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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện hướng dẫn và tổ chức hoạt động 

 hòa giải ở cơ sở năm 2021 

 

     Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/02/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; 

Quyết định  số  65 /QĐ-STP ngày 24/02/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về ban 

hành Chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch số 105/KH-STP ngày  

26/02/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về ban hành kế hoạch công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và triển khai thực hiện các chương trình đề 

án phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện hướng dẫn và tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2021 với 

các nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU 

1. Thực hiện nghiêm túc có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả 

công tác hòa giải ở cơ sở theo Luật Hòa giải ở cơ sở. 

2. Đảm bảo quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ công tác hòa giải ở cơ sở. 

3. Phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan Tư pháp trong thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; vai trò 

tham mưu tư vấn của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao 

hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. Huy 

động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác hòa 

giải ở cơ sở. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức 

pháp luật về hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên 

- Nội dung:  Tập huấn về    năng, nghiệp vụ h a giải ở cơ sở và  iến thức 

pháp luật về h a giải, gồm: Luật hòa giải ở cơ sở, pháp luật đất đai, Bộ Luật dân 

sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình 

đẳng giới.  
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Tổ chức 6 hội nghị (dự kiến tại các đơn vị: Đông Sơn, Như Xuân, Thọ 

Xuân, Nga Sơn, Nghị Sơn, Quảng Xương) để tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

hoà giải ở cơ sở và kiến thức pháp luật cho Tổ trưởng và hòa giải viên.   

- Thành phần hội nghị: Mỗi hội nghị mời 250 đại biểu là cán bộ Tư pháp, tổ 

trưởng tổ hoà giải và hoà giải viên ở cơ sở (trong đó có 200 hòa giải viên, 50 cán bộ 

làm công tác quản lý hòa giải). 

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị huyện;  

- Thời gian triển khai: Tổ chức 01 ngày (dự kiến tổ chức vào cuối quý II 

hoặc quý III năm 2021). 

- Hình thức: Tổ chức Hội nghị 

- Báo cáo viên: Báo cáo viên Sở Tư pháp. 

2. Trang bị sổ theo dõi hoạt động hoà giải ở cơ sở  

- Dự kiến năm 2021 trang bị Sổ theo dõi hoạt động hoà giải ở cơ sở cho các 

tổ hòa giải ở cơ sở còn lại trên địa bàn tỉnh chưa được cấp phát. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021. 

- Hình thức cấp phát: Cấp phát cho phòng tư pháp và hướng dẫn cho 

Phòng tư pháp cấp huyện cấp cho các xã để phát cho tổ hòa giải ở cơ sở. 

3. Biên soạn, biên tập thẩm định tài liệu hội nghị để cấp phát cho đại 

biểu tham dự hội nghị tập huấn 

- Nội dung tài liệu: K  năng, nghiệp vụ h a giải ở cơ sở; một số quy định 

của pháp luật đất đai, Bộ Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới ... 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phân công trách nhiệm 

 - Đồng chí Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu 

quả và đúng thời gian. 

 - Giao Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật chịu trách nhiệm tham 

mưu thực hiện các nội dung của kế hoạch, đấu mối với Báo cáo viên, chuẩn bị 

nội dung tập huấn, chỉ đạo in ấn tài liệu hội nghị và phối hợp với Văn ph ng Sở 

chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các lớp tập huấn theo chỉ đạo của đồng chí 

Phó Giám đốc phụ trách.  

- Văn ph ng Sở có trách nhiệm phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan;  
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- Ph ng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố nơi triển khai tổ chức các 

lớp tập huấn, các hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức 

pháp luật về hòa giải cho đội ngũ H a giải viên có trách nhiệm tham mưu cho 

lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả các lớp 

tập huấn theo quy định Kế hoạch này. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà 

nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo Luật Ngân sách nhà 

nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTP-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ 

Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán  inh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp 

cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác của luên quan. 

 

Nơi nhận:                                                                                              
          - Đ/c Hoàng Văn Truyền - PGĐ phụ trách;                                  

          - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;  

          - Văn ph ng Sở, các Phòng liên quan;  

          - Ph ng Tư pháp các huyện, TX, TP.   

- Lưu: VT, PBGDPL.             

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Đình Sơn 
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