
       

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 49 /KH-UBND Lạng Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2019 
                     
 

KẾ HOẠCH 
Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 

  

Thực hiện Kế hoạch số 370/KH-BTP ngày 29/01/2019 của Bộ Tư pháp 
về tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, UBND tỉnh Lạng 
Sơn xây dựng Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa 
bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá kết quả 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, 
trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, 
khó khăn, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong triển khai thi hành Luật, từ 
đó kiến nghị các nhiệm vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn tiếp theo. 

- Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật với các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành có liên quan; sự phù hợp của Luật với thực tiễn đời sống, từ đó đề xuất các 
biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác 
hòa giải ở cơ sở. 

- Tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở phải nghiêm túc, 
khách quan và toàn diện, hiệu quả, tiết kiệm. 

- Nội dung tổng kết phải thiết thực, trung thực; có số liệu cụ thể, bám sát 
các nhiệm vụ được giao 

 II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT 

1. Phạm vi tổng kết 

 Tình hình, kết quả đạt được sau 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 
năm 2013, trên phạm vi toàn tỉnh từ các Tổ hòa giải, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh 
(tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018). 

2. Nội dung tổng kết  

Bám sát các nội dung, công tác triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 
(Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về triển khai 
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thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 
của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh) trong đó tập trung vào những nội dung chính sau đây: 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở: Ban hành 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở;  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; 

- Tình hình, kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở: 

+ Củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;  

+ Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở cơ sở; xây dựng và 
phát hành tài liệu về hòa giải ở cơ sở; 

+ Thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở;  

+ Bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; kết quả huy động các 
nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ 
sở; kiến nghị, đề xuất. 

- Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa 
giải ở cơ sở. 

3. Hình thức, thời gian tổng kết 

- Cấp tỉnh 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cấp tỉnh tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, dự kiến trong tháng 4/2019 (Thời gian cụ thể 
thông báo sau). 

- Cấp huyện, cấp xã 

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, chủ động tổ chức tổng kết 
bằng các hình thức phù hợp, thiết thực. Báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước 
ngày 28/3/2019. 

Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo cáo 
Bộ Tư pháp trước ngày 01/4/2019.  

(Đề cương báo cáo đính kèm theo kế hoạch này) 

III. KINH PHÍ  

1. Ở cấp tỉnh. 

Sở Tư pháp sử dụng kinh phí đã cấp cho công tác hòa giải ở cơ sở năm 
2019 tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh. 
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2. Ở cấp huyện, cấp xã: Sử dụng kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

Khuyến khích việc huy động các nguồn hợp pháp khác để tổ chức thực 
hiện các hoạt động tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Tư pháp   

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp triển 
khai thực hiện kế hoạch này.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn khen thưởng           
(trong đó quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn…); chuẩn bị hiện vật 
khen thưởng và thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị tổng kết. 

2. Sở Nội vụ  

Thẩm định hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân (nếu có) theo đề 
nghị của Sở Tư pháp, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng.  

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

Thực hiện nghiêm túc việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ 
sở; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở 
cơ sở theo thẩm quyền.  

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng 
mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư 
pháp) để phối hợp, giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                          
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);                                   
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; 
- Các Sở: NV, TC, TP; 
- UBND, Phòng TP các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các Phòng: NC, KGVX,TH, TT THCB; 
 - Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                                  
        Nguyễn Long Hải 
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