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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” năm 2022 trên địa bàn xã Mã Ba 

 

Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của 

UBND huyện Hà Quảng về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện Hà Quảng. Ủy ban 

nhân  dân xã Mã Ba ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn xã Mã Ba 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại 

Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện về 

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

2019-2022" trên địa bàn huyện Hà Quảng. 

2. Các nội dung và hoạt động đề ra phải đảm bảo tính khả thi, có trọng 

tâm; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ. Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu 

về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan trong việc 

triển khai Kế hoạch. 

3. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tháo gỡ kịp 

thời các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ các hoạt động triển khai thực 

hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tập huấn về phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở 

cơ sở cho cho hòa giải viên ở cơ sở 

 - Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: UBND xã, các đồng chí hòa giải viên ở các xóm. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2022. 

- Kết quả công việc: Báo cáo kết quả tập huấn. 

2. Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng 

yêu cầu công tác hòa giải ở cơ sở. 



2.1. UBND xã tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung, thay thế hòa giải viên 

đối với 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. 

- Đơn vị chủ trì: Tư pháp xã. 

- Đơn vị phối hợp: Các ngành, đoàn thể. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

- Kết quả công việc: Các văn bản hướng dẫn; báo cáo. 

2.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở 

cơ sở 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: UBND xã , các tổ hòa giải ở cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

- Kết quả công việc: Tham gia các lớp tập huấn được tổ chức và Báo cáo 

kết quả   

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở. 

3.1. Đăng tải các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, các ấn phẩm khác về hòa 

giải ở cơ sở trên Trang Thông tin điện tử xã, trên các phương tiện phát thanh, hệ 

thống thông tin cơ sở và các mạng xã hội khác. 

- Cơ quan chủ trì: Tư pháp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Văn phòng 

HĐND-UBND xã, Văn hóa – xã hội xã;  

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

- Kết quả công việc: Tài liệu, ấn phẩm về hòa giải ở cơ sở được đăng tải. 

3.2. Tiếp nhận, xử lý thông tin hai chiều, hướng dẫn giải quyết kịp thời 

các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa 

giải các vụ việc khó, phức tạp. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;  

- Cơ quan phối hợp: UBND xã; Các ngành, đoàn thể; các tổ hòa giải cơ 

sở. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 



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

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 theo tinh thần nâng cao trách 

nhiệm xã hội của tổ chức, doanh nghiệp; khuyến khích Hội Luật gia huyện, hỗ 

trợ tài liệu, tư vấn 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: UBND xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, đoàn thể xã. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

- Kết quả công việc: Các nguồn lực được huy động. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm thực hiện 

1.1. Tư pháp phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ tại 

Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân xã, Phòng Tư pháp kết quả thực hiện theo quy định. 

1.2. Đề nghị các ngành có liên quan căn cứ nhiệm vụ thuộc phạm vi trách 

nhiệm quản lý phối hợp với Tư pháp xã trong triển khai thực hiện Kế hoạch. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí 

từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các 

nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn xã Mã Ba./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch UBND xã; 

- Các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT,TP (May, Minh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Cương 
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