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BÁO CÁO  

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/6/2016 của  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  

đối với công tác hòa giải ở cơ sở”  
 

 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, có chức năng 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi 

hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi 

thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám 

định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát 

lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự nghiệp công thuộc 

ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật. 

Sở Tư pháp có 04 phòng đơn vị tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, 

nghiệp vụ (Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi 

hành pháp luật; Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp); 01 đơn vị sự nghiệp công 

lập (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước).  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TU, 

NGÀY 23/6/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

Để tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 23/6/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác hòa giải ở cơ sở”  (gọi tắt là Chỉ thị số 12-CT/TU) cho cán bộ, công chức, viên 

chức, Nhân dân… theo trách nhiệm và phạm vi quản lý, trong những năm qua, Sở 

Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực 

hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác hòa giải ở cơ sở có trọng 

tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa 

phương, nhất là triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 (từ năm 2016 

đến năm 2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng, cụ thể hóa 

thành các Kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện 

đồng bộ, thống nhất, qua đó đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển 

khai thực hiện góp phần đưa công tác hòa giải ở cơ sở đạt kết quả cao (Đính kèm 

Phụ lục). 

2. Công tác hướng dẫn, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác quản 

lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. 
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Để cũng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở 

cơ sở hàng năm (2016-2021), Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành công 

văn hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở trong đó có lồng ghép nội dung 

chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng 

cấp thực hiện việc kiện toàn đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở 

cơ sở và Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh1. 

3. Công tác biên soạn, phát hành tài liệu nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, tổ 

chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. 

Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ liên quan công tác hòa 

giải ở cơ sở, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng về hòa giải 

ở cơ sở. Việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ 

hòa giải viên ở cơ sở thời gian qua luôn được Sở Tư pháp quan tâm, chú trọng tổ 

chức hàng năm, cụ thể: năm 2016 tổ chức 12 lớp có 3.189 đại biểu; năm 2017 tổ 

chức 05 lớp có 900 đại biểu; năm 2018 tổ chức 10 lớp có 1.139 đại biểu; năm 2019 

tổ chức 12 lớp có 2.545 đại biểu; năm 2020  tổ chức 12 lớp có 2.600 đại biểu; năm 

2021 theo kế hoạch tổ chức 04 lớp có 3.200 đại biểu (đã tổ chức được 02 lớp 1.600 

đại biểu). Trong đó, biên soạn và cấp phát tài liệu 13.573 quyển tài liệu cho đội 

ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện, cấp xã và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. 

Ngoài ra, tại các địa phương đã chủ động tiến hành tổ chức biên soạn, cấp 

phát tài liệu và bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng về hòa giải ở cơ 

sở cho đội ngũ hòa giải viên theo kế hoạch công tác đề ra2. 

4. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh 

triển khai, thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (gọi tắt là 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg) và Công văn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 

14/5/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; 

Công văn số 2109/UBND-NC ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. Ngoài ra, để cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh, hàng năm Sở Tư pháp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 

                                           
1 Công văn số 2230/UBND-NC ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ 

sở; Công văn số 292/STP-PBGDPL ngày 28/02/2018 của Sở Tư pháp gửi UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị 

xã, thành phố hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018; Công văn số 285/STP-VBPB&TDTHPL ngày 

04/3/2019 của Sở Tư pháp hướng dẫn UBND cấp huyện và Phòng Tư pháp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 

2019; Công văn số 601/STP-VBPB&TDTHPL ngày 03/5/2019 của Sở Tư pháp gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, UBND cấp huyện hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2019; Công văn số 793/UBND-NC ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở năm 2020; Công văn số 481/STP-VBPB&TDTHPL ngày 19/3/2020 của Sở Tư pháp V/v tiếp tục 

tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở 

cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công văn số 261/STP-VBPB&TDTHPL ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp 

về việc thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở năm 2021. 
2 UBND huyện Cầu Kè tổ chức 05 cuộc tập ,huấn có 3.024 đại biểu tham dự; in và phát hành 3.300 quyển tài liệu 

tập huấn; 15.000 tờ rơi các loại hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở; UBND huyện Cầu Ngang tổ chức 45 lớp tập 

huấn có 2.370 đại biểu tham dự,  in và phát hành 6.512 tập tài liệu về công tác hòa giải ở cơ sở; UBND huyện Châu 

Thành tổ chức 04 lớp tập huấn có 794 đại biểu tham dự; in và phát hành 794 tập tài liệu tập huấn; UBND huyện Trà 

Cú tổ chức 30 lớp có 3.000 đại biểu tham dự, in và phát hành 5.000 cuốn tài liệu; UBND thành phố Trà Vinh tổ chức 

50 lớp tập huấn có 2.515 đại biểu tham dự, in và phát hành 2.515 cuốn tài liệu… 
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dẫn thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật gửi các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện3. Hiện tại, qua kết quả rà soát, 

đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật tại xã đặc 

biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang 

ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo (sau đây gọi chung là xã đặc biệt 

khó khăn) và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân 

dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc đối tượng điều chỉnh tại khoản 1 Điều 1 Quyết 

định số 14/2019/QĐ-TTg  và Tủ sách pháp luật tại các đơn vị lực lượng vũ trang 

nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay còn 109 Tủ sách pháp luật. Đối với 

các xã, phường thị trấn không thuộc xã đặc biệt khó khăn hiện đang được chỉ đạo 

hướng dẫn sáp nhập thành bộ phận sách, tài liệu của Thư viện hoặc điểm bưu điện 

– văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng tại địa bàn cấp xã heo chỉ đạo và hướng 

dẫn tại Công văn số 2109/UBND-NC ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. 

5. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

5.1. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp 

luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 04/8/2017  ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh theo nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, Sở Tư pháp ban hành một số 

văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật4.  

                                           
3 Công văn số 847/STP-VBPB&TDTHPL ngày 17/6/2019 của Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở Tư pháp 

triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1111/STP-

VBPB&TDTHPL ngày 09/8/2019 của Sở Tư pháp hướng dẫn Phòng Tư pháp tham mưu, giúp UBND cùng cấp triển 

khai Công văn số 2109/UBND-NC ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh; Công văn số 697/STP-VBPB&TDTHPL ngày 14/4/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; Công văn số 209/STP-

VBPB&TDTHPL ngày 04/3/2021 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

theo quy định Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
4 Công văn số 319/STP-PBGDPL ngày 05/3/2018 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục triển khai, quán triệt Quy định về 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Công văn số 966/STP-PBGDPL ngày 

28/6/2018 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn báo cáo đánh giá kết quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 601/STP-VBPB&TDTHPL ngày 03/5/2019 của Sở Tư 

pháp gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Trong đó có hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 

03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; Công văn số 369/STP-

VBPB&TDTHPL ngày 03/3/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công văn số 296/STP-VBPB&TDTHPL ngày 17/02/2020 

hướng dẫn thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2020; Công văn số 429/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/3/2020 hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ 
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Bên cạnh đó, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở 

Tư pháp, nhìn chung UBND cấp huyện và cấp xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL theo quy định5 nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu 18.5 

(xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định) thuộc Tiêu chí 18 của Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, địa phương phối hợp tốt với Sở Tư pháp trong việc rà soát báo cáo những khó 

khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đề xuất xem xét, 

trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn TCPL6; phối hợp với Sở Tư pháp tham gia Đoàn kiểm tra, giám 

sát liên ngành về thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại các đơn 

vị UBND cấp xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm.  

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL (Sở Tư pháp, Phòng Tư 

pháp) tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Hội đồng thẩm định, xem xét và 

đề xuất công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với 

chỉ tiêu được giao phụ trách 18.5 của Tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và chuẩn tiếp 

cận pháp luật; tham gia thực hiện việc xem xét, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới và nông thôn nâng cao do Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện 

giao…  

Tính đến 31/12/2020, kết quả thực hiện chỉ tiêu 18.5 (xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật), toàn tỉnh có 104/106 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật chiếm tỷ lệ 98,11%. 

5.2. Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 

Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham 

mưu giúp UBND tỉnh triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời 

tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã thực hiện bàn giao nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương cho Phòng 

Văn hóa - Thông tin và công chức Văn hóa - Xã hội theo quy định; kết quả toàn 

tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao quản lý nhà nước về công tác này trong 9/2018. 

6. Kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Qua 05 năm triển khai thực hiện hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản 

hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 12-CT/TU hoạt động của các tổ hòa giải trên địa 

                                                                                                                                        
tài liệu phục vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 

184/STP-VBPB&TDTHPL ngày 26/02/2021 về việc thực hiện Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2021. 
5 tại Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp 
6 Báo cáo số 820/BC-STP ngày 11/5/2020 của Sở Tư pháp về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung  Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp gửi UBND tỉnh và Bộ Tư pháp 
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bàn tỉnh hiện nay đã đi vào nề nếp và có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ hòa 

giải các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư tại địa bàn ấp, 

khóm được giao quản lý. Tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ tranh chấp phát sinh của 

người dân ngày càng được nâng lên, các tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn kịp 

thời khi có sự thay đổi, biến động về số lượng thành viên của các tổ hòa giải. Kết 

quả, qua 05 các địa phương đã tiếp nhận và đưa ra giải quyết hòa giải các vụ, việc: 

Năm 2016, đã tiếp nhận tổng cộng 2.731 vụ, việc yêu cầu thực hiện hòa 

giải, trong đó đã đưa ra hòa giải được 2.651 vụ, việc; hòa giải thành là 1.813 vụ, 

việc, đạt tỷ lệ 69%; hòa giải không thành là 838 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 31%.  

Năm 2017, đã tiếp nhận tổng cộng 2.118 vụ, việc yêu cầu hòa giải, trong đó 

đã đưa ra hòa giải được 2.062 vụ, việc; hòa giải thành là 1.474 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

71,4%; hòa giải không thành là 588 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 28,6%. 

Năm 2018, đã tiếp nhận tổng cộng 1.990 vụ, việc yêu cầu hòa giải, trong đó 

đã đưa ra hòa giải được 1.945 vụ, việc; hòa giải thành là 1.473 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

74%; hòa giải không thành là 472 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 26%. 

Năm 2019, đã tiếp nhận tổng cộng 650 vụ việc yêu cầu hòa giải, trong đó 

đã đưa ra hòa giải được 615 vụ, việc; hòa giải thành là 470 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

72,3%; hòa giải không thành là 145 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 27,7%. 

Năm 2020, đã tiếp nhận tổng cộng 1.725 vụ việc yêu cầu hòa giải, trong đó 

đã đưa ra hòa giải được 1.694 vụ, việc; hòa giải thành là 1.353 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

78,4%; hòa giải không thành là 341 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 21,6%. 

7. Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở 

Việc thực hiện kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở áp dụng theo Nghị quyết 

số 03/2015/NQ-HĐND ngày 01/01/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, 

theo đó quy định việc chi hỗ trợ trong công tác hòa giải ở cơ sở chi cho tổ hòa giải 

thực hiện hòa giải thành là 200.000 đ/vụ, việc; hòa giải không thành là 150.000 

đ/vụ việc; chi hỗ trợ tổ hòa giải mua văn phòng phẩm, tài liệu, nước uống phục vụ 

các cuộc họp tổ hòa giải với mức chi tối đa là 100.000đ/tháng. Tuy nhiên, hàng 

năm các địa phương không bố trí cấp kinh phí riêng cho công tác hòa giải ở cơ sở 

mà cấp chung với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật7. 

8. Công tác kiểm tra, khen thưởng về hoạt động hòa giải ở cơ sở 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với 

UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể tỉnh có kế hoạch cụ 

thể tổ chức kiểm tra thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện các 

phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã tạo phong trào sâu 

rộng trong quần chúng Nhân dân. Hàng năm, Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng 

PHPBGDPL tỉnh hoặc ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây 

                                           
7 Tổng kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại UBND huyện Cầu Ngang là 515.073.000 đồng; UBND 

huyện Cầu Kè là 990.000.000 đồng; UBND huyện Châu Thành là 250.100.000 đồng; UBND huyện Trà Cú là 

150.000.000 đồng; UBND thành phố Trà Vinh là 561.145.000 đồng… 
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dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở8. Qua 

công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời 

chỉ đạo, hướng dẫn, uốn nắn, nhắc nhỡ đối với những thiếu sót, khuyết điểm. Nhìn 

chung, từ khi Chỉ thị số 12-CT/TU được ban hành, các ngành, các cấp và địa 

phương có sự quan tâm, chú trọng đến công tác hòa giải ở cơ sở nhiều hơn so với 

thời gian trước đây. Vì vậy chất lượng trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải 

ở cơ sở được tăng lên, nhất là việc thực hiện hòa giải vụ, việc tranh chấp, mâu 

thuẫn, xung đột trong đời sống hàng ngày của người dân nên tỷ lệ hòa giải thành 

ngày càng được tăng lên. 

Ngoài ra, các địa phương có ban hành kế hoạch kiểm tra công tác hòa giải 

ở cơ sở gắn với việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích suất xắc trong 

công tác hòa giải ở cơ sở9.  

9. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành 

viên trong công tác hòa giải ở cở sở. 

Để đảm bảo số lượng hoà giải viên hoạt động tại các tổ hoà giải, hàng năm, 

Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh (UBMTTQVN 

tỉnh) chỉ đạo UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã hướng dẫn Trưởng Ban công tác 

Mặt trận ấp, khóm đã phối hợp với Ban nhân dân ấp, khóm và Tổ trưởng tổ hoà 

giải tiến hành rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của tổ hoà giải trên địa bàn, 

căn cứ vào kết quả rà soát, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã tiến hành củng 

cố, kiện toàn Tổ hoà giải đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu để hoạt động chất lượng, 

hiệu quả. Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 756 tổ hòa giải ở cơ sở với 5.583 

hòa giải viên (do sáp nhập ấp, khóm nên số Tổ hòa giải và hòa giải viên có giảm)10.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa 

UBMTTQVN các cấp, các đoàn thể và ngành Tư pháp đã tổ chức triển khai, thực 

hiện trong Nhân dân về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, nhất là từ khi có 

Chỉ thị số 12-CT/TU và Quyết định số 748/QD-UBND ngày 12/5/2017 của UBND 

                                           
8 Kế hoạch số 1558/KH-STP ngày 19/10/2018 của Sở Tư pháp kiểm tra công tác xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Quyết số 148/QĐ-STP ngày 19/10/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập 

Đoàn kiểm tra công tác xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2018 đối 

với 20 xã trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 32/QĐ-HĐPH ngày 15/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 473/KH-STP ngày 05/4/2019 của Sở Tư pháp kiểm tra công tác xây dựng, xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Quyết định số 80/QĐ-STP ngày 26/6/2019 của Giám đốc 

Sở Tư pháp thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2019 đối với 37 xã (trong đó 17 đăng ký nông thôn mới và 20 xã nông thôn mới nâng cao); Kế hoạch số 

685/KH-STP ngày 13/4/2020 của Sở Tư pháp kiểm tra công tác xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2020; Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra, 

giám sát công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2020 đối với 13 xã đăng ký 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. 
9 Trên địa bàn các huyện: Cầu Ngang qua 05 năm đã khen thưởng cho 44 tập thể và 41 cá nhân; Châu Thành  qua 05 

năm đã khen thưởng cho 217 tập thể và 1.371 cá nhân… 
10 Năm 2016 có 819 Tổ hòa giải ở cơ sở (HGOCS) với 6.482 hòa giải viên; Năm 2017 có 816 Tổ HGOCS với 6.404 

hòa giải viên; Năm 2018 có 816 Tổ HGOCS với 6.442 hòa giải viên; Năm 2019 có 798 Tổ HGOCS với 6.196 hòa 

giải viên; Năm 2020 có có 756 Tổ HGOCS với 5.583 hòa giải viên. 
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tỉnh Trà Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải 

ở cơ sở, tác động tích cực đến đời sống, kinh tế, xã hội của địa phương, tạo cơ sở 

pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hòa giải đi vào nề nếp; việc 

quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng hiệu quả; chất 

lượng hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng lên; thông qua hoạt 

động hòa giải đã kịp thời giải quyết nhiều vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh 

trong Nhân dân, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó, 

gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hạn chế có 

hiệu quả tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp góp phần tăng cường đoàn kết 

trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác hoà giải ở cơ sở còn những khó khăn, 

hạn chế nhất định đó là: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn 

bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở ở một số nơi chưa kịp thời, hình thức triển khai 

chưa cụ thể; công tác phối hợp giữa UBND cấp huyện, xã với UBMTTQVN cùng 

cấp trong việc hướng dẫn, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở còn hạn 

chế; việc thành lập, kiện toàn tổ hòa giải ở một số nơi chưa đúng quy định của 

pháp luật, chỉ lập danh sách, ra quyết định, không thực hiện thủ tục bầu; đội ngũ 

làm công tác hòa giải ở cơ sở không phải chuyên trách, thường xuyên biến động, 

thay đổi; kinh phí chi cho công tác hòa giải còn thấp; chế độ đãi ngộ cho các hoà 

giải viên chưa thoả đáng với công sức, trách nhiệm và sự nhiệt tình nên chưa động 

viên được các hoà giải viên tích cực hoạt động… 

Trình độ nhận thức pháp lý của hòa giải viên chưa đồng đều, một số còn 

hạn chế về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, 

khả năng vận động, thuyết phục của hòa giải viên chưa cao nên còn lúng túng 

trong quá trình thực hiện hòa giải khi gặp phải những vụ việc có tính chất khó 

khăn, phức tạp, do đó hiệu quả trong hòa giải từng lúc chưa đạt yêu cầu. Việc tổ 

chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở tại một 

số địa phương còn hạn chế; hòa giải viên chưa tích cực cập nhật kiến thức pháp 

luật mới; tài liệu phục vụ trong hoạt động hòa giải chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, 

nên ít nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

3. Nguyên nhân  

- Cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thật sự quan tâm lãnh, chỉ đạo công 

tác hòa giải ở cơ sở, chưa phát huy hết vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác 

hòa giải trong đời sống Nhân dân; một số tổ hòa giải ở cơ sở có biến động, thiếu 

hòa giải viên nhưng chưa được củng cố, kiện toàn kịp thời; việc tham gia tập huấn, 

bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở đối 

với một số hòa giải viên chưa được tích cực…  

- Kết quả hòa giải không có tính bắt buộc và chưa thật sự trở thành những 

cam kết chung để các bên tranh chấp, mâu thuẫn nghiêm chỉnh thực hiện; hòa giải 

viên thường dựa vào kinh nghiệm, ít đầu tư và chưa nghiên cứu sâu các văn bản 

pháp luật nên kết quả hòa giải chưa đạt theo yêu cầu. 

4. Những bài học kinh nghiệm 
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Người làm công tác hòa giải phải nhận thức đúng đắn, rõ ràng về vai trò, 

tầm quan trọng của hoạt động hòa giải ở cơ sở; phải luôn nêu tinh thần tự nguyện 

phục vụ Nhân dân, tận tụy với công việc, kiên trì, không ngại khó, ngại khổ, có 

thái độ vô tư, trung thực, khách quan khi nhìn nhận sự việc trong khi thực hiện 

nhiệm vụ hòa giải vụ việc cho người dân. Hòa giải viên trước hết phải là người có 

phẩm chất đạo đức, am hiểu kiến thức pháp luật, có uy tín trong xã hội, gương mẫu 

chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, được 

người dân ở cơ sở cộng đồng dân cư tín nhiệm và quý trọng.  

Hòa giải viên cần phải trang bị đủ kiến thức, năng lực sẵn sàng tiếp nhận 

những vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở đảm bảo đạt yêu cầu hòa giải thành.  

Về phương pháp hòa giải, phải luôn dựa trên tinh thần đoàn kết, tình làng 

nghĩa xóm, tương thân, tương ái, tôn trọng lẽ phải và chấp hành pháp luật. Trong 

quá trình chuẩn bị hòa giải, hòa giải viên cần chủ động tìm hiểu, xác minh nắm 

vững sự việc cần hòa giải, trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bên để 

xác định hướng hòa giải đúng, phù hợp, thấu tình đạt lý để thuyết phục các bên tự 

nguyện thỏa thuận hòa giải.  

Khi tiến hành hòa giải, hòa giải viên cần nắm tình hình, thu thập tài liệu 

(nếu có), tìm hiểu thái độ, tâm lý, của các bên và những người có liên quan; tiếp 

xúc tác động tích cực, phân tích, giải thích đối với từng đương sự về tình tiết vụ 

việc, tài liệu, chứng cứ, các quy định của pháp luật, lẽ công bằng để các đương sự 

nhận thức được tính hợp pháp trong từng yêu cầu của họ, trên cơ sở đó thuyết phục 

các đương sự tự thỏa thuận hòa giải. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, 

thì chủ động tham khảo ý kiến của chính quyền, UBMTTQVN cấp xã; người có 

trình độ chuyên môn về lĩnh vực tranh chấp, mâu thuẫn; người am hiểu pháp luật, 

có uy tín, có khả năng vận động, thuyết phục tham gia hỗ trợ cho công tác hòa giải. 

Quá trình hòa giải, Tổ hòa giải cần đặt ra kế hoạch cụ thể cho từng bước, 

hướng cho các đương sự những vấn đề cơ bản cần thỏa thuận và dứt điểm từng nội 

dung; cần có thái độ trân trọng ghi nhận những vấn đề mà đôi bên đương sự nêu ra 

tại cuộc hòa giải; giải thích thêm về pháp luật đối với những điểm chưa đạt được, 

động viên, gợi mở các bên đương sự tiếp tục bàn bạc, thương lượng để các đương 

sự đi đến sự tự nguyện thỏa thuận về những vấn đề cơ bản của sự tranh chấp và cả 

các điểm cụ thể mà các bên bất đồng quan điểm, tránh vội vàng, nôn nóng, làm tổn 

hại đến danh dự, tự ái cá nhân của các bên; dùng tình cảm, uy tín, lẽ phải để thuyết 

phục các bên, tự thỏa thuận hòa giải với nhau hoặc tự nguyện rút đơn yêu cầu hòa 

giải. 

5. Tác động của việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Chỉ 

thị số 12-CT/TU trong đời sống kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; 

các mô hình hay, cách làm hiệu quả 

5.1. Tác động của việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Chỉ 

thị số 12-CT/TU trong đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 

Từ khi triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Chỉ thị số 12-CT/TU 

đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tác động tích cực đến kinh tế - xã hội góp phần bảo 

đảm ổn định quốc phòng - an ninh của địa phương; việc giải quyết các vấn đề mâu 

thuẩn, tranh chấp, xung đột xảy ra trong Nhân dân thông qua hoạt động hòa giải ở 
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cơ sở ngày càng hiệu quả phù hợp với truyền thống tốt đẹp, phong tục, tập quán 

của dân tộc giữ gìn được tình làng, nghĩa xóm trong Nhân dân… góp phần hạn chế 

hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình trật tự tại địa 

phương, giảm đơn thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp… xây dựng được phong 

trào “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, chung tay xây dựng các 

phong trào, các cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi 

đua “dân vận khéo”; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào tự 

quản quần chúng nhân dân, kéo giảm tệ nạn xã hội, tăng gia sản xuất, giảm nghèo 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

5.2. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả 

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó, dân tộc Khmer 

chiếm trên 31%, nên việc áp dụng mô hình bầu chọn, đưa người có uy tín trong 

cộng đồng người dân tộc Khmer sinh sống hoặc mời các vị chức sắc tôn giáo tham 

gia hòa giải với các tổ hòa giải ở cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả cao thời gian qua, đây là một trong những cách làm 

hay, mang lại hiệu quả thiết thực đang được phát huy nhân rộng thời gian qua. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG 

TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ  

1. Phương hướng 

- Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với UBMTTQVN tỉnh thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở lồng ghép vào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của khu 

dân cư; gắn việc thực hiện công tác hòa giải với các phong trào, cuộc vận động tại 

cộng đồng dân cư, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” và “Dân vận khéo”; động viên người trình độ, am hiểu 

pháp luật tham gia làm hòa giải viên, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi 

phạm pháp luật ở khu dân cư bằng biện pháp hòa giải. 

- Sở Tư pháp, UBMTTQVN tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, 

theo dõi việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổ chức 

sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp 

thời đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác hoà giải gắn với 

việc thực hiện sơ, tổng kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do 

UBMTTQVN chủ trì phát động. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp  

- Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản 

hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 12-CT/TU, Quyết định 748/QĐ-UBND ngày 

12/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản 

lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 

1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 

2022” trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm 

công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể: 
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+ Tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của 

Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; hàng năm tổ chức tập 

huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp 

huyện, hòa giải viên ở cơ sở, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở.  

+ Lựa chọn mô hình tổ hòa giải tiêu biểu, xuất sắc để tổ chức hội nghị giao 

lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; trao đổi, 

đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gở những vướng mắc, bất cập, vấn đề phát 

sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở và nhân rộng các mô hình hiệu quả tiêu biểu, 

góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới. 

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các cơ sở 

dữ liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở; số hóa và đăng tải các tài 

liệu tập huấn, bồi dưỡng và các ấn phẩm khác liên quan đến hòa giải ở cơ sở trên 

Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhằm nâng cao khả năng 

tiếp cận công nghệ thông tin của cán bộ quản lý nhà nước về công tác hòa giải và 

đội ngũ hòa giải viên để thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở góp phần vào 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật trự, an toàn xã 

hội trên địa bàn tỉnh. 

- Phát huy tốt vai trò nòng cốt của UBMTTQVN các cấp trong tỉnh và các tổ 

chức thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước có liên quan huy động các 

nguồn lực xã hội, xây dựng đội ngũ hòa giải viên có trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ 

hòa giải đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới; hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở, lồng ghép vào xây 

dựng và thực hiện hương ước, quy ước của ấp, khóm; khuyến khích tạo điều kiện 

cho cán bộ, công chức có kỹ năng hòa giải tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ 

sở theo quy định. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, Sở Tư 

pháp gửi Ban Dân vận tỉnh nắm./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);                                                                                       

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ STP;                                                                           
- Lưu VT, Phòng VBPB&TDTHPL.              
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Khâm 
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PHỤ LỤC  

Các văn bản đã được ban hành chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chỉ 

thị số 12-CT/TU ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở” 

 

1. Năm 2016 

- Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 04/02/2016 của Chủ tịch Hội  đồng phối 

hợp PBGDPL ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 

2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Công văn số 2230/UBND-NC ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; 

- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về 

việc tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Trà Vinh năm 2016; 

- Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 14/7/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp thành 

lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Luật PBGDPL; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 

09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án về  PBGDPL năm 2016; Luật 

Hòa giải ở cơ sở; 

- Công văn số 910/STP-PBGDPL ngày 03/8/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp 

hướng dẫn các ngành các cấp tổ chức triển khai thực hiện 02 Chỉ thị của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PBGDPL và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Năm 2017 

- Quyết định số 06/QĐ-HĐPH ngày 01/3/2017 của Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 

trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 10/QĐ-HĐPH ngày 28/4/2017 của Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh Trà Vinh năm 2017; 

- Quyết định số 748/QD-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về 

việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà vinh theo nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

- Công văn số 1351/UBND-NC ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

3. Năm 2018 
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- Công văn số 2616/UBND-NC ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở 

cơ sở. 

- Công văn số 292/STP-PBGDPL ngày 28/02/2018 của Sở Tư pháp gửi 

UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn công tác hòa 

giải ở cơ sở năm 2018. 

- Kế hoạch số 393/KHPH-STP-HLHPN ngày 16/3/2018 phối hợp gữa Sở Tư 

pháp với Hội Liên hiện Phụ nữ tỉnh thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới 

trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022. 

- Quyết định số 06/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Kế hoạch số 1558/KH-STP ngày 19/10/2018 của Sở Tư pháp về kiểm tra và 

Quyết số 148/QĐ-STP ngày 19/10/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn 

kiểm tra công tác xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở năm 2018 đối với 20 xã trên địa bàn tỉnh.  

- Sở Tư pháp phối hợp Hội luật gia tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp số 

1508/KHPH-STP-HLG ngày 11/10/2018 thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật giai đoạn 2018-2023. 

- Công văn số 1167/STP-PBGDPL ngày 13/8/2018 của Sở Tư pháp về việc 

lập dự toán kinh phí cho các hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, công tác xây 

dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các công tác tư pháp 

khác có liên quan ở địa phương. 

- Kế hoạch số 1084/KH-STP ngày 23/7/2018 về việc tập huấn nghiệp vụ công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2018. 

- Công văn số 425/STP-PBGDPL ngày 22/3/2018 của Sở Tư pháp về việc 

hướng dẫn tiếp tục triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh. 

- Công văn số 1137/STP-PBGDPL ngày 026/8/2018 của Sở Tư pháp về việc 

triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước; hướng dẫn cấp huyện và cấp 

xã tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước từ Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch sang Phòng Văn hóa - 

Thông tin cấp huyện, công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã. Nội dung, tài liệu, hồ sơ 

bàn giao bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

4. Năm 2019 

- Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở 

cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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- Quyết định số 11/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. 

- Quyết định số 18/QĐ-HĐPH ngày 29/3/2019 của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2019. 

- Kế hoạch số 988/KH-STP ngày 17/7/2019 của Sở Tư pháp tập huấn nghiệp 

vụ công tác tư pháp năm 2019 (có hòa giải ở cơ sở). 

- Công văn số 285/STP-VBPB&TDTHPL ngày 04/3/2019 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn UBND cấp huyện và Phòng Tư pháp thực hiện công tác hòa giải ở cơ 

sở năm 2019 và Công văn số 601/STP-VBPB&TDTHPL ngày 03/5/2019 của Sở 

Tư pháp. 

- Công văn số 374/HĐPH ngày 20/3/2019 của của Sở Tư pháp hướng dẫn 

triển khai thực hiện Quyết định số 11/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2019 của Chủ tịch 

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 2019. 

- Công văn số 601/STP-VBPB&TDTHPL ngày 03/5/2019 của Sở Tư pháp 

gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện hướng dẫn thực hiện công 

tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2019. 

5. Năm 2020 

- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

- Quyết định số 09/QĐ- HĐPH ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh năm 2020. 

- Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 17/01/2020 của Sở Tư pháp về triển khai thực 

hiện công tác tư pháp năm 2020. 

- Kế hoạch số 456/KH-STP ngày 17/3/2020 của Sở Tư pháp thực hiện Quyết 

định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

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

2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020. 

- Kế hoạch 1472/KH-STP ngày 14/8/2020 của Sở Tư pháp tập huấn, bồi 

dưỡng hòa giải ở cơ sở năm 2020; Công văn số 1934/STP-VBPBTDTHPL ngày 

14/10/2020 của Sở Tư pháp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng hòa 

giải ở cơ sở năm 2020.  

- Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 14/10/2020  của Giám đốc Sở Tư pháp 

mở 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 2.600 đại 

biểu năm 2020. 
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- Công văn số 1218/UBND-NC ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2020. 

- Công văn số 793/UBND-NC ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020. 

- Kế hoạch số 685/KH-STP ngày 13/4/2020 của Sở Tư pháp phối hợp các cơ 

quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. 

- Quyết định số 63/QĐ-STP ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp thành 

lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 đối 13 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Công văn số 918/STP-VBPB&TDTHPL ngày 22/5/2020 của Sở Tư pháp 

hướng dẫn UBND cấp huyện phối hợp lựa chọn cấp xã có tỷ lệ hòa giải thành thấp, 

xã có khó khăn về hoạt động hòa giải ở cơ sở để chỉ đạo điểm theo Đề án “Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh 

năm 2020. 

- Công văn số 481/STP-VBPB&TDTHPL ngày 19/3/2020 của Sở Tư pháp 

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hòa giải 

ở cơ sở; hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

6. Năm 2021 

- Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. 

- Quyết định số 09/QĐ-HĐPH ngày 11/3/2021 của Chủ tịch Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng 

năm 2021. 

- Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 29/01/2021 của Sở Tư pháp thực hiện Quyết 

định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

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

2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 

11/01/2021 của UBND tỉnh năm 2021. 

- Kế hoạch số 76/KH-STP ngày 19/3/2021 của Sở Tư pháp về tọa đàm, tập 

huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

- Kế hoạch số 103/KH-STP ngày 12/4/2021 của Sở Tư pháp Sơ kết 04 năm 

thực hiện Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh 

về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 23/4/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về 

việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh năm 2021. 
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- Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 23/4/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về 

việc tổ chức Hội nghị tọa đàm nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh năm 2021. 

- Công văn số 261/STP-VBPB&TDTHPL ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp về 

việc thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở năm 2021. 

- Công văn số 486/STP-VBPB&TDTHPL ngày 11/5/2021 của Sở Tư pháp về 

việc nâng cáo chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trước, trong bầu cử Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./. 
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