
Chương trình Quyết định Kế hoạch
Công văn/ 

Hướng dẫn
Văn bản khác

1 Cấp tỉnh 1 4 4 15 5 29

2 Cấp huyện, cấp xã 1 18 44 46 109

3 Toàn tỉnh 2 22 48 61 5 138

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án

STT Cơ quan, đơn vị Tổng cộng

Các Văn bản



Tổng số
Số lượng được tập 

huấn, bồi dưỡng

Số lượng được cấp phát 

tài liệu

Số người đã thực hiện 

tập huấn cho Tập huấn 

viên cấp huyện

Số người đã thực hiện 

bồi dưỡng cho hòa giải 

viên ở cơ sở (nếu có)

Tổng số
Số lượng được tập 

huấn, bồi dưỡng

Số lượng được cấp phát 

tài liệu

Số người đã thực hiện 

bồi dưỡng cho hòa giải 

viên ở cơ sở

2019

2020 5 5 5 5 5 33 33 33 33

2021 5 5 5 5 5 31 31 31 31

2022 5 5 5 5 5 33 33 33 33

Số liệu về tập huấn viên và kết quả hoạt động của tập huấn viên

Năm

Tập huấn viên cấp tỉnh Tập huấn viên cấp huyện



Số tổ hòa giải Số lượng hòa giải viên
Số hòa giải viên được cấp 

phát tài liệu

Số hòa giải viên được tập 

huấn, bồi dưỡng

Tổng số vụ, việc tiến 

hành hòa giải
Số vụ, việc hòa giải thành

Số vụ, việc hòa giải 

không thành

Số vụ, việc được Tòa án ra 

quyết định công nhận

2019                          1.757                             10.668                              10.376                                 9.087                          5.090                                    4.499                             591 

2020                          1.745                             10.686                              10.036                                 7.781                          5.506                                    4.751                             755 

2021                          1.715                             10.578                                9.974                                 7.294                          5.409                                    4.734                             675 

2022                          1.733                             10.592                                8.516                                 6.557                          2.715                                    2.381                             333                                          1 

Toàn tỉnh                          6.950                             42.524                              38.902                               30.924                        18.720                                  16.365                          2.354                                          1 

Số liệu về hòa giải viên ở cơ sở và kết quả hoạt động hòa giải

Hòa giải viên Kết quả hòa giải

Năm



Hình thức tổ chức Số cuộc tập huấn Số lượt tham dự Hình thức tổ chức Số cuộc Số lượt tham dự Cho tập huấn viên Cho hòa giải viên

2019                                 1                           6                   95                          7.400                               22                               5.039 

2020                                 1                           6                 103                          8.619                               22                               6.192 

2021                                 1                           6                   93                          5.705                               22                               5.067 

2022                                 1                           6                   58                          4.899                               22                               3.355 

Toàn tỉnh                                 4                         24                                -                   349                        26.623                               88                             19.653 

Tổ chức Hội thi, tập huấn, bồi 

dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hoà giải 

ở cơ sở; mỗi cán bộ không chuyên 

trách ở thôn, xóm, TDP là một 

hoà giải viên

Lồng ghép với tuyên 

truyền pháp luật và tập 

huấn

 Hội nghị tập huấn, 

lồng ghép với tuyên 

truyền pháp luật 

Số liệu về kết quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước

Năm
Mô hình tổ hòa giải hiệu quả tại 

địa phương

Tổ chức nâng cao năng lực cho tập huấn viên cấp huyện Tổ chức nâng cao năng lực cho hòa giải viên
Biên soạn, phát hành tài liệu bồi dưỡng 

nghiệp vụ; tài liệu hỗ trợ, tham khảo



Nguồn ngân sách Nhà nước Nguồn khác

2019                                      3.611.012.000 

2020                                      3.598.346.000 

2021                                      3.689.295.000 

2022                                      3.009.455.000 

Toàn tỉnh                                    13.908.108.000                                  -   

Kinh phí thực hiện Đề án

Năm
Kinh phí thực hiện Đề án
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