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Kính gửi: Sở Tư pháp Hà Tĩnh 

                                                     

Thực hiện Văn bản số 7315/UBND-NC ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh, 

UBND huyện báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 

100/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp trên địa bàn huyện như sau: 

Tính đến ngày 31/10/2021, trên địa bàn huyện Nghi Xuân có 152 tổ hòa 

giải với 1.161 hòa giải viên. Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, từ năm 2014 đến 

nay tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện tiếp nhận 578 vụ, việc; hòa giải thành 

336 vụ, việc; đang giải quyết 92 vụ việc. Thực tế, trong thời gian qua, mặc dù có 

chủ trương, quy định, hướng dẫn về kinh phí và các điều kiện bảo đảm hoạt động 

của tổ hòa giải và hòa giải viên, nhưng nhìn chung hiện nay vẫn còn nhiều khó 

khăn, hạn chế trong việc hỗ trợ kinh phí, vật chất, bảo đảm các điều kiện cần 

thiết cho hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải ở cơ sở. Điều này ảnh hưởng 

không nhỏ đến hiệu quả hoạt động hòa giải nói chung và đối với hòa giải viên 

nói riêng, đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. 

1. Đánh giá chung về tình hình phân bổ, sử dụng ngân sách dành cho 

công tác hòa giải ở cơ sở 

Mặc dù UBND tỉnh có Văn bản số 259/UBND-NC1 ngày 18/01/2016 thực 

hiện Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, 

phòng Tư pháp tham mưu Văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn bố trí, hỗ trợ 

công tác hòa giải ở cơ sở tuy nhiên đến nay chưa bố trí kinh phí thường xuyên 

phục vụ cho công tác hòa giải, kinh phí hoạt động chủ yếu lấy từ nguồn kinh phí 

cấp cho công tác PBGDPL và công tác tư pháp chung. Việc phân bổ kinh phí 

cho hoạt động hòa giải gặp nhiều khó khăn do đa số UBND các xã, thị trấn chưa 

tự cân đối được ngân sách cho hoạt động hòa giải ở cơ sở nên mới chỉ bảo đảm 

được một phần mức chi theo quy định (kinh phí chi cho việc tổ chức tập huấn, 

biên soạn và phát hành tài liệu). Ở cấp xã bình quân mỗi xã 5.000.000 -

7.000.000 đồng/01 năm; ở cấp huyện từ năm 2014 đến nay mỗi năm ngân sách 

huyện bố trí 90.000.000 đồng-chưa trừ 20% tiết kiệm chi (bao gồm hoạt động 

PBGDPL, xây dựng văn bản QPPL và hòa giải ở cơ sở…). 
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2. Tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy 

định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở và các văn bản hiện hành 

 Để cụ thể hoá Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

số 166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 quy định mức chi thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Nhận 

thấy quy định về nội dung chi, mức chi cơ bản phù hợp với các văn bản QPPL 

hiện hành và thực tiễn hiện nay. 

3. Những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chính sách, quy định 

tài chính dành cho công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó có việc sửa đổi, bổ 

sung Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP 

- Khi hòa giải một vụ việc, nhất là các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp về 

quan hệ hôn nhân, gia đình hay tranh chấp đất đai... hòa giải viên phải mất nhiều 

thời gian, công sức cả về kinh phí để hòa giải các bên, giúp các bên đạt được 

thỏa thuận hòa giải thành. Đặc biệt, đối với những vụ việc phức tạp, khó khăn 

như trường hợp tranh chấp đất đai thì hòa giải không chỉ tiến hành một, hai lần 

mà có thể nhiều lần, có vụ việc phải kéo dài khá lâu mới đạt được kết quả hòa 

giải thành. Trong khi đó Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP chỉ 

quy định một mức chung tối đa 200.000 đồng/vụ, việc việc hoà giải thành mà 

không phân biệt mức độ, tính chất, quy mô phức tạp của mâu thuẫn, tranh chấp 

là chưa phù hợp mà nên sửa đổi theo hướng: Tuỳ điều kiện ngân sách của từng 

địa phương để quyết định cho phù hợp với mức tối đa không quá 1.000.000 

đồng/1 vụ việc hoà giải thành nhằm hỗ trợ, khuyến khích, động viên hòa giải 

viên tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Đề nghị sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật Hòa giải ở cơ sở: 

“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” cho phù hợp 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” để áp dụng thống nhất. 

Vậy, UBND huyện báo cáo để Sở Tư pháp biết, tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh và Bộ Tư pháp./. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP.               
 
  

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            Q. CHỦ TỊCH 
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