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Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.            

 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ- HĐND ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tuyên Quang (viết tắt là Nghị quyết số 02/NQ- 

HĐND), Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi), thực hiện các 

nội dung:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiện toàn về tổ chức Tổ hòa giải ở cơ 

sở phù hợp với Nghị quyết số 02/NQ- HĐND, như sau:  

1.1. Đối với các thôn, tổ dân phố được sáp nhập theo Nghị quyết số 02/NQ- 

HĐND , thực hiện việc kiện toàn về tổ chức tổ hòa giải theo đúng trình tự, thủ tục 

quy định tại Điều 8 Luật Hòa giải ở cơ sở, đảm bảo các điều kiện quy định tại 

Điều 7, khoản 1, Điều 12 và Điều 14 Luật Hòa giải ở cơ sở.  

1.2. Đối với các thôn, tổ dân phố được đổi tên theo Nghị quyết số 02/NQ- 

HĐND, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định việc đổi tên Tổ hòa 

giải cho phù hợp với Nghị quyết số 02/NQ- HĐND.   

1.3. Thời gian thực hiện: xong trước tháng 11/2019, báo cáo kết quả thực 

hiện của các đơn vị gửi về Sở Tư pháp cùng với Báo cáo kết quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2019 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của 

Mặt trận phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc kiện toàn Tổ hòa 

giải theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị 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 02073 814 482)./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như kính gửi (p/h thực hiện);  

- Lưu VT- PBGDPL (Hòa) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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