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 Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện 

Chi Lăng nhìn chung đã được cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường triển khai thực hiện, qua đó đạt được một số kết 

quả nhất định. Các tổ hòa giải được kiện toàn kịp thời, đầy đủ và theo quy định, 

chất lượng đội ngũ hòa giải viên cũng ngày càng được nâng lên; việc hỗ trợ kinh phí 

cho hoạt động hòa giải bước đầu được quan tâm thực hiện nghiêm túc, từ đó góp 

phần phát huy được vai trò tốt đẹp và quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn huyện vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế. Tỷ lệ hòa giải thành giảm 6% so 

với cùng kỳ năm trước và về cơ bản là thấp so với mặt bằng chung các huyện trên 

địa bàn tỉnh (6 tháng đầu năm 2021 tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở trên toàn huyện đạt 

63%, 6 tháng đầu năm 2022 tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở trên toàn huyện đạt 57%), 

chưa đạt được chỉ tiêu được giao (từ 75% trở lên). Công tác quản lý Nhà nước về 

hòa giải ở cơ sở tại một số địa bàn cấp xã chưa được quan tâm thực hiện đúng 

mức; đội ngũ hòa giải viên chưa đồng đều về chất lượng, 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 có khó khăn, vướng mắc; công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương 

trong công tác hòa giải ở cơ sở chưa được nhiều cấp ủy, chính quyền cấp xã quan 

tâm; công tác theo dõi, đôn đốc, thống kê báo cáo và cung cấp thông tin về tình 

hình, kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở của các xã, thị trấn còn thụ động và 

nhiều hạn chế; một số xã, thị trấn chưa chủ động, sát sao trong việc hướng dẫn, 

giúp đỡ các tổ hòa giải tiến hành hòa giải đối với các vụ việc phức tạp. 

(Có Biểu tổng hợp kết quả công tác hòa giải ở cơ sở 6 tháng đầu năm trên 

địa bàn huyện kèm theo Công văn này) 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

huyện trong thời gian tới, phấn đấu đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hòa giải thành do cấp trên 

chỉ đạo (tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở hằng năm đạt từ 75% trở lên), UBND huyện 

yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, tăng cường triển khai thực hiện một 

số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 08/02/2018 

của UBND huyện về việc 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; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 21/01/2022 về triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2022; Phát động số 17/PĐ-UBND ngày 26/5/2022 về phong trào thi 
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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 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

2. Thường xuyên rà soát, kiện toàn các tổ hòa giải, đảm bảo số lượng và số 

hòa giải viên nữ, hòa giải viên là người dân tộc thiểu số trong tổ hòa giải theo quy 

định của Luật Hòa giải ở cơ sở và phù hợp với địa bàn cộng đồng dân cư; bảo đảm 

chọn lựa được những người có uy tín, có trách nhiệm, nhiệt tình, đủ tiêu chuẩn theo 

quy định để bầu làm hòa giải viên. 

3. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản kinh phí hỗ trợ cho hoạt động 

hòa giải ở cơ sở theo quy định. Chỉ đạo công chức Kế toán phối hợp với công chức 

Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn các Tổ hòa giải thực hiện hồ sơ, thủ tục nhận kinh phí 

hỗ trợ theo quy định. 

4. Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn, đảm bảo tất cả hòa giải viên trong một năm đều 

được tham gia bồi dưỡng, tập huấn ít nhất một lần trong năm. 

5. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên 

tiến, những người có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác hòa giải ở 

cơ sở. Ngoài phong trào thi đua do huyện phát động, hàng năm các xã, thị trấn có 

thể chủ động phát động các phong trào thi đua để kịp thời động viên, khuyến khích 

công tác hòa giải ở cơ sở. 

6. Tăng cường, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các tổ hòa giải trong việc tiến 

hành hòa giải các vụ việc phức tạp, nhất là các vụ việc tranh chấp đất đai. Chú trọng 

theo dõi việc thực hiện các thỏa thuận hòa giải thành và tình hình mâu thuẫn, tranh 

chấp của các bên sau khi hòa giải không thành để kịp thời nắm bắt và có phương án 

xử lý, không để phát sinh thành các vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình 

an ninh trật tự trên địa bàn. 

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về công tác hòa giải ở cơ sở theo 

quy định. Hàng tháng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn 

theo dõi, tổng hợp chi tiết các vụ việc hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã, thị trấn mình gửi 

UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp, phục vụ công tác quản lý Nhà nước về 

hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm, hướng dẫn các Tổ hòa giải cập nhật đầy đủ 

Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để được 

xem xét, hướng dẫn thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, TNMT,  

  TC-KH, Thanh tra huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP (ĐTH). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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