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KẾ HOẠCH 
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 tỉnh 

 

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 tỉnh (Sau đây viết tắt là Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy), UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên 
địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội về công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
phân công trách nhiệm cụ thể làm cơ sở để các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND 
các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.  

2. Yêu cầu 

- Các cấp chính quyền, các ngành liên quan cần xác định công tác hòa giải 
ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp và tổ 
chức thực hiện kiên quyết, hiệu quả; tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác hòa 
giải trên địa bàn tỉnh; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành hằng năm đạt từ 80% trở lên. 

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của 
cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có 
liên quan; gắn công tác hòa giải với thực hiện các cuộc vận động tại cơ sở nhằm 
góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy và các văn bản pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở 

Các cấp, các ngành cần có hình thức phù hợp để tổ chức quán triệt, phổ 
biến sâu rộng Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản 
pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 
và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công 
tác hòa giải trong quản lý xã hội ở cơ sở; Các cấp chính quyền phải xác định công 
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tác hòa giải là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cơ quan, 
đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng ngày càng 
nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn tại cơ sở; 
gắn công tác hòa giải ở cơ sở với việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; 
UBND xã, phường, thị trấn; 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội các cấp; 

- Thời gian: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo. 

2. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác hòa giải; củng cố kiện 
toàn tổ hoà giải viên và đội ngũ hoà giải viên 

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, 
công chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác hoà giải; phát huy vai 
trò, trách nhiệm của cơ quan tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở; phân công 
cụ thể công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở 
cơ sở tại UBND cấp huyện, cấp xã để tổ chức thực hiện hoạt động hoà giải theo 
quy định của Luật Hoà giải ở cơ sở. 

b) Tiến hành rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động hòa giải trên địa 
bàn. Trên cơ sở rà soát, đánh giá có các giải pháp củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa 
giải viên, bảo đảm có đủ cơ cấu, thành phần của đại diện các đoàn thể chính trị- 
xã hội ở cơ sở; khuyến khích động viên người có uy tín trong cộng đồng, trong 
dòng họ tham gia công tác hòa giải. Phát triển tổ hòa giải và các mô hình hòa 
giải phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của người dân ở cơ sở.  

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện, cấp xã chủ trì thực hiện. UBND 
cấp huyện báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
cùng cấp. 

- Thời gian: Định kỳ hằng năm. 

3. Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên 

Thường xuyên tổ chức các tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ 
năng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên để nâng cao nhận thức cho 
các hòa giải viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, cập nhật kiến thức pháp luật mới trong các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, nhất là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; 
nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, tạo sự chuyển biến về chất trong việc xây 
dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm để tổ chức và 
thực hiện hoạt động hòa giải. 
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Nội dung tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần linh hoạt và phù 
hợp với đặc thù công tác hoà giải ở từng địa bàn; có kế hoạch tổ chức các hội thi 
tìm hiểu pháp luật, hội thi hoà giải viên giỏi, tuyên truyền viên pháp luật giỏi với 
nội dung phong phú, đa dạng và sinh động tạo điều kiện cho đội ngũ hòa giải 
viên có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác hòa giải cơ sở.  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải 
ở cơ sở cho cán bộ làm công tác hòa giải của cấp huyện, cấp xã.  

UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
cho các hòa giải viên trên địa bàn. 

- Thời gian: Định kỳ hằng năm. 

4. Nâng cao chất lượng công hòa giải cơ sở 

Các tổ hòa giải và hòa giải viên cần nâng cao chất lượng công tác hòa giải 
ở cơ sở, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn phát sinh để giải quyết dứt điểm, 
ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Khi địa bàn xảy ra các vụ việc phức 
tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp, “điểm nóng” về các lĩnh vực tổ hòa giải 
cần nhanh chóng nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan 
hòa giải theo quy định góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, Nhân 
dân yên tâm lao động, sản xuất; giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án 
hoặc các cơ quan nhà nước. Trong quá trình thực hiện cần gắn công tác hòa giải 
với việc thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố. Phấn đấu tỷ lệ hòa giải 
thành hằng  năm đạt từ 80% trở lên. 

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, các tổ hòa giải. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
cùng cấp. 

- Thời gian: Thường xuyên. 

5. Cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội 
ngũ hòa giải viên 

Tổ chức biên soạn tài liệu, sổ tay nghiệp vụ hoà giải; cung cấp báo chí về 
pháp luật; văn bản pháp luật có liên quan và các tài liệu cần thiết khác cho các tổ 
hoà giải. Tăng cường trang bị sách, tài liệu pháp luật cho tủ sách pháp luật cấp 
xã, ngăn sách pháp luật tại các thôn, khối phố để hòa giải viên và Nhân dân có 
điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao kiến thức pháp luật.  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã. 

- Thời gian: Định kỳ hằng năm. 

6. Bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở  
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Định kỳ hằng năm, UBND cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí cho các 
hoạt động hòa giải ở cơ sở như: Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải; sơ kết, tổng kết 
thi đua khen thưởng công tác hòa giải; tài liệu nghiệp vụ cho hòa giải viên; tổ 
chức thi hòa giải viên giỏi, chi trả thù lao cho hòa giải viên... nhằm động viên, 
khuyến khích các hòa giải viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu 
quả công tác hòa giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa 
phương. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan tài chính cấp dưới 
tham mưu cho UBND cùng cấp bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp. 

- Thời gian: Định kỳ hằng năm. 

7. Xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến 

UBND các huyện, thành phố lựa chọn ít nhất 2 đơn vị cấp xã  để chỉ đạo 
điểm về công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó tập trung vào các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới. Tại mỗi đơn vị cấp xã lựa chọn 2 tổ hòa giải để xây dựng tổ hòa giải 
điển hình tiên tiến, phấn đấu đạt tỷ lệ hòa giải thành tại các tổ hòa giải điển hình 
tiên tiến đạt trên 90%/ năm. 

- Cơ quan thực hiện: Giao Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và hướng dẫn 
tiêu chí xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến. UBND cấp huyện chỉ đạo 
UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện. 

- Thời gian:  

+ Trong tháng 2/2018, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện. UBND 
cấp huyện hoàn thành việc lựa chọn xã, tổ hòa giải để chỉ đạo điểm về công tác 
hòa giải, báo cáo việc lựa chọn xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến về Sở Tư 
pháp trước ngày 20/3/2018. 

+ Thời gian chỉ đạo điểm: Từ tháng 4/2018 đến hết năm 2019. Năm 2020 
tổ chức đánh giá, nhân rộng mô hình tổ hòa giải điển hình tiên tiến 

8. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng đánh giá kết quả hoạt 
động hòa giải ở cơ sở 

Hằng năm xây dựng nội dung kiểm tra công tác hòa giải thành một nội 
dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiến hành 
kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, cùng với công 
tác tư pháp địa phương; xác định khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong thực 
tiễn để đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời công tác hoà giải; dự báo khả năng 
có thể xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm 
để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ phù hợp cho các tổ hòa giải ở cơ sở. 

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng kịp thời 
gương điển hình tiên tiến trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã. 
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- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Văn hóa Thể 
thao và Du lịch. 

- Thời gian: Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác hòa 
giải; năm 2020 tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh 

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện 
theo chức năng nhiệm vụ được giao, gắn công tác hòa giải ở cơ sở với việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác giải quyết 
tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân; vận động cán bộ, công chức, viên chức 
hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân nơi địa bàn cư trú giải quyết mâu thuẫn, tranh 
chấp bằng biện pháp hòa giải.  

2. Sở Tư pháp 

Chủ trì tham mưu, giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực 
hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ 
năng, nghiệp vụ hòa giải cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người có uy tín trong 
cộng đồng, hòa giải viên ở cơ sở; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực 
hiện; đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch này. 

Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết thực hiện Kế hoạch vào năm 2020 để 
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Tư pháp. 

3. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động Nhân dân 
phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, vận dụng các phong tục, 
tập quán tốt đẹp của dân tộc khi hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp 
trong Nhân dân.  

4. Sở Tài chính 

Tham mưu bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; 
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hòa giải cơ sở theo quy định của pháp luật; 
thẩm định dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền xem xét để triển khai thực 
hiện Kế hoạch. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ 
quan thông tin đại chúng, tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt chấp hành 
chính sách pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật 
của Nhân dân; tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. 

6. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
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Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch này và các văn bản có liên quan đến công tác hòa giải ở 
cơ sở; Tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác hòa 
giải ở cơ sở. 

7. UBND các huyện, thành phố 

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; chủ trì, phối hợp với Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp 
vụ hòa giải cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người có uy tín trong cộng đồng, hòa 
giải viên ở cơ sở; bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định 
của pháp luật; chỉ đạo UBND cấp xã, thường xuyên kiện toàn các tổ hòa giải, 
đảm bảo hoạt động có hiệu quả. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-
xã hội tỉnh 

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã 
hội cấp huyện, cấp xã tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính 
quyền các cấp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ hòa giải ở cơ sở; 
cử đoàn viên, hội viên tham gia các tổ hòa giải viên; hướng dẫn hội viên, đoàn 
viên và Nhân dân chủ động tham gia giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng biện 
pháp hòa giải; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các Đội, Nhóm nòng 
cốt, các Câu lạc bộ pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền 
viên góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật.  

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các 
cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực 
hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề 
nghị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy, VP Tỉnh ủy; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh 
các phòng: NC, TH, KGVX, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

CHỦ TỊCH  
 
 

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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