TỈNH ỦY TRÀ VINH
*
Số 448-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trà Vinh, ngày 25 tháng 7 năm 2022

V/v lãnh đạo tiếp tục triển khai thi hành
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
và tổ chức phiên tòa trực tuyến

Kính gửi: - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng tỉnh,
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban cán sự đảng
Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động
tư pháp liên quan đến ngành Tòa án đạt nhiều kết quả tích cực; công tác giải quyết
các vụ án, vụ việc của ngành Tòa án luôn bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét
xử, có sự đổi mới trong tổ chức các phiên tòa xét xử, đáp ứng được yêu cầu cải
cách tư pháp, bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể tham gia tố tụng nên đã hạn
chế tối đa tình trạng oan, sai hoặc vi phạm pháp luật trong hoạt động xét xử đã góp
phần nâng cao vị thế, diện mạo, uy tín của Tòa án. Đặc biệt khi Luật Hòa giải, đối
thoại tại Tòa án năm 2020 và Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của
Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến được thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
lãnh đạo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân tỉnh tổ
chức triển khai, thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng đúng tinh thần chỉ
đạo của Tòa án nhân dân tối cao.
Tuy nhiên, qua 01 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
thì số vụ việc chuyển sang hòa giải, đối thoại tại Tòa án còn thấp so với tổng số
đơn khởi kiện, đơn yêu cầu (1.637 vụ, việc/8.555 đơn khởi kiện, chiếm tỷ lệ
19,14%), số lượng hòa giải viên còn ít; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho
công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án chưa được bảo đảm. Một trong những
nguyên nhân cơ bản đó là hòa giải, đối thoại tại Tòa án là chủ trương mới mặc dù
Tòa án đã giải thích nhưng đương sự không yêu cầu, hoặc không tự nguyện hòa
giải, đối thoại; công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan,
đơn vị và địa phương về Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án chưa đáp ứng được yêu
cầu…
Để triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Nghị quyết số
33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến đạt
chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng,
chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ
trọng tâm, như sau:
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1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh
đạo triển khai, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp
luật liên quan đến Tòa án, trọng tâm là Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày
12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Luật Hòa giải, đối thoại
tại Tòa án, Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Tòa án giai đoạn 2021 2025 và Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các
hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, thực
hiện; lãnh đạo các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các phiên tòa trực tuyến theo chủ
trương của Trung ương(1).
2. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong triển khai, thực hiện Luật
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của
Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xác
định công tác tổ chức thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và tổ chức phiên
tòa trực tuyến là những nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án trong thời gian tới. Lãnh
đạo Tòa án nhân dân hai cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu hòa giải, đối thoại
trong một năm do Tòa án nhân dân tối cao quy định.
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đưa nội
dung hòa giải, đối thoại tại Tòa án vào kế hoạch giám sát, phản biện đối với ngành
Tòa án trong thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy có liên quan đến công tác của Tòa
án(2).
3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác hòa
giải, đối thoại tại Tòa án để người dân hiểu được mục đích, lợi ích và trình tự, thủ
tục hòa giải, đối thoại. Thường xuyên đưa thông tin về những lợi ích mà kết quả
hòa giải, đối thoại thành đã mang đến cho các bên tranh chấp, khiếu kiện. Đồng
thời, khuyến khích các bên giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính bằng
hình thức hòa giải, đối thoại tại Tòa án; khuyến khích những người đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật làm hòa giải viên.
4. Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân chỉ đạo Tòa án nhân dân tỉnh hàng năm
có kế hoạch phối hợp cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến công tác hòa giải,

Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên
tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP, ngày 15/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối
cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.
(2)
Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các
hoạt động của Tòa án giai đoạn 2021 - 2025 và Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư pháp trên địa bàn
tỉnh.
(1)
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đối thoại tại Tòa án đến Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) tổ chức tuyên truyền đạt chất lượng,
hiệu quả; phân công Thẩm phán có năng lực, kinh nghiệm phụ trách hòa giải, đối
thoại; tiếp tục bổ sung, tuyển chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm hòa giải
viên; hướng dẫn, giúp đỡ hòa giải viên thực hiện tốt việc hòa giải, đối thoại; bố trí
đầy đủ phòng làm việc cho Hòa giải viên, phòng hòa giải, đối thoại và trang bị
những phương tiện cần thiết bảo đảm hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ. Thường
xuyên tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm công tác triển khai, thi hành Luật Hòa giải,
đối thoại tại Tòa án.
5. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc nâng cao nhận
thức của cán bộ, công chức ngành Tòa án, đội ngũ hòa giải viên phải tận tụy, gần
gũi trong giải quyết các yêu cầu của người dân; quan tâm công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức có chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông
tin,… để đáp ứng yêu cầu quá trình vận hành, kết nối các thiết bị điện tử trong tổ
chức phiên tòa trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp. Đồng thời, việc
thực hiện cần tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, thông tin
cá nhân,… theo quy định pháp luật. Chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền
trang bị cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật để bảo đảm tổ chức phiên tòa trực tuyến
được thực hiện đồng bộ, kịp thời và mang lại hiệu quả.
6. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Ban cán sự đảng Tòa án nhân
dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định
kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.
Công văn này phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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