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Thành phố Lai Châu, ngày     tháng     năm 2022 
 
 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 

18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố năm 2022 

 
Căn cứ Kế hoạch số 1689/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND thành 

phố Lai Châu về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Lai Châu;  

Căn cứ Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND thành 

phố Lai Châu về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.  

UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 

như sau: 

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục cung cấp thông tin, cập nhật các kiến thức pháp luật, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở .  

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý, hướng dẫn của UBND các xã, 

phường đối với các tổ hòa giải trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp 

nhỏ trong Nhân dân nhằm giữ mối đoàn kết, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp 

luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư. 

- Tạo điều kiện cho các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở gặp gỡ, trao đổi, 

học hỏi kinh nghiệm qua việc xử lý các tình huống cụ thể được đưa ra trong hội 

nghị tập huấn, từ đó áp dụng vào giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn xảy ra tại cơ 

sở để từng bước nâng cao tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Các nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hòa giải ở cơ sở phải 

đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở Đề án “Nâng cao năng 

lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” kèm theo Quyết định số 

428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ tài liệu bồi dưỡng 

nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. 

- Báo cáo viên sắp xếp thời gian, nghiên cứu kỹ các tài liệu theo quy định 

và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương để chuẩn bị nội dung triển 

khai phù hợp, đảm bảo hiệu quả. 
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- Kết thúc Hội nghị tập huấn, các hòa giải viên phải nắm bắt được các 

kiến thức cơ bản của pháp luật hòa giải ở cơ sở, kỹ năng, phương pháp tiến hành 

một vụ việc hòa giải. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Nội dung  

- Chuyên đề thứ nhất: Pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

- Chuyên đề thứ hai: Kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. 

- Chuyên đề thứ ba: Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật và nguyên tắc 

áp dụng văn bản pháp luật khi hòa giải ở cơ sở. 

- Chuyên đề thứ tư: Một số quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân 

và gia đình được vận dụng khi tiến hành hòa giải ở cơ sở. 

 - Chuyên đề thứ năm: Một số quy định của pháp luật về Đất đai và Môi 

trường được vận dụng khi tiến hành hòa giải ở cơ sở. 

- Chuyên đề thứ sáu: Vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong 

công tác hòa giải ở cơ sở. 

2. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể và tập huấn viên hoà 

giải thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ các xã, phường; 

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường; 

- Các tổ hòa giải ở cơ sở, mỗi tổ cử 02 hòa giải viên (không thuộc các hoà 

giải viên đã dự hội nghị năm 2021). 

3. Thời gian: Thời gian tổ chức Hội nghị 02 ngày, dự kiến trong quý II, 

năm 2022 (thời gian cụ thể có giấy mời sau). 

4. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa thành phố Lai Châu (Số 

68, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 07, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức Hội nghị được giao tại Quyết định số 2667/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 của UBND thành phố Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi 

ngân sách địa phương năm 2022 và thực hiện thanh quyết toán theo quy định 

hiện hành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Đề án theo đúng kế hoạch; bố trí báo cáo 

viên giảng dạy từng chuyên đề và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội 

nghị đảm bảo theo đúng kế hoạch này. 



3 
 

 
 

2. Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh, UBMTTQVN, LĐLĐ, TAND, phòng Tài 

nguyên & Môi trường thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp bố trí cử cán bộ, 

công chức chuẩn bị nội dung bài giảng tham gia giảng dạy tại Hội nghị.   

3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị hội trường, tăng âm, loa 

đài phục vụ Hội nghị và đăng tải các nội dung của Hội nghị tập huấn lên Trang 

thông tin điện tử thành phố. 

4. UBND các xã, phường cử lãnh đạo, công chức như thành phần và triệu 

tập các thành viên tổ hòa giải tham gia đầy đủ về thành phần, số lượng, thời gian 

quy định (gửi danh sách các thành phần tham gia về UBND thành phố qua 

phòng Tư pháp trước ngày 25/5/2022). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Nâng cao năng 

lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” theo Quyết định số 

428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố 

năm 2022. UBND thành phố Lai Châu yêu cầu và đề nghị Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT. Thành ủy, HĐND thành phố (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố; 

- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

-Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đình Tiến 
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