
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 721 /TA-TCCB. TT&TĐKT Đ ắ k 07 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
về việc tuyển chọn Hòa giải viên

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 687/TANDTC-TCCB ngày 04/11/2020 của 
Tòa án nhân dân tối cao về việc chuẩn bị cho triển khai thi hành Luật hòa giải, đối 
thoại tại Tòa án và Công văn số 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của Tòa án nhân 
dân tôi cao về việc triên khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tòa án nhân dân tỉnh 
Đấk Lắk thông báo tuyển chọn Hòa giải viên, cụ thể như sau:

I. Yêu cầu:

1. Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; Trung thành với Tổ quốc và 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Có năng lực hành vi dân sự 
đầy đu theo quy định của Bộ luật Dân sự; Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu 
trong việc chấp hành pháp luật.

2. Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, 
Kiêm tra viên Viện kiêm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên; 
Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực công tác; Người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng 
dân cư;

3. Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

4. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao 
cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thanh tra viên, Chấp hành viên thi 
hành án dân sự, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao 
cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp.

5. Người thuộc một trong các trường hợp sau thì không được bổ nhiệm làm 
Hòa giải viên: Không đáp ứng các điều kiện trên; đang là cán bộ, công chức, viên 
chức, sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, 
viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công nhân công an.



1. Đơn đề nghị bổ nhiệm (theo Mầu số 11 Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC 
ngày 16/11/2020 của Tòa án nhân dân tố cao quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bô 
nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ hòa giai viên 
-  sau đây gọi tắt là Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC).

2. Sơ yếu lý lịch (theo Mau số 13 Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC )

3. Phiếu lý lịch tư pháp (cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ bô 
nhiệm);

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn má trị 
trong 06 tháng;

5. Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện để được bổ nhiệm làm Hoà giai viên 
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án, gồm 
một trong các giấy tờ sau:

5.1. Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã 
là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên 
Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên;

5.2. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã, đang là luật sư, chuvên 
gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác:

5.3. Xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc có hiếu biết về 
phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

5.4. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo cua 
Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên chính, Thẩm 
tra viên cao cấp, Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành 
viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

6. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo cua 
TAND tối cao cấp theo quy định trừ người đã là Thẩm phán; Thẩm tra viên Tòa án 
ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp; Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên 
chính, Thư ký viên cao cấp; Kiểm sát viên; Thanh tra viên; Chấp hành viên thi hành 
án dân sự,

Căn cứ nhu cầu bổ nhiệm Hòa giải viên, Tòa án nơi nhận hồ sơ đề nghị bổ 
nhiệm Hòa giải viên lựa chọn người có đủ điều kiện đề nghị Chánh án TAND cấp 
tỉnh xem xét, bổ nhiệm.

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Thời gian: Từ ngày 09/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020

Địa điểm: Tòa án nhân dân nơi có nguyện vọng làm Hòa giải viên.



IV. Nhu câu tuyên chọn: 120 Hòa giải viên. Trong đó: Tòa án nhân dân tỉnh 
05 Hòa giải viên, Tòa án nhân dân cấp huyện 115 Hòa giải viên (kèm theo bảng kê 
nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên)

Vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo để các tổ chức, cá nhân
Nơi nhận: CHÁNH ÁN
- Như trên (đê thực hiện);
- Lành đạo TAND tỉnh:
- Lưu VT. TCCB.TT&TĐKT.


