
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 
 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Ninh Bình, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

 

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 tỉnh Ninh Bình năm 2020 

 
 

I. CĂN CỨ BAN HÀNH KẾ HOẠCH 

- 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"; 

- Quyết định số 263/QĐ-BTP ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp ban hành     

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở            

giai đoạn 2019-2022" của Bộ Tư pháp năm 2020;  

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình 

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

2019-2022" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động đề ra tại 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"; Quyết định số 

263/QĐ-BTP ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện         

Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" của 

Bộ Tư pháp năm 2020; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Bình thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo đúng tiến độ, phù hợp với 

chủ trương, định hướng năm 2020 của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế của địa 

phương 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, yêu 

cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối 

tượng của Đề án. 

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch 

khác đang được triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực. 
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2020). 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2020. 

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2020. 

3. Kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

a) Rà soát, kiện toàn, bổ sung, thay thế hòa giải viên 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. 

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức 

đoàn thể tại địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020. 

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên 

ở cơ sở 

- Nội dung hoạt động: Tổ chức các lớp chuyên đề, lồng ghép tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; đăng tải         

Bộ Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, địa phương. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh), UBND các huyện, thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có  

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2020. 

4. Thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm của Trung ương tại địa phương. 

- Nội dung hoạt động: Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nội dung tại 

Quyết định số 263/QĐ-BTP ngày 13/02/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 

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

2019-2022" của Bộ Tư pháp năm 2020 và các hướng dẫn, chỉ đạo liên quan của    

Bộ Tư pháp tại 03 đơn vị cấp xã, gồm: Xã Xích Thổ (huyện Nho Quan),           

phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp), thị trấn Bình Minh (huyện Kim Sơn). 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố: Nho Quan,   

Tam Điệp, Kim Sơn. 
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- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố tại các địa phương được chọn làm điểm; 

các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, thời gian cụ thể theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của Bộ Tư pháp. 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng 

lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. 

a) Xây dựng chuyên mục về Hòa giải ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử 

phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Sau khi xây dựng xong Trang thông tin điện tử phổ 

biến, giáo dục pháp luật của tỉnh (Dự kiến Quý II/2020). 

b) Cập nhật, đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và các 

tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, các ấn phẩm khác về hòa giải ở cơ sở trên Trang/Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương, các phương tiện 

phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; 

UBND các huyện, thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  

Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh) và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2020. 

6. Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết thực hiện Kế hoạch 

năm 2020 

- Nội dung hoạt động: Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, đối thoại nhằm chia sẻ 

những kinh nghiệm và đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, 

bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tổ chức kiểm tra, 

tổng kết việc thực hiện Kế hoạch. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ 

chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2020 (Việc tổ chức kiểm tra, tổng kết thực 

hiện Kế hoạch lồng ghép với kiểm tra công tác Tư pháp và công tác của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hàng năm). 

7. Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

- Nội dung hoạt động: Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ 

kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác hòa giải ở cơ sở; khuyến khích 

Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, tổ chức hành nghề Luật sư hỗ trợ tài liệu, tư vấn, 



 4 

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. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Luật gia, 

Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách 

nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách Nhà nước; các nguồn 

lực đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có); lồng ghép kinh phí thực hiện các 

chương trình, kế hoạch khác có liên quan đang triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện 

(lồng ghép trong báo cáo công tác Tư pháp) trước ngày 20/5/2020 (báo cáo 6 tháng) 

và trước ngày 20/11/2020 (báo cáo năm 2020) về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp). 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này. 

2. Sở Tài chính căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh 

bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các 

tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối 

hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tăng cường tuyên 

truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải; 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. 

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai, đôn đốc, 

kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ Tư pháp và 

UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- TAND, VKSND tỉnh; 

- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP7. 
      TC/TP/20 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Ngọc 
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