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1. Thủ tục giải quyết bồi thƣờng tại cơ quan có trách nhiệm bồi thƣờng  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Gửi đơn yêu cầu bồi thường 

Khi nhận được văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành 

công vụ, người bị thiệt hại gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường (là cơ quan hành chính trực tiếp 

quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại theo quy 

định tại Điều 14 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước), từ thứ hai đến thứ sáu 

(buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) 

và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).  

- Bƣớc 2: Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường 

 * Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:  

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ cấp giấy 

biên nhận cho người nộp hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định. 

* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện:  

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ 

sơ để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: Công 

chức tiếp nhận hồ sơ có thư mời người có tên trong đơn đến cơ quan để hướng dẫn 

bổ sung hồ sơ theo quy định. 

 + Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ 

hợp lệ, nếu xác định yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì 

cơ quan đã nhận hồ sơ phải thụ lý và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn cho 

người yêu cầu bồi thường. Trường hợp cơ quan nhận đơn cho rằng vụ việc không 

thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì phải trả lại hồ sơ và hướng dẫn người yêu 

cầu bồi thường gửi đơn đến cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường để 

được xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. 
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- Bƣớc 3: Xác minh thiệt hại 

 + Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, 

cơ quan có trách nhiệm bồi thường tiến hành việc xác minh thiệt hại để làm căn cứ 

xác định mức bồi thường.  

+ Thời hạn xác minh thiệt hại là 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi 

thường; trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm 

thì thời hạn xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày. 

- Bƣớc 4: Thương lượng việc bồi thường. 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, 

cơ quan có trách nhiệm bồi thường tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. 

+ Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc 

xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương 

lượng có thể kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày. 

+ Việc thương lượng phải lập thành biên bản, có chữ ký của các bên và được 

gửi cho người bị thiệt hại một bản ngay sau khi kết thúc thương lượng.  

+ Trường hợp hết thời hạn thương lượng mà người bị thiệt hại không ký vào 

biên bản thương lượng thì phải có chữ ký của những người tham gia thương lượng 

khác về việc người bị thiệt hại cố ý không ký văn bản. Biên bản này là cơ sở để 

quyết định giải quyết bồi thường. 

- Bƣớc 5: Ban hành quyết định giải quyết bồi thường. 

 Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thương lượng, cơ quan có 

trách nhiệm bồi thường phải ban hành quyết định giải quyết bồi thường. 

 Quyết định giải quyết bồi thường phải được gửi cho người bị thiệt hại, cơ 

quan cấp trên trực tiếp của cơ quan có trách nhiệm bồi thường và người thi hành 

công vụ gây ra thiệt hại. Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày, 

kể từ ngày người bị thiệt hại nhận được quyết định, trừ trường hợp người bị thiệt 

hại không đồng ý và khởi kiện ra Toà án. 

 b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 

hoặc thông qua đường bưu điện.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 
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 + Đơn yêu cầu bồi thường (theo mẫu); 

 + Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp 

luật của người thi hành công vụ (bản photocopy và mang theo bản chính để đối 

chiếu nếu người bị thiệt hại trực tiếp gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường; bản sao có 

chứng thực nếu người bị thiệt hại gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường thông qua đường 

bưu điện), là một trong các văn bản sau đây: 

 Quyết định thu hồi, hủy bỏ, thay thế, sửa đổi quyết định hành chính do 

quyết định đó được ban hành trái pháp luật; 

 Quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật về khiếu nại; 

 Kết luận nội dung tố cáo của người có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật về tố cáo; 

 Kết luận thanh tra giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thanh tra; 

 Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hành chính đã có 

hiệu lực pháp luật; 

 Bản án, quyết định của Tòa án về việc giải quyết vụ án dân sự đã có 

hiệu lực pháp luật tuyên hủy quyết định hành chính; 

 Bản án, quyết định của Tòa án về việc giải quyết vụ án hình sự xác định 

người thi hành công vụ có hành vi phạm tội trong khi thi hành công vụ mà tại Bản 

án, quyết định đó chưa xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi phạm 

tội của người thi hành công vụ gây ra trong khi thi hành công vụ. 

 * Trường hợp người yêu cầu bồi thường là người đại diện theo ủy quyền của 

người bị thiệt hại: Giấy ủy quyền yêu cầu bồi thường hợp pháp, (bản photocopy và 

mang theo bản chính để đối chiếu nếu người bị thiệt hại trực tiếp gửi hồ sơ yêu cầu 

bồi thường; bản sao có chứng thực nếu người bị thiệt hại gửi hồ sơ yêu cầu bồi 

thường thông qua đường bưu điện); 

 * Trường hợp người bị thiệt hại chết mà người thừa kế của người bị thiệt hại 

gửi đơn yêu cầu bồi thường thì còn phải có các tài liệu (bản photocopy và mang 

theo bản chính để đối chiếu nếu người thừa kế của người bị thiệt hại trực tiếp gửi 
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hồ sơ yêu cầu bồi thường; bản sao có chứng thực nếu người thừa kế của người bị 

thiệt hại gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường thông qua đường bưu điện) sau đây: 

 Di chúc của người bị thiệt hại hoặc văn bản hợp pháp khác chứng minh 

quyền thừa kế của người yêu cầu bồi thường; 

 Văn bản ủy quyền hợp pháp về cử một người trong những người thừa kế 

hoặc cử người khác không phải là người thừa kế làm người đại diện cho những 

người thừa kế của người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường, trong 

trường hợp người bị thiệt hại có nhiều người thừa kế; 

 Chứng minh thư nhân dân và các loại giấy tờ chứng minh quan hệ của họ 

đối với người bị thiệt hại như: hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai 

sinh của người yêu cầu bồi thường… hoặc xác nhận của chính quyền địa phương 

nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người bị thiệt 

làm việc xác nhận người bị thiệt hại là nhân thân của người yêu cầu bồi thường. 

 + Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 d) Thời hạn giải quyết:  

 + Thụ lý đơn: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn và 

các giấy tờ hợp lệ; 

+ Xác minh thiệt hại: Thời hạn xác minh thiệt hại là 20 ngày, kể từ ngày thụ 

lý đơn yêu cầu bồi thường; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải 

xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhưng 

không quá 40 ngày;  

 + Thương lượng bồi thường: Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 

ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có nhiều tình 

tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày;  

 + Quyết định giải quyết bồi thường: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết 

thúc việc thương lượng. Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày, 

kể từ ngày người bị thiệt hại nhận được quyết định, trừ trường hợp người bị thiệt 

hại không đồng ý và khởi kiện ra Toà án.  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại 

về vật chất, tổn thất về tinh thần.  
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 e) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có trách 

nhiệm bồi thường. 

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết bồi 

thường. 

 h) Lệ phí: Không 

 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn yêu cầu bồi thường (Mẫu số 01a 

hoặc 01b hoặc 01c ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-

BTC-TTCP); 

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động 

quản lý hành chính: 

 + Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của 

người thi hành công vụ là trái pháp luật; văn bản này đã có hiệu lực thi hành; 

 + Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách 

nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước. Cụ thể: 

  Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

  Áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi 

phạm hành chính; 

  Áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc và biện 

pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác; 

  Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào trường giáo dưỡng, đưa 

người vào cơ sở giáo dục hoặc đưa người vào cơ sở chữa bệnh; 

  Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư, 

giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép; 

  Áp dụng thuế, phí, lệ phí; thu thuế, phí, lệ phí; truy thu thuế; thu tiền sử 

dụng đất; 

  Áp dụng thủ tục hải quan; 



7 

 

  Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

  Ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; 

  Cấp văn bằng bảo hộ cho người không đủ điều kiện được cấp văn bằng bảo 

hộ; cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng sở hữu công nghiệp không đủ điều kiện 

được cấp văn bằng bảo hộ; ra quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ; 

  Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, 

giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép, văn bằng bảo hộ cho đối tượng có 

đủ điều kiện; 

  Các trường hợp được bồi thường khác do pháp luật quy định. 

 + Có thiệt hại thực tế xảy ra;  

 + Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp 

luật của người thi hành công vụ. 

- Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của 

người bị thiệt hại; trường hợp người bị thiệt hại cũng có một phần lỗi trong việc 

gây ra thiệt hại thì Nhà nước chỉ bồi thường phần thiệt sau khi trừ đi phần thiệt hại 

tương ứng với phần lỗi của người bị thiệt hại gây ra . Việc xác định thiệt hại được 

bồi thường sau khi trừ đi phần thiệt do lỗi của người bị thiệt hại gây ra được thực 

hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 ngày 

18/6/2009 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010); 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước năm 2009 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2010). 

 - Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của 

Bộ Tư pháp-Bộ Tài chính-Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 28/01/2016). 
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Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 

14/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý 

hành chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƢỜNG 

(đối với cá nhân bị thiệt hại) 

Kính gửi: …………………… (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường) 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………… 

Căn cứ (nêu tên văn bản quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-

TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ), tôi đề nghị Quý 

cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước, bao gồm các khoản sau: 

1. Yêu cầu thu thập văn bản xác định hành vi trái pháp luật của ngƣời thi hành công vụ 

(Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành văn bản xác định hành vi trái 

pháp luật của người thi hành công vụ nhưng người bị thiệt hại không có khả năng cung cấp văn 

bản đó). 

2. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có) 

Tên tài sản: ……………………………………………………………………………………… 

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, 

nơi mua tài sản…):………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng): …………………………………………. 

Giá trị tài sản khi mua: …………………………………………………………………………… 

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm: ………………………………………………………………… 

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có): ……………………………….. 

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có) 

Mức yêu cầu bồi thường: ………………………………………………………………………… 
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3. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút) 

4. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (nếu có) 

a) Trường hợp bị tạm giữ, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh 

Số ngày bị tạm giữ / bị đưa vào trường giáo dưỡng / cơ sở giáo dục / cơ sở chữa bệnh (từ ngày 

……………………… đến ngày ……………): ……………………… ngày. 

Số tiền yêu cầu bồi thường:……………………………………………………………………. 

b) Trường hợp sức khỏe bị xâm phạm 

Mức độ sức khỏe bị tổn hại: …………………………………………………………………… 

Số tiền yêu cầu bồi thường: …………………………………………………………………… 

5. Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe (nếu có) 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm 

sút, bao gồm: …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên). 

b) Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian 

điều trị (nếu có): ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên) 

c) Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động 

- Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại (nếu có): ………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

- Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp 

dưỡng (nếu có): 
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……………………………………………………………………………………………………… 

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền trên) 

6. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thƣờng 

……………………………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho Tôi về những thiệt hại trên theo quy 

định của pháp luật./. 

  

  ….. ngày …. tháng …. năm ….. 

Ngƣời yêu cầu bồi thƣờng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 01b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 18/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 

14/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý 

hành chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- 

 ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI 

(đối với trường hợp người bị thiệt hại chết) 

Kính gửi: ……………………… (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường) 

Tên tôi là: .........................................................................................................................  

Địa chỉ: .............................................................................................................................  

Là: …………….. (Ghi rõ quan hệ với người bị thiệt hại là: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, 

mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, người trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại, người được người bị 

thiệt hại trực tiếp nuôi dưỡng). 

Được sự ủy quyền của những người sau (nếu có):  

............................................................................................................................................  

Căn cứ (nêu tên văn bản quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-

TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ), tôi đề nghị Quý 

cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước, bao gồm các khoản sau: 

1. Yêu cầu thu thập văn bản xác định hành vi trái pháp luật của ngƣời thi hành công vụ 

(Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành văn bản xác định hành vi trái 

pháp luật của người thi hành công vụ nhưng người bị thiệt hại không có khả năng cung cấp văn 

bản đó). 

2. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần ……………………………………………………….. 

...............................................................................................................................  

3. Chi phí cho việc cứu chữa, bồi dƣỡng, chăm sóc ngƣời bị thiệt hại trƣớc khi chết (nếu có) 

.................................................................................................................... 

...............................................................................................................................……… 

(Kèm theo hồ sơ bệnh án, hóa đơn, chứng từ, xác nhận liên quan đến các chi phí trên) 
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4. Khoản tiền cấp dƣỡng cho những ngƣời mà ngƣời bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ 

cấp dƣỡng (nếu có) …………………………………………………………………… 

(Kèm theo giấy tờ chứng minh những khoản tiền cấp dưỡng trên) 

5. Chi phí mai táng ..........................................................................................................  

........................................................................................................................................... 

(Kèm theo giấy chứng tử) 

6. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thƣờng .....................................................................  

...............................................................................................................................  

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho Tôi theo quy định của pháp luật. 

  

Xác nhận của UBND xã, phƣờng, thị 

trấn 

(Về mối quan hệ giữa người yêu cầu bồi 

thường và người bị thiệt hại đã chết) 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

…….. ngày … tháng … năm …… 

Ngƣời yêu cầu bồi thƣờng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  



13 

 

Mẫu số 01c (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 18/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 

14/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý 

hành chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- 

 ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƢỜNG 

(đối với tổ chức bị thiệt hại) 

Kính gửi: ……………………… (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường) 

Tên tổ chức: ......................................................................................................................  

Địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Căn cứ (nêu tên văn bản quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-

TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ), tôi đề nghị Quý 

cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước, bao gồm các khoản sau: 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có) 

Tên tài sản: .........................................................................................................  

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, 

nơi mua tài sản …):  

.............................................................................................................................  

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng): ...........................................  

Giá trị tài sản khi mua: ...................................................................................................  

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm: .....................................................................................  

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có): ........................................  

.......................................................................................................................................  

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có) 

Mức yêu cầu bồi thường: ..............................................................................................  

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có) 

.......................................................................................................................................  
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(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)  

3. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thƣờng .................................................................  

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường về những thiệt hại trên theo quy định của 

pháp luật./. 

  

  …….. ngày … tháng … năm …… 

Thủ trƣởng cơ quan/đơn vị 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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2. Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thƣờng 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Chuyển hồ sơ đề nghị bồi thường 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết 

bồi thường có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thường (là cơ quan 

hành chính trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra 

thiệt hại theo quy định tại Điều 14 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước) phải 

chuyển ngay hồ sơ đề nghị bồi thường đến cơ quan tài chính cùng cấp, từ thứ hai 

đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ) và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút). 

- Bƣớc 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị bồi thường  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tài 

chính cùng cấp có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị bồi thường để 

cấp kinh phí. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm 

bồi thường bổ sung hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường. 

Thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày. Trường hợp từ chối thì bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 3: Cấp kinh phí bồi thường 

 Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị bồi thường 

hợp lệ, cơ quan tài chính cùng cấp cấp kinh phí cho cơ quan có trách nhiệm bồi 

thường để chi trả cho người bị thiệt hại; 

- Bƣớc 4: Thực hiện việc chi trả bồi thường cho người bị thiệt hại 

Sau khi nhận được kinh phí do cơ quan tài chính cùng cấp cấp, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện việc chi 

trả bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của người bị thiệt hại (gọi 

chung là người được nhận tiền bồi thường). Việc chi trả tiền bồi thường phải lập 

thành biên bản phù hợp với hình thức chi trả (chi trả tiền mặt hoặc chuyển khoản) 

mỗi bên tham gia giao nhận tiền bồi thường giữ 01 bản. 

 b) Cách thức thực hiện:  

 + Đối với cấp kinh phí bồi thường: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường nộp 

hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan tài chính cùng cấp.  
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 + Đối với chi trả bồi thường: Việc chi trả phải thực hiện một lần bằng tiền 

mặt cho người được nhận tiền bồi thường hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của 

người nhận tiền bồi thường. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:  

 + Văn bản đề nghị cấp kinh phí bồi thường; 

 + Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu văn bản 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi 

hành công vụ; 

 + Bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền có 

hiệu lực pháp luật. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

+ Thời hạn cấp kinh phí bồi thường: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đề nghị bồi thường hợp lệ. 

 + Thời hạn thực hiện việc chi trả bồi thường cho người bị thiệt hại: trong 05 

ngày làm việc, sau khi nhận được kinh phí từ cơ quan tài chính cùng cấp. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Đề nghị với cấp kinh phí bồi thường: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường. 

- Đề nghị chi trả bồi thường: Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn 

thất về tinh thần.  

e) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  

- Đối với cấp kinh phí bồi thường: Cơ quan tài chính cùng cấp. 

- Đề nghị chi trả bồi thường: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường.  

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Đối với cấp kinh phí bồi thường: Quyết định cấp kinh phí bồi thường hoặc 

văn bản từ chối, có nêu rõ lý do. 

+ Đối với chi trả kinh phí bồi thường: Biên bản giao nhận tiền bồi thường 

phù hợp với hình thức chi trả. 
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 h) Lệ phí: Không. 

 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

 l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 ngày 

18/6/2009 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010); 

- Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ Tài 

chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 25 

tháng 6 năm 2012). 
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3. Thủ tục trả lại tài sản 

 a) Trình tự thực hiện:  

 - Bƣớc 1: Thông báo cho người bị thiệt hại về việc trả lại tài sản  

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê 

biên, tịch thu bị hủy bỏ, cơ quan đã ra các quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch 

thu bị hủy bỏ thông báo cho người bị thiệt hại về việc trả lại tài sản. Trong nội dung 

thông báo phải ghi rõ về địa điểm, thời gian trả lại tài sản. 

 - Bƣớc 2: Tiến hành trả lại tài sản 

 + Người bị thiệt hại hoặc người được người bị thiệt hại uỷ quyền đến nhận lại 

tài sản xuất trình các giấy tờ chứng minh là người có tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê 

biên, tịch thu hoặc là người được người đó ủy quyền. 

 Công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản yêu cầu người nhận 

kiểm tra về số lượng, khối lượng và các đặc điểm khác của tài sản dưới sự chứng 

kiến của thủ kho nơi bảo quản tài sản. 

 Việc trả lại tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của người nhận 

lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài 

sản, công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài 

sản 

 b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm 

giữ, kê biên, tịch thu tài sản hoặc nơi đang bảo quản tài sản. 

 c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không 

d) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày quyết 

định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại. 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đã ra các quyết định 

thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản về việc trả lại tài sản. 

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
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k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Quyết định thu giữ, 

tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 ngày 

18/6/2009 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010); 

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước năm 2009 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2010). 

 

 


