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“V/v gửi nội dung đề nghị giám sát
năm 2019”

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Thực hiện Công văn số 1102/CV-MTTQ-BTT ngày 22/10/2018 của Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc gửi nội dung đề nghị
giám sát năm 2019, Sở Tư pháp đề nghị nội dung cần giám sát năm 2019 như sau:
Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành
“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị xã hội”; Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; Nghị định số
15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CPUBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở
cơ sở; Chương trình phối hợp số 423/CTPH-STP-UBMTTQVN ngày 31/7/2009 giữa
Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tăng cường thực hiện công
tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tư pháp đề nghị nội dung
giám sát năm 2019 sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thu thập thông tin, nắm bắt, đánh giá về việc triển khai thực hiện Luật hòa
giải ở cơ sở năm 2013, làm rõ vai trò, kết quả của công tác hòa giải ở cơ sở đối với
đời sống xã hội.
- Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn và vướng mắc trong quá
trình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các chính sách pháp luật liên quan, qua đó
kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác hòa giải ở cơ sở.
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực
hiện công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu kiện
trong nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
2. Yêu cầu
- Tổ chức giám sát theo đúng Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 217QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, không làm ảnh hưởng đến hoạt động

thường xuyên của cơ quan được giám sát. Các đề xuất, kiến nghị cụ thể, rõ ràng, sát
với thực tế và có tính khả thi.
- Hoạt động giám sát được thực hiện khách quan, nghiêm túc, đúng nội dung,
tiến độ theo Kế hoạch.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC GIÁM SÁT
1. Nội dung giám sát
1.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai
- Công tác hướng dẫn, triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số
15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CPUBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở
cơ sở và các văn bản liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở.
- Các nội dung quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, công tác phối
hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong tham gia quản lý nhà
nước và thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.
1.2. Về cơ cấu, tổ chức
- Cán bộ, công chức phụ trách công tác hòa giải ở cơ sở.
- Việc thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận, cho thôi tổ trưởng tổ hòa
giải, hòa giải viên.
- Đánh giá chất lượng các Tổ hòa giải.
- Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa
giải ở cơ sở cho hòa giải viên.
- Việc hỗ trợ biên soạn, phát hành, cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động hòa
giải ở cơ sở.
1.3. Về kết quả hoạt động
- Những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở.
- Tổng số vụ việc hòa giải ở cơ sở, số vụ việc hòa giải thành, đạt tỉ lệ bao nhiêu,
số vụ việc hòa giải không thành, nguyên nhân, số vụ việc đang tiến hành hòa giải. Vụ
việc hòa giải tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nào.
- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ
sở.
1.4. Về kinh phí của hoạt động hòa giải ở cơ sở
- Công tác xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải cơ sở của các các xã, phường, thị
trấn.
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- Việc thanh toán thù lao và các khoản khác cho Tổ hòa giải, Hòa giải viên theo
quy định.
1.5. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết
- Công tác thống kê, báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
- Việc chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ
chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
- Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở.
2. Hình thức giám sát
2.1. Giám sát trực tiếp
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập Đoàn
giám sát đối với các huyện, thị xã và thành phố (mỗi huyện, thị xã chọn 2 xã, phường,
thị trấn để giám sát, riêng địa bàn thành phố chọn 3 phường).
Phương pháp giám sát: Nghe báo cáo tình hình, đánh giá kết quả thực hiện công
tác hòa giải ở cơ sở; nghiên cứu các văn bản, tài liệu do cấp huyện, cấp xã ban hành;
kiểm tra thực tế hồ sơ, công việc được lưu trữ, sổ theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở
của Tổ hòa giải; trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung cần giám sát. Sau giám sát,
Đoàn có báo cáo kết luận kết quả giám sát gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn
vị giám sát.
2.2. Giám sát qua báo cáo
Các huyện, thị xã và thành phố gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác
hòa giải ở cơ sở gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để
thực hiện giám sát.
III. Thời kỳ, thời gian, chủ thể tiến hành giám sát
1. Thời kỳ: Năm 2017 - 2018.
2. Thời gian: Quý II, quý III năm 2019.
3. Chủ thể tiến hành giám sát: Đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh.
4. Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.
Trên đây là một số nội dung đề nghị giám sát năm 2019, kính gửi Ban Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở;
- Website STP;
- Lưu: VT, PB.
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