
1. Khái niệm về phổ biến, giáo dục pháp 
luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở là gì?

Trong cuộc sống hàng ngày, do sự khác 
biệt về lợi ích kinh tế, quan niệm, nhận thức, 
lối sống, tính cách… nên việc nảy sinh mâu 
thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật giữa 
các cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, nhóm 
gia đình, tổ chức với nhau trong cộng đồng 
dân cư là điều tất yếu không thể tránh khỏi. 
Những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 
pháp luật này có thể giải quyết bằng nhiều 
hình thức như các bên tự thoả thuận, thông 
qua trọng tài, toà án hoặc hoà giải. Từ thực 
tế cho thấy, chính tính cộng đồng đã hình 
thành trong con người Việt Nam nói chung 
đạo lý sống thiên về tình hơn, tình cảm giữa 
người với người luôn được coi trọng hơn, ý 
thức rất sâu sắc về sức mạnh đoàn kết cộng 
đồng, sống có tình có lý. Chính bởi vậy, khi 
có mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp xảy ra, 
nhân dân ta đã biết hướng dẫn, giúp đỡ các 
bên tự thương lượng, điều đình “chín bỏ làm 
mười”, vì “ một điều nhịn, chín điều lành”… để 
giải toả những bất đồng, mâu thuẫn, tranh 
chấp. Hoạt động này được gọi là hoà giải ở 
cơ sở. Ngày nay, mặc dù dưới tác động của 
tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đời sống 
kinh tế - xã hội của người Việt Nam đang có 
những biến đổi sâu sắc, mạnh mẽ song tinh 
thần đoàn kết cũng như lối sống trọng tình 
vẫn là căn nguyên, là mảnh đất cho hoạt 

động hoà giải vẫn tồn tại và ngày càng phát 
triển bền vững.

Một thực tế hiện nay, dù trình độ dân 
trí đã từng bước được nâng cao, song nhìn 
chung trình độ hiểu biết pháp luật của 
nhân dân ta còn thấp, đặc biệt là ở nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, 
đặc biệt khó khăn, còn ảnh hưởng nhiều 
phong tục tập quán, hương ước làng xã... 
nên trong cuộc sống  hàng ngày nhiều 
người còn có những xử sự có tính chất tự 
phát không đúng pháp luật, không phù 
hợp với đạo lý, văn hóa truyền thống dẫn 
đến vi phạm pháp luật hoặc những mâu 
thuẫn, tranh chấp nhỏ không đáng có. Bởi 
vậy, việc hướng dẫn, giải thích các quy 
định pháp luật, chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước cho các 
bên tranh chấp, mâu thuẫn và những người 
có liên quan trong quá trình hòa giải là một 
trong những hình thức quan trọng và thiết 
thực. Hoà giải viên, trong khi tiến hành hoà 
giải có thể lồng ghép các nội dung pháp 

luật có liên quan đến việc hòa giải để phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. 
Như vậy, phổ biến, giáo dục pháp luật thông 
qua hoạt động hoà giải ở cơ sở là việc các 
hoà giải viên bằng hoạt động hoà giải của 
mình hướng dẫn, giải thích và cung cấp các 
kiến thức pháp luật, tình cảm pháp luật cho 
các bên tranh chấp, mâu thuẫn và những 
người khác trong cộng đồng dân cư nhằm 
mục đích hình thành trong mỗi cá nhân, sự 
hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp 
luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước, từng 
bước xây dựng ý thức “sống và làm việc 
theo Hiến pháp và pháp luật” trong nhân 
dân.

2. Ý nghĩa của việc phổ biến, giáo dục 
pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ 
sở được thể hiện như thế nào?

- Hoà giải viên là người trực tiếp, giữ 
vai trò trung tâm trong việc phổ biến, giáo 
dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải 
hoặc những người được hoà giải viên mời 
tham gia hoà giải. Hoà giải viên là những 
người có uy tín, hiểu biết pháp luật, có kinh 
nghiệm sống, nhiệt tình, sống gần gũi với 
các bên tranh chấp với nhân dân hiểu được 
gia cảnh mỗi gia đình, nắm được phong tục 
tập quán ở địa phương nên có ảnh hưởng 
nhất định đối với các bên tranh chấp. Bởi 
vậy, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 
mà họ tiến hành là rất phù hợp với đối tượng 
cụ thể,  dễ đi vào lòng người và có hiệu quả.ï



- Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật 
qua hoạt động hoà giải ở cơ sở rất rộng, 
khác với đối tượng trong trợ giúp pháp lý 
(Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 
quy định 07 nhóm đối tượng được trợ giúp 
pháp lý sau: (1) Người có công với cách 
mạng; (2) Người thuộc hộ nghèo; (3) Trẻ 
em; (4) Người dân tộc thiểu số cư trú ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; (5) Người bị buộc tội từ đủ 16 
tuổi đến dưới 18 tuổi; (6) Người bị buộc tội 
thuộc hộ cận nghèo; và (7) Người thuộc 
một trong các trường hợp sau đây có khó 
khăn về tài chính: (i) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, 
chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi 
dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; (ii) Người nhiễm 
chất độc da cam; (iii) Người cao tuổi; (iv) 
Người khuyết tật; (v) Người từ đủ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình 
sự; (vi) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia 
đình; (vii) Nạn nhân của hành vi mua bán 
người theo quy định của Luật Phòng, chống 
mua bán người; và (viii) Người nhiễm HIV)). 
Đó là các cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, 
nhóm gia đình, tổ chức có mâu thuẫn, tranh 
chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của 
Luật hòa giải ở cơ sở. Những người này đều 
rất quan tâm đến vụ việc tranh chấp, đến 
việc vận dụng pháp luật để giải quyết tranh 
chấp; cũng như hậu quả sẽ xảy ra nếu các 
bên tranh chấp không thực hiện thỏa thuận. 
Vì vậy, việc phổ biến, giáo dục pháp luật 
thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở rất 

phù hợp với đối tượng và có hiệu quả.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật 
thông qua hoạt động hoà giải góp phần giữ 
gìn tình làng, nghĩa xóm; ngăn ngừa mầm 
mống phát sinh tội phạm hình sự; hạn chế 
đơn thư khiếu kiện của dân; tiết kiệm công 
sức, tiền bạc của Nhà nước và nhân dân; 
củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân 
vào chủ trương, đường lối, chính sách của 
đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn kỷ 
cương xã hội, tạo lập môi trường thuận lợi 
để phát triển sản xuất, phát huy dân chủ và 
thực hiện công bằng xã hội ở cơ sở.

3. Để nâng cao hiệu quả phổ biến giáo 
dục pháp luật trong công tác hoà giải ở cơ 
sở cần phải thực hiện những giải pháp gì?

 - Cần thường xuyên bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật cho đội ngũ hoà giải viên. 
Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
có thể tổ chức định kỳ mỗi năm ít nhất 1 lần, 
hoặc tổ chức theo chuyên đề để cập nhập 
kịp thời những văn bản pháp luật mới vừa 
được thông qua, các văn bản pháp luật này 
liên quan chặt chẽ đến đời sống nhân dân 
địa phương. 

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, 
hội thi hoà giải viên giỏi, tuyên truyền viên 
pháp luật giỏi với những nội dung phong 

phú, đa dạng và sinh động.

thông qua hòa giải 
ở cơ sở
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