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Số: 44/KH-STP Bình Thuận, ngày 06 tháng 02  năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023  
của Sở Tư pháp  

  

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 
31/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Sở 
Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 
2023 với những nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoà giải ở cơ sở đến cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; thực hiện tốt công tác bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và củng cố, kiện toàn Tổ Hòa giải, đội ngũ 
hoà giải viên trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở để góp phần quan 
trọng vào việc giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương 
thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế vi 
phạm pháp luật, ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy vai trò của cơ quan tư pháp, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các 
sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện các 
giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa bàn để thực hiện tốt công tác hòa 
giải ở cơ sở tại địa phương.  

- Gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở 

- Nội dung tập huấn: Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải 
viên ở cơ sở. 
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- Địa phương dự kiến tổ chức tập huấn: Thành phố Phan Thiết, huyện Tánh 
Linh và thị xã La Gi. 

- Đối tượng tập huấn: Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; công chức tư 
pháp xã, phường, thị trấn (01 người); Tổ trưởng Tổ hòa giải hoặc tổ viên (Mỗi Tổ 
hòa giải cử 01 Hòa giải viên).  

- Hình thức: Tổ chức Hội nghị tập huấn trực tiếp tại cấp huyện.  

- Thời gian: Quý II, III năm 2023 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).  

- Địa điểm: Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức 01 Hội nghị tập huấn.  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiệp vụ 3 - Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp thành phố Phan Thiết, thị xã LaGi; huyện 
Tánh Linh. Mời Hội Luật gia và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia 
báo cáo viên tại các Hội nghị. 

2. Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2015/QĐ-
UBND ngày 12/3/2015 quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm 
công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiệp vụ 3 - Sở Tư pháp 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ 1; các sở, ngành có liên quan cấp tỉnh 
và UBND huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 
sung Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài 
chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

3. Rà soát thành phần, hoạt động và củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu UBND các huyện, thị 
xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, củng cố, kiện 
toàn các Tổ hòa giải đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2023. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở  

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu UBND các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân 
ở cơ sở về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023. 
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5. Đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu UBND các huyện, 
thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí bảo đảm 
cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, chi hỗ trợ, chi thù lao cho Tổ hòa giải theo đúng 
quy định tại Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh 
và Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về quy định 
mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023. 

6. Thông tin, báo cáo, thống kê; định kỳ sơ kết, tổng kết; khen thưởng 
trong công tác hòa giải ở cơ sở 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, tham mưu UBND các huyện, 
thị xã, thành phố báo cáo kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở về Sở Tư pháp để tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp. Kịp thời khen thưởng, biểu dương, động 
viên, khích lệ tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực 
cho công tác hòa giải ở cơ sở. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả; 
tăng cường các biện pháp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay trong hoạt động hòa 
giải tại cơ sở giữa các địa phương. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2023. 

7. Hỗ trợ Hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và Hội Luật gia cùng cấp hướng dẫn Tổ hòa giải phối hợp với Ban công 
tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân trong hoạt 
động hòa giải, mời hội viên Hội Luật gia, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân... tham 
gia hỗ trợ Hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 

8. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở  

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp lồng ghép nội dung kiểm tra công tác hòa 
giải  ở cơ sở trong nội dung Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Theo lịch kiểm tra cụ thể 

9. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và tham gia 
Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV do Bộ Tư pháp tổ chức 

- Cơ quan chỉ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trạn Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị 
có liên quan. 
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- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phân công trách nhiệm  

a) Phòng Nghiệp vụ 3 - Sở Tư pháp: Lập dự trù chi tiết kinh phí triển khai 
thực hiện nội dung mục 1, 9 tại Phần II Kế hoạch này gửi Sở Tài chính tổng hợp, 
tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện Kế hoạch theo đúng 
tiến độ.  

Biên soạn, cấp phát tài liệu, theo dõi, quản lý số lượng đại biểu tham dự Hội 
nghị tập huấn; mời Báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị tập huấn; biên soạn Sổ tay 
tình huống pháp luật (30 tình huống) có câu hỏi và đáp án; tổ chức trao giải và tổng 
kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí cho Hòa giải viên theo 
chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.  

b) Văn phòng Sở Tư pháp: In ấn tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn tại các 
huyện, thị xã, thành phố và các công việc khác có liên quan. 

c) Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố: Cử 01 công chức phối hợp 
với Phòng Nghiệp vụ 3 - Sở Tư pháp chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công 
tác tổ chức Hội nghị tập huấn và kiểm tra thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; triển 
khai thực hiện các nội dung cụ thể được phân công tại Kế hoạch này và báo cáo kết 
quả thực hiện về Sở Tư pháp lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật hàng năm. 

2. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí triển khai thực hiện nội dung 1, 9 tại phần II Kế hoạch này được 
quyết toán từ nguồn kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ban 
Chỉ đạo theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh về 
việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 
2023./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để biết); 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Hội Luật gia tỉnh; Hội LHPN tỉnh 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- UBMTTQ VN các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng, Trung tâm thuộc Sở (phối hợp); 
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;  
- Lưu: VT, TPNV3 

GIÁM ĐỐC  
 
 
 
 
 
 

Phạm Thị Minh Hiếu 
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