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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 249/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày  tháng 3 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 (sau đây 

gọi tắt là Luật), Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổng kết như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn kết quả 05 năm thi hành Luật; 

xác định những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc thi 

hành Luật. 

-Nhằm đề xuất các giải pháp triển khai thi hành hiệu quả Luật trong thời 

gian tới, qua đó nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

- Đánh giá sự phù hợp, thống nhất và đồng bộ các nội dung quy định của 

Luật với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản hiện hành có liên quan; đề xuất 

những giải pháp đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật và chính sách về công tác hòa giải ở cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế khách quan, có 

phân tích, đánh giá, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; chú trọng phân tích 

nguyên nhân, vướng mắc và các quy định của Luật để đề xuất giải pháp cụ thể. 

-Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện, 

đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và tiết kiệm. 

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

1.Phạm vi tổng kết 

Đánh giá kết quả đạt được qua 05 năm thi hành Luật trên địa bàn huyện 

(tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018). 

2. Nội dung tổng kết 

Bám sát các nội dung tại Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ 

sở của UBND huyện, các đơn vị, các xã tập trung vào những nội dung chính sau 

đây: 



2 
 

-Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật (ban hành văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn; tổ chức thực hiện…). 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

-Tình hình, kết quả thực hiện Luật như: 

+ 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 (trong đó 

đánh giá những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong 05 năm thực hiện Luật tại 

đơn vị, địa phương). 

+ Bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; kết quả huy động các 

nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở. 

+ Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Luật; khen thưởng 

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

-Kiến nghị, đề xuất. 

3. Hình thức tổng kết 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của các đơn vị, địa phương và các tổ chức có 

liên quan chủ động tổ chức tổng kết bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Gắn 

tổng kết với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong 05 năm thi hành Luật (nếu có). 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc các xãphối hợp tổ chức tổng kết Luật bằng hình thức phù hợp. 

2.Phòng Tư pháp hướng dẫn, kịp thời giải đáp các vướng mắc trong quá 

trình tổng kết 05 năm thi hành Luật của các đơn vị (nếu có); chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan xây dựng Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật 

theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các xã xây dựng Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành 

Luật Hòa giải ở cơ sở; báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thi hành Luật về UBND 

huyện (qua phòng Tư pháp) bằng văn bản giấy và văn bản điện tử qua địa chỉ 

mail tuphap.ka@hatinh.gov.vntrước ngày18/3/2019(theo nội dung tại mục 2, 

phần II Kế hoạch này và các phụ lục đính kèm). 

4. Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được đảm 

bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và thực hiện thanh quyết toán theo chế độ tài 

chính hiện hành. 

mailto:tuphap.ka@hatinh.gov.vn
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Trên đây là Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của 

tỉnh, các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này để triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh kịp thời về 

phòng Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 
- Ban Pháp chế HĐND huyện; 
- UBND các xã; 
- Lưu: VT. 
- Gửi VB giấy và điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 
Nguyễn Xuân Thủy 

 


		2019-03-13T09:44:34+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




