
1. Hoàn thiện thể chế về hòa giải ở cơ sở
Đến nay, pháp luật về công tác hòa giải ở 

cơ sở đã tương đối đầy đủ (bao gồm 01 luật, 
01 Nghị định của Chính phủ, 01 Nghị quyết 
liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 01 Thông 
tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp). 
Tuy nhiên một số quy định của Luật còn chưa 
thực hiện được trên thực tế, không phù hợp với 
thực tiễn; đồng thời trong thời gian vừa qua, 
một số văn bản quy pháp luật mới vừa được 
ban hành có nội dung liên quan trực tiếp công 
tác hòa giải ở cơ sở, nhưng các quy định pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở chưa thể hiện những 
nội dung này, vì vậy để bảo đảm tính khả thi, 
đồng bộ trong hệ thống pháp luật, Luật Hòa 
giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi 
hành cần sửa đổi, bổ sung theo hướng sau:

+ Phạm vi điều chỉnh của Luật Hòa giải 
ở cơ sở: Bổ sung vào Khoản 2 Điều 1 Luật 
Hòa giải ở cơ sở trường hợp “hòa giải tại cộng 
đồng theo quy định của pháp luật hình sự, tố 
tụng hình sự không thuộc phạm vi điều chỉnh 
của Luật Hòa giải ở cơ sở”.

+ Bổ sung quy định: Thời gian đề nghị 
Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở 
cơ sở không tính vào thời hiệu khởi kiện theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

+ Bổ sung quy định: Không thu lệ phí Tòa 
án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

+ Sửa đổi quy định về bầu, công nhận hòa 
giải viên ở cơ sở theo hướng đơn giản hơn, 
thuận lợi, phù hợp với thực tế tại địa phương 
để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ 

chức thực hiện.
+ Sửa đổi quy định về “ngân sách trung 

ương chi bổ sung cho các địa phương chưa 
tự cân đối được ngân sách để hỗ trợ kinh phí 
cho công tác hòa giải ở cơ sở” tại Khoản 1 
Điều 6 của Luật Hòa giải ở cơ sở để thống 
nhất với quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015 “Nhiệm vụ 
chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách 
cấp đó bảo đảm”.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về hòa giải cơ sở nhằm nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội đối với công tác này

Các bộ, ngành có liên quan, địa phương 
cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu 
rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 
hòa giải cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận 
thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân ở 
cơ sở về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng 
của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng 
nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết 
các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp 

luật trong cộng đồng. Xác định công tác hòa 
giải là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự 
an toàn xã hội trong cộng đồng, khu dân cư, 
tăng cường trách nhiệm, tranh thủ sự quan 
tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ 
đạo, đầu tư đúng mức của chính quyền, sự 
phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức xã hội khác nhằm tạo sức 
mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị 
cho công tác hòa giải ở cơ sở. Trong đó chú 
trọng đến hình thức thông qua sinh hoạt của 
các cộng đồng dân cư, qua sinh hoạt của các 
câu lạc bộ của người dân ở cơ sở.

3. Đổi mới công tác bồi dưỡng nâng cao 
trình độ nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên

Các địa phương cần thường xuyên tổ 
chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng 
hòa giải, cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp 
vụ cho đội ngũ hòa giải viên để hòa giải viên 
có thêm tài liệu vận dụng trong quá trình hòa 
giải; đồng  thời tổ chức các hội thi, cuộc thi 
thiết thực và có hiệu quả nhằm nâng cao trình 
độ, chuyên môn, tạo điều kiện giao lưu học 
hỏi kinh nghiệm hòa giải.

Phương pháp tổ chức bồi dưỡng, tập 
huấn cần được đổi mới theo hướng tích cực sử 
dụng phương pháp tập huấn cùng tham gia, 
chú trọng việc đưa ra tình huống và giải quyết 
tình huống, khuyến khích đối tượng được tập 
huấn nêu tình huống và tham gia tranh luận, 
giải quyết tình huống; chú trọng hơn việc tập 
huấn về kỹ năng hòa giải, nắm bắt tâm lý con 
người… ï



Đồng thời cần nhân rộng một số mô hình 
và cách làm hay, hiệu quả trong quá trình 
triển khai thực hiện Luật để các địa phương 
tham khảo, áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.

4. Tạo điều kiện về kinh phí, nhân lực 
cho công tác hòa giải ở cơ sở

Việc đầu tư nhân lực, kinh phí hỗ trợ cho 
công tác hòa giải ở cơ sở nói chung và thực 
hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội 
ngũ hòa giải viên hiện nay tại các địa phương 
không đồng đều, thiếu thống nhất. Việc này 
hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng ngân 
sách của từng địa phương, địa phương nào 
quan tâm đến công tác hòa giải thì mới tạo 
điều kiện về kinh phí vật chất cho công tác 
này hoặc ngược lại, trong khi việc xây dựng 
và triển khai hoạt động của tổ hòa giải cần 
phải có kinh phí mới có thể triển khai được. 
Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, 
các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Ủy 
ban nhân dân các cấp cần quan tâm, có trách 
nhiệm bảo đảm điều kiện về nhân lực và kinh 
phí cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.

5. Tăng cường công tác phối hợp với 
các cơ quan liên quan

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cần tăng cường phối hợp với Bộ Tư 
pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật hòa 
giải ở cơ sở nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp 
trong hệ thống chính trị để thực hiện tốt công 
tác này; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở 
và Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-
UBTƯMTTQVN.

- Tòa án nhân dân tối cao cần tăng cường 
phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện 
có hiệu quả Chương trình phối hợp số 162/
CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về phổ 
biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp 
giai đoạn 2019 - 2023, nhất là trong chỉ đạo, 
hướng dẫn triển khai thực hiện áp dụng các 
biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải 
và thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành 
ngoài Tòa án.

- Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp 
sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 
100/2014/TTLT-BTC-BTP để đáp ứng nhu 
cầu của công tác hòa giải ở cơ sở trong thời 
gian tới; có hướng dẫn cụ thể về chế độ, hồ 
sơ, thủ tục thanh quyết toán kinh phí chi thù 
lao cho hòa giải viên ở cơ sở.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương cần tiếp tục quan tâm chỉ 
đạo; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải 
ở cơ sở thông qua việc ban hành văn bản chỉ 
đạo; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, khen 
thưởng về công tác hòa giải ở địa phương; 
tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho 
công tác hòa giải ở cơ sở; bảo đảm kinh phí 
cho hoạt động của Tổ hòa giải và chi trả thù 
lao theo vụ việc theo quy định pháp luật.

Một số giải pháp nâng cao 
chất lượng quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở

góp pHần Đảm bảo Hiệu quả công 
Tác pHổ biến, giáo dục pHáp luậT
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