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Số:             /KH-UBND Ninh Thuận, ngày      tháng 3 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng 

hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ 

năng hòa giải ở cơ sở năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị ở địa 

phương về tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, nhằm phát huy truyền 

thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, góp phần phòng 

ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, đồng thời giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

b) Không ngừng nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở; thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2019-2022” năm 2022. 

2. Yêu cầu 

a) Xây dựng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năng động, tích cực, tự tin, bảo 

đảm yêu cầu hiểu biết các quy định pháp luật, phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở 

nói riêng, cũng như thực hiện việc tuyên truyền, PBGDPL nói chung theo từng vụ 

việc hòa giải ở cơ sở, xảy ra trong thực tế ở địa phương. 

b) Đảm bảo nội dung, hình thức thực hiện thiết thực, hiệu quả, phù hợp 

với đối tượng, điều kiện thực tế của địa phương; nâng cao trách nhiệm của từng 

cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đối với công tác hòa giải ở cơ sở. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Thời gian Hội nghị: 

a) Mỗi huyện, thành phố tổ chức trong 1,5 ngày, để bảo đảm triển khai 03 

chuyên đề theo Chương trình tập huấn. 

b) Thời gian thực hiện: Trong Quý II, Quý III năm 2022 (Thời gian cụ 

thể: Sở Tư pháp chủ động thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố). 
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2. Địa điểm tổ chức Hội nghị: Tổ chức tại Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố.  

3. Nội dung tập huấn: 

a) Ngày thứ nhất: Cả ngày. 

- Buổi sáng: Phổ biến một số quy định pháp luật mới; Luật Hòa giải ở cơ 

sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Buổi chiều: Tập huấn kỹ năng và phương pháp hòa giải trong lĩnh vực 

đất đai; Hướng dẫn thảo luận, thực hành hòa giải bằng các tình huống cụ thể trong 

lĩnh vực đất đai. 

b) Ngày thứ hai: 01 buổi sáng. 

- Tập huấn kỹ năng và phương pháp hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới; 

Hướng dẫn thảo luận, thực hành hòa giải bằng các tình huống cụ thể có nhạy cảm 

giới. 

4. Thành phần đại biểu tham dự Hội nghị: 

Số lượng đại biểu dự Hội nghị: Không quá 80 đại biểu, bao gồm: 

a) Tập huấn viên cấp huyện; Hòa giải viên ở cơ sở (ưu tiên đồng bào dân 

tộc thiểu số);  

b) Người có uy tín trong cộng đồng tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Thành phần tham gia tập huấn do UBND huyện, thành phố mời. 

5. Tài liệu Hội nghị: 

a) Chuyên đề 1: Một số quy định pháp luật mới; kiến thức pháp luật cơ 

bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

b) Chuyên đề 2: Kỹ năng và phương pháp hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực 

đất đai; hướng dẫn thảo luận nhóm, thực hành hòa giải bằng các tình huống, vụ 

việc cụ thể trong lĩnh vực đất đai. 

c) Chuyên đề 3: Kỹ năng và phương pháp hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm 

giới; Hướng dẫn thảo luận nhóm, thực hành hòa giải bằng các tình huống, vụ việc 

cụ thể có nhạy cảm giới.  

6. Chế độ tham dự Hội nghị: Đại biểu tham dự Hội nghị được nhận chế 

độ hỗ trợ theo quy định pháp luật hiện hành (chủ yếu là các đối tượng không 

hưởng lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố thực hiện 

các nhiệm vụ tập huấn theo Kế hoạch này.  
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a) Thông báo thời gian cụ thể tổ chức Hội nghị tập huấn để các huyện, 

thành phố phối hợp thực hiện. 

b) Chuẩn bị tài liệu, cấp phát tài liệu cho đại biểu tham dự; phân công báo 

cáo viên thực hiện các Chuyên đề tập huấn theo Kế hoạch.   

c) Chi trả chế độ Hội nghị cho các đại biểu tham dự.  

2. UBND các huyện, thành phố: phối hợp với Sở Tư pháp; bảo đảm Hội 

trường tổ chức Hội nghị tập huấn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Về kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí đã cấp cho Sở Tư pháp  năm 

2022 (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) 

và nguồn kinh phí xã hội hóa khác (nếu có). 

Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn thực hiện./. 

 

 

  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh(để biết); 

- Các Sở: Tư pháp; Tài chính;   

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, TCDNC. ĐTL 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên   
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