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V Y triển khai thi hành Luật Hòa giải đối 
thoại tại Tòa án

ĐẳkLắk, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và
thành phố Buôn Ma Thuột;

Đe chuẩn bị cho việc triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án ^  

theo 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 tối cao về việc triển khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chánh án Tòa án nhân 

dân các huyện, Tx. Buôn Hồ và Tp. Buôn Ma Thuột thực hiện các công việc sau:

1. Niêm yết Thông báo nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên tại Trụ sở đơn vị 

trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo, niêm yết (thời hạn 

niêm yết chậm nhất vào ngày 09/12/2020)

2. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên

- Người có đủ điều kiện theo thông báo nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên 

nộp hô sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án nơi họ có nguyện vọng làm 

Hòa giải viên.

- Tòa án nhân dân nơi nhận hồ sơ kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ các 

giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 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, bổ 

nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ hòa giải 
viên.
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Đổi với các trường hợp bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

hòa giải, đối thoại thì lập danh sách cử đi bồi dường gửi Tòa án nhân dân tỉnh để 

tông họp báo cáo Tòa án nhân dân tối cao.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 09/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020.

Ngay sau khi kết thúc tiếp nhận hồ sơ, các đơn vị tập họp ngay hồ sơ, lập

danh sách (theo mẫu) và gửi về phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen^

thường, Tòa án nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 28/12/2020. x'.X^\TA
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. A ) ir|

CHÁNH ÁN i:' 7 "Nơi nhận:
-  Như trên (để thực hiện);

- Lãnh đạo TAND tinh;
- Lưu VT, TCCB.TT&TĐKT.
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