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Cao Lộc, ngày      tháng 3  năm 2021 

 

   Kính gửi:  

    - Các Phòng: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; 

    - Cơ quan Thanh tra huyện; Ban Tiếp công dân; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND huyện 

về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 12/01/2021 của UBND 

huyện về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn huyện; Công văn số 581/STP-PBGDPL&TDTHPL, ngày 24/02/2021 

của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện đề nghị các cơ quan có liên quan và 

UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Tư pháp tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, duy trì hoạt 

động có hiệu quả đối với 02 xã (Hải Yến, Gia Cát) chỉ đạo điểm về công tác hòa 

giải ở cơ sở Điển hình tiên tiến đã xây dựng. Trong năm 2021, tham mưu cho 

UBND huyện lựa chọn xây dựng thêm xã Cao Lâu và xã Tân Liên để chỉ đạo điểm 

về công tác hòa giải ở cơ sở. Cuối năm 2021, tiến hành tổng kết, đánh giá để tiếp 

tục nhân rộng mô hình này theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 của 

UBND tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án; quan tâm khen 

thưởng, động viên kịp thời những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình, xuất 

sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở.  

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện rà soát, hướng dẫn UBND cấp xã 

lập dự toán, chi kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 theo quy định 

tại Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh về mức chi 

kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Hướng dẫn liên ngành số 

1498/HDLN-STP-STC ngày 20/11/2015 của Sở Tư pháp và Sở Tài chính. Thành 

phần hồ sơ và thủ tục thanh toán thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 

15/2014/NĐ-CP và Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh 

(theo vụ việc là 200.000 đồng/vụ việc và chi hỗ trợ văn phòng phẩm cho các tổ hòa 

giải 70.000 đồng).  
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- Bố trí đầy đủ kinh phí chi cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại 

Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. 

3. Các cơ quan có liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thi hành 

các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh về công tác Hòa giải ở cơ sở và Đề 

án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” (sau 

đây gọi tắt là Đề án) cho cán bộ, công chức tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước 

về hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp.  

Nâng cao chất lượng công tác thực thi pháp luật cho đội ngũ CBCCVC làm 

nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp 

đất đai, hòa giải cơ sở. Chú trọng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về tiếp 

công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; thủ tục 

hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai và các trường hợp 

vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện 

hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 

2017) và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. 

4. UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Tư pháp, các cơ quan đơn vị có 

liên quan, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải 

cho cán bộ quản lý nhà nước về công tác hòa giải, Hòa giải viên ở cơ sở theo Chương 

trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Tư pháp phát hành.  

Mỗi xã, thị trấn lựa chọn xây dựng thêm 02 tổ hòa giải điển hình tiên tiến. 

Lập danh sách Tổ hòa giải ở cơ sở đăng ký xây dựng Tổ hòa giải điển hình tiên 

tiến gửi về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo. Cuối 

năm 2021, tiến hành tổng kết, đánh giá để tiếp tục nhân rộng mô hình này theo Kế 

hoạch số 03/KH-UBND  ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với UBMTTQ cùng cấp tiếp tục tiến hành rà soát, củng cố, kiện 

toàn Tổ hòa giải; tiến hành bầu bổ sung, thay thế Hòa giải viên đối với những Tổ 

hòa giải còn thiếu Hòa giải viên hoặc có Hòa giải viên hoạt động mang tính hình 

thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các Tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu 

chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; Đối với các 

thôn, khối phố sau khi sáp nhập, nếu do địa bàn rộng, dân cư đông, có thể thành 

lập 02 Tổ hòa giải hoặc tăng số lượng Hòa giải viên, để kịp thời hòa giải các mâu 

thuẫn, tranh chấp phát sinh. Vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người 

đang và đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên 

trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, 

đang thường trú tại địa phương tham gia công tác giải ở cơ sở và các hình thức hòa 

giải thích hợp khác 

 - Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho Hòa giải viên, để nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ 

sở, phân đấu nâng tỷ lệ vụ việc hòa giải thành đạt từ 80% trở lên theo chỉ tiêu Kế hoạch 

số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh giao. Xã xây dựng điểm (Hải Yến, 

Giá Cát, Tân Liên, Cao Lâu) và tổ hòa giải lựa chon xậy dựng điểm đạt 90% số vụ việc 
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hòa giải thành trở lên. 

- Quán triệt công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Kế toán khi tiếp nhận hồ 

sơ đề nghị thanh toán kinh phí chi cho công tác hòa giải đảm bảo theo quy định. Thực 

hiện nghiêm túc việc niệm yết công khai thủ tục hành chính đã quy định tại Quyết 

định số 2362/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn 

đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng 

hợp hướng dẫn và báo cáo UBND huyện giải quyết kịp thời./. 

   

Nơi nhận:                                                        
- Như trên; 

- Sở Tư pháp (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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