
   UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:         /QĐ-STP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

Trà Vinh, ngày       tháng 4 năm 2021   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải  

ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021  
 

 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải 

viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 

2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-STP ngày 19/3/2021 của Sở Tư pháp về tọa 

đàm, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa 

giải viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;  

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh ban hành 

kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi thi 

hành pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức mở 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải 

ở cơ sở cho 3.200 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 

2021. 

Điều 2. Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu dự các lớp tập huấn, bồi 

dượng; kinh phí mở lớp tập huấn 
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1. Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu dự từng lớp tập huấn, bồi dưỡng 

- Lớp thứ nhất: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ ngày 27/4/2021 (01 buổi), số 

lượng 800 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở. 

- Lớp thứ hai: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ ngày 27/4/2021 (01 buổi), số lượng 

800 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở.  

- Lớp thứ ba: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ ngày 28/4/2021 (01 buổi), số 

lượng 800 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở. 

- Lớp thứ tư: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ ngày 28/4/2021(01 buổi), số lượng 

800 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở. 

Địa điểm: Hội trường (Giảng đường D51.101) Trường Đại học Trà Vinh (Số 

126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

2. Kinh phí  

Sử dụng nguồn kinh phí đào tạo nghiệp vụ năm 2021 được phân bổ cho Sở 

Tư pháp theo Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Văn bản, Phổ biến và 

Theo dõi thi hành pháp luật, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, báo cáo viên tham 

gia tập huấn, bồi dưỡng và đại biểu tham dự tập huấn, bồi dưỡng chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

  

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.                                                                            

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lâm Sáng Tươi 
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