
UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÒA      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HỘI ĐỒNG PHPBGDPL                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Số:        /HĐPH                          Đông Hòa, ngày      tháng 9 năm 2021 
     V/v tuyên truyền, phổ biến 

 pháp luật về bồi thường nhà nước 

 

 
Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; ban, ngành đoàn thể thị xã; 
- Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 
 

Thực hiện Công văn số 4851/UBND-VP ngày 25/8/2021 của UBND thị xã về 

việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường nhà nước. 

Để pháp luật về bồi thường nhà nước được phổ biến rộng rãi đến người dân, 

Hội đồng PHPBGDPL thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị; ban, ngành đoàn thể thị 
xã và UBND các xã, phường cập nhật, sử dụng 05 video trên địa chỉ: 

https://sotuphap.phuyen.gov.vn/wps/portal/sotuphap để triển khai, thực hiện công 
tác tuyên truyền, phổ biến GDPL theo đối tượng, hình thức phù hợp tại cơ quan, 

đơn vị và địa phương. 

Video được Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp phối hợp với dự án 

UNDP xây dựng video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi thiệt hại do 
người thi hành công vụ gây ra” trên cơ sở nội dung quy định của Luật Trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước năm 2017 với cách thức, ngôn ngữ phù hợp với đối 
tượng người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Video được xây dựng 
thành 05 phiên bản, bao gồm: 1 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. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị; ban, ngành đoàn thể thị xã và UBND các xã, 
phường triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL 

- Như trên;                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT. UBND thị xã; 
- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thị xã (thay b/c); 
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL; 
- Lưu: VT. 
 
  
 
 

                                                                       TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP 

                                                               Phan Văn Ngà 
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