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CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc thực hiện các giải pháp nhằm
 tăng cường hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
------------

	Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; giải quyết được nhiều mâu thuẫn, hàn gắn hạnh phúc được nhiều gia đình trong cộng đồng dân cư, giữ gìn đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong khóm, ấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hòa giải ở cơ sở hiện nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số địa phương, chính quyền cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác này, có nơi, có lúc công tác hòa giải chỉ được thực hiện mang tính hình thức, thủ tục; đội ngũ hòa giải viên không được tập huấn về nghiệp vụ, trình độ, năng lực còn nhiều hạn chế, lực lượng hòa giải viên thiếu ổn định. Vì vậy kết quả hòa giải đạt được không cao. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong công tác hòa giải, từng bước nâng cao hiệu quả, bảo đảm cho công tác hòa giải được thực hiện hợp tình, hợp lý. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1/ Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tăng cường phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức và nhân dân của ngành, địa phương mình nắm và hiểu được ý nghĩa và mục đích của công tác hòa giải ở cơ sở, để thu hút rộng rãi quần chúng, nhân dân tích cực tham gia nhằm giúp đở, thuyết phục các bên có tranh chấp, mâu thuẩn đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những bất đồng nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân.Củng cố và phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an tòan xã hội.

2/ Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh có kế họach tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, để pháp luật thực sự đi vào đời sống xã hội, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi trái pháp luật trong cộng đồng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các cấp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ tư pháp và lực lượng làm công tác hòa giải xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hòa giải.
- Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá nghiên cứu chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc in, ấn tài liệu cần thiết phục vụ hoạt động của các tổ, ban hòa giải, kinh phí cho hoạt động hòa giải cơ sở và chế độ chính sách đối với các hòa giải viên trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Hướng dẫn UBND huyện phân bổ ngân sách địa phương cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
	
3/ Chủ tịch các UBND huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo chính quyền cơ sở thuộc địa phương mình củng cố các tổ, ban hòa giải nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; Hướng dẫn cấp xã, phường, thị trấn bố trí nguồn ngân sách địa phương cho công tác hòa giải ở cơ sở cho phù hợp. Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên tại địa phương. 
- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn củng cố, kiện toàn ban và các tổ hòa giải hoạt động kém hiệu quả; tranh thủ vận động những người cao tuổi, cựu chiến binh và các cán bộ nghỉ hưu, các chức sắc tôn giáo tham gia vào các tổ hòa giải, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quần chúng thực hiện công tác hòa giải, gắn hòa giải với việc thực hiện vận động tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo Chỉ thị 01/TU của Tỉnh ủy, đồng thời thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương.

4/ Ngành văn hóa thông tin phối kết hợp với ngành tư pháp, có kế họach thường xuyên tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định của pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời đưa tin về các mô hình tổ chức và hoạt động hòa giải có hiệu quả tốt để các ban, tổ hòa giải nghiên cứu rút kinh nghiệm nhằm mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong tổ chức và họat động.    

5/ Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh phối hợp cùng UBND các cấp hướng dẫn, chỉ đạo cho hội viên đoàn viên của mình tham gia vào tổ, ban hòa giải để cùng thực hiện tốt công tác hòa giải ở địa phương.
	
6/- Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã tổ chức kiểm tra định kỳ đến các tổ, ban hòa giải ở cơ sở, thực hiện đúng trình tự và các thủ tục theo quy định của pháp luật về công tác hòa giải.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện ngay nhằm tạo sự chuyển biến tích cực mới cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết ./.
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