ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƯ PƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:72 /KH-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chư Pơng, ngày16 tháng09 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức kiện toàn Tổ hòa giải ở các đơn vị Thôn (Làng).
- Thực hiện Luật Hòa giải cơ sở năm 2013;
- Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN quy định hoạt
động rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải; kiện toàn tổ hòa giải.\
- Hiện nay công tác sắp xếp bộ máy cán bộ ở các đơn vị thôn, làng trên địa
bàn xã Chư Pơng cơ bản đã xong và đi vào hoạt động ổn định. UBND xây dựng kế
hoạch hướng dẫn, tổ chức kiện toàn các tổ Hòa giải ở các đơn vị thôn với các nội dung
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục khẳng định và phát huy có hiệu quả Tổ hòa giải ở cơ sở theo
Luật hòa giải cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao
chất lượng hoạt động hòa giải, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ
nhân dân, góp phần hạn chế lượng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, ổn định về chính
trị, xã hội, an ninh trật tự ở địa phương góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa.
- Việc kiện toàn Tổ hòa giải phải được thực hiện một cách kịp thời,
nghiêm túc, dân chủ, công khai, theo đúng quy định.
II. NỘI DUNG

1. Cấp xã
- UBND xã chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn cho công tác tổ chức kiện toàn
- Công chức chủ trì tham mưu: Công chức Tư pháp- Hộ Tịch chủ động
năm bắt, tham mưu cụ thể hóa Kế hoạch- phát tài liệu, nhận kết quả, tham mưu ra
Quyết định
- Cơ quan phối hợp: UBMTTQ xã có trách nhiệm nắm bắt, đôn đốc các
Ban công tác mặt trận thôn tổ chức thực hiện kế hoạch
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2022.
2. Cấp thôn (làng).
Trưởng ban công tác mặt trận thôn báo cáo kế hoạch với đ/c Bí thư chi bộ,
chủ trì phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ hòa giải, trưởng các tổ chức đoàn thể,
đội ngũ cán bộ thôn để xây dựng đội ngũ Hòa giải viên trước khi thông qua xin ý kiến
của hội nghị thôn (Các đ/c nghiên cứu tại điều 7, 8 tại Mục 1 Hòa giải viên Luật Hòa
giải cơ sở năm 2013 và khoản 3 điều 4 của Nghị định 15/2014/NĐ-CP quy định một
số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở)

Về số lượng hòa giải viên của 01 tổ hòa giải đề nghị các thôn nên xây dựng
từ 03 đến 05 người.
- Thời gian: Hoàn thành trong tháng 10/2022
Sau khi có kết quả đ/c Trưởng ban công tác mặt trận các thôn hoàn thiện
hồ sơ gửi về UBND xã (qua công chức Tư Pháp- Hộ Tịch)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp- Hộ tịch chủ trì cùng Công chức Văn Hóa, phối
hợp với UBMTQ xã tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung
Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thôn tổ chức thực hiện tốt kế
hoạch.
2. Đề nghị UBMTTQ xã chỉ đạo ban công tác Mặt trận các thôn, thực
hiện tốt các nội dung của Kế hoạch, tuyên truyền vai trò ý nghĩa của công tác hòa
giải ở cơ sở trong quần chúng nhân dân.
3. Các đơn vị thôn, rà soát lại đội ngũ hoà giải viên ở đơn vị mình có kế
hoạch kiện toàn để báo cáo về UBND xã để UBND ra quyết định kịp thời.
Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn công tác kiện toàn tổ hoà giải ở cơ sở năm
2022 của Ủy ban nhân dân xã. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, Ban
công tác MT, các tổ hòa giải, các đơn vị thôn cần phản ánh kịp thời về UBND xã (tại
Công chức Tư pháp-Hộ tịch) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp; (Để báo cáo)
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã (p/h);
- Ban công tác MT,Ban cán sự, tổ hòa giải các
thôn (t/h);
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Hưng

HƯỚNG DẪN
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BẦU, CÔNG NHẬN HÒA GIẢI VIÊN

1. Tiêu chuẩn hòa giải viên (Điều 7 Luật hòa giải ở cơ sở)
Người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú
tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu chuẩn sau đây:
1. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư;
2. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật.
2. Các bước tiến hành
Địa điểm thực hiện: Ở thôn
Tổ bầu hòa giải viên gồm:
- Trưởng ban công tác Mặt trận là Tổ trưởng tổ bầu hòa giải viên.
- Trưởng thôn, (Làng) là Phó Tổ trưởng tổ bầu hòa giải viên
- Đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận (như đại diện của Chi ủy, Hội
Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên
cộng sản HCM…) là thành viên tổ bầu hòa giải viên
Bước 1: Lập danh sách bầu hòa giải viên
Danh sách bầu hòa giải viên gồm những người sau:
- Người tự ứng cử
- Người được giới thiệu
Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu
người vào danh sách bầu hòa giải viên. Việc đưa người được giới thiệu vào danh
sách bầu hòa giải viên chi thực hiện sau khi đã trao đổi, động viên và nhận được
sự đồng ý của những người được giới thiệu.
Bước 2: Quyết định thời gian và hình thức bầu hòa giải viên
Việc tổ chức bầu hòa giải viên bằng một trong hình thức sau đây
- Tổ chức cuộc họp đại điện các hộ gia đình để bầu hòa giải viên
- Phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình
Bước 3: Thông báo công khai danh sách bầu hòa giải viên
Trong thời hạn 07 ngày, trước ngày bầu hòa giải viên, Danh sách bầu hòa
giải viên được thông báo công khai tại thôn, tổ dân phố.
Bước 4: Tổ chức bầu hòa giải viên
4.1. Tổ chức cuộc họp đại điện các hộ gia đình để bầu hòa giải viên
Đối với hình thức tổ chức cuộc họp đại điện các hộ gia đình để bầu hòa giải
viên chỉ tiến hành khi có trên 50% đại diện các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố
trở lên tham dự.
Thủ tục bầu hòa giải viên thực hiện như sau
- Đại diện Tổ bầu hòa giải viên giới thiệu danh sách Tổ bầu hòa giải viên;
- Đại diện Tổ bầu hòa giải viên đọc tiêu chuẩn hòa giải viên (đọc Điều 7
Luật hòa giải ở cơ sở)

- Đại diện Tổ bầu hòa giải viên đọc danh sách bầu hòa giải viên
- Đại diện Tổ bầu hòa giải viên lấy ý kiến và thống nhất hình thức bầu hòa
giải viên bằng biểu quyết công khai hay bỏ phiếu kín.
- Đối với hình thức biểu quyết công khai (giơ tay biểu quyết): Tổ bầu hòa
giải viên trực tiếp đếm số người biểu quyết và lập biên bản về kết quả biểu quyết
(theo mẫu 01)
- Đối với hình thức bỏ phiếu kín: Tổ bầu hòa giải viên phát phiếu, phổ biến
quy chế bỏ phiếu, thu nhận phiếu và kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu
với sự có mặt chứng kiến của ít nhất 01 đại diện hộ gia đình không có thành viên
trong danh sách bầu hòa giải viên; lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu 02).
4.2. Phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình
Tổ bầu hòa giải viên phát phiếu bầu đến các hộ gia đình, thu nhận lại phiếu
bầu và kiểm phiếu với sự có mặt chứng kiến của ít nhất 01 đại diện hộ gia đình
không có thành viên trong danh sách bầu hòa giải viên, lập biên bản kiểm phiếu
(theo mẫu 03).
Bước 5: Lập và gửi danh sách đề nghị công nhận hòa giải viên
- Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách người được đề nghị công
nhận là hòa giải viên gồm những người có kết quả bầu hòa giải viên đạt trên 50%
đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý.
Trường hợp số người đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân
phố đồng ý nhiều hơn số lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
xã quyết định thì Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người được
đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp,
trong đó bao gồm những người có số phiếu bằng nhau.
- Gửi danh sách đề nghị công nhận hòa giải viên cho Chủ tịch UBND cấp xã
Trưởng ban công tác Mặt trận gửi cho Chủ tịch UBND cấp xã những giấy tờ sau:
+ Danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên (theo mẫu 06)
+ Một trong ba biên bản sau
 Biên bản kết quả biểu quyết (đối với trường hợp biểu quyết công khai, Mẫu 01)
 Biên bản kiểm phiếu (đối với trường hợp bỏ phiếu kín, Mẫu 02)
 Biên bản kiểm phiếu (đối với trường hợp phát phiếu lấy ý kiến, Mẫu 03).
Bước 6: Ra quyết định công nhận hòa giải viên
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người
được đề nghị công nhận hòa giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét,
ra quyết định.
Quyết định công nhận hòa giải viên được gửi cho Ban thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn,
tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố.

Mẫu số 01
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƯ PƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Về kết quả biểu quyết
bầu hòa giải viên tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình
Hôm nay, vào……….giờ………, ngày……..tháng………năm…………..
Tại:...............................................Thôn…………………………………… tổ
chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu
quyết công khai.
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:
Ông (Bà):.................................................................................. - Tổ Trưởng
Ông (Bà):.............................................................................
- Phó tổ trưởng
Ông (Bà):................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):.............................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.............................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.............................................................................. - Thành viên
Đã tiến hành xác định kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên.
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: …….……………
Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: ....................................
Kết quả biểu quyết:
STT

1
2
3
4
5

Họ và tên

Số người
biểu quyết
đồng ý

Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình
trong thôn đồng ý

6
7

Cuộc họp kết thúc vào……. giờ…… ngày…… tháng…….. năm………..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
CHỨNG KIẾN (1)
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa
giải viên

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƯ PƠNG

Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu bầu hòa giải viên tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình

Hôm nay, vào……….giờ……….., ngày……..tháng………năm…..……
Tại:................................................................................................................
Thôn/tổ dân phố;…………………………………………tổ chức cuộc họp
đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:
Ông (Bà):................................................................................. - Tổ Trưởng
Ông (Bà):............................................................................
- Phó tổ trưởng
Ông (Bà):................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
Đã tiến hành kiểm phiếu bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện
hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên là ông
(bà):………………………, địa chỉ..................................................................
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: ………….…………
Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: ………………………..
Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau:
- Tổng số phiếu phát ra:…………
- Tổng số phiếu thu về:…………
- Số phiếu hợp lệ:…………..
- Số phiếu không hợp lệ:……………
- Kết quả kiểm phiếu:
STT

Họ và tên

Số lượng
phiếu bầu

Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình
trong thôn, tổ dân phố đồng ý

Cuộc họp kết thúc vào…… giờ…… ngày…… tháng……. năm………..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
CHỨNG KIẾN (1)
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Chữ

TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa
giải viên

Mẫu số 03
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƯ PƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên

Hôm nay, vào……….giờ……, ngày……..tháng………năm………
Tại:................................................................................................................
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:
Ông (Bà):................................................................................... - Tổ Trưởng
Ông (Bà):.............................................................................. - Phó tổ trưởng
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
Ông (Bà):................................................................................... - Thành viên
Ông (Bà):.................................................................................. - Thành viên
đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên với
sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh
sách bầu làm hòa giải viên là ông (bà):………………………………………., địa
chỉ…………...............................................................................................
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: ..................................
Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau:
- Tổng số phiếu phát ra:……………
- Tổng số phiếu thu về:……………
- Số phiếu hợp lệ:………..……
- Số phiếu không hợp lệ:………….
- Kết quả kiểm phiếu:
STT
1
2
3
4
5
6

Họ và tên

Số người biểu quyết Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình
đồng ý
trong thôn đồng ý

7
Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ…… ngày……… tháng….. năm………..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc kiểm phiếu.
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
CHỨNG KIẾN(1)
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1)Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên

Mẫu số 06
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHƯ PƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chư Pơng, ngày

tháng

năm 2022

DANH SÁCH
Đề nghị công nhận hòa giải viên
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Chư Pơng
Căn cứ kết quả bầu hòa giải viên (có biên bản gửi kèm), Ban công tác Mặt
trận thôn (Làng)………………………………………..đề nghị Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã …………………..xem xét, quyết định công nhận hòa giải viên
đối với các ông (bà) có tên sau đây:
Stt

Họ và tên

Địa chỉ

Tỷ lệ % đại diện hộ gia
đình trong thôn, tổ
dân phố đồng ý

1
2
3
4
5
6
7
TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

