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BIỂU MẪU SỐ 01 

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019) 

 
CƠ QUAN LẬP DANH MỤC 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC VỤ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƢỜNG 

STT Họ và tên của ngƣời yêu cầu bồi thƣờng 

(1) 

Địa chỉ của 

ngƣời yêu cầu 

bồi thƣờng 

(2) 

Cơ quan giải 

quyết bồi 

thƣờng 

(3) 

Pháp luật áp 

dụng để giải 

quyết bồi 

thƣờng 

(4) 

Tình hình giải 

quyết bồi 

thƣờng  

(5) 

Chi trả tiền 

bồi thƣờng 

(6) 

Khó khăn, 

vƣớng mắc 

(7) 

Ghi chú 

(8) 

I TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

1                 

2                 

II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

1                 

2                 

III TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

1                 

2                 

IV TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 

1                 

2                 

V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

1                 

2                 

VI TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

1                 

2                 

 
TỔNG CỘNG 

       
 Ngày ……tháng …… năm …… 

Ngƣời lập danh mục 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Thủ trƣởng cơ quan 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Nguồn lấy số liệu: 

- Đối với danh mục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các cơ quan quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 1 Điều 26 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019; 

- Đối với danh mục của Tòa án nhân dân tối cao: số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các cơ quan quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 2 Điều 26 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019; 

- Đối với danh mục của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các cơ quan quy định tại điểm 

a và điểm b khoản 3 Điều 26 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019; 

- Đối với danh mục của các Bộ: số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các cơ quan quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 

Điều 26 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019; 

Hƣớng dẫn điền danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thƣờng 

Cột số 1: Nếu người yêu cầu bồi thường là cá nhân người bị thiệt hại thì ghi họ tên của người bị thiệt hại hoặc người đại 

diện theo ủy quyền của người bị thiệt hại; đối với trường hợp người bị thiệt hại chết thì ghi họ tên người thừa kế của người bị thiệt 

hại; đối với trường hợp người bị thiệt hại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành 

vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của cá nhân đó; 

nếu người yêu cầu bồi thường là tổ chức thì ghi tên tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện theo pháp luật của tổ chức đó. 

Cột số 2: Nếu người yêu cầu bồi thường là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp văn bản yêu cầu bồi 

thường; nếu người yêu cầu bồi thường là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm nộp văn 

bản yêu cầu bồi thường. 

Cột số 3: Tên cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hay Tòa án 

giải quyết bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự, tố tụng hình sự hoặc tố tụng hành chính. 

Cột số 4: Vụ việc được giải quyết theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 hoặc Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 hoặc Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 về bồi thường thiệt hại 

cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra hoặc Nghị định số 47 - CP ngày 03/05/1997 về việc 

giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra. 

Cột số 5: Thông tin về tình hình giải quyết yêu cầu bồi thường (các nội dung cần nêu gồm: ngày tháng năm có văn bảnyêu 

cầu bồi thường, thụ lý, tạm ứng kinh phí, xác minh, thương lượng, giải quyết bồi thường, v.v.). 

Cột số 6: Thông tin vụ việc đã được chi trả tiền bồi thường theo quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật của 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ hoặc đã được chi trả theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án hoặc vụ việc 

chưa được chi trả (nêu rõ lý do chưa chi trả). 

Cột số 7: Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường, chi trả tiền bồi thường. 


