
       

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 6  năm 2022 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 594-CV/TU ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 

2021 - 2025; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về 

triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh (viết tắt là Chỉ thị số 17-CT/TU) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá kết quả 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, 

trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, 

khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện; đề ra 

các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác 

hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân 

ngay tại cơ sở, giảm số lượng vụ, việc phải chuyển đến các cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền giải quyết, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn 

dân, hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn tỉnh.   

- Thông qua tổng kết làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ 

chức đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền, thủ trưởng các cơ quan hành 

chính nhà nước; hoạt động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; sự phối hợp tham gia của Mặt trận Tố quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU phải 

nghiêm túc, khách quan và toàn diện, hiệu quả, tiết kiệm. 

- Nội dung tổng kết phải thiết thực, có số liệu cụ thể, bám sát các nhiệm 

vụ được giao. 



2 

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

1. Phạm vi tổng kết: 

Tình hình, kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, 

trên phạm vi toàn tỉnh từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh (tính từ ngày 01/01/2018 

đến ngày 30/6/2022). 

2. Nội dung tổng kết: 

Bám sát các nội dung, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU; 

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 

đó tập trung vào những nội dung chính sau đây: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-

CT/TU tại cơ quan, đơn vị, địa phương; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, 

tổ chức thực hiện; 

- Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về công tác hòa giải; hoạt động của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; củng cố, 

kiện toàn tổ hòa giải; 

- Kết quả tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ 

hòa giải viên; cập nhật kiến thức pháp luật mới trong các lĩnh vực của đời sống 

xã hội; cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa 

giải viên; 

- Thống kê số liệu về tổ chức và kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; hình 

thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở; kết quả xây 

dựng và nhân rộng tổ hòa giải điển hình tiên tiến (địa phương chỉ đạo điểm; các 

hoạt động, mô hình chỉ đạo điểm, cách làm sáng tạo…); 

- Công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  

và các tổ chức thành viên, trong hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên, thành 

viên thích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền vận động quần 

chúng Nhân dân chấp hành chính sách pháp luật. Gắn công tác hòa giải ở cơ sở 

với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, nguyên nhân phát 

sinh tranh chấp, mâu thuẫn; các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi 

phạm pháp luật; 

- Công tác chỉ đạo thực hiện việc công nhận kết quả hòa giải thành ngoài 

Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự; 

- Công tác bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; kết quả huy động 

các nguồn lực xã hội; 
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- Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị; kiến nghị, 

đề xuất. 

3. Hình thức, thời gian tổng kết: 

a) Cấp xã: xây dựng Báo cáo chi tiết, cụ thể, bám sát theo biểu mẫu thống 

kê số liệu kèm theo Kế hoạch này gửi UBND cấp huyện (thông qua Phòng Tư 

pháp) trước ngày 01/7/2022, để tổng hợp xây dựng Báo cáo của UBND huyện. 

b) Cấp huyện: xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện theo mục 2. Nội dung 

tổng kết và các biểu mẫu thống kê số liệu kèm theo Kế hoạch này gửi về Sở Tư 

pháp, trước ngày 10/7/2022, để tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo của Ban cán 

sự Đảng UBND tỉnh. 

c) Cấp tỉnh:  

- Các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TU gửi về 

Sở Tư pháp, trước ngày 10/7/2022. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết và gửi 

báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về Sở Tư pháp, trước ngày 

10/7/2022. 

- Giao Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 

xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/7/2022.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, 

ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh, các cơ quan Trung ương, UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kết 

đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định tại Kế hoạch này.  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban cán sự đảng  

UBND tỉnh tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TU; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn 

thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nội dung kế 

hoạch này tổ chức tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TU và gửi báo cáo tổng kết theo 

quy định. 

3. UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức tổng kết 

theo kế hoạch này; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tổ chức tổng kết Chỉ 
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thị số 17-CT/TU bằng hình thức phù hợp và gửi báo cáo về Sở Tư pháp đúng 

thời gian quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu 

kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) xem xét, hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                            

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND, Phòng TP các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

- Phòng: THNC, KGVX,TH, TT THCB; 

 - Lưu: VT, THNC (HTMĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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