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KẾ HOẠCH 

Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình 

thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện 
 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh 

về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020, Kế hoạch số 253/KH- 

UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2012 - 2022 trên địa bàn tỉnh”, Kế hoạch số 

174/KH-STP ngày 28/4/2020 về tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ 

xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đánh giá một cách đầy đủ, chính xác tình hình thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế 

và có giải pháp khắc phục, góp phần đưa công tác hòa giải ở cơ sở đi vào chiều 

sâu, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật 

tự an toàn xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động kiểm tra, khảo sát phải được triển khai, thực hiện kịp thời, 

khách quan, đồng bộ, thống nhất. 

- Phát huy đầy đủ vai trò, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong quá trình 

thực hiện. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, KHẢO SÁT 

Tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của cấp 

huyện, cấp xã tính từ ngày 01/01/2014 – 30/6/2020, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở 

cơ sở. 

2. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong 

thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

3. Công tác củng cố, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, tham mưu thực hiện hiện công tác hòa giải ở cơ 

sở và các hòa giải viên. 

4. Chất lượng hòa giải của các tổ hòa giải ở cơ sở. 



5. Việc bảo đảm kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; kinh phí hỗ trợ hoạt động của các tổ hòa 

giải và hỗ trợ vụ việc hòa giải). 

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA, KHẢO SÁT 

1. Đối với cấp huyện 

Tổ chức kiểm tra, khảo sát tại cấp xã cụ thể: 

a) Đối các đơn vị tổ chức làm việc: Hoạt động kiểm tra được kết hợp 

đồng thời với hoạt động khảo sát. 

UBND cấp huyện thành lập các Tổ công tác trực tiếp làm việc tại cấp xã, 

thành phần gồm đại diện lãnh đạo và chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức thuộc cấp huyện, cụ thể: UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Phòng Tư 

pháp; các đơn vị, tổ chức khác có liên quan. 

b) Đối với các đơn vị không tổ chức làm việc: UBND cấp huyện cử 

chuyên môn phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổ chức khảo 

sát qua “Phiếu khảo sát”. 

c) Hoạt động kiểm tra, khảo sát của cấp huyện hoàn thành trước 

31/7/2020. Kết thúc có Thông báo kết quả kiểm tra, khảo sát đến UBND cấp xã 

và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. 

3. Đối với cấp xã 

- UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức tự 

kiểm tra kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương theo các nội 

dung quy định theo (Đề cương báo cáo gửi kèm), thời gian từ 01/01/2014-

30/6/2020; 

- Kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và gửi quyết định công nhận tổ hòa giải về 

UBND huyện qua phòng Tư pháp trước ngày 20/7/2020; 

- Tiến hành việc lấy phiếu khảo sát tình hình thực hiện công tác hòa giải ở 

cơ sở đối với cán bộ đoàn thể cấp xã (theo mẫu); 

- Tiến hành việc lấy phiếu khảo sát tình hình thực hiện công tác hòa giải ở 

cơ sở đối với Hòa giải viên ở cơ sở (theo mẫu); 

- Tổng hợp phiếu khảo sát dành cán bộ đoàn thể và dành cho hòa giải viên 

ở cơ sở sau khi thực hiện việc khảo sát. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp 

- Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp 

kết quả tổ chức kiểm tra, khảo sát của UBND các xã, thị trấn; thành lập các Tổ 

công tác và chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức kiểm tra, khảo sát tại các 

địa phương. 

- Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền có trách nhiệm bố trí các điều kiện 

bảo đảm cho hoạt động kiểm tra, khảo sát. 

 2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Luật gia huyện, Hội Cựu 

chiến binh huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Huyện 

đoàn, phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp trong thực hiện Kế hoạch này. 

3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 



- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, kịp thời phối hợp với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các ban, ngành có liên quan tổ chức tự kiểm tra, 

lấy phiếu khảo công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương, báo cáo kết quả tự kiểm 

tra và khảo sát theo đề cương về UBND huyện qua phòng Tư pháp trước ngày 

20/7/2020.  

- Có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả những khó khăn, tồn tại trong 

công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương đã được phát hiện qua hoạt động kiểm 

tra, khảo sát. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch này có Đề cương Báo cáo và mẫu Phiếu Khảo 

sát để các địa phương thực hiện). 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí hoạt động kiểm tra, khảo sát của các xã, thị trấn do các địa 

phương chủ động bố trí. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn 

đề mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời thông tin đến 

Uỷ ban nhân dân huyện qua phòng Tư pháp để phối hợp giải quyết./. 
  

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, Các PCT – UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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