
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 01 tháng 6 năm 2018

V/v tuyên truyền về công tác hòa giải cơ sở

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2967/UBND-NC ngày 29/3/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hòa giải ở
cơ sở năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền
như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Phổ biến những nội dung chủ yếu của Luật Hòa giải ở cơ sở; Nghị định
số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Xem nội dung các văn bản tại
địa chỉ:

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.a
spx?itemid=28722;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-15-
2014-ND-CP-huong-dan-Luat-hoa-giai-o-co-so-222033.aspx;

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong việc
giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong cộng
đồng dân cư, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã
hội, tạo nên sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; vận
động, khuyến khích người dân tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

- Giới thiệu các gương điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở; các tổ
hòa giải thực hiện xuất sắc công tác hòa giải ở cơ sở.

- Đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả triển khai và công tác kiểm tra
thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản thi hành tại địa phương và trên
địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện

Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Tư pháp (VBĐT);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VBĐT);
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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