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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
T!NH KON TUM
Dc 1p - Tii do - Hanh phüc
S& (I /2014/CT-UBND

ye

Kon Turn, ngày24 tháng c'i,f nám 2014

CHf TH!
vic 1ing du'ô'ng cong tác hôa giãi er co s&
trên (ha bàn tinh Kon Turn.

Trong nhcthg näm qua, to chirc và hot Ong cüa 0 hoà giãi ô co sâ trên dja
bàn tinh dA có nhUng chuyên biên tIch circ và di vào nê nëp. Cong tác quán l nhà
nuâc ye hôa giâi a ca sa duçc tang clx&ng. Các to hôa giái ducic thành lp a hâu het
các thôn, lang, to dan phô, cum dan cix (sau day gi chung là thôn, to dan pho) trên
dja bàn tinh. Chat hrcing, hiu qua ho?t dng cüa các to hàa giãi & cor s& ngày càng
dirçc nâng len. Hang näm, t' 18 hôa giâi thành d?t trên 70%. Thông qua cOng tác hàa
giãi a ca sâ dA giãi quyêt kip thai nhng mâu thun, tranh chap nhO trong cong dông
dan Cu; gop phân vào vic giü gin tInh lang, nghTa xóm trong cong dông dan Cu; h?n
che các vi ph?m pháp lust a cci sâ.
Ben cnh nhUng kt qua da dt duqc, cong tác hoà giãi a cci si con mt so^ han
cheA nhu: Cong tác quân l nhà nuac ye hoat dng hOa giái chixa dtrçic chü trQng;
nhiu t6 hOa giâi duc thành Ip nhung không hott dng hoc hot dng cam chrng;
Ong tác tp huân, bôi duOng ky näng hoà giái, kiën thirc pháp 1ut, diêu kin bào
dam cho các hOa giãi viCn chixa ducxc thirc hin thung xuyên... Nguyen nhân chü ,yêu
là do nhn thirc và sr quan tam cüa mt so cap ay, chInh quyên cOn hn chê; bô trI
kinh phi dành cho cong tác hOa giãi (chê d6 bôi dung, tp huân, trang bj tài 1iu
nghip vu cho to bOa giãi, hôa giãi vien...) mt so dja phuang chua thirc hin thông
nhât theo quy djnh cüa tinh, them chi có nai chixa bô trI kinh phi cho cOng tác nay;
ii chua di vào nen nêp, gay khó khän cho cOng tác quãn
vic liru tr, thông ke v vic
ly, và ânh htthng không nhO den hiu qua hot dng hôa giãi a ca sa...
Nhm phát huy nh&ng k& qua dat duqc; khc phiic nhung hn ch; tang cuang
hcin na hiu qua cong tác hOa giái or cor sâ trên dja bàn tinh trong thai gian tài; dông
thai de triên khai thijc hin có hiu qua Ludt HOa giãi a cor s& và các van bàn có lien
quan, gop phan giãrn so luQ'ng vu viec phãi chuyên den các cer quan nhà nuâc có
thâm quyên gidi quyêt; gift gin tInh doàn ket, gan bO trong cong dOng dan Cu; to sçr
dOng thun, On djnh tInh hInh an ninh trot tir và an toàn xA hi; thüc day kinh tê - xâ
hi a da phucing phát triên, Uy ban nhân dan tinh chi thj:

1. Tang cu'O'ng tuyên truyn, pho bin pháp Iut veA bOa giãi 0 co sO.
1.1. Các sa, ban, ngành, doàn the cAp tinh, UBND cac huyn, thành pho^ tang
cuang phO bien, quán trit sâu rang chü trung, duang lôi cüa Dâng, chInh sách,
pháp 1ut cüa Nhà nixac ye cOng tác hOa giãi a ca sa, nhäm nâng cao han na nhn
thirc cüa các cap chInh quyen, doân the và nhân dan trong tinh ye vj trI, vai trO, "
nghia và tam quan trng cüa c6ng tác nay trong vic giái quyet kip thii các tranh
chap, mau thuân nhO trong cong dOng dan cix. Trong do tp trung phô bien Ludt HO.

giái a cor sa, K8 hoach s6 140-KH/BCS ngày 11/7/2011 cüa Ban Can sr dâng Uy ban
nhán dan tinh ye vic thirc hin chi do cüa Thixôrng trrc Tinh Uy ye triên khai thirc
hin Kêt luan so 04-KL/TW ngày 19/4/2011 cüa Ban BI thi.x ye kêt qua thirc hin Chi
thj so 32-CT/TW ngày 09/12/2003 ye tang cuang sir 1inh do cüa Dãng trong cong
tác phô biên, giáo dc pháp Iut, nâng cao thirc chap hành pháp luat cUa can b,
nhân dan và các van bàn khác CO lien quan.
1.2. Tang cuang trách nhim cüa cac nganh, các cp trong länh do, chi do,
quan tam bô trI can bO, kinh phi hqp 1; bão dam sir phôi hp cht ch gi&a cor quan
chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan các cap v6i Uy ban Mt trn To quOc và các to
chtrc thành viên cüng cap dOi vâi cOng tác hôa giâi a cor sâ.
2. Cüng c, kin toàn to chüc hôa giãi & co s&.

2.1. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph6 chi dao rà soát, thng kê tInh hInh
tO chi'rc, so krçing hOa giãi vién lam ca so dánh giá và nhân rang mO hInh hOa giãi a
CY sâ da boat dng có hieu qua trong thi gian qua; tiêp tijc cüng cO, kin toàn và
thành 1p them các to hOa giãi dôi vOi nhQng thôn, tO dn phO cO nhu cau thành lp
mOi phü hp vOi dc diem, tInh hInh kinh tê - xã hOi, dc diem dan cu, báo dam mi
thOn, to dan phô có it nhât mOt tO hOa giài vàmi tO hOa giãi cO tir 03 hOa giái viên
tra len, trong dO có bOa giái viên nü. Riêng dOi vâi vüng có nhiCu dông bào dan tc
thiêu sO, to hOa giãi phâi có hOa giãi viên là ngu.ri dan tOc thiêu sO. Viec bâu, Cong
nhan hOa giai viên, to truang to hOa giãi phãi dam báo tiêu chuán, thrc hin theo
dung quy djnh tai Ludt HOa giãi a cor sO và các van bàn có lien quan.
2.2. sa Tu pháp, PhOng Ti.r pháp các huyn, thành phó cO trách nhim tham
muxu, giüp UBND cüng cap chi dao, huOng dn yjéc cUng cO, kin toàn ye tO chrc và
boat dng hOa giái a ca sa dUng quy djnh; phOi hp rà soát và bô tri cOng chirc lam
cOng tác tham muu quãn l nba mrOc ye hOa giài a ca sa mOt each hp l, bão dam a
môi cap dêu có cOng chirc tham muu quàn l nba nuxOc ye cOng tác hOa giãi.
2.3. sa Ni vu chU trI, phi hqp vOi SO Tu pháp tin hành rà soát dOi ng cOn
chi.c tham muxu cong tác quãn l nhà nuOc ye bOa giai a cac cap; bao cáo, dê xuât ye
Uy ban nhân dan tinh xem xét tiêp tVc chi dao.
2.4. De nghj Uy ban Mtt trn T6 quc Vit Nam tinh yà các 0 chi'rc thành viên
cUa Mt trn phOi hçp vOi sa Tu pháp chi dao to chirc cap duOi phOi h9p vOi cor quan
lu pháp ding cap trong vic cUn cO, kin toàn tO chüc và nâng cao hiu qua hoat
dOng hOa giâi 6r c sO; van dng tO chirc, cá nhân chap hành pháp lut, giám sat vic
thirc hien pháp 1ut ye bOa giài a c sO; dng vien, khuyên khIch va tao dieu kin cho
thành viên, hi vien ding toàn the than dan tham gia tIch circ vào cac boat dng bOa
g iai 0 ca so.
3. Nâng cao cht lu'qng, hiu qua hot dng hôa giãi & cor s&.

3.1. Ci quan Tux pháp cp tinh, huyn; can bO Tix pháp - M tjch cp xâ:
- CHIdng lam tot cOng tác tham rnuu UBND ding cp trong thrc hin quãn
1 nba ni.rOc dOi vOi boat dng bOa giâi c sO tai dja bàn; chi dao, huOng dan tO chic
và boat dng cüa tO bOa giai theo dUng quy djnh cUa pháp Iut; tang cuOng theo dOi,
kiêm tra, dOn dOc thirc hin cO hiu qua cOng tác hOa giâi a co sO. vi
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- Dinh k' htng näm tham mixu UBND cüng cAp
th
giôi theo thr tr to chirc tt'r cap xâ den cap tinh.

chirc cuOc thi hoà giái viên

- Di mOi ni dung, phixcxng pháp bi dung, tp huAn cho hôa giãi viên dm
bão thi& thrc, hiu qua; gàn cong tác hôa giái ix ccx sâ vài cong tic pho bién, giáo diic
pháp 1ut, vn dng nhân dan chap hânh pháp 1ut, Ay dirng d?yi song van hóa khu
dan cu.
- Biên sop và cung cAp thung xuyCn nhung tãi 1iu v8 kin thurc pháp 1ut, k
nang nghip vi hôa giãi, so tay hOa giâi chuyên dê ye các 1mb vijc có nhiêu mâu
thun, tranh chap xãy ra.
3.2. Khuyn khIch di ngCi 1ut sty, 1ut gia và nhüng ngu?ii am hi&i pháp 1ut
tham gia tIch crc vao cac hot dng bOa giãi or ccx so.
3.3. PhAn dAu hang näm có trên 90% tO^ hOa giài 0 ccx sO hot dOng có hiu qua,
vi
vic
hOa giãi thành dt trên 80%. Vic hOa giãi phái dam báo theo dung quy
so
djnh cüa Ludt HOa giãi of ccx sO.
3.4. De^ nghj Uy ban Mt trn T6 qu& Vit Nam tinh và các th chirc thành viên
cap tinh phôi hcp vOi SO Tu pháp chi do, htrOng dn tO chirc cap di.rOi cüa mInh phôi
hcxp vOi ccx quan Tu pháp cing cap trong vic biên soan tài 1iu, to churc bôi duxOng
nghip v11 thrc hin quân 1 nhà nuOc ye hOa giãi 0 ccx sO, nghip vii hOa giái 0 ca sO
tai dja phuong.
4. Tang du*ng du tu kink phi cho cong tic hOa giãi &

CO

SO.

4.1. UBND các cAp tang ci.r?xng dAu tu kinh phi, ccx sO vt chAt, huy dng
nguOn kinh phi cüa các to chOc, cá nhân ho^ trçx cho hot dng hOa giãi 0 ca sO.
4.2. SO Tài chInh phi hçp vOi SO Tu pháp tham muu UBND tinh ban hành
quy djnh ye ché dO, chinh sách báo dam hoat dng cho cOng tic hoà giài 0 ca sO, thay
the Quyet djnh sO 11/201 1/QD-UBND ngày 18/4/2011 cüa UBND tinh quy djnh nOi
dung chi, mOc chi cho cong tic phô bien, giáo due pháp 1ut tren dja bàn tinh; hi.rOng
dan, kiêm tra vic lp và sO dung ngan sách nhà nuxOc chi cho hoat dng boa giãi 0 ca
sO.
4.3. SO lu pháp phi hgp vOi SO Tài chInh huOng dn xay drng, kim tra vic
lp dij toán, quân 1 và sO dung kinh ,phi bão dam cho boat dng hOa giãi 0 ccx sO theo
quy djnh cüa Trung 1.rcxng, cUa tinh dôi vOi cong tic hOa giâi 0 ccx sO.
5. Cong tic kim tra; thiyc hin ch dO thông tin, báo cáo, thong kê;công
tic so' kêt, tong kêt, khen thtrOng dôi vOl tp the, cá nhán có ttiunh tick xuât SaC
trong cong tic hOa giãi & cor sO'.

5.1. SO lu pháp tharn muu UBND tinh hang näm xãy dirng ke^ hoach yà t
chOc kiêm tra cOng tác bOa giãi 0 ca sâ trên dja bàn tinh; thirc hin chê dO thông tin,
báo cáo, thông ke djnh kS' 06 thing, hang näm hoc dOt xuat ye hot dng hOa giãi 0
ccx sO theo quy djnh yà huOng dn cOa BO lu pháp.

5.2. UBND các huyn, thành ph6 hang näm xay dirng U hoch yà th chOc
kiêm tra cong tác hOa giài 0 ca sO tren dja bàn thuOc pham vi quàn 1; thrc hin dây-

dü che^ dO thông tin, báo cáo, tMng ké djnh kS' 06 tháng, hang nàm hoc dOt xut v
boat dOng hôa giái 6 cu sâ theo quy djnh và huâng dn cüa các cor quan Co lien quan;
chi dao, htrOng dn vâ to chi.rc th%rc hin cong tác so kêt, tong két, khen thi.thng dôi
vài hoat dOng hOa giãi cor sâ theo guy djnh cüa pháp lut; phát dOng phong trào thi
dua và biêu ducing, khen thu&ng dôi vâi các tp the, cá nhân có thânh tIch xuât sac
trong cong tác hOa giãi a ca sâ.

5.3. D nghj U,y ban Mt trn T6 quc Vit Nam các cap và các to chi.rc thmh

viên cUa Mt trn phôi hçp vai cc quan Tix pháp cüng cap trong vic tharn muu kiIII
tra, sci kêt, tong ket và khen tbtrâng ye hôa giãi a co sâ.
UBND tinh yêu cAu các sa, ban, ngành, doàn th& UBND cac huyn, thânh ph6
theo cht'rc nàng, nbim vi qu,y djnh xay drng kê hoach ci the dê triên khai tbirc hin.
Trong qua trInh thrc hin, nêu có khó khän, vuOng mac de nghj các cor quan, &in vj,
dja pbwng báo cáo ye UBND tinh (qua SOr Tu pháp) dé xem xét, chi do.
Chi thj có hiu lirc thi hànb sau 10 ngây keA tir ngày k ban hánh./.
Nol nhân: ie'
- BO hi pháp (Vi PBGDPL, C,ic KTrVBQPPL);
- Thtring trrc Tinh ay;
/4
- Thxng trc HOND tinh;
- Doàn Di biéu Quoc hi tinh;
ff
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- BiT UBMUQVN tinh;
- Các ban xây dmg dàng, &m vi trrc thuc Tinh u5';
- Các ban HDND tinh;
- Các s&, ban, ngành, doan the^ cp tinh;
- Thuxng tri,rc HDND - UBND huyn, thãnh phô;
- Cong báo tinh; Dâi PiTH Kon Turn; Báo Kon Turn;
Cong TTDT tinh;
- Liru VT-NC2.
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