ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 714/UBND-NC

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2019

V/v triển khai thực hiện Đề án
“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa
giải viên ở cơ sở giai đoạn 20192022” năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 2209/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư
pháp về việc thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở
cơ sở giai đoạn 2019-2022” trong năm 2019 (viết tắt là Đề án). Để triển khai,
thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn, UBND tỉnh yều cầu UBND các
huyện, thành phố Lạng Sơn thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thi hành nghiêm túc các văn bản
pháp luật của Trung ương, của tỉnh về công tác Hòa giải ở cơ sở và Đề án cho
cán bộ, công chức tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở và
hòa giải viên trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp.
Gắn việc thực hiện Đề án với việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03/KHUBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TU
ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ xây dựng
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch 110/KH-UBND
ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh.
2. Tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ
hòa giải viên; vận động đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm
phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan
tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường
trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở hoặc tư vấn pháp luật cho đội ngũ
hòa giải viên ở cơ sở; tiến hành bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với
những 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 ở cơ sở.
3. Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng
cấp rà soát, hướng dẫn UBND cấp xã lập dự toán kinh phí hỗ trợ công tác hòa
giải ở cơ sở năm 2020; Thực hiện nghiêm túc việc chi trả thù lao cho hòa giải
viên theo vụ việc và chi hỗ trợ văn phòng phẩm cho các tổ hòa giải, theo Quyết
định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh về mức chi kinh
phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và Hướng dẫn liên ngành số
1498/HDLN-STP-STC ngày 20/11/2015 của Sở Tư pháp và Sở Tài chính.

Thành phần hồ sơ và thủ tục thanh toán thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị
định 15/2014/NĐ-CP
4. UBND huyện Cao Lộc chọn 02 đơn vị cấp xã, là xã xây dựng các Tổ
hòa giải điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018
của UBND tỉnh để chỉ đạo điểm thực hiện Đề án của tỉnh; UBND các huyện còn
lại và thành phố Lạng Sơn căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xem xét lựa
chọn một số đơn vị cấp xã để chỉ đạo điểm trên địa bàn.
5. Giao Sở Tư pháp:
Phối hợp với UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn tham mưu, xây
dựng đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện; gửi danh sách đội ngũ tập huấn
viên cấp tỉnh về Bộ Tư pháp trước ngày 31/10/2019;
Hướng dẫn việc kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở sau sáp nhập các thôn,
khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả
Đề án trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả
thực hiện theo quy định.
6. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện Đề án
(lồng ghép trong báo cáo công tác tư pháp năm 2019) gửi về Sở Tư pháp để tổng
hợp.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ
quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem
xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- C, PCVP UBND tỉnh,
Các phòng: NC, TH, TT THCB;
- Lưu : VT, NC (HTMĐ).
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