
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:     /UBND-TNMT 

V/v thực hiện thủ tục hòa giải; 

giải quyết tranh chấp đất đai 

tại các xã, thị trấn 

          Hữu Lũng, ngày      tháng 4 năm 2022 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 

 

Thực hiện Công văn số 557/STNMT-TTr ngày 23/3/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về thực hiện thủ tục hòa giải, giải quyết 

tranh chấp đất đai, trong đó có đánh giá thời gian qua Sở Tài nguyên và Mô i 

trường tỉnh Lạng Sơn đi thẩm tra, xác minh một số vụ việc công dân có khiếu 

nại kết quả giải quyết tranh chấp đất đai. Qua xem xét hồ sơ, thấy rằng việc 

thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp xã còn chưa bảo 

đảm đầy đủ quy trình như: Quyết định thành lập Hội hòa giải tranh chấp đất 

đai của Chủ tịch UBND cấp xã là chưa đúng thẩm quyền (thẩm quyền thành 

lập Hội đồng là của UBND cấp xã); thiếu thành phần Hội đồng hòa giải tranh 

chấp đất đai (chủ yếu là thiếu đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại 

xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất 

đó; đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,…); quá thời gian hòa giải của cấp xã 

(vượt quá 45 ngày làm việc).  

Để chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn 

các xã, thị trấn, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai: Quyết định thành lập 

Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai, thành phần thực hiện theo đúng quy định 

tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ (thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa 

giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; 

tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực 

nông thôn; người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người 

có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng, chức sắc tôn giáo, người 

biết rõ vụ, việc; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, 

thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ 

địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có 

thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh). 
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2. Về trình tự, thủ tục, thời gian hòa giải tranh chấp đất đai: Thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 9 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh 

chấp đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (có 

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 gửi kèm). 

Về mẫu biên bản, hồ sơ thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai: Ngày 

09/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ban hành Hướng dẫn số 

357/HD-STNMT hướng dẫn về mẫu biên bản, hồ sơ thực hiện thủ tục hòa giải 

tranh chấp đất đai quy định tại khoản 3 Điều 9 của Quyết định số 30/2020/QĐ-

UBND ngày 22/6/2020 (có Hướng dẫn số 357/HD-STNMT gửi kèm theo). 

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công chức chuyên môn 

được giao thẩm tra, xác minh vụ việc tranh chấp đất đai đảm bảo nội dung, trình 

tự, thời gian, thành phần hồ sơ theo quy định./. 

              

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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