ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 90/KH-UBND

Yên Châu, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn
2019-2022” trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 25/2/2021 của UBND tỉnh
Sơn La 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 Sơn La năm 2021. UBND huyện Yên
Châu 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 huyện năm 2021 như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đề án nhằm
nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.
- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo tiến độ, phù
hợp với chủ trương định hướng năm 2021 của Đảng, nhà nước và điều kiện thực
tế của huyện Yên Châu 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 và
yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với
các đối tượng của Đề án.
- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
II. NHIỆM VỤ
1. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển
khai thực hiện Đề án
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp (trong phạm vi chức năng nhiệm vụ
được giao);
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ
quan, đơn vị có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Năm 2021;
- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.
2. Cung cấp tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở; tài liệu hỗ
trợ, tham khảo cho hòa giải viên
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2.1. Cung cấp bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội
ngũ hòa giải viên ở cơ sở
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;
- Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn;
- Thời gian thực hiện: Năm 2021;
- Kết quả, sản phẩm: Văn bản cung cấp, hướng dẫn khai thác sử dụng Bộ
tài liệu.
2.2. Biên soạn tài liệu nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải ở cơ
sở cho hòa giải viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
vùng cao, biên giới
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;
- Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn;
- Thời gian thực hiện: Năm 2021;
- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa
giải ở cơ sở (tờ gấp pháp luật, hỏi đáp pháp luật về hòa giải ở cơ sở, các tình
huống và cách giải quyết các tình huống hòa giải ở cơ sở; tiểu phẩm ...) được
biên soạn, phát hành.
3. 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 bằng hình thức phù hợp
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ
quan, đơn vị có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Năm 2021;
- Kết quả, sản phẩm: các Hội nghị được tổ chức; các tài liệu tập huấn, bồi
dưỡng được cung cấp hoặc các hình thức khác phù hợp với điều kiện của cơ
quan, đơn vị, địa phương.
4. Thực hiện chỉ đạo điểm đối với đơn vị cấp xã được chọn làm điểm
chỉ đạo
- Lựa chọn xã Chiềng Đông, xã Yên Sơn, xã Chiềng Pằn làm điểm chỉ
đạo.
- Các hoạt động chỉ đạo điểm: Khảo sát tình hình hoạt động của các tổ
hòa giải về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các hòa giải viên.
Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ (tổ
chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cấp phát tài liệu; tổ chức hoạt động học tập,
trao đổi kinh nghiệm...) cho hòa giải viên của đơn vị cấp xã thực hiện chỉ đạo
điểm.
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Định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo điểm;
nhân rộng các mô hình hòa giải hoạt động hiệu quả.
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn (đối với đơn vị
xã được chọn làm chỉ đạo điểm của cấp huyện);
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ
quan, đơn vị có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Năm 2021
5. Tiếp tục xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực
đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở
Rà soát, đánh giá, tiến hành kiện toàn tổ hòa giải bảo đảm công tác hòa
giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải
ở cơ sở;
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp (trong phạm chức năng, nhiệm vụ được
giao;
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ
quan, đơn vị có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội
ngũ hòa giải viên ở cơ sở
Đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa
giải viên ở cơ sở trên Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam
huyện (trong phạm chức năng, nhiệm vụ được giao).
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
7. Các nhiệm vụ khác
7.1. Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ thực hiện công tác hòa
giải ở cơ sở theo tinh thần xã hội hóa. Khuyến khích các tổ chức chính trị, xã hội
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.
7.2. 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;
7.3. Kiểm tra việc thực hiện Đề án lồng ghép trong các hoạt động kiểm tra
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở;
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- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn (trong phạm
chức năng, nhiệm vụ được giao).
- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; cá nhân
tổ chức có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Năm 2021.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo
phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp
khác. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo
Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thực
hiện Luật hiện hành
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện
nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị có liên quan; tổng hợp, báo cáo Sở Tư
pháp, UBND huyện về kết quả thực hiện Kế hoạch;
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông báo dự toán đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí
theo đúng quy định.
3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
Tuyên truyền, phổ biến trên Đài truyền thanh truyền - truyền hình các
quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình triển khai thi hành pháp
luật về hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí,
vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống, xã hội, khuyến
khích sử dụng hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp
luật trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện và giảm
thiểu các vụ việc phải đến cơ quan Nhà nước hoặc Tòa án để giải quyết.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Trên cơ sở Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại địa
phương. Bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của
Đề án; định kỳ báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp tổng hợp) kết quả
thực hiện Đề án trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dực pháp luật, hòa giải ở
cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 08/06/2021 (đối với báo cáo 6
tháng), trước 11/11/2021 (đối với báo cáo năm).
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
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Chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám
sát việc thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; hướng
dẫn các tổ chức thành viên ở địa phương phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức
thực hiện có hiệu quả Đề án; tăng cường các hoạt động tuyên truyền về vai trò, ý
nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; 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.
Trên đây là 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 huyện Yên Châu
năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề
nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn phản ánh về UBND huyện (qua
Phòng Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TT. HĐND huyện;
- TT. UBND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vì Văn Ngọc

