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KẾ HOẠCH 

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

giai đoạn 2020 - 2022”trên địa bàn quận Cái Răng 

 

            Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng 

lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2020 - 2022”, Ủy ban nhân dân quận 

Cái Răng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn quận như sau; 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

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; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa 

giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc 

phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi 

phí của xã hội và của Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

 Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hòa giải ở cơ 

sở, tạo cơ chế thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn 

bản hướng dẫn thi hành,  

          Lấy Hòa giải viên ở cơ sở làm trung tâm, kế thừa và phát huy kết quả đã 

đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn 

nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải viên bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực, đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn, tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, chồng chéo với 

nhiệm vụ thường xuyên đã và đang được các phường thực hiện. 

          Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò quản lý 

của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; huy động các nguồn 

lực xã hội; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ hòa 

giải đáp ứng yêu cầu của công tác ở cơ sở trong giai đoạn mới. 

          II. HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN. 

          1. Tổ chức quán triệt nội dung cơ bản của Đề án 

           - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, UBND các phường 

           - Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

          -  Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2022 
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          2. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa 

giải viên ở cơ sở 

          Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các 

hòa giải viên các phường: 

          - Cơ quan chủ trì: phòng Tư pháp. 

          - Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, 

          - Thời gian thực hiện: khi có nhu cầu 

         3. Thực hiện chỉ đạo điểm 

          - Nhiệm vụ; 

          + Lựa chọn 01 phường thực hiện chỉ đạo điểm gồm : UBND phường Phú Thứ  

         + Các hoạt động chỉ đạo điểm gồm; 

          (1) Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên của UBND phường 

thực hiện chỉ đạo điểm, hỗ trợ nguồn lực thực hiện hòa giải các vụ việc phức 

tạp, 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. 

          (2) Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện cụ thể của UBND phường; 

Định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm; kịp thời 

báo cáo Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân quận. 

           - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

           - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức chính 

trị - xã hội; Tòa án nhân dân quận,Viện kiểm sát nhân dân quận, Công an quận; 

Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường chỉ đạo   

           - Thời gian thực hiện năm 2020 - 2022 

         4. Củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có đủ tiêu chuẩn, 

năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở 

           - Nhiệm vụ: 

           + Rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức, kết quả hoạt động của tổ hòa giải 

và hòa giải viên ở cơ sở. 

           + Vận động, thuyết phục đội luật gia, người đang và 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 làm hòa giải viên. 

           + 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. 

           - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các phường 
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           - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội cấp phường. 

          - Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. 

          - Kết quả công việc: Danh sách tổ hòa giải và danh sách hòa giải viên ở cơ 

sở được ban hành sau khi rà soát, kiện toàn. 

        5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các cơ sở dữ liệu 

pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở 

         - Nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đội ngũ hòa giải viên; cơ 

sở dữ liệu vụ việc đưa ra hòa giải, diễn biến quá trình hòa giải, scan hồ sơ có 

liên quan đưa vào phần mềm, tổng hợp đánh giá thống kê, kết quả trên phần 

mềm. Đăng tải tài liệu, tin bài, ấn phẩm về công tác hòa giải ở cơ sở trên các cơ 

sở dữ liệu pháp luật có liên quan như trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân quận. 

         - Cơ quan chủ trì: phòng Tư pháp. 

         - Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND quận, các cơ quan liên quan. 

         - Thời gian thực hiện; Năm 2020 - 2022 

         - Kết quả công việc: Các tài liệu, tin bài về công tác hòa giải ở cơ sở được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử. 

        6. Kinh phí thực hiện 

         Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này được bố trí từ nguồn 

ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

        1. Phòng Tư pháp 

         Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức, đôn 

đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thực hiện Kế hoạch này. 

         2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận 

           - Phối hợp với phòng Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát, việc thực hiện kế hoạch. 

           - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các 

tổ chức thành viên ở địa phương phối hợp với UBND quận, UBND các phường 

tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch. 

           - Tăng cường các hoạt động truyền thông về vai trò, ý nghĩa của công tác 

hòa giải ở cơ sở; vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và nhân dân giải 

quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở. 

          3. Đề nghị các cơ quan: Tòa án nhân dân quận, Công an quận, viện 

kiểm sát nhân dân quận. 
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           Phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ 

năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở, hỗ trợ cung cấp tài liệu, cho hòa giải 

viên ở cơ sở. 

           4. Ủy ban nhân dân các phường  

           Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tại phường, lựa chọn để thực 

hiện chỉ đạo điểm trong năm 2020 đối với 2 khu vực mỗi phường, đến năm 2021 

trở về sau triển khai đồng bộ cho tất cả các khu vực còn lại.  

Trên đây là kế hoạch của UBND quận về triển khai thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2020 - 2022” đề 

nghị các đơn vị có liên quan và UBND các phường triển khai thực hiện, nếu có 

khó khăn vướng mắc báo cáo về UBND quận (qua phòng Tư pháp quận) để 

được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận:   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Tư pháp Thành phố; 

- CT, các PCT UBND Quận; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể quận; 

- Tòa án nhân dân quận; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận; 

- Công an quận; 

- UBND các phường; 

- Trang Thông tin điện tử quận; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Công Khanh 
 

 

 


		2020-04-27T15:40:53+0700
	Việt Nam
	Vương Công Khanh<congkhanh@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-04-27T15:59:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	UBND quận Cái Răng<vpubndcairang@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




