pháp luật đến ngày người đó được khôi phục việc làm. 

Trường hợp đến thời điểm thụ lý, giải quyết mà người bị thiệt hại quy định tại 

khoản này chưa được khôi phục việc làm thì khoảng thời gian được tính từ ngày 

quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực pháp luật đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu và khoảng 

thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (khoản 2 Điều 7 Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP). 

Trường hợp người bị thiệt hại chết trước khi được khôi phục việc làm thì 

khoảng thời gian nêu trên được tính từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực 

pháp luật đến ngày người đó chết (khoản 3 Điều 7 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

(3) Trường hợp bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự (Điều 8 Nghị định 

số 68/2018/NĐ-CP). 

- Khoảng thời gian làm căn cứ xác định tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị 

giảm sút quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 24 của Luật TNBTCNN năm 

2017 của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự (khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 68/2018/NĐ-CP). 

+ Trường hợp người bị thiệt hại bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thì khoảng 
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thời gian được tính từ ngày người bị thiệt hại bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đến 

ngày được trả tự do. 

+ Trường hợp người bị thiệt hại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án mà bị 

tạm giữ, tạm giam, thi hành hình phạt tù thì khoảng thời gian được tính từ ngày 

người bị thiệt hại bị bắt, tạm giữ, tạm giam đến ngày chấp hành xong biện pháp đó 

hoặc từ ngày bắt đầu chấp hành hình phạt tù đến ngày chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Trường hợp người bị thiệt hại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án 

màkhông bịtạm giữ, tạm giam, thi hành hình phạt tù thì khoảng thời gian được tính 

từ ngày người bị thiệt hại bị khởi tố đến ngày có văn bản làm căn cứ YCBT hoặc 

chấp hành xong hình phạt. 

+ Trường hợp người bị thiệt hại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án mà có 

khoảng thời gian bị tạm giữ, tạm giam, thi hành hình phạt tù và có khoảng thời gian 

không bị tạm giữ, tạm giam, thi hành hình phạt tù thì khoảng thời gian được tính từ 

ngày người bị thiệt hại bị khởi tố đến ngày chấp hành xong biện pháp ngăn chặn, 

chấp hành xong hình phạt hoặc đến ngày có văn bản làm căn cứ YCBT. 

- “Mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề” đối với thu 

nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định là “mức tiền lương, tiên 

công trung bình của 03 tháng có thu nhập gần nhất trước thời điểm thiệt hại xảy ra” 

(khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

(4) Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động (Điều 9 Nghị định 

sổ 68/2018/NĐ-CP). 

- Khoảng thời gian làm căn cứ xác định tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị 

giảm sút quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 24 của Luật TNBTCNN năm 

2017 của người bị thiệt hại mất khả năng lao động có tham gia đóng bảo hiểm xã 

hội (khoản 1 Điều 9 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

+ Trường hợp người bị thiệt hại chết khi tuổi của người đó thấp hơn hoặc 

bằng tuổi nghỉ hưu thì khoảng thời gian được tính từ thời điểm người bị thiệt hại 

được xác định là mất khả năng lao động đến thời điểm người đó chết. 

+ Trường hợp người bị thiệt hại chết khi tuổi của người đó cao hơn tuổi nghỉ 

hưu thì khoảng thời gian được tính bao gồm khoảng thời gian từ thời điểm người bị 

thiệt hại được xác định là mất khả năng lao động đến khi người đó đủ tuôi nghỉ hưu 

và khoảng thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đến thời điểm người đó chết. 

+ Trường hợp người bị thiệt hại còn sống thì khoảng thời gian được tính bao 

gồm khoảng thời gian từ thời điểm người bị thiệt hại được xác định là mất khả năng 

lao động đến khi người đó đủ tuổi nghỉ hưu và khoảng thời gian hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi tuổi của người đó đạt tuổi thọ trung bình 

do cơ quan có thẩm quyền công bố và cộng thêm 10 năm. 

- Khoảng thời gian làm căn cứ xác định tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị 

giảm sút quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 24 của Luật TNBTCNN năm 

2017 của người bị thiệt hại mất khả năng lao động không tham gia đóng bảo hiểm 

xã hội (khoản 2 Điều 9 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 
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+ Trường hợp người bị thiệt hại đã chết thì khoảng thời gian được tính từ thời 

điểm người đó được xác định là mất khả năng lao động đến thời điểm người đó chết. 

+ Trường hợp người bị thiệt hại còn sống thì khoảng thời gian được tính từ 

thời điểm người đó được xác định là mất khả năng lao động đến thời điểm người đó 

đạt tuổi thọ trung bình do cơ quan có thẩm quyền công bố và cộng thêm 10 năm. 

- “Mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề đối với thu nhập 

không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định là “mức tiền lương, tiền công 

trung bình của 03 tháng có thu nhập gần nhất trước thời điểm thiệt hại xảy ra” 

(khoản 2 Điều 5 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

2.3. Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết 

a) Chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

Chi phí theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị 

thiệt hại trước khi chết (khoản 1 Điều 25 Luật TNBTCNN năm 2017). 

b) Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại trước khi chết 

Được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh cho 01 ngày khám bệnh, chữa bệnh theo số ngày trong hồ sơ bệnh án (khoản 2 

Điều 25 TNBTCNN năm 2017). 

Khoảng thời gian để tính chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại 

quy định được xac định theo số ngày thực tế khám bệnh, chữa bệnh trong hồ sơ 

bệnh án (khoản 1 Điều 10 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

c) Chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, 

chữa bệnh trước khi chết 

Được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại (khoản 3 Điều 25 TNBTCNN năm 

2017). 

Khoảng thời gian để tính chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong 

thời gian khám bệnh, chữa bệnh được xác định theo số ngày thực tế có người chăm 

sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh (khoản 2 Điều 10 Nghị 

định số 68/2018/NĐ-CP). 

d) Chi phí cho việc mai táng người bị thiệt hại chết 

Được xác định theo mức trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội (khoản 4 Điều 25 TNBTCNN năm 2017). 

đ) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện 

nghĩa vụ cấp dưỡng 

Được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người được cấp dưỡng 

đang cư trú cho mỗi tháng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, trừ trựờng hợp pháp luật 

có quy định khác hoặc đã được xác định theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khoản 5 Điều 25 TNBTCNN năm 2017). 

2.4. Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm 
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a) Chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

Chi phi theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị 

thiệt hại (khoản 1 Điều 26 TNBTCNN năm 2017). 

b) Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại 

Được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh cho 01 ngày khám bệnh, chữa bệnh theo số ngày trong hồ sơ bệnh án (khoản 2 

Điều 26 TNBTCNN năm 2017). 

Khoảng thời gian để tính chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại 

quy định được xác định theo số ngày thực tế khám bệnh, chữa bệnh trong hồ sơ 

bệnh án (khoản 1 Điều 10 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

c) Chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, 

chữa bệnh 

Được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại (khoản 3 Điều 26 TNBTCNN năm 

2017). 

Khoảng thời gian để tính chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong 

thời gian khám bệnh, chữa bệnh được xác định theo số ngày thực tế có người chăm 

sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chưa bệnh (khoản 2 Điều 10 Nghị 

định số 68/2018/NĐ-CP) 

d) Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động và có người thường 

xuyên chăm sóc 

Thiệt hại được bồi thường (khoản 4 Điều 26 TNBTCNN năm 2017) bao gồm: 

- Chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại 

Được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú 

cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại. Khoảng thời gian để tính chi phí cho người 

chăm sóc người bị thiệt hại mất khả năng lao động và có người thường xuyên chăm 

sóc được xác định trong các trường hợp sau đây (khoản 3 Điều 10 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP): 

+ Trường hợp người bị thiệt hại đã chết thì khoảng thời gian được tính từ 

ngày có người chăm sóc đến thời điểm người đó chết. 

+ Trường hợp người bị thiệt hại còn sống thì khoảng thời gian được tính từ 

ngày có người chăm sóc đến thời điểm người đó đạt tuổi thọ trung bình do cơ quan 

có thẩm quyền công bố và cộng thêm 10 năm. 

+ Người bị thiệt hại còn sống mà sau đó phục hồi lại khả năng lao động thì 

khoảng thời gian được tính từ ngày có người chăm sóc đến thời điểm phục hồi khả 

năng lao động. 

- Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện 

nghĩa vụ cấp dưỡng 

Được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người được cấp dưỡng 
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cư trú cho mỗi tháng thực hiện nghĩa vụ câp dưỡng, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác hoặc đã được xác định theo bản án, quyếst định đã có hiệu lực pháp luật 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2.5. Thiệt hại về tinh thần 

a) Thiệt hại về tinh thần trong trường họp bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

Được xác định là 0,5 ngày lương theo mức lương cơ sở do Nhà nước quy định 

(sau đây gọi là ngày lương cơ sở) cho 01 ngày bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (khoản 1 Điều 27 TNBTCNN năm 2017). 

b)  Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm giữ 

người theo thủ tục hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, cơ sở cai nghiện băt buộc 

Được xác định là 02 ngày lương cơ sở cho 01 ngày bị áp dụng biện pháp tạm 

giữ người theo thủ tục hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (khoản 2 Điều 27 TNBTCNN năm 2017). 

c) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị khởi tố, truy tố, 

xét xử, thi hành án, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn trong hoạt động tố tụng hình sự 

(khoản 3 Điều 27 TNBTCNN năm 2017) 

- Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị giữ trong 

trường hợp khẩn cấp: Được xác định là 02 ngày lương cơ sở. 

- Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị bắt, tạm giữ, 

tạm giam, chấp hành hình phạt tù: Thiệt hại được xác định là 05 ngày lương cơ sở 

cho 01 ngày bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù. 

Khoảng thời gian xác định thiệt hại về tinh thần trong trường hợp này được 

tính kể từ ngày người bị thiệt hại bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù 

đến ngày chấp hành xong biện pháp ngăn chặn hoặc được trả tự do hoặc đến ngày 

chấp hành xong hình phạt tù (khoản 1 Điêu 11 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại là người bị khởi 

tố, truy tố, xét xử, thi hành án mà không bị bắt, tạm giữ, tạm giam hoặc chấp hành 

hình phạt không phải là hình phạt tù: Được xác định là 02 ngày lương cơ sở cho 01 

ngày không bị bắt, tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt, trừ trường hợp thiệt hại 

về tinh thần trong trường họp người bị thiệt hại chấp hành hình phạt cải tạo không 

giam giữ hoặc hình phạt tù cho hưởng án treo. 

Khoảng thời gian xác định thiệt hại về tinh thần trong trường hợp này được 

tính kể từ ngày người bị thiệt hại bị khởi tố hoặc chấp hành hình phạt đến ngày có 

văn bản làm căn cứ YCBT (khoản 2 Điều 11 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chấp hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo được xác định là 03 ngày 

lương cơ sở cho 01 ngày chấp hành hình phạt. Khoảng thời gian xác định thiệt hại 

về tinh thần trong trường hợp này được tính kể từ ngày người bị thiệt hại chấp hành 
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hình phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởsng án treo đến ngấy chấp hành 

xong hình phạt (khoản 3 Điều 11 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại đã chấp hành 

xong hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án mà sau đó mới có bản án, quyết 

định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định 

người đó thuộc trường hợp được bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự: Được 

xác định là 02 ngàỵ lương cơ sở cho 01 ngày chưa có bản án, quyết định của cơ 

quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó thuộc 

trường hợp được bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự. Khoảng thời gian xác 

định thiệt hại về tinh thần trong trường hợp này được tính kể từ ngày người bị thiệt 

hại đã chấp hành xong hình phạt cho đến ngày có văn bản làm căn cứ YCBT (khoản 

4 Điều 11 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

d)  Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết 

Được xác định là 360 tháng lương cơ sở. Trường hợp người bị thiệt hại chết 

thì không áp dụng bồi thường thiệt hại về tinh thần quy định tại các khoản 1,2,3 và 5 

Điều 27 Luật TNBTCNN năm 2017 (khoản 4 Điều 27 TNBTCNN năm 2017). 

đ) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp sức khoẻ bị xâm phạm 

Được xác định căn cứ vào mức độ sức khoẻ bị tổn hại nhưng không quá 50 

tháng lương cơ sở (khoản 5 Điều 27 TNBTCNN năm 2017). 

e) Thiệt hại về tinh thần trong trường họp công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi 

việc trái pháp luật 

Được xác định là 01 ngày lương cơ sở cho 01 ngày bị buộc thôi việc trái pháp 

luật(khoản 6 Điều 27). Ngày lương cơ sở được xác định là 01 tháng lương cơ sở 

chia cho 22 ngày (khoản 7 Điều 27 TNBTCNN năm 2017). 

2.6. Thiệt hại là chi phí khác được bồi thường 

a)  Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá 

trình khiếu nại, to cáo; chi phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lọi ích 

họp pháp của người bị thiệt hại (điểm a khoản 1 Điều 28 TNBTCNN năm 2017). 

Chi phí này được xác định như sau: 

- Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu được thanh toán theo 

hóa đơn, chứng từ hợp pháp với giá trị được xác định tại thời điểm quy định tại 

khoản 2 Điều 22 của Luật TNBTCNN năm 2017 nhưng tối đa không quá mức quy 

định của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức- chế độ chi 

tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước (điểm a khoản 2 Điều 28 TNBTCNN 

năm 2017). 

Trường hợp người YCBT không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp 

đối với các chi phí quy định tại điểm này thì chi phí được bồi thường không quá 06 

tháng lương cơ sở tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật TNBTCNN 

năm 2017 cho 01 năm tính từ thời điểm bắt đầu khiếu nại hoặc tố cáo hoặc tham gia 

tố tụng cho đến ngày có văn bản GQBT có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền; 
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- Chi phí gửi đơn thư đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết 

được tính theo biên lai cước phí bưu chính với giá trị được xác định tại thời điểm 

quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật TNBTCNN năm 2017 (điểm b khoản 2 Điều 

28 TNBTCNN năm 2017); 

Trường họp người YCBT không xuất trình được biên lai cước phí đối với các 

chi phí quy định tại điểm này thì chi phí được bồi thường không quá 01 tháng lương 

cơ sở tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật này cho 01 năm tính từ 

thời điểm bắt đầu khiếu nại hoặc tố cáo hoặc tham gia tố tụng cho đến ngày có văn 

bản GQBT có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền; 

- Chi phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người bị thiệt hại được thanh toán theo hợp đồng thực tế nhưng không quá mức thù 

lao do Chính phủ quy định đối với luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan 

tiến hành tố tụng và chỉ thanh toán cho một người bào chữa hoặc một người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại tại một thời điểm (điểm c khoản 2 

Điều 28 TNBTCNN năm 2017). 

b) Chi phí đi lại để thăm gặp của thân nhân (thân nhân của người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù được xác định theo quy định của 

pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam, pháp luật về THAHS) người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong tố tụng hình sự (điểm b khoản 

1 Điều 28 TNBTCNN năm 2017). 

Chi phí này được xác định theo số người, số lần thăm gặp thực tế nhưng 

không quá số người, số lần được thăm gặp tối đa theo quy định của pháp luật về thi 

hành tạm giữ, tạm giam, pháp luật về THAHS. Trường hợp không chứng minh được 

số người, số lần thăm gặp thực tế thì chi phí này được xác định theo số người, số lần 

được thăm gặp tối đa theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam, 

pháp luật về THAHS (khoản 3 Điều 28 TNBTCNN năm 2017). 

c) Khoảng thời gian làm căn cứ xác định chi phí được bồi thường 

Đối với các chi phí tại (1.7.1) và (1.7.2) nêu trên, khoảng thời gian làm căn cứ 

xác định chi phí được bồi thường quy định tại Điều này được tính từ ngày phát sinh 

thiệt hại thực tế cho đến ngày có văn bản GQBT có hiệu lực của cơ quan có thẩm 

quyền. 

d) Các trường hợp chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi 

đơn thư được bồi thường 

Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư quy định tại 

khoản 1 Điều 28 của Luật TNBTCNN năm 2017 được bồi thường trong trường hợp 

người YCBT khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng hoặc YCBT tại một trong các cơ 

quan sau đây (khoản 1 Điều 12 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP): 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo; 

- Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng; 
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- Cơ quan GQBT theo quy định của Luật. 

đ) Cách tính chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư 

Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư quy định tại 

khoản 1 Điều 28 của Luật TNBTCNN năm 2017 được xác định theo số lần và 

khoảng thời gian giữa các lần khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng và YCBT tại các cơ 

quan quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều này 

theo (quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tố tụng và TNBTCNN. Số lần 

khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng và YCBT thực tế được xác định như sau (khoản 2 

Điều 12 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP): 

- Số lần khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng, YCBT và tham gia theo đề nghị 

của một trong các cơ quan (cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết tố cáo; Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về 

tố tụng; cơ quan GQBT theo quy định của Luật) để giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải 

quyết vụ án, GQBT tương ứng với quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết theo 

quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tố tụng và TNBTCNN. 

- Số lần khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng và YCBT thực tế để có được quyết 

định giải quyết khiếu nại, tổ cáo, bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

trong trường hợp cơ quan đó không thực hiện đúng quy đinh của pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo, tố tụng và TNBTCNN về thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết. 

- Chi phí thuê phòng nghỉ quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật được xác 

định tương ứng với so ngày làm việc thực tế giữa người YCBT với một trong các cơ 

quan quy định tại khoản 1 Điều này và 01 ngày thuê phòng nghỉ trước (nếu có) và 

01 ngày thuê phòng nghỉ sau (nếu có) (khoản 3 Điều 12 Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP). 

2.7. Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị thiệt hại 

a) Người bị thiệt hại là cá nhân 

Ngoài các thiệt hại được bồi thường quy định tại các điều 23, 24, 25, 26, 27 

và 28 của Luật TNBTCNN năm 2017, người bị thiệt hại là cá nhân còn được khôi 

phục quyền, lợi ích họp pháp sau đây: Khôi phục chức vụ (nếu có), việc làm và các 

chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật có liên quan; khôi phục quyền học 

tập; khôi phục tư cách thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

(khoản 1 Điều 29). 

b) Người bị thiệt hại là tổ chức 

Ngoài các thiệt hại được bồi thường quy định tại các điều 23, 24, 25, 26, 27 

và 28 của Luật TNBTCNN năm 2017, người bị thiệt hại là tổ chức còn được khôi 

phục quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 29 

TNBTCNN năm 2017). 
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c) Trình tự, thủ tục khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị thiệt 

hại 

Được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế, điều lệ 

của các tổ chức có liên quan (khoản 3 Điều 29 TNBTCNN năm 2017). 

2.8. Trả lại tài sản 

a) Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu trái pháp luật phải được trả lại 

ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ (khoản 1 Điều 30 

TNBTCNN năm 2017). 

b) Việc trả lại tài sản bị tạm giữ, tịch thu trái pháp luật trong hoạt động quản 

lý hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính (khoản 2 Điều 30 TNBTCNN năm 2017). 

c) Việc trả lại tài sản bị kê biên trái pháp luật trong hoạt động THADS được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về THADS (khoản 3 Điều 30 TNBTCNN 

năm 2017). 

d) Việc trả lại tài sản bị thu giữ trái pháp luật trong hoạt động tố tụng được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng và quy định khác của pháp luật có 

liên quan (khoản 4 Điều 30 TNBTCNN năm 2017). 

2.9. Phục hồi danh dự 

a) Những đối tượng được phục hồi danh dự bao gồm: người bị thiệt hại trong 

hoạt động tố tụng hình sự; công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật; 

người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật. 

b) Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách 

nhiệm chủ động thực hiện việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại. Việc 

phục hồi danh dự được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương V của Luật 

TNBTCNN năm 2017. 

3. Xác minh thiệt hại 

Điều 45 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định hoạt động xác minh thiệt hại 

được thực hiện như sau: 

3.1. Trách nhiệm thực hiện xác minh thiệt hại 

a) Người GQBT có trách nhiệm thực hiện việc xác minh các thiệt hai được 

yêu cầu trong hồ sơ. 

Trong trường hợp cần thiết, người GQBT có thể yêu cầu người YCBT, cá 

nhân, tổ chức 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, giám định thiệt hại hoặc lấy ý kiển của cá 

nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại, mức bồi thường. 

b) Cách thức xác minh thiệt hai 

Xác định các thiệt hại được Nhà nước bồi thường trong văn bản YCBT yêu 
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cầu người YCBT, cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ liên 

quan đến việc giải quyết YCBT; tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người YCBT 

với cá nhân, tổ chức có liên quan. Việc tổ chức trao đổi ý kiến phải được lập thành 

biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của cá nhân, tổ chức tham gia; đề nghị giám định 

các tài liệu, chứng cứ mà người YCBT đưa ra trong hồ sơ trong trường hợp có căn 

cứ cho rằng các tài liệu, chứng cứ đó là giả mạo hoặc trong trường hợp cần thiết 

khác; xem xét, đánh giá hiện trạng tài sản tại nơi có tài sản bị thiệt hại; lấy ý kiến 

bằng văn bản của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại và mức bồi thường mà 

người YCBT yêu cầu trong hồ sơ; định giá tài sản giám định thiệt hại (khoản 1 Điều 

14 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Trường hơp một trong các thiệt hại mà người YCBT đã cung cấp các tài liệu, 

chứng cứ đầy đủ và đúng quy định của pháp luật thì người GQBT tiến hành xác 

minh tại chỗ đối với thiệt hại đó (điểm h khoản 1 Điều 14 Nghi đinh số 

68/2018/NĐ-CP). 

c) Căn cứ xác minh thiệt hại 

Việc xác minh thiệt hại trong từng trường hợp cụ thể được thực hiện căn cứ 

vào một hoặc một số loại tài liệu, chứng cứ hợp pháp sau đây (Điều 15 Nghi định số 

68/2018/NĐ-CP): 

Việc xác minh thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được thực hiện căn cứ vào 

một hoặc một số loại tài liệu, chứng cứ liên quan đến: quyền sở hữu khai thác, sử 

dụng tài sản; việc phát mại, thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, thi hành án, 

mất tài sản, phong tỏa tài khoản; việc trả lại tài sản, tình trạng hư hỏng của tài sản, 

việc sửa chữa, khôi phục lại tài sản, cho thuê tài sản; việc vay tiền để nộp vào ngân 

sách nhà nước, nộp phạt do vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, kinh tế; việc 

nộp tiền vào ngân sách nhà nước, đặt tiền để bảo đảm theo quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền, nộp phạt do vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, kinh tế; việc 

hoàn trả tiền cho người bị thiệt hại, việc người bị thiệt hại trả tiền cho người mà 

người bị thiệt hại vay tiền; việc định giá tài sản, giám định thiệt hại. 

- Việc xác minh thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của 

người bị thiệt hại là cá nhân được thực hiện căn cứ vào một hoặc một số loại tài liệu 

chứng cứ liên quan đến: việc trả tiền lương, tiền công, thu nhập không ổn định theo 

mùa vụ; việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người bị thiệt hại. 

- Việc xác minh thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết và thiệt hại về 

vật chất do sức khỏe bị xâm phạm được thực hiện căn cứ vào một hoặc một số loại 

tài liệu, chứng cứ liên quan đến: việc khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; tình trạng mất khả năng lao động của người bị thiệt hại; việc có người 

thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại; việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; việc 

người bị thiệt hại chết; việc giám định thiệt hại. 

- Việc xác minh thiệt hại về tinh thần được thực hiện căn cứ vào một hoặc 

một số loại tài liệu, chứng cứ liên quan đến: việc áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành 

chính, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
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nghiện bắt buộc; việc bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị khởi tố, truy tố xét xử, thi 

hành án hoặc bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong hoạt động tố tụng hình sự; 

việc người bị thiệt hại chết; mức độ sức khỏe bị tổn hại; việc kỷ luật buộc thôi việc; 

việc giám định thiệt hại. 

- Việc xác minh thiệt hại là các chi phí khác được bồi thường được thực hiện 

căn cứvào một hoặc một số loại tài liệu, chứng cứ liên quan đến: việcthuê phòng 

nghỉ, đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư; thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền va 

lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại; việc thăm gặp thân nhân của người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong tố tụng hình sự. 

d) Nghĩa vụ cung cấp, bổ sung tài liệu chứng cứ, chứng minh thiệt hại 

Người GQBT có thể yêu cầu người YCBT cung cấp tài liệu, chứng cứ làm cơ 

sở cho việc xác minh thiệt hại trong các trường hợp sau đây: chưa cung cấp các tài 

liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại trong văn bản YCBT; đã cung cấp tài liệu, 

chứng cứ nhưng tài liệu, chứng cứ đó không đầy đủ hoặc không phù hợp với thiệt 

hại trong văn bản YCBT; đã cung cấp tài liệu, chứng cứ nhưng tài liệu chứng cứ đó 

không chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành 

vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ (khoản 1 Điêu 16 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP). 

Các trường hợp mà người GQBT có thể yêu cầu cá nhân, tổ chức có liên quan 

cung cấp tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc xác minh thiệt hại trong các trường 

hợp sau đây: cá nhân, tổ chức có liên quan có tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt 

hại mà người YCBT không thể cung cấp; người YCBT không cung cấp được bản 

chính để đối chiếu; xác nhận nội dung bản chính các giấy tờ, tai liệu thuộc thẩm 

quyền hoặc trách nhiệm của mình đã cung cấp cho người bị thiệt hại để chứng minh 

cho thiệt hại trong trường hợp không còn bản chính (khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP). 

đ) Lấy ý kiến bằng văn bản về thiệt hại, mức bồi thưòng của cá nhân, tổ chức 

Người GQBT lấy ý kiến bằng văn bản về thiệt hại, mức bồi thường của một 

hoặc một số cá nhân, tổ chức sau đây: cơ quan chuyên môn của cơ quan QLNN 

thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan đến các thiệt hại mà người YCBT yêu cầu; cơ 

quan tài chính có thẩm quyền; một số chuyên gia về ngành, lĩnh vực có liên quan 

đến các thiệt hại mà người YCBT yêu cầu và mức YCBT (khoản 1 Điều 18 Nghị 

định số 68/2018/NĐ-CP). 

Các trường hợp mà người GQBT lấy ý kiến bằng văn bản của cá nhân, tổ 

chức có liên quan về thiệt hại, mức bôi thường bao gồm: các loại thiệt hại xảy ra ở 

nhiều thời điểm khác nhau và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc không rõ 

ràng, đầy đủ; thiệt hại đã xảy ra từ 10 năm trở lên tính đến thời điểm thụ lý, giải 

quyết; thiệt hại mà người YCBT đưa ra trong hồ sơ có sự chênh lệch về giá trị bằng 

tiền từ 02 lần trở lên so với kết quả xác minh thiệt hại của cơ quan GQBT (khoản 2 

Điều 18 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cá 

nhân, tổ chức được lấy ý kiến phải trả lời cơ quan giải quyết YCBT bằng văn bản 
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(khoản 3 Điều 18 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

3.2. Thời hạn xác minh thiêt hai 

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, người GQBT phải hoàn 

thành việc xác minh thiệt hại. Trường hợp vụ việc giải quyết YCBT có nhiều tình 

tiêt phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại là 

30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. 

b) Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người 

YCBT và người GQBT nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn. 

Việc thỏa thuận phải được lập thành biên bản và có chữ ký của người GQBT, 

chữ ký hoặc điêm chỉ của người YCBT vào từng trang cua biên bản. Biên bản phải 

có các nội dung chính sau đây: ngày, tháng, năm lập biên bản; lý do kéo dài thời hạn 

xác minh thiệt hại; thời điểm kết thúc việc kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại 

(khoản 2 Điều 14 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

3.3. Báo cáo xác minh thiệt hại 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, 

người GQBT phải hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương 

lượng việc bồi thường. 

Báo cáo xác minh thiệt hại phải có các nội dung chính sau đây: các loại thiệt 

hại được xác minh; cách thức xác minh thiệt hại việc tham gia xác minh thiệt hại 

của cơ quan QLNN về công tác BTNN có thẩm quyền, cơ quan tài chính có thẩm 

quyền (nếu có); thỏa thuận việc kéo dài thời hạn xac minh thiệt hại (nếu có); đề xuất 

về các loại thiệt hại được bồi thường, mức bồi thường; các nội dung khác liên quan 

đến quá trình xác minh thiệt hại (nếu có) (Điều 20 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

3.4. Trách nhiệm tham gia xác minh thiệt hại 

Trong trường họp vụ việc phức tạp, cơ quan GQBT có thể đề nghị đại diện cơ 

quan QLNN về công tác BTNN, cơ quan tài chính có thẩm quyền tham gia vào việc 

xác minh thiệt hại. 

a) Vụ việc phức tạp quy định tại khoản 4 Điều 45 của Luật TNBTCNN năm 

2017 bao gồm: vụ việc có nhiều loại thiệt hại xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau; 

vụ việc mà mức YCBT trong văn bản YCBT trên 05 tỷ đồng; vụ việc có ảnh hưởng 

lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương (khoản 1 

Điều 19 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ 

quan GQBT, cơ quan QLNN về công tác BTNN, cơ quan tài chính có thẩm quyền 

có trách nhiệm cử đại diện tham gia vào việc xác minh thiệt hại (khoản 2 Điều 19 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Đại diện Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham gia vào việc xác minh thiệt hại đối 

với các vụ việc phưc tạp, trừ những vụ việc mà đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính 

được quy định tham gia xác minh thiệt hại (khoản 4 Điều 19 Nghị định sô 

68/2018/NĐ-CP). 
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Đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài chính có trách nhiệm 

tham gia xác minh thiệt hại cùng cơ quan GQBT để bảo đảm việc xác minh thiệt hại 

được khách quan, đúng quy định của pháp luật (khoản 5 Điều 19 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP). 

Lưu ý: Trên thực tế hiện nay, nhiều vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường tại 

địa phương chưa được thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc tổ chức xác 

minh thiệt hại. Cụ thể, một số cơ quan giải quyết bồi thường chưa năm được quy 

định của pháp luật cũng như sự cần thiết của việc mời Sở Tư pháp và Sở Tài chính 

tham gia vào quá trình xác minh thiệt hại đổi với các vụ việc phức tạp. Bên cạnh đó, 

một số Sở Tư pháp cũng như Sở Tài chính cũng chưa nắm rõ được trách nhiệm của 

mình phải tham gia xác minh thiệt hại khi nhận được yêu cầu của cơ quan GQBT. 

Việc tham gia của Sở Tư pháp và Sở Tài chính vào quá trình xác minh thiệt 

hại có thể giúp cho hoạt động xác minh thiệt hại được đảm bảo tốt hơn về quy định 

phát luật trình tự, thủ tục xác minh thiệt hại cũng như đảm bảo tốt hơn các mặt 

chuyên môn về tài chính giúp kết quả xác minh thiệt hại được chính xác, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tiến hành thương lượng ở giai đoạn sau. 

3.5. Định giá tài sản, giám định thiệt hại 

a) Việc định giá tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây: không 

xác định được “thị trường” để xác định “giá thị trường” đối vơi thiệt hại do tài sản 

bị xâm phạm; không có tài sản cùng loại với tài sản bị thiệt hại trên thị trường tại 

thời điểm tiến hành xác minh thiệt hại; có sự thay đổi về hiện trạng của tài sản bị 

thiệt hại tại thời điểm thụ lý, giải quyết so với ngày phát sinh thiệt hại thực tế dẫn 

đến làm thay đổi tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và chẩt lượng của tài sản 

(khoản 1 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). Việc định giá tài sản được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về giá (khoản 3 Điều 17 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP). 

Việc giám định thiệt hại được thực hiện trong các trường hợp sau đây: có sự 

không thống nhất giữa người YCBT và cơ quan GQBT về mức độ hư hỏng của tài 

sàn hoặc tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật của tài sản hoặc phần thiệt hại xảy ra do vượt 

quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; chưa có kết quả giám định của cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền về mức độ sức khỏe bị tổn hại đe làm căn cứ xác định thiệt hại về 

tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm (khoản 2 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP). Việc giám định thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám 

định tư pháp (khoản 3 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

b) Chi phí định giá tài sản, giám định thiệt hại được bảo đảm từ ngân sách 

nhà nước và được thực hiện như sau (khoản 4 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP): 

Đối với trường hợp còn đủ dự toán quản lý hành chính: 

- Trong quá trình xác minh thiệt hại, người GQBT có trách nhiệm xác định 

những trường hợp cần định giá tài sản, giám định thiệt hại và đề xuất Thủ trưởng cơ 

quan GQBT cấp kinh phí định giá tài sản, giám định thiệt hại. 
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Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất cấp kinh phí 

định giá tài sản, giám định thiệt hại đủ căn cứ theo quy định tại Nghị định này và 

còn dự toán quản lý hành chính được giao, Thủ trưởng cơ quan GQBT ra quyết định 

hoàn thành việc kinh phí định giá tai sản, giám định thiệt hại. 

Trên cơ sở kinh phí đã cấp cho việc định giá tài sản, giám định thiệt hại cơ 

quan GQBT đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan tài 

chính có thẩm quyền có trách nhiệm bổ sung kinh phí cho cơ quan GQBT. 

Đối với trường hơp không còn đủ dự toán quản lý hành chinh được giao. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, Thủ trưởng 

cơ quan GQBT có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp kinh phí để 

định giá tài sản, giám định thiệt hại. Trong thời hạn 05 ngàỵ làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm cấp 

kinh phi cho cơ quan GQBT. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

kinh phí, Thủ trưởng cơ quan GQBT hoàn thành việc cấp kinh phí định giá tài sản, 

giám định thiệt hại. 

VII. THƯƠNG LƯỢNG VIỆC BỒI THƯỜNG 

1. Khái niệm về thương lượng 

Hiểu dưới góc độ Tiếng việt và cách hiểu thông thường thì “thương lượng là 

hành vi và quá trình, mà trong đó hai hay nhiều bên tiến hành trao đổi, thảo luận về 

các mối quan tâm chung và những điểm còn bất đồng, để đi đến một thoả thuận 

thống nhất”. Dưới góc độ Luật Dân sự thì thương lượng chính là sự thoả thuận giữa 

các bên không trái với quy định của pháp luật nhằm thống nhất các lợi ích, quyền, 

nghĩa vụ giữa các bên trong mối quan hệ dân sự. 

Ví dụ: Sự thoả thuận để bồi thường thiệt hại đối với các quyền dân sự bị vi 

phạm thòả thuận về quyền hình ảnh hay thoả thuận giao kết họp đồng.... 

Dưới góc độ pháp luật về TNBTCNN, thương lượng là một thủ tục bắt buộc 

được thực hiện trong chu trình giải quyết YCBT của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với cá nhân, pháp nhân YCBT thiệt hại mà ở đó các bên phải thống nhất 

được các vấn đề liên quan tới việc bồi thường thiệt hại như loại thiệt hại được bồi 

thường, mức bồi thường, phương thức chi trả tiền bồi thường... 

2. Thương lượng là thủ tục bắt buộc trong hoạt động GQBT 

Theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017, quy trình giải quyết YCBT 

của người bị thiệt hại bao gồm các thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ YCBT, thụ lý hồ sơ 

YCBT và cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi 

thường và ban hành quyết định giải quyết bồi thường. Trong đó, thủ tục thương 

lượng có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

- Trên cơ sở các thiệt hại thực tế đã được cơ quan nhà nước đã tiên hành xác 

minh ở giai đoạn trước đó và nguyện vọng của người YCBT, việc thương lượng 

giúp thống nhất được mức bồi thường thiệt hại và các vấn đề có liên quan giữa cơ 
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quan nhà nước vớingười YCBT. Kết quả của hoạt động thương lượng là cơ sở để 

Thủ trưởng của cơ quan giải quyết bồi thường ban hành quyết định giải quyết bồi 

thường. Nếu không có hoạt động thương lượng thì sẽ không có sự thống nhất về 

thiệt hại được bồi thường, kết quả xác minh thiệt hại của cơ quan giải quyết bồi 

thường có thể sẽ không được người YCBT chấp nhận và quyết định giải quyết bồi 

thường sẽ không được người bị thiệt hại chấp nhận. 

 3. Thủ tục tiến hành thương lượng 

 Theo quy định của Luật TNBTNN năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành thì có thê khái quát việc tiến hành thương lượng làm 03 bước: chuẩn bị thương 

lượng, tiến hành thương lượng và kết thúc thương lượng. 

3.1. Chuẩn bị thương lượng 

a) Xác định thời điểm tiến hành thương lượng 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh 

thiệt hại (khoản 1 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017) cơ quan giải quyết bồi 

thường phải tiến hành thương lượng việc bồi thường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày tiến hành thương lượng, việc thương lượng phải được hoàn thành. Trường hợp 

vụ việc giải quyết YCBT có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa 

là 15 ngày. 

Lưu ý: Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người 

YCBT và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn quy định tại khoản này. 

b) Chuẩn bị căn cứ để thực hiện việc thương lượng 

- Về phía cơ quan giải quyết bồi thường, để thực hiện việc thương lượng với 

người bị thiệt hại, người giải quyết bồi thường phải có báo cáo xác minh thiệt hại 

làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật 

TNBTCNN nãm 2017. Ngoài ra, các giấy tờ pháp lý liên quan như chứng thư thẩm 

định giá, bảng tính lãi suất ngân hàng... hoặc các giấy tờ pháp lý do người bị thiệt 

hại cung cấp cũng là căn cứ được sử dụng làm căn cứ để thực hiện việc thương 

lượng. 

- Về phía người yêu cầu bồi thường, cơ sở để thực hiện thương lượng của 

người bị thiệt hại là những giấy tờ, bằng chứng, chứng minh cho nhưng thiệt hại 

thực tế mà người bị thiệt hại đã phải gánh chịu. 

c) Chuẩn bị địa điểm thương lượng 

Việc thương lượng được thực hiện tại một trong các địa điểm sau đây (1) 

Trường hợp người YCBT là cá nhân thì địa điểm thương lượng là trụ sởỦy ban 

nhân dân cấp xã nơi người YCBTcư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

(2) Trường hợp người YCBT là tổ chức thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác (khoản 4 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017). 

- Gửi giấy mời tham gia thương lượng tới người YCBT và các thành phần có 
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liên quan thuộc thành phần tham gia thương lượng theo quy đinh tai khoản 3 Điều 

46 Luật TNBTCNN năm 2017. 

3.2. Tiến hành thương lượng 

a) Nguyên tắc thương lượng 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017 việc thương 

lượng phải bảo đảm các nguyên tắc: (1) Người YCBT, cơ quan giải quyết bồi 

thường đều bình đẳng trong quá trình thương lượng; (2) Bảo đảm dân chủ tôn trọng 

ý kiến của các thành phấn tham gia thương lượng; (3) Nội dung thương lượng, kết 

quả thương lượng về các thiệt hại được bồi thường, mức bồi thường phải phù hợp 

với quy định của Luật TNBTCNN năm 2017. 

Ví dụ: Tại buổi thương lượng việc bồi thường, đại diện cơ quan tài chính có 

quyền nêu ý kiên vê các loại thiệt hại, mức thiệt hại, sô tiên boi thương... 

b) Thành phần tham gia thương lượng 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017, thành phần 

tham gia thương lượng việc bồi thường bao gồm: 

(1) Đại diện lãnh đạo cơ quan giải quyết bồi thường chủ trì thương lượng việc 

bồi thường; 

(2) Người giải quyết bồi thường; 

(3) Người YCBT; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có) của người 

YCBT quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật TNBTCNN năm 2017. Cụ 

thể của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của: người bị thiệt hại; người thừa 

kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa 

quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện theo 

pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại điện theo pháp 

luật theo quy định của BLDS; 

Ví dụ: Hộ gia đình bà C là người bị thiệt hại trong vụ việc Ủy ban nhân dân 

tỉnh N thực hiện cưỡng chế hành chính không đúng quy định pháp luật. Hộ gia đình 

bà C (có 05 người con) đã có văn bản thống nhất ủy quyền cho ông A (là một trong 

5 người con) là người đại diện YCBT. Trong quá trình YCBT, ông A thuê ông B là 

luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong trường hợp này, khi tổ 

chức thương lượng thì Ủy ban nhân dân tỉnh N phải mời ông A và ông B tham gia. 

(4) Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 68/NĐ-CP quy định đại diện cơ quan quản 

lý nhà nước về công tác bồi thường, bao gồm: 

Bộ Tư pháp có trách nhiệm cử đại diện tham gia thương lượng đối với tất cả 

các vụ việc YCBT thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan giải quyết bồi thương 

có trụ sở tại thành phố Hà Nội: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

Tổng cục, cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng thuộc Bộ 

cơ quan ngang Bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan có thẩm quyền 

cung cấp thông tin ở Trung ương theo quy đinh của Luật Tiếp cận thông tín; cơ 

quan có thẩm quyền ở Trung ương áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố 
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cáo theo quy định của Luật Tô cáo; cơ quan Trungương ra quyết định xử lý kỷ luật 

buộc thôi việc đối với công chức; cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra ở Trung ương; VKSND cấp cao, Viện kiểm sát quân 

sự Trung ương, VKSND tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự Trung 

ương TAND tối cao; cơ quan THAHS trong Công an nhân dân ở Trung ương; cơ 

quan THAHS trong Quân đội nhân dân ở Trung ương. 

Ví dụ: Bộ Tài chính là cơ quan giải quyết bồi thường có trụ sở tại thành phố 

Hà Nội. Khi Bộ Tài chính tiến hành thương lượng việc bồi thương với người YCBT 

thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường là Bộ Tư pháp có trách nhiệm 

cử người đại diện tham gia. 

Ví dụ: Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan giải quyết bồi thường có trụ sở tại 

thành phố Hà Nội. Khi Tòa án nhân dân tối cao tiến hành thương lượng việc bồi 

thường với người YCBT thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường là Bộ 

Tư pháp có trách nhiệm cử người đại diện tham gia. 

- Sở Tư pháp có trách nhiệm cử đại diện tham gia thương lượng đối với tất cả 

các vụ việc YCBT thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan giải quyết bồi thường 

trong phạm vi địa phương mình. 

Ví vụ: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội là cơ quan giải quyết 

bồi thường có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Khi Sở Tài nguyển và Moi trương thắnh 

phố Hà Nội tiến hành thương lượng việc bồi thường vơi người YCBT thì Sở Tư 

pháp thành phô Hà Nội có trách nhiệm cử người đại diện tham gia. 

Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan giải Cịuyết bồi thường 

có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Khi Tòa án nhân dân thành pho Hà Nội tiến hành 

thương lượng với người YCBT thì Sở Tư pháp thành pho Hà Nội sẽ phải có trách 

nhiệm cử người đại diện tham gia. 

Ví dụ: Cục THADS thành phố Hà Nội là cơ quan giải quyết bồi thường có trụ 

sở tại thành phố Hà Nội. Khi Cục THADS thành phố Hà Nội tiến hành thương 

Ịượng với người YCBT thì Sở Tư pháp thành phố Hà nội sẽ phải có trách nhiệm cử 

người đại diện tham gia. 

(5) Đại diện Viện kiểm sát có thẩm quyền trong trường họp vụ việc YCBT 

trong hoạt động TTHS; 

(6) Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định trường hợp cần 

thiết, cơ quan giải quyết bồi thường có thể mời đại diện cơ quan tài chính cùng cấp, 

cá nhân, tổ chức khác, yêu cầu người thi hành công vụ gây thiệt hại tham gia thương 

lượng, những trường hợp này bao gồm: 

- Vụ việc phức tạp là vụ việc thuộc một các trường hợp sau đây: Có nhiều 

loại thiệt hại xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau; mức YCBT trong văn bản YCBT 

trên 05 tỷ đồng; có ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội tại địa phương. 

- Vụ việc không có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về công tác 

BTNN, cơ quan tài chính có thẩm quyền trong quá trình xác minh thiệt hại và báo 
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cáo xác minh thiệt hại của cơ quan giải quyết bồi thường đề xuất mức bôi thường từ 

01 tỷ đồng trở lên; 

- Vụ việc mà thiệt hại do nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan 

cùng gây ra; 

- Các vụ việc cần thiết khác do Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường 

quyết định. 

c)  Nội dung thương lượng 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017 các nội dung 

được tiến hành thương lượng bao gồm: (i) các loại thiệt hại được bồi thường; (ii) số 

tiền bồi thường; (iii) các vấn đề liên quan đến khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp 

khác (nếu có); (iv) phương thức chi trả tiền bồi thường; (v) các nội dung khác có 

liên quan đên việc giải quyêt YCBT. 

d)  Các bước tiến hành thương lượng 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017 việc thương 

lượng được thực hiện theo các bước: 

Bước thứ nhất, người YCBT trình bày ý kiến về YCBT của mình và cung cấp 

bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan đên YCBT của mình (nếu có); 

Bước thứ hai, người giải quyết bồi thường công bố báo cáo xác minh thiệt 

hại; 

Bước thứ ba, người giải quyết bồi thường và người YCBT trao đổi, thỏa 

thuận về các nội dung thương lượng. 

Đây là bước quan trọng của hoạt động thương lượnệ, người giải quyết bồi 

thường và người YCBT cần trao đổi, thoả thuận để đi đên được kết quả thông nhất 

về các nội dung thương lượng, cụ thể: 

- Các loại thiệt hại được nhà nước bồi thường, các loại thiệt hạị có thể được 

thương lượng bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do thu nhập thực 

tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại do tổn thất về tinh thần, thiệt hại về vật chất do 

người bị thiệt hại chết (nếu có), thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe, các 

chi phí khác được bồi thường, khôi phục quyền lợi ích hợp pháp, trả lại tài sản, phục 

hồi danh dự...; 

- Các loại thiệt hại không được nhà nước bồi thường (nếu có) theo quy định 

tại Điều 32 Luật TNBTCNN năm 2017. 

- Mức bồi thường cụ thể băng tiền đối với những thiệt hại mà người YCBT đã 

phải gánh chịu; 

- Các loại thiệt hại khác và cách thức khắc phục (nếu có) như trực tiếp  xin lỗi 

và cải chính công khai hay đăng báo xin lỗi và cải chính công khai... 

- Phương thức chi trả tiền bồi thường; 

- Các vấn đề khác liên quan theo yêu cầu của từng vụ việc cụ thể ... 
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Bước thứ tư, đại diện cơ quan giải quyết bồi thường trình bày ý kiến; người 

thi hành công vụ gây thiệt hại trình bày ý kiến (nếu có); cá nhân, đại diện tô chức 

khác phát biểu ý kiến theo yêu cầu của người chủ trì; 

Bước thứ năm, đại diện cơ quan tài chính nêu ý kiến về các loại thiệt hại mức 

thiệt hại, số tiền bồi thường (nếu có); 

Bước thứ sáu, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN phát biểu 

ý kiến. 

3.3. Kết thúc thương lượng 

Ngay sau khi kết thúc việc thương lượng, người giải quyết bồi thường phải 

lập biên bản kết quả thương lượng. Biên bản kết quả thương lượng phải ghi rõ 

những nội dung chính quy định tại khoản 5 Điều Luật TNBTCNN năm 2017 xác 

định rõ việc thương lượng thành hoặc không thành. Biên bản phải có chữ ký hoặc 

điểm chỉ của người YCBT, chữ ký của đại diện các cơ quan, người tham gia thương 

lượng quy định tại khoản 3 Điều 46 Luạt TNBTCNN năm 2017 và được giao cho 

mỗi người 01 bản tại buổi thương lượng. 

Lưu ý: Việc thương lượng phải được lập thành biên bản. Trường hợp các bên 

tiến hành thương lượng nhiều lần thì sau mỗi lần thương lượng đều phai lâp biên 

bản. 

3.4. Hệ quả pháp lý của việc thương lượng giải quyết bồi thường 

- Trường hợp thứ nhất, thương lượng thành thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết 

bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường theo quy đmh tai khoản 1 Điều 47 

của TNBTCNN 2017. 

- Trường hợp thứ hai, thương lượng không thành thì người YCBT có quyền 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT theo quy định tại khoản 2 Đieu 52 của 

TNBTCNN 2017. 

- Trường hợp thứ ba, người yêu cầu bồi thường không ký hoặc điểm chỉ vào 

biên bản kết quả thương lượng thì thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết 

định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường. 

4. Kỹ năng thương lượng 

4.1. Những yếu tố cần thiết tạo nên việc thưong lượng thành công, hiệu quả 

a) Kết quả xác minh thiệt hại 

Việc xác minh thiệt hại cần được thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật. Các loại 

thiệt hại được xác định chi tiết về mức độ thiệt hại, giá trị bồi thường theo giá thị 

trường tại thời điểm giải quyết bồi thường. Trong những trường hợp cần thiết, đối 

với các loại tài sản khó xác định mức độ thiệt hại và giá trị bồi thường, các tài sản 

có tính chất kỹ thuật phức tạp, cơ quan giải quyết bồi thường có thể mời các cơ 

quan, đơn vị có chuyên môn thẩm định. Các loại thiệt hại, mức bôi thường càng 

được xác định cụ thể, chính xác thì càng dễ thương lượng, thông nhất với người 

YCBT. 
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Trong nhiều trường hợp việc thương lượng giải quyết bồi thường gặp khó 

khăn xuất phát từ những nguyên nhân thuộc về phía cơ quan nhà nước. Cụ thể, quá 

trình xác minh thiệt hại của cơ quan có trách nhiệm bồi thường không được thực 

hiện một cách chính xác toàn diện, không xác định được hết những thiệt hại thực tế 

mà người YCBT phải gánh chịu, do vậy, người bị thiệt hại không chấp nhận và dẫn 

tới việc thương lượng không thành. 

b) Tâm lý của các bên trong hoạt động thương lượng 

Trong hoạt động thương lượng, cả về hai phía cơ quan có trách nhiệm bồi 

thường và người YCBT đều muốn thương lượng theo chiều hướng có lợi cho mình. 

Người YCBT luôn có tâm lý yêu cầu mức bồi thường cao nhất có thể, thậm chí 

YCBT đối với những khoản không hợp lý hoặc vượt quá nhiêu lần so với giá trị 

thực tế thiệt hại. Về phía cơ quan giải quyêt bồi thường luôn mong muốn mức bồi 

thường nằm ở mức đã được xác minh (theo báo cáo xác minh thiệt hại). 

c) Người giải quyết bồi thường 

Trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm của người giải quyết bồi thường giữ vai 

trò quan trọng trong sự thành công của quá trình thương lượng việc bôi thường. 

Người giai quyẫ bồi thường phai nắm vững các quy định của pháp luật ve 

TNBTCNN, quy định pháp luật vế lĩnh vực mà người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

Bên cạnh đó người giải quyết bồi thường phải có các kỹ năng như: kỹ năng quan 

sát, suy nghĩ; khả năng suy đoán; kỹ năng biểu đạt ngôn ngữ; khả năng trả lời; năng 

lực ứng biến. Người giải quyêt bôi thường trong quá trình thương lượng phải có sự 

tự tin khi thương lượng, thái độ thương lượng hài hoà, tinh thần cầu thị cao. Bên 

cạnh đó là khả năng khống chế tình cảm và định kiến. Những tình huổng nổi nóng 

của người giải quyết bồi thường sẽ dẫn tới việc thượng lượng thất bại. 

Nhiều trường hợp trên thực tế cho thấy, do những người được giao trách 

nhiệm thực hiện việc thương lượng đều khong được đào tạo, tập huấn về kỹ năng 

thương lượng, hòa giải nên thực hiện không tốt việc thương lượng, dẫn tới tình trạng 

bất hợp tác của người YCBT hại trong việc giải quyết bồi thường, có trường hợp 

dẫn tới bức xúc cho cả hai bên tham gia thương lượng. 

d) Người YCBT 

Trình độ hiểu biết pháp luật và thái độ họp tác của người YCBT cũng là một 

trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của thương lượng. Thực tế giải 

quyết bồi thường trong thời gian qua cho thấy sự hiểu biết không đầy đủ của người 

dân về pháp luật nói chung, pháp luật về TNBTCNN nói riêng và thái độ không hợp 

tác với cơ quan giải quyết bồi thường dẫn tới nhiều trường hợp vụ việc không thể 

tiến hành thương lượng hoặc việc thương lượng phải trải qua một thời gian dài với 

nhiều lần thương lượng. Việc không hợp tác cua người bị thiệt hại thể hiện ở một số 

dạng cụ thể như sau: 

(i) Người YCBT không đến thực hiện việc thương lượng với cơ quan giải 

quyết bồi thường khi nhận được thư mời, thậm chí nhiều trường hợp cơ quan có 

trách nhiệm bồi thường mời thương lượng tới lần thứ ba nhưng người YCBT cũng 

không đến tham dự. 
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(ii) Người bị thiệt hại tham gia thương lượng nhưng không ký biên bản 

thương lượng, dân đên cơ quan giải quyết bồi thường không có cơ sở để ban hành 

quyết định giải quyết bồi thường. 

Đối với vấn đề này, người giải quyết bồi thường cần phải có sự tìm hiểu kỹ 

các thông tin của người YCBT như trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, dân 

tộc, tôn giáo... đây là những thông tin cần thiết để người giải quyết bồi thường có sự 

hiểu biết nhất định về người YCBT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thương lượng. 

đ) Luật sư 

Thực tế giải quyết bồi thường trong thời gian qua cho thấy các vụ việc có sự 

tham gia của luật sư với vai trò hỗ trợ mặt pháp lý cho người yêu cầu bồi thường thì 

hoạt động thương lượng được diễn ra suôn se thuận lợi hơn" 

4.2. Những kỹ năng trong thương lượng giải quyết bồi thường 

a) Những kỹ năng cơ bản 

- Kỹ năng xây dựng lòng tin 

Kỹ năng xây dựng lòng tin giúp người giải quyết bồi thường tạo được thiện 

cảm của người YCBT. Người YCBT có thể thấy được sự khách quan của người giải 

quyết bồi thường, các bên cùng cố gắng để thương lượng giải quyết các vấn đề đặt 

ra một cách tốt đẹp nhất. Việc xây dựng lòng tin có thể được thực hiện bởi một số 

cách: sử dụng đại từ nhân xưng hợp lý, 

Ví dụ: Đại từ nhân xưng CHÚNG TA, đây là cách cho thấy các bên thương 

lượng cùng có một mục đích chung; thể hiện thái độ khách quan trong qua trình 

thương lượng; trong quá trình thương lượng nếu người giải quyết bồi thương có sai 

sót cần xin lỗi, tránh việc giải thích hay tranh cãi với người YCBT- không nên hạ 

thấp, phê bình hay làm người YCBT cảm thấy mất danh dự khi họ có những sai sót 

nào đó trong nhận thức hay hành vi... 

- Hướng người YCBT tới lợi ích chung 

Hướng đối tác tới lợi ích chung là việc hướng tới một kết quả hợp lý dành cho 

cả cơ quan giải quyết bồi thường và người YCBT. Để có thể làm việc này người giải 

quyết bồi thường cần đánh giá và nhìn nhận các vấn đề trong cuộc thương lượng 

một cách đa chiều, đặc biệt là góc nhìn của phía người YCBT đê có thể đưa ra 

phương pháp thương lượng và biện pháp giải quyết hợp lý nhất. 

- Tạo bầu không khí thoải mái, cởi mở 

Một cuộc thương lượng thành công hay không cũng bị ảnh hưởng phần nhiều 

bởi bàu không khí của buổi thương lượng do các bên tham gia thương lượng tạo ra. 

Một bầu không khí căng thẳng, nhiều tranh luận, cãi vã sẽ khó đạt được kết quả tốt. 

Do vậy, người giải quyết bồi thường càn dẫn dắt cuộc thương lượng theo hướng nhẹ 

nhàng, ôn hoà. Trong thương lượng, một bầu không khí thoải mái, cởi mở thường 

dẫn đến kết quả thương lượng đạt hiệu quả. 

- Động viên, chia sẻ với người YCBT 
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Người YCBT là những người mà chính họ hoặc người được uỷ quyền cho đối 

tượng phải gánh chịu thiệt hại phát sinh từ hành vi trái pháp luật của người thi hành 

công vụ, do vậy, thông thường họ mang một tâm lý bức xúc, định kiến đối với 

những người trong cơ quan nhà nước đã gây thiệt hại hoặc làm oan cho họ. Do vậy, 

trong thương lượng giải quyết bồi thường người giải quyết bồi thường cần phải có 

một sự động viên, chia sẻ với người YCBT. Sự động viên này tạo nên thiện cảm và 

cảm giác được chấn an đối với người YCBT. 

- Củng cố lập trường trong thương lượng 

Trong quá trình thương lượng bên cạnh việc tạo ra bầu không khí ôn hoà, 

hướng tới lợi ích cùa người bị thiệt hại thì người giải quyết bồi thường cũng cần 

phải thể hiện được một lập trường thương lượng vững chắc, đặc biệt là đối với 

những YCBT thiệt hại không có căn cứ pháp luật... Tuy nhiên, việc thể hiện lập 

trường này cần phải được đi kèm với sự hướng dẫn cụ thể quy định pháp luật một 

cách rõ ràng, mạch lạc. 

b)  Kỹ năng giải quyết những tình huống cụ thể 

- Đối với trường hợp người bị YCBT không tham gia thương lượng 

Cơ quan giải quyết bồi thường cần phải lập biên bản và có đầy đủ chữ ký của 

những thành phần tham dự buổi thương lượng. Cùng với giấy mời hoặc thông báo 

tham dự thương lượng đã gửi người bị YCBT, đây sẽ là chứng cứ để xác định việc 

thời gian tiến hành thương lượng bị kéo dài không phải là lỗi của cơ quan giải quyết 

bồi thường, tránh trường hợp người YCBT không hợp tác trong việc thương lượng 

nhưng sau đó lại có khiếu nại về việc cơ quan giải quyết bồi thường không tiến hành 

thủ tục thương lượng. 

- Đôi với trường hợp người YCBT tham gia thương lượng nhưng không ký 

vào biên bản thương lượng 

Cơ quan giải quyết bồi thường cần có sự giải thích rõ ràng về mặt quy định 

pháp luật, rằng việc ký vào biên bản thương lượng không gây ảnh hưởng tới quyền 

và lợi ích hợp pháp của người YCBT; trường họp người YCBT nhất quyết không ký 

vào biên bản thương lượng thì không có cơ sơ pháp lý để ban hành quyết định giải 

quyết bồi thường. Tuy nhiên, sau thời điểm bồi thường, nếu như người yêu câu bồi 

thường có văn bản thể hiện ý chí về việc không chấp nhận yêu cầu bồi thường thì cơ 

quan giải quyết bồi thường có thể sử dụng làm căn cứ ban hành quyết định giải 

quyết bồi thường. 

- Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thương lượng 

+ Lắng nghe người YCBT trình bày, không cắt ngang, không vội vàng trả lời 

các nội dung yêu cầu khi chưa có cơ sở chắc chắn; 

+ Lắng nghe và thường xuyên đặt những câu hỏi cho vấn đề người YCBT đưa 

ra để nắm bắt chính xác các ý kiến của người YCBT, kiểm tra xem đã hiểu đúng ý 

của người YCBT hay không; 

+ Cố gắng xây dựng bầu không khí thương lượng ôn hoà, tránh các trạng thái 

xúc động, nóng nảy dẫn đến sự tranh luận gay gắt hay cãi vã không cần thiết. 
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+ Trình bày các lập luận, ý kiến một cách lưu loát, tự tin, có căn cứ pháp luật 

mang sức thuyết phục cao. Tránh tạo nên cảm giác áp đặt đối với người YCBT. 

4.3. Những sai lầm thường mắc phải trong hoạt động thương lưọng 

Trong quá trình thương lượng với người YCBT, những sai lầm của người giải 

quyêt bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường và các cơ quan nhà nước có liên 

quan có thể dẫn tới việc không đạt được kết quả mong muốn, những sai lầm thường 

gặp bao gồm: 

- Mang định kiến đối với người YCBT, luôn cố gắng áp đặt ý kiến chủ quan 

về những thiệt hại được bồi thường, mức bồi thường mà không lắng nghe ý kiến, 

xem xét bằng chứng và tính hợp lý mà người YCBT đưa ra. 

- Không xác định được vị trí vai trò của từng thành phần tham gia thương 

lượng, đặc biệt là người YCBT. 

- Xác minh thiệt hại không chính xác, không đầy đủ và không đúng pháp luật 

dẫn tới việc không thể thoả thuận với người bị thiệt hại. 

- Khi thương lượng chỉ chuẩn bị một phương án duy nhất, không chuẩn bị 

những phương án va kịch bản khác nhau dành cho buổi thương lượng dẫn tới sự 

cứng nhắc, không linh hoạt khi gặp các vấn đề phát sinh. 

- Không kiểm soát được các vấn đề về thời gian, danh sách các vấn đề cần 

thương lượng. 

- Khi thương lượng gặp bế tắc không đạt được sự nhất trí về một vấn đề nào 

đó, hoặc một tình huống phức tạp phát sinh đã chấm dứt cuộc thương lượng khi 

những nội dung cần thương lượng khác vẫn chưa được thực hiện. 

Những khó khăn, vướng mắc và sai lầm nêu trên trong quá trình giải quyết 

bồi thường sẽ dẫn tới tình trạng chậm trễ về mặt thời gian dẫn đến việc không đảm 

bảo thời gian của quy trình giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật, người 

YCBT có thể khiếu nại về quá trình giải quyết bồi thường. Không đảm bảo được 

quy trình giải quyết bồi thường tiếp theo sau thương lượng... 

VIII. QUYÉT ĐỊNH GQBT 

Việc ban hành Quyết định giải quyết bồi thường là thủ tục bắt buộc trong hoạt 

động giải quyết bồi thường và phải tuân thủ các trình tự thủ tục theo quy định cua 

Điều 47, Luật TNBTCNN năm 2017 về Quyết định giải quyết bồi thường: theo đó, 

việc ban hành quyết định giải quyết bồi thường phải được thực hiện ngay sau khi có 

biên bản kết quả thương lượng thành và quyết định phải được trao cho người YCBT 

tại buổi thương lượng (khoản 1); bổ sung quy định vệ hậu quả pháp lý của việc 

người YCBT không nhận quyết định giải quyết bồi thường (khoản 1). Đồng thời, 

Luật cũng quy định cụ thể đối với trường hợp hủy, sửa chữa, bổ sung quyết định 

giải quyết bồi thường. 

1. Quyết định giải quyết bồi thường 
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1.1. Thẩm quyền ban hành GQBT 

Luật TNBTCNN năm 2009 quy định cơ quan giải quyết bồi thường phải ra 

quyết định giải quyết bồi thường không phụ thuộc vào kết quả thương lượng thành 

hay không. Đồng thời, sau khi có kết quả dù thương lượng thành hay không thì cơ 

quan giải quyết bồi thường phải ban hành quyết định giải quyết bồi thường trong 

thời hạn 10 ngày. Luật TNBTCNN năm 2017 quy định, sau khi cơ quan giải quyết 

bồi thường và người bị thiệt hại đạt được kết quả trong thương lượng thành, trên cơ 

sở biên bản ket quả thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường 

ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người YCBT tại buổi thương lượng. 

1.2. Nội dung của quyết định GQBT 

Quyết định GQBT gồm những nội dung cơ bản sau đây: 

+ Họ, tên, địa chỉ của người YCBT; 

+ Căn cứ xác định TNBTCNN; 

+ Các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 46 của Luật TNBTCNN năm 2017 

cụ thể: Các loại thiệt hại được bồi thường; số tiền bồi thường; khôi phục quyền, lợi 

ích hợp pháp khác (nếu có); phương thức chi trả tiền bồi thường; các nội dung khác 

có liên quan đến việc giải quyết YCBT. 

+ Số tiền đã tạm ứng cho người YCBT (nếu có). 

Quyết định giải quyết bồi thường phải được xây dựng theo biểu mẫu Quyết 

định cử người giải quyết bồi thường (Mầu 09/BTNN của Thông tư số 04 /2018/TT-

BTP). 

1.3. Thời gian ban hành GQBT 

Theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017, cơ quan giải quyết bồi thường 

ban hành quyết định giải quyết bồi thường ngay sau khi có biên bản kết quả thương 

lượng thành. Quy định trên đã rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường, tạo thuận lợi 

cho người YCBT trong quá trình giải quyết bồi thường. 

1.4. Trao quyết định GQBT 

Theo Luật TNBTCNN năm 2017, ngay sau khi có biên bản kết quả thương 

lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi 

thường và trao cho người YCBT tại buổi thương lượng. Mặc dù quy định trên tạo 

thuận lợi cho người YCBT trong quá trình giải quyết bồi thường, tuy nhiên đòi hỏi 

cơ quan giải quyết bồi thường phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật có sự 

chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng. 

Quyết định GQBT có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày trao cho người YCBT. 

1.5. Hậu quả pháp lý đối với trường họp người YCBT không nhận quyết định 

giải quyết bồi thường. 

Trường hợp người YCBT không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì 

người giải quyết bồi thường lập biên bản về việc không nhận quyết định. Biên bản 

phải có chữ ký của đại diện các thành phần tham gia thương lượng. Biên bản phải 
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nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường theo 

quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 của Luật TNBTCNN năm 2017. Cụ thể, hậu 

quả pháp luật đối với trường hợp người YCBT không nhận quyết định giải quyết bồi 

thường, hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biên bản về việc không nhận quyết định 

giải quyết bồi thường thì cơ quan giải quyết bồi thường sẽ ban hành quyêt định đình 

chỉ việc giải quyết bồi thường. Theo đó, hậu quả pháp lý đối với việc đình chỉ giải 

quyết bồi thường người YCBT sẽ không có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải 

quyết bồi thường theo quy định tại Điều 52 của Luật TNBTCNN năm 2017. Quy 

định trên nhằm khắc phục tình trạng trường hợp người bị thiệt hại cố tình không hợp 

tác với cơ quan nhà nước và tạo thuận lợi cho cơ quan giải quyết bồi thường trong 

quá trình giải quyết bồi thường. 

2. Hủy, sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường 

2.1. Hủy quyết định giải quyết bồi thường và đình chỉ giải quyết YCBT 

2.1.1. Thời hạn, căn cứ hủy quyết định giải quyết bồi thường 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi 

thường Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường (khoản 1 Điều 48 Luật 

TNBTCNN năm 2017) khi có các căn cứ sau đây: 

a) Không còn một trong các căn cứ xác định TNBTCNN quy đinh tai khoản 

1 Điều 7 của Luật TNBTCNN năm 2017, cụ thể: các căn cứ xác định hành vi trái 

pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và YCBT tương ứng quy định tại 

khoản 2 Điều này; thiệt hại thực tế của người YCBT thuộc phạm vi TNBTCNN; 

mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại. 

b) Giả mạo văn bản làm căn cứ YCBT; 

c) Giả mạo tài liệu, giấy tờ sau đây để YCBT: (1) giấy tờ chứng minh nhân 

thân của người bị thiệt hại; (2) tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc YCBT; (3) 

giấy tờ chứng minh nhân thân của người thừa kế, người đại diện của người bị thiệt 

hại; (4) văn bản ủy quyền trong trường hợp đại diện theo ủy quyền; (5) di chúc hoặc 

văn bản khác về quyền thừa kế. 

2.1.2. Hậu quả pháp lý của việc hủy quyết định giải quyết bồi thường và đình 

chỉ giải quyết YCBT 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 48, khoản 2 Điều 51 Luật TNBTCNN năm 

2017 thì việc hủy quyết định giải quyết bồi thường căn cứ theo quy định tại khoản 1 

Điều 48 Luật TNBTCNN sẽ dẫn tới hậu quả là Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi 

thường sẽ ra quyết định hủy quyết định giải quyết bồi thường trước đây và đình chỉ 

giải quyết YCBT. Điều này được hiểu là việc giải quyết YCBT trước đây không còn 

hiệu lực, mọi kết quả giải quyết đều không còn giá trị. Vụ việc YCBT bị cơ quan 

giải quyết bồi thường ra quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường thì người YCBT 

không có quyền yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý 

người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyêt lại YCBT và không có quyền khởi 

kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường theo quy định tại Điều 52 Luật 

TNBTCNN năm 2017. Sau khi hủy quyết định giải quyết và đình chỉ giải quyết 
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YCBT, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ tiến hành xử lý các hậu quả pháp lý tiếp theo, 

cụ thể như sau: 

- Trường hợp chưa chi trả tiền bồi thường cho người YCBT thì cơ quan giải 

quyết bồi thường ra quyết định đình chỉ giải quỵết bồi thường theo quy định tại Điều 

51 Luật TNBTCNN năm 2017 và thu hồi số tiền bồi thường đã tạm ứng (nếu có); 

- Trường hợp đã chi trả tiền bồi thường cho người YCBT thì cơ quan giải 

quyết bồi thường có trách nhiệm thu hồi số tiền bồi thường theo quy định của pháp 

luật; 

- Trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại đã hoàn trả tiền bồi 

thường thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có trách nhiệm trả lại số 

tiền đã thu theo quy định tại Điều 69 Luật TNBTCNN năm 2017; 

- Giải quyết các hậu quả khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

2.2. Hủy quyết định giải quyết bồi thường để giải quyết lại 

2.2.1. Thời hạn hủy quyết định giải quyết bồi thường để giải quyết lại 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra 

quyết đinh hủy quyết định giải quyết bồi thường (Khoản 3 Điều 48 Luật TNBTCNN 

năm 2017). 

2.2.2. Căn cứ hủy quyêt định giải quyết bồi thường để giải quyết lại 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật TNBTCNN năm 2017 thì Thủ trưởng 

cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định hủy quyết định giải quyết bồi thường để 

giải quyết lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các căn cứ 

sau đây: 

- Có hành vi thông đồng giữa người YCBT với người giải quyết bồi thường, 

người có liên quan để trục lợi; 

- Theo yêu cầu của người YCBT trong trường hợp người giải quyết bồi 

thường không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 43 Luật 

TNBTCNN năm 2017 hoặc việc thương lượng được thực hiện không đúng thành 

phần, nội dung, thủ tục quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều 46 Luật TNBTCNN 

năm 2017 và Điều 21 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP. 

2.2.3. Hậu quả pháp lý của việc hủy quyết định giải quyết bồi thường để giải 

quyết lại 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật TNBTCNN năm 2017 thì khi có căn 

cứ theo quy định thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định hủy 

quyết định giải quyết bồi thường trước đó, các kết quả giải quyết trước đều không 

có hiệu lực, vụ việc YCBT được giải quyết lại. 

2.3. Sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường 

2.3.1. Thời hạn và căn cứ sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thuờng 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện quyết định giải quyết 

bồi thường có lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc tính toán sai thì 
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Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định sửa chữa, bổ sung quyết 

định giải quyết bồi thường (quy định tại khoản 4 Đieú 48 Luật TNBTCNN năm 

2017). 

2.3.2. Hậu quả pháp lý của việc sửa chữa, bổ sung quyết định GQBT 

Về cơ bản việc sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường không lam 

phat sinh hậu quạ pháp lý cho người YCBT cũng như phía cơ quan giải quyết bôi 

thường. Việc giải quyết bồi thường vẫn được thực hiện theo trình lự thu ụìc quy 

định. 

2.4. Gửi quyết định hủy, sửa chữa, bổ sung quyết định GQBT 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Luật TNBTCNN năm 2017 thì quyết đinh 

hủy, sửa chữa, bổ sung quyết định GQBT phải được gửi ngay cho người YCBT, cơ 

quan quản lý nhà nước về công tác BTNN có thẩm quyền và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan. 

IX. HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, 

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 

1. Hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường 

Điều 49 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định cụ thể về việc hoãn giải quyết 

YCBT như sau: 

1.1. Căn cứ hoãn giải quyết yêu cầu bồi thường và thời hạn ra quyết định 

hoãn giải quyết YCBT 

Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định hoãn giải quyết 

YCBT trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người YCBT đề nghị cơ quan 

giải quyết bồi thường hoãn giải quyết YCBT do ốm nặng có xác nhận của cơ sở y tế 

từ cấp huyện trở lên hoặc có lý do chính đáng khác mà không thể tự mình tham gia 

vào quá trình giải quyết YCBT. 

1.2. Thời hạn hoãn giải quyết YCBT 

Thời hạn hoãn giải quyết YCBT được xác định theo đề nghị của người YCBT 

nhưng tối đa là 30 ngày, trừ trường hợp người YCBT bị ốm nặng mà chưa thể tự 

mình tham gia vào quá trình giải quyết YCBT. 

1.3. Nội dung và gửi quyết định hoãn giải quyết YCBT 

Quyết định hoãn giải quyết bồi thường phải nêu rõ lý do, thời hạn hoãn và 

phải được gửi cho người YCBT, cơ quan quản lý nhà nước vê công tác BTNN có 

thẩm quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

1.4. Hậu quả pháp lý của việc hoãn giải quyết YCBT 

Mục đích ban hành quy định về việc hoãn giải quyết YCBT nhằm đảm bảo 

quyền lợi cho người YCBT cũng như tạo điều kiện cho cơ quan giải quyết bôi 

thường. Do vậy, việc hoãn giải quyết YCBT không gây hậu quả pháp lý cho người 

YCBT và phía cơ quan giải quyết bồi thường, hết thời hạn hoãn giải quyết YCBT 
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thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tiếp tục giải quyết bồi 

thường, về biểu mẫu, cơ quan giải quyết bồi thường tham khảo Mẫu số 13/BTNN về 

Quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường ban hành kèm theo Thông tư số 

04/2018/TT-BTP. 

2. Tạm đình chỉ giải quyết YCBT 

Điều 50 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định cụ thể về việc tạm đình chỉ giải 

quyết YCBT như sau: 

2.1. Căn cứ, thời hạn tạm đình chỉ giải quyết YCBT và hậu quả pháp lý tạm 

đình chỉ giải quyết YCBT 

Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tạm đình chỉ giải 

quyết bồi thường trong thời hạn 01 ngày làm việc kê từ ngày có một trong các căn 

cứ sau đây: Người YCBT 02 lần từ chối nhận giấy mời tham gia thương lượng; 

người YCBT 02 lần không đến địa điểm thương lượng khi đã nhận giấy mời mà 

không có lý do chính đáng; người YCBT không ký hoặc điểm chỉ vào biên bản kết 

quả thương lượng; 

Về thời hạn tạm đình chỉ giải quyết YCBT theo các căn cứ nêu trên thì thời 

hạn tạm đình chỉ giải quyết YCBT la 30 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn tạm đình chỉ, người YCBT 

có quyền đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường tiếp tục giải quyết bồi thường. Hết 

thời hạn tạm đình chỉ mà người YCBT không đề nghị tiếp tục giải quyết YCBT theo 

quỵ định tại khoản 2 Điều 50 Luật TNBTCNN thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết 

bồi thường ra quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 51 Luật TNBTCNN. 

Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền xem xét lại văn bản làm căn cứ 

YCBT, Luật TNBTCNN năm 2017 không quy định về thời hạn tạm đình chỉ giải 

quyết YCBT như các trường hợp tạm đình chỉ nêu ở phần trên. Như vậy có thể hiêu 

thời hạn tạm đình chỉ trong trường hợp này là đến ngày có kết quả xem xét lại văn 

bản làm căn cứ YCBT của cơ quan, người có thẩm quyền. 

Trong trường hợp vụ việc bị tạm đình chỉ theo căn cứ này thì việc giải quyết 

hậu quả pháp lý được thực hiện như sau: Trường họp sau khi nhận được văn bản 

xem xét lại mà văn bản được xem xét lại vẫn là văn bản làm căn cứ YCBT thì Thủ 

trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tiếp tục giải quyêt bôi thường; 

trường họp văn bản được xem xét lại không phải là văn bản làm căn cứ YCBT thì 

Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định đình chỉ giải quyết bồi 

thường theo quy định tại Điều 51 của Luật TNBTCNN năm 2017. 

2.2. Nội dung và gửi quyết định tạm đình chỉ giải quyết YCBT 

Tại khoản 4 Điều 50 Luật TNBTCNN năm 2017 có quy định quyết định tạm 

đình chỉ phải nêu rõ lý do, thời hạn tạm đình chỉ, các quyền, nghĩa vụ của người 

YCBT và hậu quả pháp lý của việc tạm đình chỉ cơ quan giải quyết bồi thường tham 

khảo Mẫu số 14/BTNN về Quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường và Mẫu số 

15/BTNN vê Quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường ban hành kèm theo 
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Thông tư số 04/2018/TT-BTP. 

Quyết định tạm đình chỉ, quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường phải được 

gửi cho người YCBT, cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN co thẩm quyền, 

và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

3. Đình chỉ giải quyết YCBT 

Đình chỉ giải quyết YCBT là việc cơ quan giải quyết bồi thường quyết định 

ngừng việc giải quyết YCBT khi có những căn cứ quy định tại Điều 51 Luat 

TNBTCNN năm 2017. 

3.1. Thời hạn và căn cứ ra quyết định đình chỉ giải quyết YCBT 

Theo quy định của khoản 1 Điều 51 Luật TNBTCNN năm 2017, Thủ trưởng 

cơ quan giải quyêt bôi thường ra quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường trong 

thời hạn 05 ngay làm việc kể từ ngày có một trong các căn cứ sau đay: 

- Người YCBT rút YCBT trước khi cơ quan giải quyét bồi thường tiến hành 

xác minh thiệt hại; 

- Người bị thiệt hại chết mà không có người thừa kế; tổ chức bị thiệt hại đã 

chấm dứt tồn tại mà không có tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ; 

Hết thời hạn tạm đình chỉ đối với các trường hợp người YCBT 02 lần từ chối nhận 

giấy mời tham gia thương lượng, người YCBT 02 lần không đến địa điểm thương 

lượng khi đã nhận giấy mời mà không có lý do chính đáng, người YCBT không ký 

hoặc điểm chỉ vào biên bản kết quả thương lượng mà người YCBT không đề nghị 

tiếp tục giải quyết YCBT hoặc có đề nghị tiếp tục giải quyết YCBT nhưng vẫn có 

một trong các hành vi 02 lần từ chối nhận giấy mời tham gia thương lượng hoặc 02 

lần không đến địa điểm thương lượng khi đã nhận giấy mời mà không có lý do 

chính đáng hoặc không ký hoặc điểm chỉ vào biên bản kết quả thương lượng; 

- Có quyết định hủy quyết định giải quyết bồi thường trong các trường hợp: 

không còn một trong các căn cứ xác định TNBTCNN quy định tại khoản 1 Điều 7 

của Luật TNBTCNN; hoặc giả mạo văn bản làm căn cứ YCBT; hoặc giả mạo giấy 

tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến 

việc YCBT, giấy tờ chứng minh nhân thân của người thừa kế, người đại diện của 

người bị thiệt hại, văn bản ủy quyền trong trường hợp đại diện theo ủy quyền, di 

chúc hoặc văn bản khác về quyền thừa kể. 

- Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biên bản về việc không nhận quyết định 

giải quyết bồi thường quy định tại khoản 1 Điêu 47 của Luật TNBTCNN năm 2017 

ma người YCBT không nhận quyết định giải quyết bồi thường. 

- Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 50 Luật TNBTCNN năm 2017, Thủ trưởng cơ 

quan giải quyết bồi thường còn có thể ban hành quyêt định đình chỉ giải quyết bồi 

thường trong trường hợp văn bản làm căn cứ YCBT bị cơ quan, người có thẩm 

quyền xem xét lại, trường hợp văn bản bị xem xét lại không phải là văn bản làm can 

cứ YCBT thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định đình chỉ giải 

quyết bồi thường theo quy định tại Điều 51 của Luật TNBTCNN năm 2017. 



 

 

102 

3.2. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ giải quyết YCBT 

- Trường hợp vụ việc YCBT bị đình chỉ giải quyết bồi thường theo căn cứ 

quy định tại điểma khoản 1 Điều 51 Luật TNBTCNN năm 2017 mà người YCBT 

chứng minh được việc rút đơn YCBT của minh là do bị lừa dối, ép buộc thì người 

YCBT có quyền yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại giải quyết bồi thường lại theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật TNBTCNN 

năm 2017 hoặc có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT theo quy đinh 

tại điểm b khoản 1 Điều 52 Luật TNBTCNN năm 2017. 

- Trường hợp vụ việc YCBT bị đình chỉ giải quyết bồi thường trừ trường hợp 

do bị lừa dốiép buộc, người YCBT không có quyền ỵêu cầu cơ quan trực tiếp quản 

lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết lại YCBT theo quy định tại khoản 

2 Điều 51 Luật TNBTCNN năm 2017 và không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án 

giải quyết bồi thường theo quy định tại Điều 52 Luật TNBTCNN năm 2017. 

- Đối với trường hợp đình chỉ giải quyết YCBT do người bị thiệt hại chết mà 

không có người thừa kế hoặc do tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tòn tại mà không 

có tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ, mà trong văn bản YCBT của người yêu cầu bồi 

thường có yêu cầu phục hồi danh dự thì việc phục hồi danh dự vẫn được thực hiện 

theo quy định tại Điều 59 của Luật TNBTCNN. 

- Trường hợp đã tạm ứng kinh phí bồi thường cho người YCBT thì cơ quan 

giải quyết bồi thường có trách nhiệm thu hồi số tiền đã tạm ứng khi có quyết định 

đình chỉ giải quyết bồi thường, trừ trường hợp người bị thiệt hại chết mà không có 

người thừa kế hoặc do tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại mà không có tổ chức 

kế thừa quyền, nghĩa vụ. 

3.3. Gửi quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường 

- Quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường phải được gửi cho người YCBT, 

cơ quan quản lý nhà nước về công tác BTNN có thẩm quyền và cơ quan, tô chức, cá 

nhân khác có liên quan. 

- Mẫu quyết định giải quyết bồi thường được quy định tại Thông tư số 

04/2018/TT-BTP. 

Ví dụ: Ông A YCBT, cơ quan giải quyết bồi thường đã thụ lý hồ sơ, xác minh 

thương lượng. Ông A đã đồng ý với kết quả thương lượng, cơ quan giải quyết bồi 

thường đã ban hành quyết định giải giai quyết bồi thường. Tuy nhiên, sau đó ông A 

không đồng ý với kết quả thương lượng nên không nhận quyết định giải quyết bồi 

thường. Đối với trường hợp nay thì người giải quyết bồi thường phải lập biên bản về 

việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường. Biên bản phải có chữ ký của các 

thành phần tham gia thương lượng. Biên bản nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không 

nhận quyết định giải quyết bồi thường. Đồng thời, cơ quan giải quyết bồi thường 

phải gửi cho người YCBT trong vòng 5 ngày kể từ ngày lập biên bản. Đối với 

trường hợp trên, ông A không có quyền yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường giải 

quyết lại YCBT. 

 X. CHI TRẢ TIÈN BỒI THƯỜNG, LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ 
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DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG 

 1. Những điểm mới về chi trả tiền bồi thường, lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN 

So với Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN năm 2017 đã sửa đổi 

toàn diện các quy định về kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả, trong đó tập trung 

vào các điểm chính sau đây: 

Thứ nhất, sửa đồi nội dung về cơ quan lập dự toán, quyết toán. Theo quy đinh 

của Luật TNBTCNN năm 2009, đối với nhiệm vụ lập dự toán kinh phí bồi thường, 

cơ quan tài chính các cấp phối hợp với cơ quan, đơn vị cùng cấp lập dự toán kinh 

phí bồi thường (Điều 53 Luật TNBTCNN năm 2009) và đối với nhiệm vụ quyết 

toán kinh phí bồi thường, kết thúc năm ngân sách, các cơ quan, đơn vị có trách 

nhiệm bồi thường lập quyết toán kinh phi đã chi trả bồi thường (Điều 55 Luật 

TNBTCNN năm 2009). Tuy nhiên, Luật TNBTCNN năm 2017 đã quy định, Bộ Tài 

chính, Sở Tài chính có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bồi thường và Bộ Tài chính, 

Sở Tài chính có trách nhiệm quyết toán kinh phí bồi thương theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước (Điều 61 và khoản 2 Điều 63 Luật TNBTCNN năm 

2017). 

Thứ hai, quy định chi phí định giá tài sản, giám định thiệt hại thuộc nguồn 

kinh phí bồi thường. Mặc dù Luật TNBTCNN năm 2009 (khoản 2 Điêu 18) đã quy 

định các chi phí giám định, định giá được đảm bảo từ ngân sách nhà nước tuy nhiên 

lại không quy định việc sử dụng nguồn kinh phí này nằm trong nguồn kinh phí được 

bồi thường cũng như việc chi trả cho cơ quan GQBT. Điêu này dẫn đen thực trạng 

là cơ quan tài chính chỉ cấp kinh phí để chi trả cho người bị thiệt hại mà không cấp 

kinh phí thực hiện giám định, định giá tài sản vì không thể chi ngoài dự toán. Do đó, 

khắc phục bất cập này, Điều 60 Luật TNBTCNN năm 2017 thì kinh phí bồi thường 

bao gồm hai loại kinh phí: 

+ Tiền chi trả cho người bị thiệt hại; 

+ Chi phí cho việc định giá tài sản, giám định thiệt hại. 

Thứ ba, bổ sung mới về thủ tục tạm ứng kinh phí bồi thường. 

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung quy định về cấp phát kinh phí và chi trả tiên bồi 

thường theo hướng: 

- Bỏ quy định về kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi 

thường của cơ quan tài chính có thẩm quyền và của cơ quan chủ quản (nếu có) của 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tại Điều 54 Luật 

TNBTCNN năm 2009; 

- Quy định chặt chẽ hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường tương ứng với các 

cơ chế GQBT; 

- Bổ sung quyền hạn của cơ quan tài chính có thẩm quyền nếu không đồng ý 

với mức bồi thường hoặc nếu cho rằng hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, 

- Bổ sung quy định về sung quỹ nhà nước nếu người YCBT không nhận tiền 
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bồi thường trong thời hạn luật định Bản sao văn bản làm căn cứ YCBT thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại điều 8, 9, 10, 11, 12 của Luật; 

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về giải 

quyết YCBT. 

Hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường trong trường hợp giải quyết YCBT 

trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng hành chính, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp kinh phí bồi thường có ghi đầy đủ thông tin về: 

+ Người bị thiệt hại; 

+ Căn cứ để xác định các khoản tiền bồi thường, các khoản tiền bồi thường 

đối với các thiệt hại cụ thể và tổng số tiền đề nghị được câp đê thực hiện việc chi trả 

tiền bôi thường; 

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về giải quyết YCBT. 

a)  Cấp kinh phí bồi thường 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định 

cơ quan tài chính có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp phát kinh phí bồi thường 

cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

Trường hợp có căn cứ rõ ràng cho rằng hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy 

định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 62 của Luật TNBTCNN năm 2017 hoặc mức 

bồi thường, không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan tài chính có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan GQBT để hoàn thiện hồ sơ, cấp phát kinh phí bồi thường 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường. 

Ví dụ: Nhận thấy văn bản đề nghị cấp kinh phí bồi thường của Sở X chưa đầy 

đủ các nội dung cần thiết theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 Luật TNBTCNN 

năm 2017, Sở Tài chính tỉnh A đã đề nghị Sở X bổ sung các nội dung còn thiếu để 

thực hiện thủ tục cấp kinh phí bồi thường trong thời gian quy định. 

Trường hợp có căn cứ rõ ràng cho rằng mức bồi thường trong bản án, quyết 

định của Tòa án về GQBT quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 hoặc tại Điều 

55 của Luật TNBTCNN năm 2017 không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan 

tài chính kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng. 

Ví dụ: Bộ Tài chính yêu cầu TAND tỉnh K sửa đổi nội dung bản án hành 

chính trong đó có giải quyết việc YCBT nhà nước bị sai sót trong việc tính toán mức 

bồi thường để thực hiện thủ tục cấp kinh phí bồi thường trong thời gian quy định. 

Đây là quy định mới của Luật TNBTCNN năm 2017 nhằm để bảo đảm việc 

cấp kinh phí cho người YCBT đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng 

cường nâng cao trách nhiệm của cơ quanGQBT trong quá trình giải quyết YCBT 

khi đã bỏ thủ tục kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường. 

Lưu ý: Cơ quan tài chính có thẩm quyền là Bộ Tài chính ở trung ương và Sở 

Tài chính tại địa phương cần phải hoàn thành việc câp phát kinh phí bồithường cho 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại và thực hiện thủ tục 

thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật. 
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b)  Chi trả tiền bồi thường 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí do cơ quan 

tài chính cấp, cơ quan trực tiếp quản lý ngươi thi hành công vụ gây thiệt hại phải 

thông báo bằng văn bản cho người YCBT về việc chi trả tiến bồi thường. Trong thời 

hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người YCBT nhận được thông báo, cơ quan trực 

tiêp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải tiến hành chi trả tiền bồi 

thường. 

Hết thời hạn 03 năm kể từ ngày nhận được thông báo chi trả tiền bồi thường 

mà người YCBT không nhận tiền bồi thường thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại làm thủ tục sung quỳ nhà nước theo quy đinh của pháp 

luật. Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy 

định của BLDS không tính vào thời hạn quy định tại trường hợp này. 

1.1. Kinh phí định giá tài sản, giám định thiệt hại 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể về việc cấp kinh phí định 

giá tài sản, giám định thiệt hại tại Điều 17 của Nghị định, cụ thể: 

a) Trường hợp được định giá tài sản và giám định thiệt hại 

Thứ nhất, việc định giá tài sản được áp dụng đối với các trường hợp sau: 

- Không xác định được giá thị trường theo quy định tại các Khoản 1 và 4 

Điều 3 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP; 

- Không có tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ 

thuật, tác dụng và chất lượng với tài sản bị thiệt hại trên thị trường tại thời điểm tiến 

hành xác minh thiệt hại; 

- Có sự thay đổi về hiện trạng của tài sản bị thiệt hại tại thời điểm xác minh 

thiệt hại so với ngày phát sinh thiệt hại thực tế dẫn đến làm thay đổi tính năng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, tác dụng và chất lượng của tài sản. 

Ví dụ : Sở X đã thực hiện việc định giá tài sản cá nhân của người YCBT là 

máy xây dựng bị trưng dụng khi loại này không có tài sản cùng loại, cùng tính năng, 

tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng với tài sản bị thiệt hại trên thị trường tại thời điểm 

Sở X tiến hành xác minh thiệt hại. 

Thứ hai, việc giám định thiệt hại được thực hiện trong các trường hợp sau 

đây: 

- Có sự không thống nhất giữa người YCBT và cơ quan GQBT về mức độ hư 

hỏng của tài sản hoặc tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật của tài sản hoặc Phần thiệt hại 

xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; 

- Chưa có kết quả giám định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về mức độ 

sức khỏe bị tổn hại để làm căn cứ xác định thiệt hại về tinh thần do sức khỏe bị xâm 

phạm. 

Việc định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Việc 

giám định thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư 
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pháp. Điều này có nghĩa, khi thực hiện hoạt động định giá, giám định thiệt hại thì cơ 

quan GQBT trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải thực hiện 

theo quy định của pháp luật vê giá, giám định tư pháp. 

b)  Thủ tục thực hiện cấp kinh phí định giá tài sản, giám định thiệt hại 

- Trong quá trình xác minh thiệt hại, người GQBT có trách nhiệm xác định 

những trường hợp cần định giá tài sản, giám định thiệt hại và đê xuât Thủ trưởng cơ 

quan GQBT cấp kinh phí định giá tài sản, giám định thiệt hại; 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất cấp kinh phí 

định giá tài sản, giám định thiệt hại đủ căn cứ theo quy định tại Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP và còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao 

Thủ trưởng cơ quan GQBT hoàn thành việc cấp kinh phí định giá tài sản, giám định 

thiệt hại. 

- Trên cơ sở kinh phí đã cấp cho việc định giá tài sản, giám định thiệt hại, cơ 

quan GQBT đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí. Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đê nghị, cơ quan tài chính có thẩm 

quyền có trách nhiệm bổ sung kinh phí cho cơ quan GQBT; 

- Trường hợp không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm 

quyền giao, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, Thủ 

trưởng cơ quan GQBT có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp kinh 

phí để định giá tài sản, giám định thiệt hại. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm quyền có trach nhiệm 

cấp kinh phí cho cơ quan GQBT. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được kinh phí, Thủ trưởng cơ quan GQBT hoàn thành việc cấp kinh phí định giá tài 

sản, giám định thiệt hại. 

Ví dụ: Trong quá trình xác minh thiệt hại, người GQBT của Sở X nhận thấy 

cần thực hiện việc định giá, giám định thiệt hại đã đề xuât Giám đốc Sở X. Trường 

hợp dự toán quản lý hành chính được giao cho Sở X còn, Giám đốc Sở X ban hành 

quyết định cấp kinh phí định giá, giám định thiệt hại và đề nghị Sở Tài chính cấp bổ 

sung kinh phí. Trường hợp dự toán quản lý hành chính được giao cho Sở X không 

còn, Giám đốc Sở X có văn bản đề nghị Sở Tài chính câp kinh phí định giá, giám 

định thiệt hại. 

2. Quyết toán kinh phí bồi thường 

Việc quyết toán kinh phí bồi thường được quy định tại Điều 63 của Luật 

TNBTCNN nam 2017, cụ thể: 

- Sau khi chi trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại, cơ quan trực tịêp quản 

lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm gửi giấy tờ, tài liệu co liên 

quan đến việc chi trả tiền bồi thường cho cơ quan tài chính đã cấp phát kinh phí để 

quyết toán theo quy định của pháp luật. 

Ví dụ: sau khi đã chi trả xong tiền bồi thường cho người bị thiệt hại, Sở X có 

trách nhiệm gửi giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường cho Sở 

Tài chính đê làm thủ tục quyết toán kinh phí bồi thường. 
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- Kết thúc năm ngân sách, Bộ Tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm quyết 

toán kinh phí bôi thường theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

XI. PHỤC HỒI DANH DỰ 

Phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại là một trong những thủ tục giải quyết 

YCBT nhà nước và được quy định cụ thể tại các Điều 56, 57, 58, 59 của Luật 

TNBTCNN năm 2017 và tư Điều 22 đến Điều 25 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP. 

1. Hình thức phục hồi danh dự 

Điều 56 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định hình thức phục hồi danh dự 

được áp dụng đối với người thiệt hại trong hoạt động tồ tụng hình sự và đối với cá 

nhân là người bị thiệt hại trong trường hợp bị buộc thôi việc trái pháp luật, bị áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục, cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, cụ thể như sau: 

a) Phục hồi danh dự trong hoạt động tố tụng hình sự 

- Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú trong trường hợp 

người bị thiệt hại là cá nhân hoặc tại nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt 

hại là pháp nhân thương mại. 

- Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai. 

Lưu ý: Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự là người bị khởi tố, 

truy tố, xét xử, thi hành án... trái pháp luật. 

b) Phục hồi danh dự trong hoạt động quản lý hành chính 

Đối với cá nhân là người bị thiệt hại trong trường hợp bị buộc thôi việc trái 

pháp luật, bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giao dưỡng, cơ 

sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc: được thực hiện bằng hình thức đăng báo xin 

lỗi và cải chính công khai. 

2. Trình tự, thủ tục phục hồi danh dự 

2.1. Về chủ động phục hồi danh dự 

a) Thời hạn thực hiện thông báo cho người bị thiệt hại biết về việc Nhànước 

tổ chức thực hiện phục hồi danh dự 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản làm căn cứ YCBT hoặc kể từ 

ngày có bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ việc hình sự hoặc vụ án 

hành chính có nội dung GQBT có hiệu lực pháp luật, cơ quan trực tiếp quản lý 

người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho 

người bị thiệt hại về việc Nhà nước tổ chức thực hiện phục hồi danh dự (khoản 1 

Điều 57 của LTNBTCNN năm 2017). 

b) Nội dung thông báo 

Nội dung của thông báo bằng văn bản (mẫu số 17/BTNN của Thông tư số 

04/2018/TT-BTP) về việc Nhà nước tổ chức phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại 

được áp dụng đối với 02 đối tượng cụ thể: 
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- Đối với người bị thiệt hại trong hoạt động tổ tụng hình sự: 

Thông báo bằng văn bản về việc Nhà nước tổ chức phục hồi danh dự phải có 

các nội dung (thời gian, địa điểm tổ chức trực tiêp xin lỗi và cải chính công khai; 

việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai; phần thể hiện ý kiến trả lời của người 

bị thiệt hại) (khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

- Đổi với người bị thiệt hại do bị buộc thôi việc trái pháp luật, bị áp dụnạ 

các biện pháp xử ỉỷ hành chỉnh đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục băt 

buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc: 

Thông báo bằng văn bản về việc Nhà nước tổ chức phục hồi danh dự phải có 

các nội dung (việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai; phần thể hiện ý kiến trả 

lời của người bị thiệt hại) (khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

b) Phản hồi của người bị thiệt hại khi nhận được thông báo 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bị thiệt hại có 

ý kiến trả lời bằng văn bản và gửi cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công 

vụ gây thiệt hại. Trong trường hợp người bị thiệt hại trả lời bằng lời nói thì cơ quan 

trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại lập biên bản. Biên bản phải có 

chữ ký hoặc điểm chỉ của người bị thiệt hại. Hết thời hạn trả lời mà cơ quan trực 

tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không nhận được trả lời của người 

bị thiệt hại thì việc phục hồi danh dự sẽ được thực hiện khi người bị thiệt hại có yêu 

cầu bằng văn bản. Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách 

quan theo quy định của BLDS không tính vào thời hạn trả lời (khoản 3 Điều 22 của 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

c) Các trường họp cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại cần xử lý khi người bị thiệt hại nhận được thông báo 

Trường hợp thứ nhất, người bị thiệt hại đồng ý với nội dung trong thông báo 

thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện phục hồi 

danh dự theo quy định về trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai; đăng báo xin lỗi 

và cải chính cong khai theo quy định tại Điều 58 và Điều 59 của Luật TNBTCNN 

(Khoản 2 Điều 57 của Luật TNBTCNN năm 2017). 

Trường hợp thứ hai, người bị thiệt hại không đồng ý với nội dung trong thông 

báo thì có ý kiến đề nghị cụ thể về nội dung đó (Mẫu số 18/BTNN của Thông tư số 

04/2018/TT-BTP) để cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

có cơ sở thực hiện phục hồi danh dự (Khoản 3 Điều 57 của Luật TNBTCNN năm 

2017). 

Trường hợp thứ ba, người bị thiệt hại đề nghị chưa thực hiện phục hồi danh 

dự thì việc phục hồi danh dự được thực hiện khi người bị thiệt hại có yêu cầu bằng 

văn bản (Khoản 4 Điều 57 của Luật TNBTCNN năm 2017). 

Trường hợp thứ tư, người bị thiệt hại từ chối quyền được phục hồi danh dự 

theo quy định của Luật này thì không còn quyền yêu cầu phục hồi danh dự. Việc từ 

chối phải thể hiện bằng văn bản; trường hợp người bị thiệt hại từ chối quyền được 

phục hồi danh dự bằng lời nói thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 
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gây thiệt hại lập biên bản, trong đó ghi rõ việc từ chối quyền được phục hồi danh dự 

của người bị thiệt hại. Biên bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người bị thiệt hại 

(Khoản 5 Điều 57 của Luật TNBTCNN năm 2017). 

Trường hợp thứ năm, người bị thiệt hại chết thì cơ quan trực tiếp quản lý 

người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện việc đăng báo xin lỗi và cải chính 

công khai (Khoản 6 Điều 57 của Luật TNBTCNN năm 2017). 

2.2. Về trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai 

a)  Thời hạn tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai 

Trong thời hạn 15 ngày kể tò ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu 

của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản 

lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm tổ chức trực tiếp xin lỗi và 

cải chính công khai (Điểm a khoản 1 Điều 58 của Luât TNBTCNN năm 2017). 

b)  Trách nhiệm tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai  

Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại có trách nhiệm tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai quy định 

tại khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

- Ấn định thời gian, địa điểm và mời thành phần tham gia buổi tổ chức trực 

tiếp xin lỗi và cải chính công khai. 

- Phân công 01 lãnh đạo cơ quan chuẩn bị nội dung và trình bày văn bản xin 

lỗi và cải chính công khai đối với người bị thiệt hại. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải 

chính công khai bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công 

khai. Trường hợp cần thiết, đề nghị cơ quan Công an cấp huyện nơi tổ chức buổi 

trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp 

xin lỗi và cải chính công khai. 

c)  Thành phần tham gia buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai 

Điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật TNBTCNN và khoản 1 Điều 23 của Nghị 

đinh so 68/2018/NĐ-CP quy định cụ thể thành phần tham gia buổi trực tiếp xin lỗi 

và cải chính công khai như sau: 

Người bị thiệt hại; người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc 

trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định cua BLDS; đại diện 

lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; đại diện 

lãnh đạo cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan trong trường hợp có nhiều người thi 

hành công vụ thuộc nhiều cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau cùng gây thiệt hại; 

đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp 

người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại 

là pháp nhân thương mại; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ hoặc chồng, cha, mẹ 

bên vợ hoặc bên chông, con đẻ, con nuôi của người bị thiệt hại; người đại diện theo 

ủy quyên của người bị thiệt hại (nêu có), người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

người bị thiệt hại (nếu có); đại diện cơ quan, tổ chức nơi người bị thiệt hại làm việc, 
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học tập (nếu có); đại diện tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp mà người bị 

thiệt hại là thành viên (nếu có); đại diện cơ quan báo chí và các thành phần khác mà 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thấy cần thiết. 

Lưu ỷ: Trong số những thành phần nêu trên, buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính 

công khai không được thực hiện khi không có mặt một trong các thành phần sau 

đây: người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc 

trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của BLDS; đại diện 

lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; đại diện 

lãnh đạo cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan trong trường hợp có nhiều người thi 

hành công vụ thuộc nhiều cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau cùng gây thiệt hại; 

đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp 

người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại 

là pháp nhân thương mại. 

d) Các bước tiến hành việc xin lỗi và cải chính công khai 

Các bước tiến hành việc xin lỗi và cải chính công khai quy định tại khoản 4 

Điều 23 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, cụ thể: 

- Đại diện cơ quan trực tiếp (quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

tuyên bố lý do, giới thiệu thành phấn tham gia và thông qua chương trình buôi trực 

tiếp xin lỗi và cải chính công khai. 

- Đại diện lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại trình bày văn bản xin lỗi và cải chính công khai. 

- Đại diện lãnh đạo cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan trong trường hợp 

có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau 

cùng gây thiệt hại phát biểu (nếu có). 

- Người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc 

trương hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của BLDS phát biểu 

về lời xin lỗi và cải chính công khai (nếu có). 

- Người khác phát biểu (nếu có). 

đ) Giữ gìn an ninh, trật tự cho hoạt động trực tiếp xin lỗi và cải chính công 

khai 

Trong trường hợp cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại đề nghị cơ quan Công an cấp huyện bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp 

xin lỗi và cải chính công khai, cơ quan công an cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, 

phối họp với Ủy ban nhân dân cấp xã bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin 

lỗi và cải chính công khai (Khoản 5 Điều 23 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

e) Nội dung văn bản xin lỗi và cải chính công khai 

Nội dung văn bản xin lỗi và cải chính công khai phải quy định tại Điều 24 của 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

- Tên cơ quan, nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 
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công vụ gây thiệt hại. 

- Họ và tên, chức vụ, chức danh của người trình bày văn bản xin lỗi và cải 

chính công khai. 

- Họ và tên, địa chỉ của người bị thiệt hại. 

- Các cơ quan nhà nước liên quan đến việc gây thiệt hại. 

- Tóm tăt hành vi gây thiệt hại, nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại cho 

người bị thiệt hại. 

- Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại đã thấy được 

đầy đủ những sai phạm và hậu quả của sai phạm do người thi hành công vụ thuộc 

thẩm quyền quan lý của mình gây ra. 

- Thay mặt Nhà nước, đại diện lãnh đạo cơ quan xin lỗi người bị thiệt hại giạ 

đình, người thân của người bị thiệt hại, cơ quan (nếu có) của người người bị thiệt 

hại và nhân dân; mong muốn người bị thiệt hại chấp nhận lời xin lỗi và cam kết xử 

lý nghiêm minh, đúng pháp luật người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại. 

Ví dụ: Vụ việc của ông Nguyễn Văn T (tại tỉnh BD) nguyên là lái chính tàu 

SE2 trong vụ tai nạn đường sắt ở cầu G (thành phố BH) nam 2011 làm 2 ngươi chet, 

22 ngươi bị thương. Đây là việc phục hồi danh dự đối với người thiệt hại trong hoạt 

động tố tụng hình sự nên được thực hiện phục hồi danh dự băng các hình thức: Trực 

tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại nơi công tác của ông T là Xí nghiệp đầu máy 

SG, thành phố HCM và đăng báo cải chính công khai. Buổi xin lỗi và cải chính 

công khai đã thực hiện thanh công vì VKSND thành phố BH (Viện KSND thành 

phố BH) là cơ quan chủ trì tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đã chuẩn bị 

các các yếu tố cần thiết để tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai, cụ thể như 

sau: 

- Kịp thời tổ chức xin lỗi cải chính công khai: Viện KSND thành phố BH đã 

có buổi làm việc với ông T và Xí nghiệp SG để tổ chức xin lỗi, cải chính công khai 

đối với ông T tại chính trụ sở cơ quan ông T làm việc. 

- Thành phần người tham dự buổi xin lỗi và cải chính công khai: Tham gia 

buổi xin lỗi có đại diện Viện KSND tỉnh ĐN, Viện KSND thành phô BH, đại diện 

Công an TP BH, Ban Giám đốc Xí nghiệp SG và ông T. 

- Nội dung vụ việc: Khi tàu đi đến gần cầu G (thành phố BH) khoảng 0l km, 

thấy tín hiệu đèn xanh (cho phép được đi tiếp) nên ông T tiếp tục cho tàu chạy. Đến 

khi còn cách cầu G khoảng l00m thì ông T phát hiện có ánh đèn ô tô trên cầu chiều 

ngược lại và phán đoán là có tai nạn trên cầu nên ông T đã kéo thắng ở cấp độ khẩn 

cấp (cấp độ cao nhất) nhưng tai nạn vẫn xảy ra làm 2 người chết và 22 người bị 

thương. Sau khi tai nạn xảy ra, ông T bị bắt giam và truy tố về hành vi "vi phạm các 

quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt". Đến ngày 11/11/2011, 

ông T được cho tại ngoại. Hơn 5 năm sau, ngày 11/3/2016, ông T nhận được quyết 

định đình chỉ bị can của Viện KSND thành phố BH. Từ đó, ông Túy làm đơn kiện 

Viện KSND thành phố BH ra  TAND thị xã TA (tỉnh BD, nơi ông T cư trú) đòi bồi 

thường 2,4 tỷ đồng. Tháng 2/2017, TAND tỉnh BD xét xử phúc thẩm buộc VKSND 
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thành phố BH bồi thường số tiền hơn 322 triệu đồng cho ông T vì bị giam oan gần 

300 ngày. 

- Người đại diện cơ quan người thi hành công vụ gây thiệt hại: ông H - Phó 

Viện trưởng VKSND thành phố BH là người đọc nội dung xin lỗi. 

- Nội dung xin lỗi: ông H - Phó Viện trưởng, đại diện VKSND thành phố BH 

thừa nhận việc truy cứu trách nhiệm hình sự dẫn đến oan sai đối với ông T là không 

gì bù đắp được nên nội dung xin lỗi và cải chính công khai có đoạn: ''Chúng tôi biết 

rằng những thiệt hại vật chất và tinh thần mà chúng tôi gây ra cho ông không ai có 

thể bù đắp và hiểu được bằng chính bản thân ông và gia đình. Những lời xin lỗi của 

Viện KSND thành phố BH hôm nay chỉ là sự bù đắp vô cùng nhỏ bé. Chúng tôi xin 

thừa nhận những sai sót, thừa nhận khuyết điểm và xin chịu trách nhiệm. Do đó, 

chúng tôi rất mong ông và người thân của ông chấp nhận lời xin lỗi của Viện KSND 

thành phố BH". 

- Đại diện Viện KSND thành phố BH xin lỗi và tặng hoa cho ông T. 

- Sau buổi xin lỗi và cải chính công khai, Viện KSND thành phố BH chủ 

động đăng báo ở trung ương và địa phương 03 kỳ liên tiếp, niêm yêt tại Ưy ban 

nhân dân phường nơi ông T sinh sông. 

- Ông T ghi nhận những thành ý mà VKSND thành phố BH đã xin lỗi và cải 

chính công khai. 

Đây được coi là buổi xin lỗi và cải chính công khai thành công vì có sự chuẩn 

bị kỹ lưỡng về việc nội dung xin lỗi và tổ chức buổi xin lỗi. 

Ví dụ: Tòa án nhân dân A đã tổ chức xin lỗi công khai ông HĐL (tỉnh BG) tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân xã PS, huyện TY, tỉnh BG. Ông HĐL bị tuyên án tử hình 

với cac tội giết người, hiếp dâm cháu Y vào năm 2005 đến nay đã được minh oan. 

Tuy nhiên, tại buổi xin lỗi công khai, người nhà của nạn nhân đã tập trung tại hội 

trường, phản ứng không cho buổi xin lôi và cải chính công khai diễn ra với lý do 

chưa tìm ra được hung thủ thực sự của vụ án. Một số người còn lao lên kéo tấm biển 

của buổi lễ xuống. Cơ quan công an đã tăng cường lực lượng để bảo vệ cho buổi xin 

lỗi và cải chính công khai, yêu cầu người nhà nạn nhân giữ trật tự nhưng những 

người này không chấp hành. Nhiều người còn lao vào lực lượng chức năng, xô đẩy 

và kéo đổ bục phát biểu tại hội trường. Ông TVT - Phó Chánh án TAND A đọc lời 

xin lỗi công khai đối với ông HĐL trong 4 phút vì nhiều người lao vào lực lượng 

chức năng gây náo loạn. 

Từ thực tế của buổi xin lỗi và cải chính công khai nêu trên cho thấy: Đây là 

buổi xin lỗi và cải chính công khai không thành công, gây tâm lý bức xúc trong dư 

luận xã hội và gây buồn chán, thất vọng cho chính người được xin lỗi là ông HĐL 

và gia đình ông. Do đó, cơ quan chủ trì việc xin lỗi và cải chính công khai phải căn 

cứ vào tính chất phức tạp của vụ việc để chuẩn bị kỹ lưỡng về thành phần tham gia 

buổi xin lỗi, huy động lực lượng công an để giữ gìn an ninh, trật tự cho buổi xin lỗi 

và cải chính công khai để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra như đã nêu trên. 
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2.3. Về đăng báo xin lỗi và cải chính công khai 

a)  Các trường hợp cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại đăng báo xin lỗi và cải chính công khai 

- Trường hợp cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

ở trung ương 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu 

của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự, cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại ở trung ương có trách nhiệm đăng báo xin lỗi và cải 

chính công khai trên 01 tờ báo trung ương và 01 tờ báo địa phương nơi người bị 

thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở 

trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 sộ liên tiếp; 

đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên cổng thông tin điện tử (nếu có) 

của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (Điểm a khoản 1 

Điều 59 của Luật TNBTCNN năm 2017). 

 - Trường hợp cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

ở địa phương 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu 

của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự, cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại ở địa phương có trách nhiệm đăng báo xin lỗi và cải 

chính công khai trên 01 tờ báo cấp tỉnh tại địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú 

trong trường họp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp 

người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 số liên tiếp (trừ trường hợp cơ 

quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại là cơ quan GQBT có trụ 

sở tại thành phổ Hà Nội quy định tại khoản 2 Điêu 25 của Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP); đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên cổng thông 

tin điện tử (nếu có) của cơ quan trực tiếp quản lý ngươi thi hành công vụ gây thiệt 

hại (Điểm b khoản 1 Điều 59 của Luật TNBTCNN và khoản 1 Điều 25 của Nghị 

định số 68/2018/NĐ-CP). 

Trong trường hợp người bị thiệt hại chết thì cơ quan trực tiếp quản lý người 

thi hành công vụ gây thiệt hại không phải thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt 

hại về việc Nhà nước tổ chức phục hồi danh dự và chủ động thực hiện việc đăng báo 

xin lỗi và cải chính công khai (Khoản 6 Điều 25 của Nghị định so 68/2018/NĐ-CP). 

b) Nội dung bài đăng báo xin lỗi và cải chính công khai 

Bài đăng báo xin lỗi và cải chính công khai phải có các nội dung chính: (tên 

cơ quan, nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây 

thiệt hại; họ và tên, chức vụ, chức danh của người trình bày văn bản xin lỗi và cải 

chính công khai; họ và tên, địa chỉ của người bị thiệt hại; các cơ quan nhà nước liên 

quan đến việc gây thiệt hại) và phải được đăng ở vị trí trang trọng trên trang chính 

của tờ báo (khoản 3 Điêu 25 của Nghị đinh sô 68/2018/NĐ-CP). 

c) Thời hạn đăng báo xin lỗi và cải chính công khai 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu 
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của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự quy định tại Điều 41 hoặc Đieu 57 

cua Luật TNBTCNN, Thu trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại có trách nhiệm thực hiện việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai 

(khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

d) Niêm yết công khai và gửi bài báo xin lỗi và cải chính công khai cho 

người bị thiệt hại 

Ngay sau khi đăng báo xin lỗi và cải chính công khai, cơ quan trực tiếp quản 

lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm gửi tờ báo có nội dung đăng 

báo xin lỗi và cải chính công khai tới người bị thiệt hại và Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi 

đạt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại đề niêm yết 

công khai các trang báo đăng nội dung xin lỗi và cải chính công khai. Thời gian 

niêm yết là 15 ngày (Khoản 6 Điều 25 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Ví dụ: Sở X buộc thôi việc trái pháp luật đối với ông A, sau khi khiếu nại Quyết 

định buộc thôi việc, ông A đã được Sở X chấp nhận khiếu nại, GQBT thiệt hại và 

khôi phục chức vụ, việc làm và các chế độ, chính sách liên quan đến ông A. Đồng 

thời, Sở X đã chủ động thông báo cho ông A bằng văn bản về việc phục hoi danh dự 

cho ông A băng hình thức đăng báo xin lỗi và cải chính công khai. Sau khi ông A 

đồng ý, Sở X đã tiến hành đăng báo và cải chính công khai trên 03 số báo liên tiếp 

của tỉnh, nơi ông A sinh sống, làm việc và đăng trên Cổng thông cổng thông tin điện 

tử của Sở X, đồng thời gửi bài báo có nội dung xin lỗi và cải chính công khai cho 

ông A và Ủy ban nhân dân thị trấn, nơi ông A sinh sống để niêm yết trong thời hạn 

15 ngày. 
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PHẦN THỨ BA 

TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ 

 

Luật TNBTCNN năm 2017 quy định về trách nhiệm hoàn trả từ Điều 64 đến 

Điều 72 Chương VII và nội dung này được quy định cụ thể từ Điều 26 đến Điều 31 

Chương IV của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

I. NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ 

Theo quy định tại Điều 64 của LTNBTCNN thì nghĩa vụ hoàn trả của người 

thi hành công vụ khi: 

1. Người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân 

sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người 

bị thiệt hại. 

2. Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại thì những 

người đó có nghĩa vụ hoàn trả tương ứng với mức độ lỗi của mình và thiệt hại mà 

Nhà nước phải bồi thường. 

II. XÁC ĐỊNH MỨC HOÀN TRẢ, GIẢM MỨC HOÀN TRẢ 

1. Căn cứ xác định mức hoàn trả 

Khoản 1 Điều 65 của Luật TNBTCNN năm 2017 quy định để xác định mức 

hoàn trả phải căn cứ vào mức độ lỗi của người thi hành công vụ (là lỗi cố ý hay vô 

ý) và số tiền Nhà nước đã bồi thường. 

2. Xác định mức hoàn trả theo từng trường hợp cụ thể 

2.1. Xác định mức hoàn trả trong trường hợp có một người thi hành công vụ 

gây thiệt hại 

Tại khoản 1 Điều 65 của LTNBTCNN quy định việc xác định mức hoàn trả 

trong trường hợp có một người thi hành công vụ gây thiệt hại, cụ thể như sau: 

a) Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án 

đã có hiệu lực pháp luật tuyên người đó phạm tội 

Trường hợp này người thi hành công vụ gây thiệt hại phải hoàn trả toàn bộ số 

tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại (Điểm a khoản 2 Điều 65 của 

Luật TNBTCNN năm 2017). 

b) Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa 

đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

Trường hợp này mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại từ 30 

đến 50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa 

là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường (Điểm b khoản 3 Điều 65 của Luật 

TNBTCNN năm 2017). 
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Trường hợp 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 30 tháng lương 

của người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự thì số tiền người thi hành công vụ phải hoàn trả bằng 50% số 

tiền Nhà nước đã bồi thường (Điểm d khoản 1 Điều 65 của Luật TNBTCNN năm 

2017). 

Theo đó, tại khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định cụ 

thể về trường hợp này như sau: 

- Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 100 tháng lương của 

người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thi mức 

hoàn trả là 50 tháng lương của người đó. 

- Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 80 đến 100 tháng lương 

của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thi 

mức hoàn trả là từ 40 đến dưới 50 tháng lương của người đó nhưng tối đa là 50% số 

tiền mà Nhà nước đã bồi thường. 

- Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ 60 đến 80 tháng lương của 

người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thi mức 

hoàn trả là từ 30 đến dưới 40 tháng lương của người đó nhưng tối đa là 50% số tiền 

mà Nhà nước đã bồi thường. 

- Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương của 

người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức 

hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường. 

c) Trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại với lỗi vô ý 

Trường hợp này mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại từ 03 

đến 05 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa 

là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường (Điểm c khoản 2 Điều 65 của Luật 

TNBTCNN năm 2017). 

Theo đó, tại khoản 3 Điều 26 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định cụ 

thể về trường hợp này như sau: 

- Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 10 tháng lương của 

người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức 

hoàn trả là 05 tháng lương của người đó. 

- Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 08 đến 10 tháng lương 

của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì 

mức hoàn trả là 04 tháng lương của người đó. 

- Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ 06 đến 08 tháng lương của 

người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thi mức 

hoàn trả là 03 tháng lương của người đó. 

"Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 06 tháng lương của 

người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức 

hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường". 
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Chú ý cách tính lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại: 

Lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại để hoàn trả là lương cơ sở 

nhân với hệ số theo ngạch, bậc theo quy định của pháp luật tại thời điểm có quyết 

định hoàn trả. Trường hợp tại thời điểm có quyết định hoàn trả, người thi hành công 

vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc tại cơ quan nhà nước thì việc xem xét trách nhiệm hoàn 

trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại căn cứ vào lương của người đó tại thời 

điểm trước khi nghỉ việc (khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

2.2. Xác định mức hoàn trả trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ 

gây thiệt hại 

Khoản 3 Điều 65 của Luật TNBTCNN năm 2017 quy định trường hợp có 

nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại thì mức hoàn trả của từng người 

được xác định tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 65 của Luật TNBTCNN 

nhưng tổng mức hoàn trả không vượt quá số tiền Nhà nước đã bồi thường cho người 

bị thiệt hại. 

Theo đó, khoản 4 Điều 26 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định cụ thể 

về trường hợp này như sau: 

(i) Xác định mức hoàn trả của một người thi hành công vụ trên toàn bộ số 

tiền Nhà nước đã bồi thường tương ứng với mức độ lỗi theo quy định tại khoản 2 

Điều 65 của Luật TNBTCNN. 

(ii) Tính tổng mức hoàn trả của những người thi hành công vụ gây thiệt hại 

trên cơ sở kết quả xác định mức hoàn trả của một người thi hành công vụ gây thiệt 

hại quy định tại mục (i) nêu trên. 

(iii) Tính tỷ lệ % mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ gây thiệt hại 

quy đính tại mục (i) so với tổng mức hoàn trả quy định tại mục (ii) nêu trên. 

(iv) Mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ gây thiệt hại được xác 

định bằng số tiền Nhà nước đã bồi thường nhân với tỷ lệ % quy định tại mục (iii) 

nêu trên. 

3. Giảm mức hoàn trả 

Giảm mức hoàn trả cho người thi hành công vụ gây thiệt hại thể hiện tính chất 

nhân đạo của pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật về BTNN nói riêng. Quy 

định này vừa bảo đảm cho người thi hành công vụ duy trì được cuộc sống bình 

thường của người thi hành công vụ gây thiệt hại và gia đình họ vừa bảo đảm trách 

nhiệm hoàn trả cho Nhà nước. Do vậy, Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định chi trả 

tiền bồi thường cần xem xét đơn xin giảm mức hoàn trả của người thi hành công vụ 

gây thiệt hại và tình hình thực tế của gia đình họ để quyết định giảm mức hoàn trả. 

3.1. Các điều kiện được giảm mức hoàn trả 

Khoản 4 Điều 65 của Luật TNBTCNN và Điều 27 Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP quy định người thi hành công vụ được giảm mức hoàn trả khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

- Thứ nhất, chủ động khắc phục hậu quả là việc người thi hành công vụ gây 
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thiệt hại tự nguyên bồi thường, khắc phục một phần thiệt hại cho ngươi bị thiệt hại. 

- Thứ hai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong quá trình giải quyết YCBT và đã 

hoàn trả được ít nhất 50% số tiền phải hoàn trả. 

- Thứ ba, người thi hành công vụ gây thiệt hại có hoàn cảnh kinh tế khó khăn 

là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Người thi hành công vụ gây thiệt hại là người lao động duy nhất của gia 

đình mà nêu phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoàn trả thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc 

sống bình thường của gia đình và thuộc một trong các trường hợp: phải nuôi con 

chưa thành niên hoặc nuôi con thành niên bị tàn tật, không có khả năng lao động; 

nuôi vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; nuôi bố, mẹ đã hết tuổi lao động 

hoặc không có khả năng lao động. 

+ Người thi hành công vụ có điều kiện kinh tế thiếu thốn kéo dài do thảm họa, 

thiên tai, hỏa hoạn dẫn đến mất mát tài sản hoặc do bị tai nạn dẫn đển sức khỏe bị 

tổn hại từ 31% trở lên hoặc do bị bệnh hiểm nghèo. 

3.2. Quyết định giảm mức hoàn trả 

Điểm c khoản 4 Điều 65 của LTNBTCNN và khoản 3 Điều 27 của Nghị định 

số 68/2018/NĐ-CP quy định người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm 

chứng minh về các điều kiện giảm mức hoàn trả. Trường hợp người thi hành công 

vụ có đủ các điều kiện giảm mức hoàn trả, Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định 

hoàn trả ban hành quyết định giảm mức hoàn trả đối với người đó nhưng tối đa là 

30% trên tông số tiền phải hoàn trả. Quyết định giảm mức hoàn trả phải có nội dung 

chính sau đây: 

- Họ và tên người thi hành công vụ gây thiệt hại được giảm mức hoàn trả. 

- Lý do giảm mức hoàn trả. 

- Mức hoàn trả được giảm. 

- Số tiền còn lại phải hoàn trả (nếu còn). 

III. THẨM QUYÈN, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM HOÀN 

TRẢ VÀ QUYÉT ĐỊNH HOÀN TRẢ 

1. Thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả 

1.1. Thẩm quyền và thời hạn thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả 

Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường nhanh chóng thực hiện việc 

thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả để xác định trách nhiệm hoàn trả 

của người thi hành công vụ gây thiệt hại nhằm thu hồi nhanh kinh phí nhà nước đã 

chi trả cho người bị thiệt hại. Do vậy, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chi trả xong 

tiền bồi thường, Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường thành lập Hội đồng 

xem xét trách nhiệm hoàn trả (sau đây gọi là Hội đồng). Trường hợp có nhiều người 

thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan khác nhau gây thiệt hại, Hội đồng xem xét 

trách nhiệm hoàn trả phải có sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan đến 

việc gây thiệt hại (Khoản 1 Điều 66 của Luật TNBTCNN năm 2017). 
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Theo đó, tại khoản 1, 2, 3 Điều 28 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định 

cụ thể về việc thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả như sau: 

a) Trường hợp chỉ có 01 cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây 

thiệt hại thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chi trả xong tiền bồi thường, Thủ 

trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường phải hoàn thành việc thành lập Hội đồng 

xem xét trách nhiệm hoàn trả. 

b) Trường hợp Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường là người thi 

hành công vụ gây thiệt hại thì đại diện lãnh đạo khác của cơ quan đó thành lập Hội 

đồng. 

c) Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan khác 

nhau gây thiệt hại, việc thành lập Hội đồng được thực hiện: Trong thời hạn 01 ngày 

làm việc kể từ ngày chi trả xong tiền bồi thường, Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền 

bồi thường gửi văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan cử người tham gia Hội 

đồng; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cử 

người, các cơ quan có liên quan đến vụ việc có văn bản cử người tham gia Hội 

đồng; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản cử người, Thủ 

trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường hoàn thành việc thành lập Hội đồng. 

1.2. Thời hạn xem xét trách nhiệm hoàn trả 

Khoản 2 Điều 66 của Luật TNBTCNN năm 2017 quy định trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả phải hoàn thành 

việc xác định những người thi hành công vụ gây thiệt hại, mức độ lỗi của người thi 

hành công vụ gây thiệt hại, trách nhiệm hoàn trả, mức hoàn trả của từng người và có 

văn bản kiến nghị Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường. Trường hợp vụ 

việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng tối đa là 30 ngày. 

1.3. Thành phần Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP thì 

thành phần Hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo cơ quan đã chi trả tiền bồi thường 

là Chủ tịch Hội đồng; đại diện lãnh đạo các cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều 

cơ quan khác nhau cùng gây thiệt hại; đại diện Công đoàn cơ sở của cơ quan đã chi 

trả tiền bồi thường; đại diện Công đoàn cơ sở của các cơ quan khác (trường hợp có 

nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan khác nhau gây thiệt hại); đại diện 

cơ quan đã ban hành văn bản làm căn cứ YCBT (trong trường hợp văn bản làm căn 

cứ YCBT không có nội dung xác định lôi của người thi hành công vụ); đại diện cơ 

quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng, trả lương cho người thi hành công vụ 

gây thiệt hại (trong trường hợp người đó đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác); đại 

diện cơ quan bảo hiểm xã hội đang chi trả lương hưu cho người thi hành công vụ 

(trong trường hợp người đó đã nghỉ hưu) và các thành phần khác mà cơ quan đã chi 

trả tiền bồi thường thấy cần thiết. 

Lưu ý: Để bảo đảm tính khách quan trong việc xem xét trách nhiệm hoàn trả, 

người tham gia Hội đồng không được là người thân thích theo quy định của Luật 

Hôn nhân và gia đình của người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc của người bị 
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thiệt hại, cụ thể là: vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ 

vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng con dâu, con rể; 

anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ anh chị, em cùng mẹ khác 

cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, 

cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, 

bác ruột và cháu ruột (Khoản 16 Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014). 

1.4. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả 

- Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm: triệu tập, chủ trì các cuộc họp của 

Hộị đồng, phân công trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng, ký biên bản họp Hội 

đồng, văn bản kiến nghị của Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy 

định tại khoản 4 Điều 28 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.  

- Thành viên Hội đồng có trách nhiệm: trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo 

sự phân công của Chủ tịch Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định 

tại khoản 5 Điều 28 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP. 

1.5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả 

Khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định nhiệm vụ quyền 

hạn của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả, cụ thể như sau: 

- Xác định những người thi hành công vụ gây thiệt hại trên cơ sở nội dung 

văn bản làm căn cứ YCBT và hồ sơ giải quyết công việc liên quan đến việc thi hành 

công vụ gây thiệt hại. 

- Đánh giá, xác định mức độ lỗi của người thi hành công vụ gây thiệt hại trên 

cơ sở nội dung văn bản làm căn cứ YCBT. 

Lưu ý: Trường hợp văn bản làm căn cứ YCBT chưa xác định lỗi của người thi 

hành công vụ thì Hội đồng đánh giá, xác định mức độ lỗi của người thi hành công 

vụ gây thiệt hại trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ do người YCBT cung cấp khi 

YCBT hoặc trong quá trình giải quyết YCBT và các tình tiết khác của vụ việc. 

- Xác định trách nhiệm hoàn trả và mức hoàn trả của người thi hành công vụ 

gây thiệt hại. 

- Kiến nghị bằng văn bản với Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường 

về các nội dung: xác định những người thi hành công vụ gây thiệt hại đánh giá, xác 

định mức độ lỗi của người thi hành công vụ gây thiệt hại, xác định trách nhiệm hoàn 

trả và mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

1.6. Phương thức làm việc của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả 

Phương thức làm việc của Hội đồng được quy định tại Điều 29 của Nghị định 

số 68/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

- Hội đồng chỉ họp khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng theo quyết 

định thành lập có mặt. 

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể và quyết định theo đa 

số. Trong quá trình thảo luận và quyết định, các thành viên Hội đồng phải khách 

quan, dân chủ và tuân theo quy định của pháp luật. 
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- Các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 6 Điều 28 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP phải được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và 

phải được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành lập đồng ý. 

Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ gây thiệt hại phải hoàn trả và 

trong Hội đồng còn có ý kiến khác nhau thì việc bỏ phiếu kín theo quy định tại 

khoản này được thực hiện đối với từng người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

- Nội dung cuộc họp của Hội đồng phải được lập thành biên bản. Biên bản 

phải có chữ ký của các thành viên tham gia cuộc họp. Trường hợp Hội đồng họp 

nhiều lần thì sau mỗi lần họp đều phải lập thành biên bản. 

- Căn cứ kết quả họp và bỏ phiếu về các nội dung quy định tại các điểm a, b 

và c khoản 6 Điều 28 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, Chủ tịch Hội đồng ký và gửi 

ngay văn bản kiến nghị đến Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường. 

- Các trường hợp vụ việc phức tạp có thể kéo dài thời hạn xác định trách 

nhiệm hoàn trả quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật TNBTCNN bao gồm: 

+ Người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc mà tại thời điểm xem xét 

trách nhiệm hoàn trả, cơ quan đã chi trả tiền bồi thường không xác định được nơi cư 

trú của người đó. 

+ Có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan khác nhau gây thiệt 

hại và văn bản làm căn cứ YCBT không có nội dung xác định lỗi của những người 

đó. 

2. Quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả 

2.1. Thẩm quyền ra quyết định hoàn trả 

Khoản 3, 4 Điều 66 của Luật TNBTCNN năm 2017 quy định về thẩm quyền 

ra quyết định hoàn trả và gửi quyết định hoàn trả, theo dó, trên cơ sở kiến nghị của 

Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả, Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi 

thường thực hiện: 

- Ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại, trừ 

trường hợp (người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự do 

cơ quan khác quản lý) quy định tại điểm b khoản 3 Điều 66 của Luật TNBTCNN. 

- Ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại do mình 

quản lý trong hoạt động tố tụng hình sự và kiến nghị Thủ trưởng cơ quan tiến hành 

tố tụng có liên quan ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt 

hại do cơ quan đó quản lý. 

Lưu ý: Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại ban hành quyết định hoàn trả và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định 

đó. Quyết định hoàn trả phải được gửi tới người thi hành công vụ có nghĩa vụ hoàn 

trả, cơ quan QLNN về công tác BTNN và cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thu 

tiền hoàn trả. 

2.2. Thời hạn ban hành và nội dung của quyết định hoàn trả 

Điều 30 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định về thời hạn ban hành và 
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nội dung của quyết định hoàn trả, cụ thể như sau: 

- Thời hạn ra quyết định hoàn trả: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng, Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền 

bồi thường phải ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại, 

trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của 

Thủ trưởng cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đã chi trả tiền bồi thường, Thủ trưởng 

cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có liên quan phải ra quyết định hoàn trả đối với 

người tiến hành tố tụng do cơ quan mình quản lý. 

- Nội dung của quyết định hoàn trả: 

+ Họ và tên người thi hành công vụ có nghĩa vụ hoàn trả; 

+ Mức độ lỗi của người thi hành công vụ có nghĩa vụ hoàn trả; 

+ Mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; 

+ Phương thức thực hiện việc hoàn trả. 

- Quyết định hoãn thực hiện việc hoàn trả: Trường hợp sau khi ra quyết định 

hoàn trả mà có người thi hành công vụ thuộc trường hợp được hoãn thực hiện việc 

hoàn trả, Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định hoàn trả ban hành quyêt định hoãn 

thực hiện việc hoàn trả đối với người đó. 

2.3. Hiệu lực của quyết định hoàn trả 

Điều 67 của Luật TNBTCNN quy định về hiệu lực của quyết định hoàn trả, 

quyết định giảm mức hoàn trả có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2.4. Thu, nộp tiền hoàn trả 

Trong trường hợp quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả không 

phù hợp với quy định tại Điều 65 và Điều 66 của Luật TNBTCNN thì cơ quan 

QLNN về công tác BTNN kiến nghị Thủ trưởng 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. Căn cứ vào quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả đã có hiệu 

lực pháp luật, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách 

nhiệm thu số tiền phải hoàn trả và nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật, trừ trường hợp người thi hành công vụ chuyển sang cơ quan, 

tổ chức khác quy định tại Điều 70 của Luật TNBTCNN. 

IV. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VIỆC HOÀN TRẢ 

Điều 68 của Luật TNBTCNN quy định phương thức thực hiện việc hoàn trả, 

cụ thể như sau: 

- Việc hoàn trả có thể được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và phải được xác 

định trong quyết định hoàn trả. 

- Trường hợp việc hoàn trả được thực hiện bằng cách trừ dần vào thu nhập từ 

tiền lương hằng tháng của người thi hành công vụ thì mức trừ tối thiểu là 10% và tối 

đa là 30% thu nhập từ tiền lương hằng tháng. 
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- Trường hợp người thi hành công vụ phải hoàn trả là người đang nuôi con 

nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc phụ nữ đang mang thai thì được hoãn việc hoàn trả theo 

quyết định của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây 

thiệt hại. 

V. XỬ LÝ TIỀN ĐÃ HOÀN TRẢ, TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ 

TRONG TRƯỜNG HỢP VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ YCBT KHỔNG CÒN LÀ 

CĂN CỨ YCBT 

1. Các trường hợp được xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả 

trong trường hợp văn bản làm căn cứ YCBT không còn là căn cứ YCBT 

Điều 69 của Luật TNBTCNN xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả 

trong trường hợp văn bản làm căn cứ YCBT không còn là căn cứ YCBT, cụ thể có 

02 trường hợp như sau: 

a) Trường hợp thứ nhất, văn bản làm căn cứ YCBT bị cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xác định không còn là căn cứ YCBT mà người thi hành công vụ gây 

thiệt hại đã hoàn trả thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt 

hại có trách nhiệm trả lại số tiền mà người đó đã hoàn trả. 

b) Trường hợp thứ hai, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại chưa ban hành quyết định hoàn trả thì đình chỉ việc xác định 

trách nhiệm hoàn trả. 

2. Cách thức xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn 

bản làm căn cứ YCBT không còn là căn cứ YCBT 

Điều 31 của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định về cách thức xử lý tiền đã 

hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn bản làm căn cư YCBT không 

còn là căn cứ YCBT, cụ thể: 

a) Trường hợp người thi hành công vụ đã thực hiện xong nghĩa vụ hoàn trả 

Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người đó ra quyết định trả lại tiền hoàn trả. 

Trường hợp người thi hành công vụ đang thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, Thủ 

trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người đó ra quyết định hủy quyết định hoàn trả và 

ra quyết định trả lại tiền hoàn trả. 

c) Việc trả lại tiền hoàn trả cho người thi hành công vụ trong trường hợp cơ 

quan trực tiếp quản lý người đó còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm 

quyền giao được thực hiện như sau: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định trả lại tiền 

hoàn trả, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ trả lại cho người thi hành 

công vụ số tiền người đó đã hoàn trả. 

- Sau khi trả lại tiền cho người thi hành công vụ, cơ quan trực tiếp quản lý 

người đó có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thấm quyền cấp bổ sung kinh phí 

bằng số tiền hoàn trả đã nộp ngân sách nhà nước. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan tại 
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chính có thẩm quyền hoàn thành việc cấp bổ sung kinh phí cho cơ quan trực tiếp 

quản lý người thi hành công vụ. 

d) Việc trả lại tiền hoàn trả cho người thi hành công vụ trong trường hợp cơ 

quan trực tiếp quản lý người đó không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp 

có thẩm quyền giao được thực hiện như sau: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định trả lại tiền 

hoàn trả, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có văn bản đê nghị cơ 

quan tài chính có thẩm quyền cấp kinh phí để trả lại tiền hoàn trả cho người thi hành 

công vụ. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan tài 

chính có thẩm quyền cấp kinh phí cho cơ quan trực tiêp quản lý người thi hành công 

vụ. 

- Ngay sau khi nhận được kinh phí do cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp, 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ trả lại tiền hoàn trả cho người thi 

hành công vụ. 

VI. TRÁCH NHIỆM THU TIỀN HOÀN TRẢ TRONG TRƯỜNG HỢP 

NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ CHUYỀN SANG CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

KHÁC; ĐÃ NGHỈ HƯU, NGHI VIỆC VÀ ĐÃ CHẾT 

Từ Điều 70 đến Điều 72 của Luật TNBTCNN năm 2017 quy định về trách 

nhiệm thu tiền hoàn trả trong trường hợp người thi hành công vụ chuyên sang cơ 

quan, tổ chức khác; đã nghỉ hưu, nghỉ việc và đã chết, cụ thể như sau: 

1. Trường hợp người thi hành công vụ chuyển sang cơ quan, tổ chức 

khác 

Trong trường hợp này cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng, trả 

lương cho người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thu tiền hoàn trả theo 

quyết định hoàn trả; cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

tại thời điểm người đó gây ra thiệt hại có trách nhiệm yêu cầu cơ quan, tổ chức đang 

trực tiếp quản lý, sử dụng, trả lương cho người thi hành công vụ gây thiệt hại thu 

tiền hoàn trả theo quyết định hoàn trả và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định 

của pháp luật (Điều 70 Luật TNBTCNN năm 2017). 

2. Trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ hưu, nghỉ 

việc 

- Trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại có hưởng lương hưu thì cơ 

quan Bảo hiểm xã hội đang trả lương hưu cho người thi hành công vụ gây thiệt hại 

có trách nhiệm thu tiền theo quyết định hoàn trả và nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân 

sách nhà nước (khoản 1 Điều 70 Luật TNBTCNN). 

- Trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc nhưng không 

hưởng lương hưu hoặc không làm việc tại cơ quan, tổ chức nào khác thì cơ quan 

trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm người đó gây ra 

thiệt hại có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hoàn trả theo quy định của 
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pháp luật (khoản 2 Điều 70 Luật TNBTCNN). 

3. Trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại chết 

Trong trường hợp này quyết định hoàn trả chấm dứt hiệu lực tại thời điểm 

người đó chết (khoản 3 Điều 70 Luật TNBTCNN). 

Ví dụ: Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại. 

Ông A là kiểm sát viên của VKSND tỉnh B, do có hành vi cố ý làm sai lệnh 

hồ sơ vụ án hình sự dẫn đến việc truy tố không đúng người đúng tội. Ông A đã có 

đã có bản án của TAND có thẩm quyền tuyên là phạm tội do có hành vi trái pháp 

luật gây thiệt hại cho người bị thiệt hại. Ngày 02/7, VKSND tỉnh A đã chi trả số tiền 

bồi thường là 450.000.000 đồng cho ông C (người bị thiệt hại do hành vi trái pháp 

luật của ông A gây ra). Ngày 03/7, VKSND tỉnh B đã ra quyết định buộc ông A phải 

hoàn trả toàn bộ số tiền 450.000.000 đồng cho VKSND tỉnh B. Đên ngày 16/7, ông 

A đã hoàn trả được 250.000.000 đồng tương đương với trên 1/2 số tiền ông A phải 

hoàn trả. Trong quá trình xử lý vụ việc do hành vi trái pháp luật của mình gây ra. 

Trước thời điểm có văn bản làm căn cứ YCBT, ông A đã thành thật khai báo với cấp 

có thâm quyền về hành vi cố ý vi phạm pháp luật của mình và đã có những đề xuất 

phương án khắc phục hậu quả. Ngày 16/7, ông A đã làm đơn gửi Viện trưởng 

VKSND tỉnh B xem xét giảm mức hoàn trả cho ông vì lý do phải nuôi cha mẹ già 

ông yếu không có thu nhập, vợ ông không có công việc ổn định, các con ông còn đi 

học và kinh tế gia đình có vay nợ nên rất khó khăn. Xem xét hoàn cảnh gia đình 

cũng như những đóng góp của ông A trong ngành kiểm sát trước khi vi phạm pháp 

luật, ngày 20/8, Viện trưởng VKSND tỉnh B đã ra quyết định giảm mức hoàn trả với 

số tiền là 67.500.000 đồng (tương đương với 15% tổng số tiền ông A phải hoàn trả). 

Do vậy, ông A còn phải hoàn trả cho VKSND tỉnh B số tiền là: 132. 500.000 đồng. 

Ví dụ: Trường hợp nhiều người thi hành công vụ có lỗi cố ý và vô ý gây thiệt 

hại. 

Ông A, ông B, bà C, bà D, bà E là chấp hành viên của Chi cục THADS huyện 

G (Chi cục THADS huyện G), do có lỗi cố ý và vô ý làm sai trong công tác THADS 

dẫn đến gây thiệt hại cho ông H số tiền là 200.000.000 đồng. Ngày 02/8, Chi cục 

THADS huyện G đã chi trả số tiền bồi thường cho ông H là 200.000.000 đồng. 

Ngày 03/8, Chi cục THADS huyện G thành lập Hội đồng xem xét tránh nhiệm hoàn 

trả để xem xét, kiến nghị với Chi cục trưởng Chi cục THADS hụyện G ra quyết định 

hoàn trả đối với ông A, ông B, bà C, bà D, bà E. 

Việc xác định mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ gây thiệt hại 

được tiến hành như sau: 

(1) Xác định lỗi và mức lương tại thời điểm có quyết định hoàn trả của người 

thi hành công vụ gây thiệt hại: 

- Xác định lỗi:  

+ Ông A là người đã có bản án của Tòa án có thẩm quyền tuyên là pham tội 

do có hành vi gây thiệt hại cho người bị thiệt hại.  
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+ Ông B, bà C và bà D là ba người thi hành công vụ được Hội đồng xem xét 

trách nhiệm hoàn trả xác định là có lỗi cố ý trong thi hành công vụ gây ra thiệt hại 

nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

+ Bà E là người thi hành công vụ được được Hội đồng xem xét trách nhiệm 

hoàn trả xác định là có lỗi vô ý trong thi hành công vụ gây gây ra thiệt hại. 

-  Xác đinh mức lương tại thời điểm có quyết định hoàn trả của người thi 

hành công vụ gây thiệt hại: 

+ Tại thời điểm có quyết định hoàn trả, ông A là chuyên viên bậc 5 với hệ số 

lương là 3,66. Ông B là chuyên viên bậc 4 với hệ số lương là 3,33. Bà C là chuyên 

viên chính bậc 8 với hệ số lương là 6,78. Bà D và bà E cùng là chuyên viên bậc 1 

với hệ số lương là 2,34. 

+ Tại thời điểm nêu trên, lương cơ sở theo quy định là 1.150.000 đồng. 

(2) Các bước xác định trách nhiệm hoàn trả: 

- Xác định mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ trên tổng số tiền 

200.000.000 đồng. 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật TNBTCNN năm 2017, Hội đồng 

xem xét trách nhiệm hoàn trả đã xác định mức hoàn trả của từng người thi hành 

công vụ trên tổng số tiền bồi thường 200.000.000 đồng như sau: 

+ Đối với ông A, do ông A là người đã có bản án của Tòa án có thẩm quyền 

tuyên là phạm tội do có hành vi gây thiệt hại cho người bị thiệt hại, đối chiếu với 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 của Luật TNBTCNN năm 2017 thì: “Người thi 

hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án có hiệu lực pháp luật tuyên 

người đó phạm tội thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho 

người bị thiệt hại”. 

Như vậy, ông A hoàn trả 100% số tiền Nhà nước đã bồi thường. Mức hoàn trả 

của ông A là 200.000.000 đồng. 

+ Đối với ông B, tại thời điểm có quyết định hoàn trả, lương của ông B là 

1.150.000 đồng x 3,33 = 3.829.500 đồng. Lấy 200.000.000 đồng : 3.829.500 đồng ~ 

52, 226 tháng lương của B. 

Đối chiếu với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP thì: “Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 

tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định 

hoàn trả thì mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường”. 

Như vậy, mức hoàn trả của ông B sẽ là 50% của 200.000.000 đồng là 

100.000.000 đồng. 

+ Đối với bà C, tại thời điểm có quyết định hoàn trả, lương của bà C là 

1.150.000 đồng x 6,78 = 7.797.000 đồng. Lấy 200.000.000 đồng : 7.797.000 đồng ~ 

25,65 tháng lương của bà C. 

Đối chiếu với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26 Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP thì: “Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 
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tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định 

hoàn trả thì mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường". 

Như vậy, mức hoàn trả của bà C sẽ là 50% của 200.000.000 đồng là 

100.000.000 đồng. 

+ Đối với bà D, tại thời điểm có quyết định hoàn trả, lương của bà D là 

1.150.000 đồng x 2,34 = 2.691.000 đồng. Lấy 200.000.000 đồng : 2.691.000 đồng ~ 

74,32 tháng lương của D. 

Đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP thì: “Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ 60 đến 80 tháng lương của 

người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức 

hoàn trả là từ 30 đến 40 tháng lương của người đó nhưng tối đa là từ bằng 50% số 

tiền Nhà nước đã bồi thường”. 

Hội đồng xác định mức hoàn trả của bà C sẽ là 32 tháng lương của bà C. Như 

vậy, mức hoàn trả của bà C là: 86.112.000 đồng. 

+ Đối với bà E, tại thời điểm có quyết định hoàn trả, lương của bà E là 

1.150.000 đồng x 2,34 = 2.691.000 đồng. Lấy 200.000.000 đồng : 2.691.000 đồng ~ 

74,32 tháng lương của E. 

Đối chiếu với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 68/2018/NĐ-

CP thì: “Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 10 tháng lương của 

người thi hành công vụ gây thiệt hại tại thời điểm có quyết định hoàn trả thì mức 

hoàn trả là 05 tháng lương của người đó”. 

Như vậy, mức hoàn trả của bà bà E sẽ là 05 tháng lương, tức là 13.455.000 

đồng. 

- Xác định tổng mức hoàn trả của ông A, ông B, bà C, bà D và bà E 

Trên cơ sở các mức hoàn trả đã xác định trên tổng số tiền 200.000.000 đồng, 

tổng mức hoàn trả của ông A, ông B, bà C, bà D và bà E là 200.000.000 đồng + 

100.000.000 đồng + 100.000.000 đồng + 86.112.000 đồng + 13.455.000 đồng = 

499.567.000 đồng. 

- Xác định tỷ lệ % mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ trên tổng 

mức hoàn trả 

Tỷ lệ % mức hoàn trả tương ứng của ông A, ông B, bà c, bà D và bà E 

- Tỷ lệ % mức hoàn trả của ông A là: (200.000.000 đồng : 499.567.000 đồng) 

x 100% = 40,04%. 

- Tỷ lệ % mức hoàn trả của ông B là: (100.000.000 đồng : 499.567 000 đồng) 

x 100% = 20,02%. 

- Tỷ lệ % mức hoàn trả của bà c là: (100.000.000 đồng : 499 567 000 đồng) x 

100% = 20,02%. 

- Tỷ lệ % mức hoàn trả của bà D là: (86.112.000 đồng : 499 567 000 đồng) x 

100% = 17,23%. 
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- Tỷ lệ % mức hoàn trả của bà E là: (13.455.000 đồng : 499 567 000 đồng) x 

100% = 2,69%. 

- Xác định mức hoàn trả của từng người thi hành công vụ trên tổng số tiền 

200.000.000 đồng. 

Với các kết quả nêu trên, mức hoàn trả của từng người sẽ là: 

+ Mức hoàn trả của ông A là: 200.000.000 đồng x 40,04% = 80.080.000 

đồng. 

+ Mức hoàn trả của ông B là: 200.000.000 đồng x 20,02% = 40.004.000 

đồng. 

+ Mức hoàn trả của bà C là: 200.000.000 đồng x 20,02% = 40.004.000 đồng. 

+ Mức hoàn ưả của bà D là: 200.000.000 đồng x 17,23% = 34.460.000 đồng. 

+ Mức hoàn trả của bà E là: 200.000.000 đồng x 2,69% = 538.000 đồng. 

(3) Phương thức thực hiện hoàn trả của ông A, ông B, bà C, bà D và bà E 

Ông A và ông B và bà E hoàn trả một lần toàn bộ số tiền do lỗi của mình gây 

ra; bà C có đơn gửi Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện G xem xét cho hoàn trả 

bằng cách trừ dần 30% vào thu nhập từ tiền lương hằng tháng; bà D đang nuôi con 

nhỏ dưới 36 tháng tuổi, bà D xin hoãn thời gian thực hiện hoàn trả. Vậy, ông A, ông 

B, bà E và bà C hoàn trả như sau: 

- Ông A hoàn trả một lần toàn bộ số tiền: 80.080.000 đồng. 

- Ông B hoàn trả một lần toàn bộ số tiền: 40.004.000 đồng. 

- Bà E hoàn trả một lần toàn bộ số tiền: 538.000 đồng. 

- Số tiền hằng tháng và số tháng bà C phải thực hiện hoàn trả là: Số tiền bà C 

hoàn trả 01 tháng: 7.797.000 đồng x 30% = 2.339.000 đồng, số tháng bà C phải 

hoàn trả: 40.004.000 đồng: 2.339.000 đồng =17,1 tháng. 

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng xem xét tránh nhiệm hoàn trả nêu 

trên, Hội đồng đã kiến nghị với Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện G ra quyết 

định hoàn trả và quyết định hoãn việc hoàn trả. Ngày 15/8, Chi cục trưởng Chi cục 

THADS huyện G ra quyết định hoàn trả đối với ông A, ông B, bà c, bà E đồng thời 

ra quyết định hoãn việc hoàn trả đối với bà D. 
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