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UBND HUYỆN GÒ DẦU 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT 

Số:          /KH-HĐPH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

Gò Dầu, ngày 10 tháng 3 năm 2020   

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi" huyện Gò Dầu 

lần thứ IV năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 332 /KH-HĐPH ngày 20 tháng 02 năm 2020 của 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh, Kế hoạch số     

160/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Gò 

Dầu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Gò Dầu, 

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Gò Dầu ban hành 

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi" huyện Gò Dầu lần thứ IV năm 

2020 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa, 

tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Giúp các hòa giải viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hòa 

giải, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa 

giải viên; biểu dương, khen thưởng những điển hình xuất sắc trong hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên phạm vi toàn huyện. 

- Nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở, huy động 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác này.  

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; giữ gìn 

tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh 

phong trào xây dựng gia đình, ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn huyện. 

- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2020. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phát huy 

tính chủ động, sáng tạo của người dự thi; tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu 
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hút được sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn huyện. 

- Gắn Hội thi với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy 

định của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong việc phát động, tổ chức 

Hội thi.  

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI 

1. Đối tượng tham gia Hội thi 

- Hòa giải viên được bầu và công nhận theo quy định của Luật hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn huyện Gò Dầu. 

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia dự thi. 

2. Hình thức thi 

- Tổ chức thi theo hình thức sân khấu hóa.  

- Có 09 đội thi tham gia Hội thi cấp huyện (mỗi xã, thị trấn thành lập 01 đội 

thi).  

- Mỗi đội thi có 05 thành viên. 

3. Nội dung thi, bao gồm 04 phần thi 

a. Phần thi tự giới thiệu  

- Cách thức thi:  

+ Các đội có thể sử dụng các hình thức như: tiểu phẩm, thơ ca, hò vè, cải 

lương, kịch… để thể hiện phần thi này. 

+ Khuyến khích sử dụng pano, tranh ảnh, các công cụ khác để minh họa. 

- Nội dung: Giới thiệu về đặc điểm, tình hình công tác hòa giải của địa 

phương; giới thiệu về đội thi và các thành viên của đội thi… 

- Thời gian: Không quá 05 phút/ 01 đội. 

b. Phần thi trắc nghiệm  

- Cách thức thi:  

+ Có 09 đội thi được chia thành 03 đợt, mỗi đợt có 03 đội thi. 

+ Ở mỗi đợt thi, có 05 câu hỏi trắc nghiệm dành cho cả 03 đội thi.  

+ Sau khi nghe câu hỏi và các phương án trả lời, các đội thi giơ bảng trả lời 

phương án mình chọn. 

- Nội dung thi: 

+ Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định 

trong Hiến pháp năm 2013. 

+ Các quy định của pháp luật thường được vận dụng trong hoạt động hòa 

giải ở cơ sở thuộc các lĩnh vực như: Dân sự (quyền nhân thân, quyền sở hữu, 

nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất); hôn nhân và gia 

đình; bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình; đất đai; xây dựng; bảo vệ 

môi trường; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội… 

- Ban Tổ chức gửi trước câu hỏi thi trắc nghiệm (không gửi đáp án) để các 

đội chuẩn bị. 

c. Phần thi xử lý tình huống 

- Cách thức thi: 

+ Đội thi bốc thăm tình huống do Ban Tổ chức đưa ra và vận dụng kinh 

nghiệm hòa giải, kiến thức về đạo đức, xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp, quy 

ước khu dân cư/ấp văn hóa, luật tục và các quy định của pháp luật để đưa ra 

phương án hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp đó. 

+ Thành viên trong đội có quyền bổ sung ý kiến cho đội mình. 

+ Thời gian xử lý tình huống: Không quá 10 phút/ 01 đội. 

- Nội dung xử lý: Những mâu thuẫn giữa các bên do khác nhau về quan 

niệm sống, lối sống, các tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự (như tranh chấp 

về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng 

đất); tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình (như tranh chấp phát 

sinh từ quan hệ giữa vợ và chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con; quan hệ giữa ông 

bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa anh, chị, em và giữa các thành viên khác 

trong gia đình; cấp dưỡng, xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; ly hôn)… do 

Ban Tổ chức Hội thi đưa ra. 

- Ban Tổ chức gửi trước các tình huống (không gửi đáp án) để các đội 

chuẩn bị. 

d. Phần thi diễn tiểu phẩm 

- Từ những vụ, việc thực tế ở địa phương đã được hòa giải thành công, đội 

thi xây dựng kịch bản tiểu phẩm và diễn trên sân khấu, có thể biểu diễn dưới 

hình thức kịch nói hoặc cải lương. 

- Thời gian: Không quá 20 phút/ 01 đội. 

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Hội thi được tổ chức ở 02 cấp: huyện, xã. 

1. Cấp xã 

- Việc tổ chức thi ở cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương. Đối với xã, phường, thị trấn không có điều 
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kiện tổ chức Hội thi thì có thể lựa chọn đội thi của địa phương mình để dự thi ở 

cấp huyện. 

- Thời gian tổ chức Hội thi: Trong Quý II năm 2020. 

2. Cấp huyện 

- Hội thi ở cấp huyện được tổ chức trên cơ sở các đội thi của các xã, thị trấn 

lựa chọn hoặc đạt giải ở Hội thi cấp xã cử tham dự. 

- Thời gian tổ chức Hội thi cấp huyện: Trong quý III năm 2020.  

*Ghi chú: Đội thi đạt giải nhất của huyện tham gia Hội thi ở cấp tỉnh. Dự 

kiến trong quý IV năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

- Giao Phòng Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành tham 

mưu Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức thành công 

Hội thi ở cấp huyện. 

- Phòng Tư pháp hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn căn cứ vào 

điều kiện thực tế của địa phương tổ chức Hội thi ở cấp cơ sở hoặc lựa chọn đội 

thi để tham dự Hội thi cấp huyện.  

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã tham mưu UBND xã tổ chức Hội thi (tuỳ 

tình hình địa phương) và gửi danh sách đội thi về huyện. 

2. Kinh phí tổ chức Hội thi 

- Kinh phí tổ chức Hội thi ở cấp huyện được sử dụng trong nguồn kinh phí 

cấp cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở năm 2020 của 

Phòng Tư pháp. 

- Kinh phí tổ chức Hội thi cấp xã được thực hiện từ nguồn ngân sách địa 

phương. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Gò Dầu 

lần thứ IV năm 2020 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề mới sẽ kịp thời bổ sung thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                                             TM. HỘI ĐỒNG 

- Sở Tư pháp;                               CHỦ TỊCH 
- TT.TU, HĐND, UBND huyện;      

- UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành là thành viên HĐ; 

- UBND các xã, thị trấn;     

- Lưu: VT, PTP                                                     

 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

     


		2020-03-18T03:22:36+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-03-18T03:51:46+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




