
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 

Số: 

V/v Hướng dẫn xây dựng đội ngũ 

tập huấn viên cấp huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày          tháng          năm 

 

                                                Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1585/UBND-NCXDPL ngày 25/6/2019 của 

UBND tỉnh về triển khai Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2019 - 2022" trong năm 2019, Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các 

huyện, thành phố một số nội dung liên quan đến xây dựng đội ngũ tập huấn viên 

cấp huyện, cụ thể như sau: 

1. Số lượng: 04 - 08 người/huyện, thành phố. 

2. Đối tượng: Công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công 

tác hòa giải ở cơ sở của Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính 

trị - xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật cấp huyện 

và các cá nhân khác đáp ứng tiêu chuẩn hòa giải viên theo quy định tại Điều 7 

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. 

3. Thẩm quyền công nhận: UBND cấp huyện. 

4. Nhiệm vụ của tập huấn viên: Tham gia tập huấn phương pháp bồi 

dưỡng, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở do Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải 

viên trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

5. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2019. 

6. Báo cáo kết quả thực hiện: Sau khi xây dựng, công nhận, đề nghị lập 

danh sách tập huấn viên của địa phương mình (bao gồm các thông tin: Họ và tên, 

chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại) và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, theo dõi. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm triển khai. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh kịp thời phản 

ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại: 

02603.863.624) để được hướng dẫn, giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (để t/h); 

- Lưu: VT, PBGDPL/STP. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Y Hòa 
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