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Thực hiện Văn bản số 1333/BTP- PBGDPL ngày 20/4/2018 của Bộ Tư pháp 

về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý 

các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, 

Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:  

1. Về công tác hòa giải cơ sở 

1.1. Tăng cường thông tin, truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; 

về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở nhằm thay đổi nhận thức, hành vi 

của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về bạo lực gia đình, nhất là bạo lực 

gia đình đối với phụ nữ và nâng cao tính chủ động sử dụng biện pháp hòa giải ở 

cơ sở khi xảy ra bạo lực gia đình. 

1.2. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình, kỹ năng hòa giải các vụ bạo lực gia đình, nhất là bạo lực gia 

đình đối với phụ nữ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đảm bảo việc hòa giải các 

vụ bạo lực gia đình được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không xâm 

phạm các quyền cơ bản của con người, phụ nữ và trẻ em. 

1.3. Chỉ đạo UBND cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong 

việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ hoà giải thực hiện hoà giải các 

vụ bạo lực gia đình, nhất là các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ. 

1.4. Thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hòa 

giải ở cơ sở; thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo 

lực gia đình đối với phụ nữ từ năm 2014 đến hết năm 2018, trong đó tập trung 

vào các nội dung:  

- Tình hình, kết quả phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ. 

- Số vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ được hòa giải ở cơ sở và kết quả 

hòa giải các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ; bài học kinh nghiệm qua thực tế 

triển khai thực hiện. 



- Tác động (tích cực, tiêu cực) của công tác hòa giải ở cơ sở trong quá trình 

hòa giải các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ.  

- Đánh giá mức độ phù hợp và những tồn tại, hạn chế liên quan đến thể chế, 

chính sách pháp luật từ thực hiến triển khai công tác hòa giải các vụ việc bạo lực 

gia đình đối với phụ nữ; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng biện 

pháp hòa giải ở cơ sở đối với các vụ việc bạo lực gia đình đối với phụ nữ. 

2. Về xây dựng và thực hiện quy ước cơ sở 

Thực hiện rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung 

hương ước, quy ước trên địa bàn; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, hạn chế, loại bỏ 

các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tốt đẹp, không bảo đảm bình 

đẳng giới và phân biệt đối xử với phụ nữ trong các bản quy ước ở cơ sở.  

Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở 

trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ; kết quả rà soát, loại bỏ nội 

dung có biểu hiện phân biệt đối xử với phụ nữ, không bảo đảm bình đẳng giới, trái 

pháp luật, trái phong tục tập quán tốt đẹp trong quy ước cơ sở tại địa phương, đề 

nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 16/11/2018 để tổng hợp, báo cáo theo quy 

định. 

Sở Tư pháp đăng tải Văn bản số 1333/BTP- PBGDPL ngày 20/4/2018 của 

Bộ Tư pháp trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: 

tuphaptuyenquang.gov.vn (mục Phổ biến, giáo dục pháp luật/hòa giải ở cơ sở), 

trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm phối hợp, chỉ đạo thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi về Sở Tư pháp (qua Phòng 

Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 0207.3 814. 482)./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Như kính gửi (chỉ đạo thực hiện); 

- Giám đốc Sở;  

- Website Sở Tư pháp (đăng tải); 

- Lưu VT - PBGDPL (Hòa 02). 
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