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TỈNH QUẢNG BÌNH 
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V/v thực hiện Đề án “Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa giải viên ở 

cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” 

trong năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày        tháng  3  năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Sở Tư pháp; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 479/BTP-PBGDPL ngày 17/2/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc thực hiện trong năm 2020 Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, Kế hoạch số 899/KH-UBND ngày 12/6/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ 

hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Ủy 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phối hợp với 

Bộ Tư pháp trong việc biên soạn, phát hành Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa 

giải ở cơ sở; các tài liệu hỗ trợ, tham khảo dành cho hòa giải viên ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đăng 

tải Bộ tài liệu trên Cổng thông tin điện tử Quảng Bình và đăng tải trên Trang 

Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp 

Quảng Bình sau khi Bộ Tư pháp ban hành. 

- Tổ chức tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở 

cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện. 

- Hướng dẫn và hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương thực hiện chỉ đạo 

điểm; hỗ trợ huy động các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên và báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điểm năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo 

yêu cầu của Bộ Tư pháp, 

- Tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực 

hiện kiểm tra việc thực hiện Đề án trong hoạt động Kiểm tra công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2020 và tổ chức tôn vinh, khen thưởng những hòa giải 

viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực 

cho công tác hòa giải ở cơ sở. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành 

rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; vận động, thuyết 

phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, 

điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán 

bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú ở cơ sở tham gia hòa 
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giải viên ở cơ sở; tiến hành bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ 

hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình 

thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu 

chuẩn, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên 

ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải do 

Bộ Tư pháp ban hành. 

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương lựa chọn mỗi địa phương 01 đơn 

vị cấp xã để chỉ đạo điểm, trong đó ưu tiên các xã có vụ việc phức tạp, kéo dài, 

tranh chấp nhiều bên, vụ việc tranh chấp giá trị tài sản lớn, tranh chấp đất đai và 

các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người 

bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015: Tổ chức các lớp 

tập huấn, cấp phát tài liệu; tổ chức các diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm… 

cho hòa giải viên; các hoạt động khác phù hợp với điều kiện cụ thể của địa 

phương. Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo điểm và gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 30/3/2020. 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án, trong đó có nội dung đánh giá 

hiệu quả công tác chỉ đạo điểm năm 2020 tại địa phương (lồng ghép trong báo cáo 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020) gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư 

pháp). 

Yêu cầu Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.                                                                
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