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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào thi đua thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở hướng tới 

chào mừng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

năm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 

Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã đạt 

được những kết quả nhất định, góp phần không nhỏ trong việc tăng cường tình 

đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, 

kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định, trật 

tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và 

Nhân dân, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện nhà phát triển. 

Tuy nhiên, hiện nay qua việc giám sát, kiểm tra, đánh giá của HĐND 

huyện, UBMTTQVN huyện và UBND huyện cho thấy công tác hòa giải ở cơ sở 

còn có nhiều hạn chế, bất cập như tỷ lệ hòa giải thành thấp; công tác quản lý nhà 

nước về hòa giải ở cơ sở chưa được quan tâm thực hiện đúng mức; việc thành lập 

tổ hòa giải, bầu, công nhận hòa giải viên còn có nơi chưa thực hiện đúng quy 

trình; một số hòa giải viên chưa nhiệt tình, ngại va chạm; việc chi trả kinh phí hỗ 

trợ hoạt động của tổ hòa giải còn gặp nhiều khó khăn... 

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò và ý nghĩa to lớn của công tác hòa giải ở cơ 

sở, phấn đấu đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hòa giải thành, đồng thời động viên kịp thời 

những tập thể, cá nhân đang trực tiếp làm công tác hòa giải ở cơ sở, những cá 

nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho công tác hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân 

huyện Chi Lăng phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện tốt công tác hòa 

giải ở cơ sở hướng tới chào mừng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” (09/11) năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Các cấp, các ngành, Mặt trật Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quán triệt 

sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 

vai trò, ý nghĩa to lớn của công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các 

tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình về công 

tác hòa giải ở cơ sở, về việc góp phần giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân 

cư, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, hạn chế mâu thuẫn, tranh 

chấp, vi phạm pháp luật phát sinh. 

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 

12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động 
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số 54-CTr/HU ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở; 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. 

         2. Cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp 

xã phải coi công tác hòa giải ở cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên 

để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các 

cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện. Thường xuyên tiến hành rà soát, 

đánh giá tình hình tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật ở cơ sở và hiệu quả 

của công tác hòa giải ở cơ sở để kịp thời có giải pháp hợp lý, phù hợp với địa 

phương. 

3. Các tổ hòa giải, các hòa giải viên đề cao trách nhiệm, sự nhiệt tình, chủ 

động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải để góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó tuyên truyền, phổ biến, nâng 

cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân tại cơ sở. 

4. UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hòa 

giải ở cơ sở theo trách nhiệm được Luật quy định; chú trọng công tác biểu dương, 

khen thưởng, ghi nhận các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng 

góp cho công tác hòa giải ở cơ sở.  

5. Gắn việc triển khai thực hiện phong trào thi đua với việc triển khai thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; với phong trào “Chi Lăng 

cùng cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời đẩy mạnh các 

phong trào thi đua xây dựng đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại cơ sở, 

phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống và 

tinh thần “thượng tôn pháp luật” tại cộng đồng dân cư. 

6. Phấn đấu hòa giải thành toàn huyện đạt tỷ lệ từ 80% trở lên; tỷ lệ hòa 

giải thành tại các xã điểm, tổ hòa giải điểm đạt từ 90% trở lên. Việc tổ chức thực 

hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, 

các ngành; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội các cấp. 

7. Thực hiện tổng kết phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ, mục tiêu cấp trên giao. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, 

cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào trên địa bàn huyện. Làm tốt 

việc tuyên truyền nhân rộng các điển hình, mô hình hiệu quả để các nơi khác học 

tập và noi theo. 

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân huyện kêu 

gọi toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, đóng góp cho công tác hòa giải ở cơ sở; 

góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của người dân; hạn chế đơn thư 

khiếu kiện phát sinh; củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy văn hóa truyền thống 
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tốt đẹp của các cộng đồng dân cư, đảm bảo ổn định, an ninh, trật tự trên địa bàn, 

qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện./. 

Nơi nhận:  
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- Sở Tư pháp; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

- Các Phòng: Nội vụ; Tư pháp; 

- Trung tâm VHTT và Truyền thông huyện; 

- Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, PTP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
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