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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
 

Số: 40 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Kỳ Anh, ngày  21  tháng 3 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

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 về 

việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, UBND huyện Kỳ Anh báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

LUẬT 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn 

bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện Kỳ Anh và phòng Tư pháp đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ hòa giải cơ sở 

trên địa bàn huyện, cụ thể: 

* Văn bản của UBND huyện 

- Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND huyện Kỳ Anh về 

việc triển khai Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng 

dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

- Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 20/01/2016 về thực hiện công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2016; 

- Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 21/01/2017 thực hiện công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước năm 2017; 

- Công văn số 641/UBND-TP ngày 11/7/2017 của UBND huyện về hướng 

dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; 

- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ công 

tác Tư pháp năm 2018 (có phụ lục về hoạt động hòa giải ở cơ sở); 

- Kế hoạch số 519/KH-UBND ngày 23/5/2018 về tổ chức Hội thi Hòa giải 

viên giỏi trên địa bàn huyện năm 2018; 

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức 

Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp huyện; 

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/6/2018 về tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện; 

- Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 21/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ 

công tác Tư pháp năm 2019 (có phụ lục về hoạt động hòa giải ở cơ sở); 

- Công văn số 216/UBND-TP ngày 04/3/2019 về việc hướng dẫn thực hiện 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; 
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- Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 13/1/2019 về tổng kết 05 năm thi hành 

Luật Hòa giải ở cơ sở. 

* Văn bản của phòng Tư pháp 

- Kế hoạch số 43/KH-TP ngày 05/8/2013 về tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở; 

- Công văn số 08/TP ngày 20/02/2014 về hướng dẫn thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở; 

- Công văn số 16/TP ngày 09/5/2016 về tăng cường thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. 

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 30/7/2017 về tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật và nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017; 

- Công văn số 19/TP ngày 31/7/2017 về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục 

yêu cầu TAND công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở; 

- Công văn số 36/TP ngày 27/12/2017 về việc xây dựng dự toán kinh phí 

cho công tác PBGDPL và HGCS năm 2018; 

- Công văn số 01/BTC ngày 14/6/2018 về việc hướng dẫn tổ chức hội thi 

hòa giải viên giỏi; 

- Công văn số 02/BTC ngày 02/7/2018 về việc tổ chức thí điểm thi hòa giải 

viên giỏi ở các xã; 

- Công văn số 35/TP ngày 28/12/2018 về việc xây dựng dự toán kinh phí 

cho công tác PBGDPL và HGCS năm 2019; 

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 07/3/2019 về tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật và nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019. 

Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, việc thực hiện Luật Hòa giải ở 

cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành thường xuyên được quán triệt, đôn đốc 

tại các cuộc họp giao ban hàng quý, hàng năm của ngành Tư pháp. 

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

hành 

Ý thức được tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, việc tuyên 

truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành được 

UBND huyện chú trọng thực hiện.  

- Năm 2013, ngay sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở được ban hành, phòng Tư 

pháp đã tham mưu tổ chức 3 hội nghị tập trung tại 3 cụm cho đội ngũ cán bộ cốt 

cán xã, thôn của 21 xã để quán triệt nội dung của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 

2013. 

- Năm 2014 đã tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các 

nội dung của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dãn thi hành cho đội 

ngũ cán bộ cốt cán cấp huyện và xã. 

- Từ năm 2015 đến nay, hàng năm đều quán triệt về Luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành trong các cuộc tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên 

trên địa bàn. 

Bên cạnh hình thức tổ chức hội nghị tập trung, việc tuyên truyền cũng được 

thực hiện dưới nhiều hình thức khác như: xây dựng các tài liệu, bản tin, tờ gấp 

cấp phát cho nhân dân; làm 185 đĩa tiếng cấp phát cho UBND các xã và 157 thôn 
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để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; cung cấp các thông tin, đăng 

tải các tin, bài về hòa giải cơ sở trên trang thông tin của huyện; tuyên truyền qua 

các chuyên mục của Đài TT-TH huyện… Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, 

vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nhằm nâng cao 

chất lượng giải quyết các tranh chấp thông qua hình thức hòa giải, nhờ đó hạn chế 

hiệu quả các đơn thư, khiếu nại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn. 

Trong năm 2018 đã tổ chức thí điểm thi Hòa giải viên giỏi cấp xã ở 03 xã 

Kỳ Thượng, Kỳ Xuân, Kỳ Đồng đảm bảo chất lượng. Tổ chức thành công Hội thi 

Hòa giải viên giỏi cấp huyện năm 2018 với 21 đội thi đại diện cho 1.183 hòa giải 

viên tham gia. Kết quả: đã trao 21 giải cho các đội dự thi, bao gồm: 01 giải Nhất, 

02 giải Nhì, 03 giải Ba, 15 giải khuyến khích, động viên. Thành lập đội thi tham 

dự Hội thi cấp tỉnh, đạt giải Ba toàn tỉnh.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN   

1. Công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở 

- Ở cấp huyện: phòng Tư pháp là cơ quan tham mưu UBND huyện thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ trên trên địa bàn huyện. 

Hiện nay, phòng có 01 Trưởng phòng và 01 Chuyên viên đều trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ quản lý về hòa giải ở cơ sở.  

- Ở cấp xã: Công chức Tư pháp - Hộ tịch là người trực tiếp được giao 

nhiệm vụ tham mưu thực hiện nhiệm vụ hòa giải cơ sở ở các xã. 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ này có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đề ra, phần lớn có kinh nghiệm trong 

việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, thường xuyên được tham gia các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn. 

Tuy nhiên, hiện nay do nhiệm vụ Tư pháp ngày càng nhiều, bên cạnh việc thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở còn thường xuyên 

thực hiện rất nhiều nhiệm vụ khác, do đó chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 

hòa giải ở cơ sở có lúc còn chưa cao. 

 2. Tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở và các 

hòa giải viên 

2.1 Về tổ chức: 

Việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên thường xuyên được 

UBND huyện quan tâm, thực hiện. Hàng năm, UBND huyện và phòng Tư pháp 

đều có văn bản hướng dẫn củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải để UBND các xã và 

các thôn, xóm thực hiện. Đến nay, trên địa bàn huyện có 157 tổ hòa giải với 1.166 

hòa giải viên, là những người am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức, có uy tín 

trong cộng đồng dân cư. Việc bầu, công nhận hòa giải viên đều được thực hiện 

theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

2.2 Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ hòa giải viên: 

Hàng năm, UBND huyện, phòng Tư pháp đều tổ chức các hội nghị bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên. 

Từ năm 2013 đến nay đã chủ trì, phối hợp tổ chức 15 cuộc tập huấn cho cán bộ 
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cốt cán cấp xã và đội ngũ hòa giải viên ở các thôn xóm để phổ biến các nội dung 

cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP và các luật quan 

trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ hòa giải của các hòa giải 

viên như: Luật Hôn nhân - gia đình, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình 

sự, pháp luật về chính sách xã hội… Cụ thể như sau: 
 

Năm Số cuộc tập huấn Số lượng đại biểu Ghi chú 

2013 3 506  

2014 1 190  

2015 2 480  

2016 1 185  

2017 5 1.439  

2018 3 450 
Phối hợp Sở Tư pháp, 

dự án RALG 

Tổng 15 3.250  
 

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tập trung, đã thực hiện cấp phát Sổ tay 

Hòa giải ở cơ sở và nhiều tài liệu về các văn bản liên quan đến việc hòa giải để 

các hòa giải viên áp dụng trong giải quyết các vụ việc tranh chấp phát sinh. 

2.3 Về kết quả hoạt động: 
 

Năm 

Số vụ, 

việc đã 

tiến hành 

hòa giải 

Số vụ, việc 

hòa giải 

thành 

Số vụ, việc 

hòa giải 

không thành 

Số vụ, việc 

đang tiến 

hành hòa 

giải 

Số vụ, việc 

hòa giải 

phải chuyển 

xử lý theo 

tố tụng 

Năm 2014 361 283 61 0 17 

Năm 2015 340 293 34 3 10 

Năm 2016 232 179 44 7 2 

Năm 2017 303 230 53 20 0 

Năm 2018 293 233 53 7 0 
  

3. Đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa UBND cấp huyện, cấp xã 

với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong 

thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương. 

Trong quá trình thực hiện việc hòa giải ở cơ sở, UBND và Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp đã có sự phối hợp trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, đặc biệt là sự tham gia của ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, chi 

đoàn thanh niên, chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân vào làm thành viên của 

các tổ hòa giải đã góp phần tăng cường hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở. 

4. Bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở 

Thực hiện văn bản của các cơ quan cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết số 

166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thực 

hiện công tác phổ biến pháp luật và công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh.  
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Ở cấp huyện, kinh phí cho công tác hòa giải cơ sở hàng năm đều được bố 

trí, trung bình từ 50-70 triệu/năm (riêng năm 2018 bố trí 123 triệu đồng để tổ 

chức Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp huyện). 

Ở cấp xã, hàng năm, tại các cuộc giao ban Tư pháp đều đề nghị UBND các 

xã bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là kinh phí 

cho các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động (từ năm 2017 có công văn của phòng Tư 

pháp về vấn đề này). Hiện nay kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải cơ sở tại 

các xã được phân bổ khác nhau tùy vào điều kiện của từng địa phương, trung bình 

5-7 triệu/xã. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Tư pháp thực 

hiện việc rà soát về kinh phí đảm bảo hoạt động của các tổ hòa giải theo quy định 

tại Nghị quyết số 166 nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động cho các tổ hòa giải và 

hòa giải viên. 

5. Công tác sơ kết, tổng kết và thi đua, khen thưởng trong hoạt động 

hòa giải ở cơ sở 

Hàng năm, việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở 

cơ sở được lồng ghép đánh giá chung trong việc tổng kết kết quả thực hiện nhiệm 

vụ Tư pháp. Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về 

tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, theo đó UBND huyện sẽ tổ chức 

tổng kết 05 năm thi hànhLuật Hòa giải ở cơ sở và đề xuất các hình thức khen 

thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ này. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Ưu điểm 

Sau 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, được sự quan tâm, chỉ đạo của 

cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa ủy ban nhân dân với Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của đội 

ngũ hòa giải viên, công tác hòa giải cơ sở đã đạt được những kết quả đáng khích 

lệ. Về cơ bản, tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện thời gian 

qua đã đi vào nề nếp, tương đối ổn định, công tác hoà giải được tiến hành ngày 

càng có hiệu quả, các vụ việc hoà giải thành trong số các vụ việc phát sinh hàng 

năm đều đạt tỷ lệ cao, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ 

sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong địa bàn dân cư, đảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động hoà giải đã giúp cho công dân, tổ 

chức tiết kiệm được kinh phí, hạn chế việc khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm 

quyền.  

2. Hạn chế  

- Một số xã chưa thật sự quan tâm đúng mức đối với công tác hòa giải ở cơ 

sở. Công chức tư pháp cấp xã chưa chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND cùng 

cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở.  

- Một số tổ hòa giải áp dụng chưa đầy đủ các quy định pháp luật trong quá 

trình hòa giải, vì vậy ảnh hưởng  đến kết quả hòa giải. Kỹ năng hòa giải cũng như 

kiến thức pháp luật của đa số hòa giải viên còn hạn chế, nhiều tổ viên tổ hòa giải 

lớn tuổi làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, phạm vi hòa giải rộng, nhiều vụ 

việc liên quan đến nhiều lĩnh vực nhạy cảm như quan hệ gia đình, đất đai nên hòa 

giải viên thường ngại va chạm, từ đó mục đích hòa giải không đạt được. 
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- Việc đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành tuy đã được UBND 

huyện, phòng Tư pháp hướng dẫn nhưng vẫn chưa được áp dụng trên thực tế, từ 

khi triển khai đến nay chưa có vụ việc hòa giải thành nào làm hồ sơ chuyển Tòa 

án đề nghị công nhận kết quả hòa giải thành. 

- Hoạt động của tổ hòa giải còn hạn chế, thời gian dành cho công tác hòa 

giải không nhiều và chưa đi vào chiều sâu.  

- Về kinh phí chi cho công tác hòa giải chưa đảm bảo theo quy định, chưa 

động viên kịp thời cho hòa giải viên khi thực hiện nhiệm vụ.  

3. Định hướng thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giữa các cơ quan trong thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở;  

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải, đáp ứng đủ số lượng và tiêu 

chuẩn hòa giải viên theo đúng quy định pháp luật. 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ hòa giải, kiến 

thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên. 

- Đảm bảo kinh phí hoạt động cho các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên 

theo quy định tại Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh.  

- Lồng ghép việc thực hiện công tác hòa giải cơ sở với các phong trào, cuộc 

vận động tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm gắn công tác hòa giải ở cơ sở với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ gìn an ninh chính trị - trật tự 

an toàn xã hội. 

- Định kỳ hằng năm kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ sở.  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.  

- Đề nghị Sở Tư pháp biên soạn các tình huống hòa giải và các vụ việc hòa 

giải điển hình để làm tài liệu tham khảo cho các hòa giải viên. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở của 

huyện Kỳ Anh./. 
 

Nơi nhận:  

- Sở Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND 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 
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