
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 

 

Số:            /UBND-TP 

V/v Tuyên truyền, phổ biến 

video về Luật Trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nậm Pồ, ngày        tháng  6  năm 2021 

                       Kính gửi:  

     - Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

        - Tòa án nhân dân huyện; 

        - Viện kiểm sát nhân dân huyện;   

        - Ủy ban nhân dân các xã. 

   

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước, Cục Bồi thường Nhà nước đã phối hợp với 

dự án UNDP xây dựng video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị 

thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra” nhằm tuyên truyền về quyền yêu 

cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Video được xây dựng thành 05 phiên 

bản (Bao gồm: 01 video tiếng phổ thông; 01 video tiếng phổ thông có kèm phụ 

đề chữ; 01 video tiếng dân tộc Mường; 01 video tiếng dân tộc Thái; 01 video 

tiếng dân tộc Tày). Để triển khai việc tuyên truyền, phổ biến video về Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 

694/STP-PBGDPL ngày 04/6/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, UBND 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện căn cứ vào 

tình hình phát sóng chương trình Truyền hình cơ sở để phát nội dung Video 

“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ 

gây ra” mà Bộ Tư pháp đã xây dựng bằng các thứ tiếng để nâng cao hiệu quả 

công tác thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện. 

Truy cập địa chỉ: http://stp.dienbien.gov.vn mục Bồi thường Nhà nước để 

khai thác, sử dụng các video. Đăng tải video trên Trang Thông tin điện tử của 

huyện để các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị tìm hiểu, nghiên cứu. 

(đường link truy cập: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12q83- 

_RwgHHiSrt1NPMlrUMj7hRcXf_x) 

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã truy cập vào 

đường link nói trên hoặc vào Trang thông tin điện tử huyện Nậm Pồ (tại mục Tin 

tức) để sử dụng và in, sao nội dung các video tuyên truyền về Luật Trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân thuộc quyền quản lý.  
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Nhận được văn bản này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã quan tâm triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai các nội dung 

trên hoặc không tìm kiếm được các video tuyên truyền đề nghị liên hệ với phòng 

Tư pháp (                      ạ               để được hướng dẫn truy cập 

hoặc được cung cấp tài liệu, video./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  

- Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện; 

(để đăng tải tài liệu) 

- Lưu: VT, TP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bù  Vă  Luy n 
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