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Ảnh: Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR)
Tài liệu nghiên cứu này được biên soạn với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu. Các nội dung
trong tài liệu này, kể cả các khuyến nghị và đề xuất là của nhóm nghiên cứu, không nhất thiết
phản ánh quan điểm của Liên minh châu Âu, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Ban Thư ký Quỹ JIFF,
VIJUSAP, cũng như bất kỳ cơ quan nào khác.

“Hòa giải ở cơ sở tạo cơ hội cho tất
cả người dân, bao gồm cả nhóm
yếu thế được tiếp cận bình đẳng về
pháp luật. Nếu được thực hiện tốt
và thực hiện đúng nguyên tắc thì
hòa giải ở cơ sở sẽ góp phần bảo vệ
quyền và lợi ích của công dân, đặc
biệt là các nhóm yếu thế.
Tuy nhiên, do những bất cập về
hướng dẫn thực hiện và năng lực
của hòa giải viên nên khi thực hiện
các vụ hòa giải họ có thể làm sai
nguyên tắc, áp dụng hòa giải ở cơ
sở vào cả những phạm vi không
được hòa giải, hoặc chưa áp dụng
được các quy định của pháp luật
vào hòa giải mà chủ yếu dựa trên
hương ước, quy ước của cộng đồng
và kinh nghiệm của bản thân nên
đôi khi vô tình dẫn tới sự bất lợi cho
các nhóm yếu thế.”
Trung tâm Kiến thức Bản địa và
Phát triển (CIRD), triển khai sáng kiến
của Quỹ JIFF tại Quảng Bình
Tại Việt Nam, giảng hòa hay hòa giải trong cộng
đồng có truyền thống lâu đời, để các bên có
bất đồng tự thỏa thuận và đồng thuận chấm
dứt tranh chấp, nối lại mối quan hệ đoàn kết,
tương thân, tương ái. Cùng với sự phát triển
của xã hội, hòa giải ở cơ sở (HGCS) tiếp tục
đóng vai trò rất quan trọng trong giải quyết
vướng mắc, bất đồng mới phát sinh hoặc vi
phạm pháp luật nhỏ tại cộng đồng, tránh phải
khiếu kiện ra cơ quan nhà nước hoặc tòa án,
giúp bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế, đặc
biệt là phụ nữ trong các vụ việc liên quan đến
bình đẳng giới và bạo lực gia đình.
Nhằm tạo cơ sở pháp lý giải quyết mẫu thuẫn,
tranh chấp nhỏ, Luật Hòa giải ở cơ sở đã được
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua vào tháng 06/2013 và có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Sau 05 năm
triển khai, công tác HGCS đã đạt được một số
thành công trong quá trình thực hiện truyền

thông, phổ biến luật đến khu dân cư, nâng
cao năng lực, kiện toàn tổ chức và thực hiện
HGCS, giải quyết rất nhiều mâu thuẫn và tranh
chấp tại cộng đồng, góp phần đảm bảo an
ninh trật tự xã hội, quyền và lợi ích của người
dân. Theo Báo cáo số 265/BC-BTP của Bộ Tư
pháp, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có
107.074 tổ hòa giải được thành lập tại thôn,
tổ dân phố với 650.366 hòa giải viên. Trong 05
năm (2014-2018) các tổ hòa giải ở cơ sở trên
cả nước đã tiến hành hòa giải 759.118 vụ,
việc; trong đó hòa giải thành 611.817 vụ, việc;
đạt tỷ lệ 80,6%.
Tuy nhiên, việc triển khai công tác HGCS vẫn
đang gặp nhiều khó khăn và hiệu quả hòa giải
trên thực tế thấp hơn so với kỳ vọng. Nhiều vụ,
việc trên địa bàn thực hiện dự án của Quỹ Thúc
đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) dù đã được hòa
giải nhưng các bên liên quan vẫn chỉ “bằng
mặt nhưng chưa bằng lòng” và các nhóm đối
tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ vẫn phải
chịu thiệt thòi với suy nghĩ “nhịn để cho yên.” Ở
nhiều gia đình, cộng đồng sau những lần hòa
giải, bất đồng vẫn âm ỉ tiếp diễn.
Để góp phần nhận diện những tồn tại, vướng
mắc trong chính sách, pháp luật và thực thi
HGCS, Ban Thư ký Quỹ JIFF đã phối hợp với Hội
Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam
(VIJUSAP) và 14 đơn vị nhận tài trợ (ĐVNTT)
lần thứ nhất của Quỹ JIFF, thực hiện nghiên
cứu này. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp
tiếp cận từ thực tiễn cơ sở kết hợp với khung
phân tích chính sách để nhận diện vấn đề
và đưa ra các đề xuất cải thiện. Nghiên cứu
đã tiến hành khảo sát bảng hỏi với 182 cán
bộ HGCS và 18 người dân tại 12 xã thuộc 06
huyện của các tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Quảng
Bình, và Đồng Tháp nằm trong địa bàn của Quỹ
JIFF. Đồng thời nghiên cứu cũng đã thực hiện
06 cuộc thảo luận nhóm với cán bộ HGCS và
thực hiện 20 cuộc phỏng vấn sâu với cán bộ
HGCS và người dân tại 06 xã ở các tỉnh nêu
trên. Để đưa ra các khuyến nghị, nghiên cứu
cũng tham vấn kinh nghiệm và thực tế triển
khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý và HGCS của
14 ĐVNTT lần thứ nhất.
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Kết quả cho thấy, tất cả những người được
phỏng vấn đều đánh giá cao tầm quan trọng
của công tác HGCS. Luật HGCS năm 2013 được
ban hành trên cơ sở thiết kế chặt chẽ và đã
được hướng dẫn thực hiện tại Nghị định số
15/NĐ-CP năm 2014 thể hiện một bước tiến
lớn trong hoàn thiện hệ thống chính sách và
pháp luật về HGCS ở Việt Nam. Tuy nhiên, một
số chính sách cụ thể trong Luật và hướng dẫn
của Nghị định vẫn chưa phù hợp với thực tiễn
nên chưa có tác dụng tối đa trong việc hỗ trợ
cho cán bộ HGCS thực hiện hòa giải tại cộng
đồng. Những hạn chế này bao gồm:

•

Có sự “lệch pha” giữa bản chất của công
việc hòa giải ở cơ sở và các quy định về
trình tự, thủ tục thực hiện HGCS ở trong
Luật và các văn bản hướng dẫn. Theo
đó, việc thực hiện HGCS trên thực tế cần
được tiến hành một cách tự nhiên, khéo
léo trên cơ sở “thấu tình, đạt lý” và giữ thể
diện cho các bên. Tuy nhiên, Luật và các
văn bản hướng dẫn lại quy định trình tự
thực hiện khá cứng nhắc, dẫn đến nhiều
người có tranh chấp, bất đồng nhưng
không báo cáo sự việc và không muốn
thực hiện hòa giải.

•

Các quy định về nguyên tắc hòa giải trong
Luật Hòa giải ở cơ sở dù rất đúng, nhưng
do ghép quá nhiều nguyên tắc trong một
điểm nên chưa dễ hiểu và dễ nhớ. Vì thế,
phần lớn các cán bộ HGCS chưa nắm được
các nguyên tắc này khi thực hiện công
việc HGCS.

•

Phạm vi hòa giải do Luật quy định rất
khó để nắm bắt, Nghị định 15 cụ thể hóa
nhưng dẫn chiếu nhiều quy định của Bộ
Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng Hình sự,
trong khi các Bộ luật này đã sửa đổi, bổ
sung và không còn đúng như dẫn chiếu.
Hòa giải viên gần như không nắm được
nội dung cụ thể về phạm vi hòa giải, các
vụ/việc nào được hòa giải và không được
hòa giải.

2

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

•

Các quy định về lập Biên bản hòa giải; hỗ
trợ kinh phí theo vụ, việc; ghi Sổ thụ lý vụ,
việc; và giám sát kết quả vụ, việc sau khi
hòa giải thành còn cứng nhắc, chưa theo
sát với thực tiễn của hoạt động HGCS; dẫn
tới Hòa giải viên (i) chưa được hỗ trợ và
nhận kinh phí đầy đủ từ các vụ HGCS thành
công thực sự và (ii) chưa giám sát và xử lý
tốt các vụ HGCS nghiêm trọng, phức tạp,
các vụ mà các bên chưa thực hiện cam
kết, nguy hại tới nhóm yếu thế, đặc biệt là
phụ nữ và trẻ em.
Quá trình triển khai, tổ chức
thực hiện luật HGCS cũng còn
nhiều hạn chế:

•

Tiến trình bầu Hòa giải viên và tổ trưởng tổ
hòa giải theo pháp luật hiện hành có tính
dân chủ cao nhưng lại không được vận
dụng hiệu quả. Chính quyền địa phương
thường hợp lý hóa điều kiện bỏ phiếu
bằng cách thông qua danh sách Hòa giải
viên tại các cuộc họp của thôn xóm. Tại
các địa bàn, chưa đến một nửa người dân
được hỏi, trả lời họ hoặc đại diện gia đình
đã tham gia bỏ phiếu bầu Hòa giải viên.

•

Điều kiện tiến hành hòa giải với hình thức
Hòa giải viên chủ động thực hiện hòa giải
khi chứng kiến hoặc biết vụ, việc là rất hữu
ích. Tuy nhiên, trên thực tế Hòa giải viên
gặp nhiều khó khăn trong quá trình chủ
động hòa giải/ giảng hòa, chủ yếu đến từ
cản trở trong nội bộ gia tộc và người dân
thuộc đối tượng cần được hòa giải.

•

Do hạn chế về nhân lực và kinh phí nên phần
lớn Hòa giải viên là người được cử (hoặc bầu
một cách hình thức) từ các đoàn thể chính
trị-xã hội, dẫn đến việc thường xuyên thay
đổi thành viên hòa giải do những người
này làm việc theo nhiệm kỳ hoặc thay đổi
vị trí công tác. Những người được thay thế
thường chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm
để thực hiện các vụ việc HGCS.

Ảnh: Trịnh Thông Hải - Oxfam

•

•

Tính cân bằng về giới, sự đa dạng và dân
chủ trong tổ hòa giải chưa được đảm bảo.
Thành viên tổ hòa giải chủ yếu là trưởng
hoặc thành viên cốt cán của các chi hội
trực thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội
và thường là nam giới. Sự mất cân bằng
này khiến các vụ liên quan tới bạo lực
giới, bạo lực gia đình chưa thể giải quyết
triệt để. Hoạt động sinh hoạt của tổ hòa
giải thường lỏng lẻo, rời rạc, ít có thảo
luận, trao đổi kinh nghiệm; chỉ gặp nhau
rất ngắn khi trực tiếp giải quyết vụ, việc.
Ngoài sự tham gia trực tiếp của tổ hòa
giải cơ sở ở cấp thôn bản, công tác HGCS
liên quan nhiều đến sự tham gia, hướng
dẫn của cán bộ cấp xã. Tuy nhiên, năng
lực cán bộ cấp xã liên quan còn hạn chế,

chưa hiểu hết tầm quan trọng của HGCS
và chưa nắm vững các quy định của luật
pháp dẫn đến việc HGCS còn mang tính
hình thức, hiệu quả thấp.

•

Các hoạt động tập huấn, nâng cao năng
lực quá ngắn (thường chỉ 1 ngày) và chưa
bao phủ hết cán bộ HGCS. Cán bộ HGCS sau
khi đi tập huấn vẫn còn lúng túng, chưa
nắm được nguyên tắc, phạm vi, trình tự và
kỹ năng thực hiện công việc HGCS.

•

Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,
nghiệp vụ HGCS cho Hòa giải viên trong
quá trình tập huấn hòa giải thường quá
nhiều, và còn sử dụng ngôn ngữ phức
tạp, chưa phù hợp với mặt bằng trình độ
của cán bộ HGCS tại cộng đồng.
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Một số rào cản lớn khác từ
phía cộng đồng và người dân
bao gồm:

•

Việc áp dụng các phong tục, tập quán,
hương ước của cộng đồng, và quan hệ họ
hàng, dòng tộc ở địa phương trong HGCS là
rất quan trọng. Tuy nhiên, ở một số trường
hợp các quy ước này lại đi ngược với quy
định của luật pháp, do đó làm cản trở quá
trình thực thi pháp luật ở địa phương.

•

Việc người dân chưa hiểu biết, không
quan tâm, hoặc hiểu biết rất hạn chế về
HGCS khiến quá trình thực hiện HGCS gặp
nhiều khó khăn. Các bên liên quan đến
hòa giải thường ngại va chạm và không
dám công khai những bất đồng của
mình. Do đó, nhiều vấn đề khi được phát
hiện thì lại vượt quá giới hạn xử lý của
công tác HGCS.

Tại địa bàn thực hiện các sáng kiến của Quỹ
JIFF, sự tham gia đa dạng của các tổ chức
xã hội, phối hợp với các hình thức tổ chức
tại cộng đồng, như mạng lưới hỗ trợ pháp lý
ở huyện Lệ Thủy; câu lạc bộ gia đình và pháp
luật huyện Minh Hóa, Quảng Bình; nhóm cộng
đồng nòng cốt tại huyện Lạc Sơn; tổ liên gia
tại Mai Châu, Hòa Bình… đã hỗ trợ tích cực
quá trình truyền thông, phổ biến pháp luật;
bám sát dân, trở thành các chủ thể giảng
hòa, phòng ngừa và giải quyết nhiều vụ, việc
mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ, góp phần bảo vệ
quyền công dân cho nhóm yếu thế tại cộng
đồng. Những kinh nghiệm này cũng đã và
đang đóng góp tích cực cho công tác HGCS
ở địa phương và quá trình sửa đổi pháp luật
nhằm sát hơn với thực tiễn.
Trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện tại một số
dự án, nhóm nghiên cứu xin đưa ra một số đề
xuất nhằm bổ sung chính sách và hướng tới
hỗ trợ tổ chức thực hiện HGCS trên thực tế
ngày càng hiệu quả hơn, góp phần nâng cao
nhận thức pháp luật của người dân và nâng
cao năng lực của cán bộ HGCS, bảo vệ quyền
công dân như sau:
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•

Đề nghị rà soát, điều chỉnh các điều luật,
các hướng dẫn thực hiện còn cứng nhắc,
rườm rà và phức tạp (ví dụ về nguyên tắc,
phạm vi hòa giải…) dẫn tới việc người dân
không muốn thực hiện HGCS và cán bộ
HGCS không hiểu, không thực hiện đúng.

•

Sửa đổi các điều luật còn mang tính hình
thức về cơ cấu tổ hòa giải, điều chỉnh
phù hợp vai trò của Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức
xã hội khác trong quá trình thành lập tổ
hòa giải, nhằm đa dạng hóa hình thức tổ
hòa giải và khuyến khích sự tham gia của
nhiều bên vào HGCS.

•

Sửa đổi, đơn giản hóa quy trình (biên
bản hòa giải, sổ thụ lý…) phù hợp hơn với
thực tiễn, dễ vận dụng, vừa tạo động lực
khuyến khích, vừa hỗ trợ tài chính Hòa giải
viên thực hiện hòa giải, vừa có thể giám
sát các vụ, việc nghiêm trọng sau HGCS.

•

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đơn giản
và phương pháp tập huấn Hòa giải viên
phù hợp với trình độ và năng lực, cách
thức tổ chức tập huấn ngay tại cộng đồng
và xã.
Về đề xuất trong tổ chức
thực hiện:

•

Cần tổ chức lại công tác HGCS ở địa
phương thông qua tăng cường tính dân
chủ trong thành lập tổ hòa giải, đẩy mạnh
sự tham gia của nữ giới trong công tác
HGCS, quan tâm hỗ trợ các nhóm cộng
đồng gặp nhiều khó khăn, nhóm người
cao tuổi, phụ nữ và trẻ em được tham gia
đưa ra tiếng nói khi thực hiện HGCS.

•

Khuyến khích mở rộng hơn cho người dân,
nhóm cộng đồng và các tổ chức xã hội
cùng tham gia tổ hòa giải, trở thành chủ
thể hòa giải, theo hai hướng (i) đa dạng
hóa thành viên của tổ hòa giải; và (ii) đa
dạng hóa hình thức, cấu trúc của tổ hòa
giải, tích cực đưa các nhóm cộng đồng

Ảnh: Trịnh Thông Hải - Oxfam
(ví dụ: câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng,
mạng lưới hỗ trợ pháp lý và tư vấn pháp
luật tại cộng đồng…) cùng thực hiện công
tác hòa giải hoặc gắn liền với tổ hòa giải
nếu như các thành viên này được cộng
đồng bầu ra và đủ năng lực thực hiện hòa
giải, từ đó hỗ trợ bảo vệ quyền công dân,
đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng
đặc biệt khó khăn.

•

•

Đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt, giao
lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ hòa
giải về cách thức áp dụng pháp luật vào
các vụ, việc cụ thể; phối hợp với các bên
liên quan tham gia chia sẻ về kiến thức,
kỹ năng cần thiết gắn liền với vụ, việc.
Đào tạo, tập huấn có sự tham gia cho cán
bộ HGCS dưới nhiều hình thức phù hợp với
nhận thức của họ, đặc biệt ở các vùng
sâu, vùng xa, nơi trình độ, nhận thức của
các thành viên tổ hòa giải còn hạn chế.
Trong quá trình tập huấn, cần đơn giản
hóa tài liệu cho phù hợp với trình độ đối
tượng Hòa giải viên. Nội dung tập huấn
cần tách thành hai mảng: (i) tập huấn,
nâng cao nhận thức cho cán bộ về bản

thân hoạt động HGCS, bao gồm các kỹ
năng cho HGCS; và (ii) nâng cao kiến thức
pháp luật có liên quan đến phạm vi và lĩnh
vực hòa giải.

•

Đa dạng hóa những phương pháp truyền
thông, phổ biến chính sách pháp luật
sát với thực tiễn, phù hợp tới người dân,
chú trọng tới hình thức sinh hoạt nhóm,
truyền thông qua các đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức xã hội khác.

Các tổ chức xã hội cũng cần tích cực tham
gia trên nhiều phương diện khác nhau để
nâng cao chất lượng HGCS, hỗ trợ tiếp cận
pháp lý cho người dân, đặc biệt là cho các
nhóm yếu thế trong xã hội. Những đóng góp
của các tổ chức xã hội có thể đa dạng, dưới
nhiều lĩnh vực khác nhau, từ (i) thực hiện các
sáng kiến đa dạng hình thức, cách thức và
tổ chức giảng hòa, hòa giải, giải quyết mâu
thuẫn sát với cộng đồng; (ii) nâng cao năng
lực cho Hòa giải viên; (iii) nâng cao nhận
thức cho người dân và cộng đồng, hướng tới
sống và làm việc theo pháp luật; (iv) kết nối
mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm; và (v) hỗ trợ,
góp ý cho chính sách.
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