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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn triển khai Bộ tài liệu
bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
dành cho hòa giải viên

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn
2019-2020”, Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban
hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
cho hòa giải viên, Kế hoạch số 4238/KH-BTP ngày 28/10/2019 của Bộ Tư pháp về
xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên (gọi
là Tài liệu), Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện
nội dung Tài liệu và đăng tải trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/HoatDong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=1016).
Đây là Tài liệu làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền vận dụng tổ chức bồi
dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Sở
Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai sử dụng Tài liệu vào
các lớp tập huấn, bồi dưỡng; in, cấp phát Tài liệu; hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp
huyện tổ chức bồi dưỡng cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với điều
kiện thực tế của địa phương.
Trong quá trình triển khai bồi dưỡng, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản
ánh về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (điện thoại: 024.62739471,
email: pbgdpl@moj.gov.vn) để kịp thời giải quyết.
Trân trọng sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để b/c);
- Các Phó Vụ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.
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