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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện 
về 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; Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND 
huyện Chi Lăng về phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Kế hoạch số 22/KH-UBND 
ngày 03/02/2020 của UBND huyện về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở 
cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, UBND huyện xây dựng kế hoạch 
kiểm tra về công tác hòa giải ở cơ sở như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

 Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao trách nhiệm của cấp 
ủy, chính quyền các xã, thị trấn đối với công tác hòa giải ở cơ sở.  

Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
huyện; phấn đấu đạt tỷ lệ hòa giải thành toàn huyện từ 80% trở lên. 

 2. Yêu cầu 

 Công tác kiểm tra phải kịp thời, khách quan, toàn diện, hiệu quả, nhằm 
phát hiện ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện của 
đối tượng kiểm tra, từ đó giúp đối tượng kiểm tra khắc phục, nâng cao hiệu quả, 
chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Thành lập Đoàn kiểm tra của UBND huyện  

 Giao Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn kiểm 
tra để kiểm tra đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện với các thành 
phần gồm: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện (Trưởng đoàn); Lãnh đạo Phòng Tư 
pháp (Phó Trưởng đoàn); chuyên viên Phòng Tư pháp (thư ký); đại diện Phòng 
Tài nguyên và Môi trường; đại diện Phòng Tài chính và Kế hoạch; đại diện 
Thanh tra huyện. Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia Đoàn 
kiểm tra. 

 Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra các nội dung liên quan đến công 
tác hòa giải ở cơ sở; việc kiểm tra phải được ghi nhận bằng biên bản; báo cáo 
kết quả kiểm tra trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, kết luận.  
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 Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2020. 

 2. Nội dung kiểm tra  

 Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung sau: 

 - Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công 
tác hòa giải ở cơ sở; việc triển khai, 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; những biện pháp, phương hướng để nâng cao 
hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã, thị trấn; 

 - Công tác thành lập, kiện toàn các tổ hòa giải, công nhận hòa giải 
viên,…; 

 - Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật cho hòa giải viên của các tổ hòa giải;  

 - Công tác tổng hợp, thống kê số liệu, báo cáo kết quả triển khai thực hiện 
về hòa giải ở cơ sở; 

 - Công tác bố trí và chi trả kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; 

 - Công tác phối hợp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện về hòa giải ở cơ sở 
(phối hợp với các cơ quan, phòng, ban của huyện; phối hợp, giúp đỡ các tổ hòa 
giải đối với những vụ việc phức tạp; sự phối hợp giữa các cán bộ, công chức, 
các bộ phận liên quan của xã trong công tác hòa giải ở cơ sở). 

 - Những nội dung cần thiết khác. 

3. Hình thức kiểm tra, đối tượng kiểm tra, thời gian và phạm vi kiểm tra 

 - Kiểm tra trực tiếp, lồng ghép hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu về hòa 
giải ở cơ sở. 

 - Đối tượng kiểm tra: UBND các xã: Vân An, Hữu Kiên; Chiến Thắng; 
Quan Sơn; Mai Sao.   

 - Thời gian kiểm tra: Quý II, III năm 2020.  

- Phạm vi kiểm tra: Công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 và 6 tháng đầu 
năm 2020. 

(Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo cụ thể cho đối tượng kiểm tra về 
thời gian kiểm tra và phạm vi kiểm tra).  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tư pháp 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có đại diện là thành viên Đoàn kiểm tra 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này theo đúng 
nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả.  

 Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra của Chủ tịch UBND 
huyện sau khi kết thúc kiểm tra. 
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 2. Các cơ quan có đại diện là thành viên Đoàn kiểm tra (Phòng Tài 
chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra huyện) 

 Chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc cử đại diện tham gia 
đoàn kiểm tra; kịp thời phối hợp hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng 
mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của các xã, 
thị trấn và các tổ hòa giải. 

 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

 Cử đại diện tham gia với Đoàn kiểm tra của UBND huyện về công tác hòa 
giải ở cơ sở; trong quá trình kiểm tra, lồng ghép hướng dẫn thực hiện các nội 
dung liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban 
công tác Mặt trận ở cơ sở. Tăng cường công tác giám sát về việc thực hiện pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở. 

 4. Đối tượng được kiểm tra 

 Nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Bố trí địa điểm làm việc 
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra. Chuẩn 
bị báo cáo theo đề cương của Đoàn kiểm tra; mời đầy đủ các thành phần tham 
dự buổi kiểm tra và chuẩn bị, cung cấp các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn 
kiểm tra. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 trên 
địa bàn huyện Chi Lăng./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- UB MTTQVN huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng: Tài nguyên và Môi trường;  
  Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra huyện; 
- UBND các xã: Vân An, Hữu Kiên,  
  Chiến Thắng, Quan Sơn, Mai Sao 
- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Đinh Hữu Học 
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