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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2019 - 2022" trên địa huyện Yên Khánh năm 2020 
 

 
 

         Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2019-2022" trên địa bàn tỉnh năm 2020; UBND huyện Yên Khánh ban hành kế 

hoạch tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn huyện như sau:          

         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

  - Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động đề ra tại Quyết định số 

428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"; Kế hoạch số 

92/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao 

năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"; Kế hoạch số 32/KH-

UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

 - Tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo đúng tiến độ, phù hợp với 

chủ trương, định hướng năm 2020 của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế của 

địa phương nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu của Đề án. 

2. Yêu cầu 

 - Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu 

cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối 

tượng của Đề án. 

 - Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch 

khác đang được triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực. 
 

II. NỘI DUNG 

1. Ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 

  - Cơ quan chủ trì: UBND huyện (Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện 

ban hành kế hoạch triển khai thực hiện). 

  - Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2020. 

 2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên 

  - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

  - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 
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  - Thời gian thực hiện: Quý III/2020. 

3. Kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

a) Rà soát, kiện toàn, bổ sung, thay thế hòa giải viên 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: UBND các xã, thị trấn. 

 - Cơ quan phối hợp: Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tại địa phương. 

 - Thời gian thực hiện: Quý I, II/2020. 

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải 

viên ở cơ sở 

 Nội dung hoạt động: Tổ chức các lớp chuyên đề, lồng ghép tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; đăng tải Bộ 

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành trên Trang 

Thông tin điện tử của UBND huyện. 

 - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn 

 - Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Tòa án nhân dân huyện; 

UBMTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020. 

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng 

lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

Cập nhật, đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và các tài 

liệu về hòa giải ở cơ sở trên Trang Thông tin điện tử của UBND huyện, phát trên 

hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã. 

  - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn 

  - Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trung tâm Văn hóa 

Thể thao và Truyền thanh huyện. 

  - Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2020. 

  5. Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kiểm tra thực hiện Kế 

hoạch năm 2020 

 Nội dung hoạt động: Tổ chức các hội nghị, tọa đàm nhằm chia sẻ những 

kinh nghiệm và đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất 

cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tổ chức kiểm tra, việc 

thực hiện Kế hoạch. 

 - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp 

 - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ 

chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, thị trấn. 

 - Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020 (Việc tổ chức kiểm tra thực hiện Kế 

hoạch lồng ghép với kiểm tra công tác Tư pháp hàng năm). 

  6. Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở 

  Nội dung hoạt động: Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ 

kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác hòa giải ở cơ sở; khuyến khích 
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Hội Luật gia, Tòa án huyện hỗ trợ tài liệu, tư vấn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; vận động và tạo điều kiện cho 

thành viên của tổ chức mình tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở. 

 - Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp huyện; UBND các xã, thị trấn. 

 - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan. 
 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách 

nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách Nhà nước; các 

nguồn lực đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có); lồng ghép kinh phí thực hiện 

các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đang triển khai, thực hiện trên địa 

bàn huyện. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện (lồng 

ghép trong báo cáo công tác Tư pháp) trước ngày 15/5/2020 (báo cáo 6 tháng) và 

trước ngày 15/11/2020 (báo cáo năm 2020) về UBND huyện (qua Phòng Tư pháp). 
 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu 

cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước. 
 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức 

thành viên và Ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch; tăng cường tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công 

tác hòa giải; 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. 
 

 

4. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai, đôn 

đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Sở Tư 

pháp và UBND huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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