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Số: 486 /STP-VBPB&TDTHPL

Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2021

V/v nâng cao chất lượng công tác hòa
giải ở cơ sở trước, trong bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:
- Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn
số 82/UBND-NC ngày 04/5/2021 về việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội
phạm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã,
thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thực
hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở đối với các vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp trong
Nhân dân nhằm ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh tội phạm, đảm bảo an ninh
trật tự tại địa phương trước và trong bầu cử, cụ thể gồm các nhiệm vụ sau đây:
1. Chỉ đạo các Tổ hòa giải ở cơ sở khẩn trương rà soát các vụ, việc đã tiếp
nhận hòa giải tại cơ sở chưa giải quyết xong, tiến hành xác minh ngay để thu thập
nắm chắc thông tin, tình hình, nguyên nhân vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn trong
nội bộ Nhân dân, gia đình, thân tộc...; cử hòa giải viên tổ chức đưa vụ, việc ra hòa
giải tại cơ sở, tranh thủ mời người có uy tín, người am hiểu pháp luật, cán bộ hưu,
người biết rõ vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn đó để tham gia hòa giải tại cơ sở; chọn
địa điểm hòa giải thích hợp đảm bảo các bên tranh chấp, mâu thuẫn tham gia đầy
đủ, cố gắng thực hiện hòa giải dứt điểm các vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn trước
ngày bầu cử; đồng thời tuyên truyên, vận động Nhân dân ý thức chấp hành pháp
luật, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau không làm phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp,
nhất là tại thời điểm diễn ra bầu cử.
2. Đối với vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn có khó khăn về nghiệp vụ hòa
giải, Trưởng phòng Tư pháp và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cử cán bộ,
công chức chuyên môn hỗ trợ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật để các Tổ hòa giải ở
cơ sở nắm vững quy định pháp luật, tham gia trực tiếp các vụ, việc hòa giải, tạo
điều kiện thuận lợi cho Tổ hòa giải sớm đưa vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn ra hòa
giải, không để tồn đọng kéo dài, gây mất an ninh trật tự ở địa phương, dẫn đến phát
sinh tội phạm.

2
3. Trường hợp các Tổ hòa giải đã thụ lý vụ, việc tranh chấp đất đai do các
bên yêu cầu Tổ hòa giải ở cơ sở hòa giải do các bên tranh chấp không tự hòa giải
được, thì nhanh chóng báo cáo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất
tranh chấp để hòa giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách
nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình (Hòa giải tranh
chấp đất đai theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013).
Đề nghị Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt
các nhiệm vụ trên, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo công tác phòng
chống dịch Covid-19, góp phần phục vụ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ
phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp (Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi hành
pháp luật, điện thoại số 3866409 để được hướng dẫn)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Lê Thanh Bình, PCT UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ STP (để biết);
- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.
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