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Qua theo dõi, tổng hợp của Sở Tư pháp, trong năm 2021, công tác hòa 

giải ở cơ sở tại các địa phương tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn 

tỉnh có 1.959 Tổ hòa giải với 13.007 Hòa giải viên, đã tiếp nhận 785 vụ việc, 

trong đó hòa giải thành 638 vụ việc, đạt tỷ lệ 81%, từ đó góp phần phòng chống 

tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết trong Nhân dân. 

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và Kế hoạch số 

19/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm 

vụ công tác tư pháp năm 2022, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, thị xã thực hiện một số nội dung như sau: 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao 

hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân về vị trí, vai trò và ý 

nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện 

pháp hòa giải ở cơ sở trong giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp 

luật tại cộng đồng dân cư.  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng 

cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về hoạt động hòa 

giải ở cơ sở tại địa phương; khuyến khích, động viên thành viên, hội viên tích 

cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, tổ 

chức có liên quan tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 

kỹ năng hòa giải ở cơ sở để nâng cao trình độ, năng lực của Hòa giải viên. Khai 

thác có hiệu quả các tài liệu do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp phát hành phục vụ 

công tác này, đồng thời đầu tư biên soạn, phát hành các tài liệu, cung cấp văn 

bản pháp luật liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các Tổ hòa giải.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa 

giải viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022” tại địa phương, tổ chức tổng kết 

việc thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, phát hiện và nhân rộng 

các mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong hoạt động hòa giải tại cơ sở để góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường hướng dẫn các bên thực hiện việc yêu 

cầu Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định tại Chương 
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XXXIII của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; 

kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để có chỉ đạo, 

hướng dẫn tháo gỡ kịp thời. 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, hỗ trợ các 

nguồn lực cần thiết cho công tác hòa giải ở cơ sở, bố trí kinh phí phù hợp cho 

Phòng Tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác 

hòa giải ở cơ sở tại địa phương. Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện 

nghiêm túc Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công 

tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho 

hoạt động của các Tổ hòa giải và Hòa giải viên. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra và chế độ thông tin, 

báo cáo, thống kê; định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

Nhận được văn bản này, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thực 

hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có 

khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Tư pháp (Qua Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật), SĐT: 02393.881.798) để được hướng dẫn hoặc phối hợp tham 

mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; PBGDPL. 
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