
UBND TỈNH TUYÊN QUANG   

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số: 782/STP- XDKTHPL&PBGDPL 

 

V/v kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở  

    

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 9 năm 2020 

 
 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, huyện  

Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang.            

 

Ngày 05/9/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị 

quyết số 34/NQ- HĐND về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện 

Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người 

hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, 

Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân 

phố thuộc thành phố Tuyên Quang (viết tắt là Nghị quyết số 34/NQ- HĐND), 

trong đó sáp nhập 04 tổ dân phố; đổi tên 29 thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn 

Dương, Chiêm Hoá, thành phố Tuyên Quang. Để kịp thời kiện toàn Tổ hoà giải ở 

cơ sở theo đúng quy định, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, Thành 

phố Tuyên Quang (như kính gửi) chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn thực hiện kiện toàn về tổ chức Tổ hòa giải ở cơ sở, như sau:  

1. Đối với các thôn, tổ dân phố được sáp nhập theo Nghị quyết số 34/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 tiêu chuẩn, điều kiện quy 

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

2. Đối với các thôn, tổ dân phố được đổi tên theo Nghị quyết số 34/NQ- 

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

cho phù hợp với Nghị quyết số 34/NQ- HĐND.   

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/10/2020, báo cáo kết quả thực 

hiện cùng với Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, 

gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh (p/hợp); 

- Giám đốc Sở; 
- Như kính gửi (phối hợp chỉ đạo);  

- TTTĐT Sở TP (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL 
  (Hòa) 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
Nguyễn Thị Thược 
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