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Bắc Kạn, ngày        tháng  3  năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở  

giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

  
 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; 

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 

18/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp 

thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa 

giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% trở lên và 

100% các tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn theo quy định của Luật Hòa giải ở 

cơ sở; gắn công tác hòa giải với việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Huy động sự tham gia, phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể ở cơ sở trong củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải; phân cấp trong tổ 

chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên; khuyến khích hòa 

giải viên tự nâng cao năng lực, kỹ năng hòa giải thông qua việc tự nghiên cứu tài 

liệu do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã cung cấp. 

- Đảm bảo theo đúng tiến độ đã đề ra tại Kế hoạch; kết hợp các hoạt động 

tại Kế hoạch này với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai 

để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Rà soát, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên hoà giải cấp tỉnh, cấp 

huyện; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn 

viên cấp huyện 
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- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2022 thực hiện xong nhiệm vụ rà soát, 

kiện toàn; tổ chức tập huấn theo thời gian tại mục 4 phần II của Kế hoạch này. 

- Sản phẩm đầu ra: Danh sách đội ngũ tập huấn viên hòa giải cấp tỉnh, cấp 

huyện; tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện 

bằng hình thức phù hợp. 

2. Thực hiện chỉ đạo điểm  

- Nội dung: Lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm 06 đơn vị cấp xã thuộc huyện 

Ba Bể và thành phố Bắc Kạn (mỗi đơn vị cấp huyện chọn 03 đơn vị cấp xã).  

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp lựa 

chọn đơn vị cấp xã để thực hiện chỉ đạo điểm. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2022 thực hiện xong việc lựa chọn các 

xã để chỉ đạo điểm; tổ chức tập huấn theo thời gian tại mục 4 phần II của Kế 

hoạch này. 

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lựa chọn các đơn vị cấp 

xã theo các nội dung tại mục 2 phần III của Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 

18/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên; công chức tư pháp - hộ tịch được giao 

tham mưu quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở. 

3. Rà soát, xây dựng, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở đảm bảo số lượng, hoạt động hiệu quả  

- Nội dung: Chỉ đạo thường xuyên rà soát, thành lập, kiện toàn tổ hoà giải, 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; chú trọng các thôn, tổ dân phố sáp nhập, đổi tên 

theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn khóa X, kỳ họp thứ sáu về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. 

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương; 

UBND cấp xã trực tiếp rà soát, thành lập, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 7/2022. 

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp và các quyết định của 

UBND cấp xã về thành lập, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.  

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải  

 - Nội dung: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải 

cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; nghiệp vụ về quản lý Nhà nước cho đội ngũ 
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công chức Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã 

phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp 

cấp huyện và các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II đến quý IV/2022. 

- Sản phẩm đầu ra: Các lớp bồi dưỡng, tập huấn cụ thể. 

5. Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở  

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan xây dựng Bộ tài liệu về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2022. 

- Sản phẩm đầu ra: Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở. 

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ 

hòa giải viên ở cơ sở 

- Nội dung: Đăng tải các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng; Hỏi đáp pháp luật, 

tình huống pháp lý cụ thể về các lĩnh vực thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở trên 

Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Bắc Kạn; Cổng thông tin điện tử phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; các phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ 

thống thông tin cơ sở… 

- Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

7. Tổng kết thực  hiện  Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổng kết thực 

hiện Đề án. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. 

- Sản phẩm đầu ra: Hội nghị tổng kết/tổng kết bằng văn bản (thông qua 

báo cáo).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 

các nội dung tại Kế hoạch này.  

- Lựa chọn cách thức, nội dung tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho  

đội ngũ công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, tập 

huấn viên hòa giải cấp tỉnh, cấp huyện; hòa giải viên ở cơ sở bằng hình thức phù 

hợp, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu UBND cùng 

cấp tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. 

2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

- Trên cơ sở nhiệm vụ quản lý Nhà nước, Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 

18/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch này, tham 

mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, bảo đảm nguồn lực về kinh phí thực 

hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hòa giải và tổ chức thực hiện. 

- Lựa chọn và chỉ đạo điểm đơn vị cấp xã thuộc địa bàn về công tác hòa 

giải ở cơ sở; hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tham mưu cho 

UBND cùng cấp tổ chức thực hiện các hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định, 

phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 80% trở lên; gắn công tác hòa giải ở cơ sở 

với thực hiện Quyết định số  25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP 

về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh  

Phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện Kế hoạch này theo phân công 

nhiệm vụ tại Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về 

thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2019-2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc cấp huyện, cấp xã trong việc phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp rà 

soát, kiện toàn, thành lập tổ hòa giải ở cơ sở và nâng cao năng lực cho đội ngũ 

hòa giải viên. 

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch 

Được bố trí trong kế hoạch ngân sách năm 2022 giao cho Sở Tư pháp để 

thực hiện nhiệm vụ. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của 

Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận:    
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBMTTQ tỉnh (p/h); 

- UBND cấp huyện (chỉ đạo PTP); 

- Phòng Tư pháp cấp huyện (tham mưu); 

- UBND cấp xã (t/h); 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL.                                                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                Trần Đăng Khoa 
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