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An Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

  Kính gửi:  

    - Sở, ban, ngành tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 828/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện  công tác bồi thường nhà nước năm 2021 

trên địa bàn tỉnh An Giang;  

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 24/02/2021 của Sở Tư pháp tỉnh 

An Giang về tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường 

nhà nước năm 2021. 

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức lớp Bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức 

làm đầu mối phụ trách công tác bồi thường nhà nước năm 2021 không thể tổ 

chức tập huấn trực tiếp theo kế hoạch;  nhằm cập nhật kiến thức, giúp cán bộ, 

công chức làm công tác bồi thường nhà nước hệ thống các quy định pháp luật, 

kỹ năng trong quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường đảm bảo tính thống nhất, 

hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, Sở Tư pháp biên soạn và trân trọng 

giới thiệu tài liệu “Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường Nhà nước” 

đến Quý cơ quan, đơn vị để triển khai, nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả 

về quản lý nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước và chất lượng giải 

quyết vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước thuộc phạm vi lĩnh vực được giao. 

(Tài liệu kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 

- Công chức làm đầu mối bồi thường nhà nước (emai); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, HCTP. 
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