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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường hội nhập với các nền 

kinh tế trong khu vực và thế giới thì có rất nhiều vấn đề nảy sinh trong mọi 

lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị 

trường, đã và đang thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng từng 

bước cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, làm cho nhu 

cầu về ăn uống, ở, đi lại, làm việc, vui chơi giải trí, cũng ngày một tăng lên. 

Nền tảng để thực hiện những nhu cầu trên đó chính là đất đai, như vậy, đất đai 

là đối tượng trung tâm của con người, là tài sản vô cùng quý giá là nền tảng 

căn bản để cho con người thực hiện mọi ý đồ. 

Luật Đất đai 1987 ghi nhận: Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý 

giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của nông nghiệp, lâm 

nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn 

phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh 

và quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta tốn bao công sức và xương 

máu mới khai thác, bồi bổ, cải tạo và bảo vệ được vốn đất như ngày nay.  

Luật Đất đai 1993 quy định: Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu 

sản xuất, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn 

phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh 

quốc phòng [19]. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của đất đai đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện tại và tương lai. 

HIến pháp 2013 Điều 54  quy định: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của 

quốc gia, nguồn lực quan trọng phát tri n đất nước, được quản lý theo pháp 

lu t” [20]. Qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đối mới thì nền kinh tế nước 

ta đã thay đổi rõ nét. Để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều vấn 

đề bức thiết cần phải đặt ra, trong đó có vấn đề giải quyết các tranh chấp đất 

đai nói chugn và cấp chính quyền cơ sở nói riêng. Các hoạt động liên quan 
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đến hoạt động giải quyết các tranh chấp đất đai cấp chính quyền cơ sở đã và 

đang trở thành vấn đề cần thiết và cấp bách thể hiện rõ chức năng quản lý của 

Nhà nước đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền đối 

với các hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta hiện nay. 

Có thể nói rằng các tranh chấp đất đai là một hiện tượng xã hội tồn tại 

phổ biến. Hệ lụy của TCĐĐ có những hệ lụy xấu và bản thân của nó là 

nguyên nhân quan trọng nhằm phá vỡ sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, là 

nguy cơ tiềm ẩn sự mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội... Do đó, 

nhằm ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn sự mất ổn định chính trị và duy trì khối đại 

đoàn kết toàn dân, vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai được Đảng và Nhà 

nước ta đặc biệt quan tâm. Trong các đạo luật đất đai đã được ban hành thì 

việc xây dựng một cơ chế và những quy định pháp lý làm hành lang nhằm 

điều chỉnh vấn đề giải quyết TCĐĐ nói chung và hòa giải tại cấp chính 

quyền cơ sở nói riêng rất được quan tâm và chú ý. Và vấn đề triển khai các 

biện pháp hòa giải tại cấp chính quyền cơ sở là một trong những điều kiện 

tiên quyết phải được thực hiện trước thi TAND hoặc UBND cấp huyện cấp 

huyện trở lên giải quyết. Tuy vậy trong những năm trở lại đây thì các tranh 

chấp về đất đai được hòa giải tại cấp chính quyền địa phương phải nhìn nhận 

rằng đã trở nên phổ biến và trở thành một trong những yếu tố quan trọng quá 

trình giải quyết tranh chấp của TAND và UBND cấp trên. 

Những năm trở lại đây thì hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai cấp 

chính quyền cơ sở nói chung và hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở được diễn ra phổ biến và trở thành một yếu tố không thể thiếu 

của nền kinh tế định hướng của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong thời 

gian qua, hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở ở 

nước ta nói chung và tại huyện Đông Anh nói riêng diễn ra với nhiều phức 

tạp. Tình trạng tiến hành hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở tại huyện Đông Anh bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn 
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còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, nghiên cứu 

về đề tài “ Hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở từ thực 

tiễn tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội” là một việc làm cần thiết và 

cấp bách góp phần phát hiện những hạn chế của pháp luật về thủ tục giải 

quyết hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở từ thực tiễn tại 

UBND huyện Đông Anh và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

thi, từ đó hoàn thiện hệ thống pháp luật về vấn đề này, nâng cao  hiệu quả áp 

dụng pháp luật về hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở ở nước ta hiện nay. 

2. Tình hình nghiên cứu  liên quan đến đề tài 

Đối với hoạt động nghiên cứu về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở nói riêng và hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai nói 

chung giai đoạn hiện nay đã được đề cập trong các văn kiện chính thức của 

Đảng. Ngoài ra còn được ghi nhận tại một số giáo trình như: Giáo trình Lu t 

Đất đai, Đại học Luật Hà Nội, năm 2015…Các bài tạp chí chuyên ngành luật 

học như: Các luận  án tiến sĩ như như: 

- Luận án “Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam 

hiện nay” của tác giả Phạm Thị Hương Lan; 

- Luận án “Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng 

con đường Tòa án” của tác giả Mai Thị Tú Oanh (2013).  

- Nghiên cứu Hòa giải trong tranh chấp đất đai tại Việt Nam, phân tích 

pháp lu t hiện hành, các thực tiễn và các khuyến nghị cho cải cách – Báo cáo 

của Cơ quan phát triển Quốc tế Australia và Quỹ Châu Á ….  

Kết quả nghiên cứu của các công trình nói trên là tài liệu tham khảo tốt để 

học viên nghiên cứu về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

* Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu để làm sáng tỏ những lý luận và thực tiễn (qua 

thực tiễn tại huyện Đông Anh) về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 
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quyền cơ sở. Từ đó, đưa ra nêu định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở.   

* Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, đề tài luận văn có những nhiệm 

vụ nghiên cứu sau: 

Một là, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hòa giải tranh chấp đất đai 

tại cấp chính quyền cơ sở; 

Hai là, đánh giá cơ sở pháp lý của việc hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở; 

Ba là, phân tích, đánh giá hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; 

Bốn là, nêu định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hòa giải 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở.  

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

 * Đối tượng nghiên cứu  

 - Các quy định pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở. 

 - Thực tiễn của hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở.   

 Về phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi các văn bản 

pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở như: Hiến 

pháp 2013, Luật đất đai 2013, các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện. 

Nội dung đề tài chỉ giới hạn trong những vấn đề lý luận về hòa giải tranh chấp 

đất đai tại cấp chính quyền cơ sở và các quy định của pháp luật về lĩnh vực 

này. Giới hạn khảo sát của đề tài là quá trình thực thi pháp luật về hòa giải 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại UBND huyện Đông Anh từ 

2013 đến nay.  



 5 

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp sử dụng cho toàn đề tài là tác giả sử dụng phương pháp 

luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; tư tưởng 

Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. 

Phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm:  

- Kết hợp giữa phân tích với tổng hợp, diễn dịch với quy nạp làm rõ nội 

dung cần nghiên cứu trong vấn đề nghiên cứu về hòa giải tranh chấp đất đai 

tại cấp chính quyền cơ sở thông qua các quy định hiện hành của pháp luật 

Việt Nam tại chương 1 cũng như thực tiễn áp dụng tại trên địa bàn huyện  

Đông Anh, thành phố Hà Nội trong chương chương 2 của đề tài.  

- So sánh, đối chiếu, thống kê, phân tích số liệu, kết quả tổng kết và các 

quan điểm khác nhau để rút ra kết luận, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề và các 

giải pháp hữu hiệu khắc phục hạn chế. Các phương pháp này được áp dụng 

trong chương 2 và chương 3 của đề tài. Thông qua đó, tác giả chỉ rõ thực 

trạng của hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng như một số biện pháp nhằm hoàn 

thiện yêu cầu đề ra của công tác này, đáp ứng với yêu cầu hội nhập và phát 

triển đất nước. Phù hợp với chiến lược cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.  

6. Ý nghĩa lý luận thực tiễn  

- Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận nhằm góp phần hệ thống lý thuyết về 

hiệu quả hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở  

- Về mặt thực tiễn đề tài cung cấp thông tin cần thiết về hiệu quả hoạt 

động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở  nói chung và tại 

UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nói riêng. Từ đó, đề xuất giải 

pháp thiết thực và phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở đạt hiệu quả cao nhất. 
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7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có ba 

chương sau: 

 Chương 1: Những vấn đề  lý luận về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở 

 Chương 2: Thực trạng hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hòa giải quyết tranh chấp đất 

đai từ thực tiễn tại huyện Đông Anh , thành phố Hà Hội 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÒAGIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 

TẠI CẤP CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ 

1.1. Khái niệm, đặc điểm của hòa giải tranh chấp đất đai  

1.1.1. Khái niệm hòa giải tranh chấp đất đai 

Thực tiễn cuộc sống tồn tại nhiêu loại tranh chấp khac nhau, tuy theo lĩnh 

vực mà phát mà nó có thể được gọi là tranh chấp dân sự, tranh chấp thương 

mại hay tranh chấp hành chính… Trong quan hệ đất đai có thể phát sinh tranh 

chấp đất đai, đó có thể là tranh chấp giữa các tổ chức với người sử dụng đất 

hoặc có thể là tranh chấp giữa những người sử dụng đất với nhau.  

Hiện nay có rất nhiều khái niệm có liên quan đến tranh chấp đất đai, điều 

này được nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, quan điểm cá nhân, góc độ học thuật 

thì khái niệm về tranh chấp đất đai được ghi nhận. 

Theo Từ điển tiếng Việt – Nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2010 ghi nhận 

“tranh chấp là đấu tranh, giằng co khi có ý kiến bất đồng thường là trong vấn 

đề quyền lợi giữa 2 bên” [39]  

Trên cơ sở đó thì một loạt khái niệm về tranh chấp đất đai được ghi nhận 

như sau: 

Theo giáo trình của Trường Đại học Luật Hà Nội ghi nhận: Tranh chấp 

đất đai là sự bất đồng, mâu thuẫn hay xung đột về lợi ích, về quyền và nghĩa 

vụ giữa các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai… các chủ thể 

tranh chấp đất đai chỉ là chủ thể quản lý và sử dụng đất, không có quyền sở 

hữu đối với đất đai [31].  

Theo giáo trình trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận: 

Tranh chấp đất đai là sự bất đồng, mâu thuẫn giữa các chủ thể (sử dụng đất) 

trong việc xác định ai là người có quyền sử dụng đối với một (hoặc những) 

thửa đất nhất định. Tranh chấp đất đai có thể bao hàm cả các tranh chấp về địa 

giới giữa các đơn vị hành chính…[31] 
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Như vậy có thể nói rằng đứng trên các quan điểm, góc độ khác nhau mà 

khái niệm về tranh chấp đất đai được hình thành khác nhau. ranh chấp đất đai 

là những tranh chấp về quyền sử dụng đất. Tranh chấp đất đai là mọi tranh 

chấp phát sinh trong quan hệ đất đai bao gồm tranh chấp về quyền sử dụng 

đất, tranh chấp về tài sản gắn liền với đất, tranh chấp liên quan đến địa giới 

hành chính, mục đích sử dụng đất. 

 Khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013 nhằm thống nhất định nghĩa về vấn 

đề này thì đã ghi nhận khái niệm: “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, 

nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. 

Có thể thấy khái niệm tranh chấp đất đai được nêu trong Luật đất đai là một 

khái niệm bao hàm cả tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về tài sản 

gắn liền với đất, tranh chấp về địa giới hành chính :[19].  

Quy định của nước ta xem đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, 

nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật [22]. 

Theo quy định của Luật đất đai 2013 quy định thì đất đai thuộc sở hữu toàn 

dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao 

quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này. Vì vậy, 

hoạt động tranh chấp đất đai nói chung là một trong những điều kiện quan 

trọng bắt buộc hoạt động giải quyết về vấn đề tranh chấp đất đai nói chung.  

Hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở được 

hiểu là quá trình giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa giải cơ sở nói 

chung. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan chính quyền 

địa phương. Chính quyền địa phương ở đây được hiểu là UBND cấp xã, 

UBND cấp huyện. Để hiễu rõ thêm quy định về hòa giải trong giải quyết 

tranh chấp đất đai, tác giả tiến hành làm rõ khái niệm về quy định này như 

sau: 

Theo Từ điển Tiếng Việt ghi nhận: “Hòa giải là Thuyết phục các bên 

tranh chấp tự giải quyết tranh chấp của mình một cách ổn thỏa. hông thường, 
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việc hòa giải được tiến hành sau khi thương lượng giữa các bên đã không đạt 

được kết quả. Việc hòa giải thường được thông qua bên thứ ba (gọi là bên hòa 

giải) [39]. 

Theo Từ điển Luật học ghi nhận: Hoà giải là tự chấm dứt việc xích mích, 

tranh chấp giữa các bên bằng sự thương lượng với nhau hoặc qua sự trung 

gian của một người khác. Hoà giải thành thì giữ gìn được sự đoàn kết giữa 

các bên, tránh được việc kiện tụng kéo dài, tốn kém và những trường hợp chỉ 

vì mâu thuẫn nhỏ mà biến thành việc hình sự”. Hòa giải lả tự chấp dứt xích 

mích, tranh chấp giữa các bên bằng sự thương lượng với nhau hoặc thông qua 

sự trung gian của một người khác. Hòa giải thành thì giữ gìn được sự đoàn kết 

giữa các bên, tránh được việc kiện tụng kéo dài, tốn kém và những trường hợp 

chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà biến thành việc hình sự [26].  

Một số đặc trưng cơ bản của hoà giải bao gồm:  

Thứ nhất, hoà giải là cách thức giải quyết tranh chấp, bất đồng mâu 

thuẫn do các bên tranh chấp tiến hành dựa trên việc tự thương lượng, thoả 

thuận mang tính chất tự nguyện. 

Thứ hai, chủ thể trung tâm của hoà giải là bên trung gian giúp cho các 

bên tranh chấp thoả thuận với nhau về giải quyết tranh chấp. Điều này làm 

cho hoà giải có sự khác biệt với thương lượng. Bên trung gian có thể là cá 

nhân, luật sư, hòa giả viên, tổ chức tư vấn hoặc các tổ chức khác do các bên 

thoả thuận lựa chọn. Người này phải có vị trí độc lập với các bên và không có 

lợi ích liên quan đến tranh chấp. Bên thứ ba làm trung gian không đại diện 

cho quyền lợi của bất cứ bên nào và không có quyền đưa ra phán quyết. 

Thứ ba, ở Việt Nam, các thoả thuận, cam kết từ kết quả của quá trình hoà 

giải không có giá trị bắt buộc cưỡng chế thi hành mà phụ thuộc vào thiện chí, 

sự tự nguyện của các bên. 

Theo quy định của pháp luật đất đai thì hòa giải trong giải quyết tranh 

chấp đất đai là phương thức bắt buộc đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh 
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chấp đất đai. Đặc biệt hòa giải trong TCĐĐ tại cấp cơ sở chính là điều kiện 

tiền đề để TAND thụ lý án tranh chấp đất đai nói chung. Do đó, vai trò của 

hòa giải cấp chính quyền cơ sở - tức là hoạt động  hòa giải tranh chấp đất đai 

tại UBND xã là vô cùng quan trọng. Từ quy đinh của Điều 202 Luật đất đai 

2013, có thể đưa ra khái niệm như sau: Hòa giải trong giải quyết tranh chấp 

đất đai tại cấp chính quyền cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp những 

bất đồng, mâu thuẫn trong sử dụng đất của các bên với sự tham gia của người 

trung gian thứ ba giúp các bên tự thỏa thuận và tìm ra cách giải quyết các mâu 

thuẫn, tranh chấp đất đai tại địa phương. Chủ thể tham gia trong hoạt động này 

nhằm giải quyết mâu thuẫn phát sinh là chính quyền cấp cơ sở [19]. 

1.2. Lý luận về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở 

1.2.1. Các hình thức giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở  

Hiện nay, hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ 

sở được thực hiện theo phương thức, bao gồm các phương thức như sau: 

Một là, hình thức giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hoạt động hòa 

giải của Tổ hòa giải được thành lập tại các địa phương. Hoạt động hòa giải ở 

cơ sở được điều chỉnh bởi Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, như: Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27-2-2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở 

cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18-

11-2014 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

về hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở 

cơ sở…Hoạt động hòa giải ở cơ sở là phương thức tổ chức giải quyết những 

mâu thuẫn, tranh chấp trên cơ sở khuyến khích, thuyết phục các bên tự 

nguyện thỏa thuận với nhau nhằm xóa bỏ mâu thuẫn, bất đồng, từ đó đạt được 

thỏa thuận phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội, góp phần xây dựng tinh 

thần đoàn kết trong nội bộ nhân dân, tương thân tương ái, giữ gìn đạo đức, 
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tình làng nghĩa xóm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 

cộng đồng dân cư. 

Hai là, hiện nay, tranh chấp đất đai là tranh chấp tư, được điều chỉnh 

bằng các quy định của pháp luật dân sự. Theo đó được cụ thể hóa bằng các 

quy định làm nền tảng là BLDS với các quy định có liên quan đến vấn đề đất 

đai, sau đó, cụ thể hơn là các quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Đối với các tranh chấp đất đai theo quy định của pháp 

luật đất đai được ghi nhận tại Điều 202 về vấn đề hòa giải tranh chấp đất đai 

và được quy định rõ hơn tại Luật hòa giải cơ sở 2013 là các văn bản hoàn 

thiện về giải quyết tranh chấp đất đai trong thực tiễn. Việc áp dụng hòa giải 

tại cấp chính quyền cơ sở đã được ghi nhận như là một phương thức nhằm 

đảm bảo cho việc thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai đảm bảo phương 

thức tự định đoạt của các đương sự trong các tranh chấp về đất đai, từ đó, phù 

hợp hơn với các nguyên tắc của BLDS đã được thừa nhận.  

Ba là, hình thức giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hoạt động hòa 

giải của UBND cấp xã. Hoạt động hòa giải trong giải quyết các tranh chấp đất 

đai được điều chỉnh bởi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, như Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai…Khác với hòa giải ở cơ 

sở, hoạt động hòa giải trong giải quyết các tranh chấp đất đai của UBND cấp 

xã là một thủ tục có tính chất pháp lý bắt buộc. Đây có thể được coi như là 

một giai đoạn tiền tố tụng để giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân 

dân hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền. 

Trên cơ sở tác giả tiếp cận quan niệm hòa giải trong giải quyết tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp 

đất đai tại cơ sở, tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, của đại diện chính 

quyền địa phương, của các tổ chức xã hội là người trung gian thứ ba giúp các 

bên tự thỏa thuận và tìm ra cách giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp đất đai 

của người dân. Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các 
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bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh 

chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật. Hòa giải ở cơ sở do Tổ hòa 

giải (là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở cơ sở để hoạt động hòa 

giải) tiến hành; còn đối với hòa giải tranh chấp đất đai phải do Hội đồng hòa 

giải tranh chấp đất đai của xã, phường, thị trấn (do UBND cấp xã thành lập) 

tiến hành. 

 1.2.2. Các yêu cầu đặt ra trong hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai 

tại cấp chính quyền cơ sở 

Hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở là một 

hoạt động quan trọng và được thực hiện tuân thủ các quy định trong quá trình 

hòa giải, cụ thể như sau: 

Một là, hoạt động hòa giải TCĐĐ cần thiết phải được thực hiện bởi 

người có kinh nghiệm và phải linh hoạt về thủ tục. Xuất phát từ đặc thù của 

tranh chấp đất đai là một tranh chấp đặc thù trong quan hệ dân sự nên khi có 

tranh chấp xảy ra thì việc yêu cầu đảm bảo quyền và lợi ích các chủ thể luôn 

được xem xét một cách nghiêm túc. Hoạt động Hòa giải tại cấp chính quyền 

cơ sở cần thiết phải đảm bảo yêu cầu được tiến hành khẩn trương, do người 

có kinh nghiệm tiến hành nhằm để lắng nghe, hóa giải những mâu thuẫn và 

tiến đến hoạt động hòa giải thành, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong 

hoạt động tranh chấp về đất đai nói chung. Thông qua việc tiến hành hòa giải 

thì hòa giải viên sẽ đảm bảo được  tính linh hoạt, xác lập trật tự trong những 

cuộc đàm phán và tạo nên tính thống nhất cũng như giải quyết các tranh chấp 

đề ra.  

Hai là, yêu cầu về linh hoạt, nhanh chóng, đúng quy định pháp luật trong 

hoạt động diễn ra hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở. Tính 

linh hoạt thể hiện ở phong thái và ngôn ngữ trong hòa giải, hành vi giao tiếp 

và ứng xử của những người tham gia. Sự tiếp cận và tham gia trước hết dành 

cho các bên tranh chấp. Trong hòa giải, các bên tranh chấp có thể nói chuyện, 

trao đổi, đàm phán và thảo luận về các giải pháp trong toàn bộ quá trình. Quá 
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trình hòa giải tạo cơ hội cho mỗi bên bày tỏ quan điểm của mình về tranh 

chấp. Đây là một bước rất quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp về 

đất đai từ đó, đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên. 

Ba là, yêu cầu trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở chính là đặt con người, đặt quyền và lợi ích các chủ thể ở vị trí 

trung tâm. Hoạt động hòa giải TCĐĐ cho phép giải quyết vụ việc dựa trên lợi 

ích mong muốn của các bên. Hòa giải viên thường không yêu cầu các bên 

phải thuyết phục hay làm cho họ tin về những tình tiết thực tế, hơn nữa, họ 

cũng thiếu những cơ chế hỗ trợ điều tra hoặc kiểm nghiệm sự thật.  

Bốn là, trong quan hệ hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ 

sở thì  hoạt động hòa giải còn đặt trọng tâm vào khía cạnh duy trì mối quan 

hệ. Điều này mang ý nghĩa nhân văn của GQTC đất đai. Các bên có cơ hội thể 

hiện tình cảm, yêu cầu đảm bảo thực hiện về trật tự an toàn xã hội. Qua đó, 

bày tỏ sự quan tâm đến các quan hệ trong tương lai giữa các bên. GQTC đất 

đai bằng hòa giải có thể duy trì hoặc cải thiện quan hệ giữa các bên nhờ việc 

xem xét đến lợi ích và quan tâm thực tế của các bên, có thủ tục dễ dàng và áp 

dụng phương pháp cùng tham gia, xây dựng mô hình đàm phán và các kỹ 

thuật giải quyết vấn đề mang tính xây dựng, có cách quản lý xung đột đầy 

tính nhân văn… làm cho hòa giải trở thành một phương thức GQTC đất đai 

mềm dẻo chứ không cứng nhắc. 

Trình tự thủ tục về HGTC đất đai phải tiến hành trên cơ sở thiện chí của 

các bên. Những yêu cầu này tạo điều kiện để có các cuộc đàm phán thẳng 

thắn và cởi mở và vì lợi ích của một bên hay của các bên có liên quan.  

1.2.3. Nội dung hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở 

1.2.3.1. Căn cứ hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở 

Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đất đai đã quy 

định  thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Luật hòa giải ở cơ sở 2013 và Nghị 
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định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Theo đó, căn cứ hòa giải tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở được thực hiện theo các căn cứ sau: 

Một là, một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải về giải quyết tranh chấp 

đất đai. Hoạt động tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở được tiến hành theo quy định khi một hoặc các bên tiến hành nộp đơn 

và yêu cầu hòa giải tại cấp chính quyền cơ sở. Thông qua đó, hoạt động hòa 

giải tranh chấp đất đai là hóa giải những mâu thuẫn giữa những người sử dụng 

đất với nhau. Khi có tranh chấp đất đai xảy ra trong cộng đồng dân cư, thì 

theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp, Nhà nước sẽ tiến hành giải 

quyết các mâu thuẫn, tranh chấp đó theo quy định của pháp luật để bảo vệ 

những quyền lợi hợp pháp của NSDĐ. 

Thứ hai là khi hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi 

hòa giải; 

Ba là, theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan. Khi nhận được vụ việc về TCĐĐ thì hòa giải 

tiến hành hòa giải các tranh chấp đất đai. Việc thực hiện hòa giải tranh chấp 

đất đai được thực hiện trên cơ sở quyết định phân công hòa giải tranh chấp đất 

đai của các cơ quan chính quyền địa phương (Điều 16 Luật Hòa giải cơ sở). 

1.2.3.2. Hình thức thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở 

Theo căn cứ quy định tại Điều 202, Luật Đất đai năm 2013, thì: 

“Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải 

quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở”. Trường hợp tranh chấp 

đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND 

cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 

tại UBND cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ 
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ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Điều này được 

thực hiện thông qua biểu đồ tác giả ghi nhận dưới đây: 

 

Trình tự thủ tục khi nhận được đơn như sau: 

Bước 1: Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu 

thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá 

trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất; 

b) 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; 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; 

c) Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, 

thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa 
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vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có 

mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì 

được coi là việc hòa giải không thành. 

2. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm 

có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham 

dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm 

sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả 

xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những 

nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận. 

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh 

chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng 

dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên 

tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các 

bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã 

thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến 

bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành. 

4. Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử 

dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải 

thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 

Điều 202 của Luật Đất đai [20]. 

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít 

nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân 

dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh 

chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo. 
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1.2.3.3. Chủ thể tham gia hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở 

Hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại điều 202 – Luật Đất đai 

2013, điều 88 – Nghị định 43/2014/NĐ-CP cụ thể [4]:  

 Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần 

Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND 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; 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; 

Về người tiến hành hoà giải ở cơ sở: Việc hoà giải có thể do một hòa giải 

viên hoặc một số người trong tổ hoà giải tiến hành. Hòa giải viên ở cơ sở sẽ 

tiến hành hòa giải khi có một trong những căn cứ nên trên, tuy nhiên nhiều 

khi các bên không thống nhất lựa chọn được hòa giải viên thì Tổ trưởng tổ 

hòa giải sẽ phân công hòa giải viên tiến hành hòa giải. Đồng thời, Tổ trưởng 

tổ hòa giải không phân công hòa giải viên tiến hành hòa giải nếu có căn cứ 

cho rằng hòa giải viên có quyền, lợi ích, nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa 

giải hoặc có lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng 

trong hòa giải. Trong quá trình hòa giải, nếu hòa giải viên vi phạm nguyên tắc 

hoạt động hòa giải hoặc nghĩa vụ khác của hòa giải viên thì tổ trưởng tổ hòa 

giải phân công hòa giải viên khác thực hiện việc hòa giải. 

Tổ viên Tổ hoà giải có thể mời người ngoài Tổ hoà giải thực hiện việc 

hoà giải hoặc cùng tham gia hoà giải. Người được mời có thể là người có 

trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội và có uy tín đối với các bên tranh chấp. 

Trong từng trường hợp cụ thể, người được mời có thể là người thân thích, bạn 
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bè, người hàng xóm của một hoặc các bên, người cao tuổi, người biết rõ 

nguyên nhân tranh chấp. Trong trường hợp các bên tranh chấp ở các cụm dân 

cư có các tổ hoà giải khác nhau, thì các tổ hoà giải đó phối hợp để thực hiện 

việc hoà giải. Việc phối hợp hoà giải do Tổ trưởng hoặc người được Tổ 

trưởng phân công hoà giải thực hiện. Các tổ viên là người thực hiện việc hoà 

giải có thể trực tiếp phối hợp với nhau, nhưng phải báo cáo ngay với Tổ 

trưởng về việc phối hợp thực hiện việc hoà giải. Trong trường hợp không thể 

tiếp tục tiến hành hoà giải, tổ viên Tổ hoà giải có trách nhiệm báo cáo kịp thời 

cho Tổ trưởng và bàn giao công việc cho tổ viên khác được Tổ trưởng phân 

công ( Điều 18 Luật Hòa giải cơ sở) [22].  

1.2.3.4. Nguyên tắc thực hiện 

Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai phải tuân theo một số nguyên 

tắc nhất định, đó là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mà khi tiến hành hoạt 

động hoà giải phải tuân thủ một cách đầy đủ và toàn diện. Hòa giải trong giải 

quyết tranh chấp đất đai phải tuân theo một số nguyên tắc cơ bản được ghi 

nhận tại Điều 4 nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở như sau: [22] 

Một là, hòa giải phải tôn trọng sự tự nguyện thoả thuận của các đương 

sự, không bắt buộc hay áp đặt các bên tranh chấp trong hòa giải. Đây là 

nguyên tắc cơ bản của phương thức giải quyết tranh chấp đất đai vì bản chất 

của hoà giải là việc hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt 

được thoả thuận trên cơ sở tự nguyện. Trong giải quyết tranh đất đai thì 

nguyên tắc đảm bảo quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp là nguyên tắc 

cơ bản đầu tiên. Cơ sở của nguyên tắc này là quyền tự chủ, tự định đoạt, tự do 

của các chủ thể.  

Nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên thể hiện ở việc 

các bên chủ thể trong giải quyết tranh đất đai có quyền tự nguyện lựa chọn 

phương thức hoà giải để giải quyết tranh chấp; có quyền lựa chọn thời gian, 

địa điểm phù hợp, lựa chọn phương pháp, quy trình, lựa chọn người hoà giải. 
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Các bên tranh chấp cũng có quyền tự do ý chí trong thảo luận các vấn đề hoặc 

các giải pháp do người hoà giải đưa ra, có quyền quyết định việc lựa chọn 

phương pháp giải quyết cho các vấn đề tranh chấp khi có sự đồng thuận của 

các bên tranh chấp hoặc chấm dứt việc hoà giải khi không đạt được mục đích 

chung, không đi đến thoả thuận chung để tìm kiếm hoặc lựa chọn một phương 

thức giải quyết tranh chấp khác với mục đích giải quyết dứt điểm tranh chấp. 

Đây là nguyên tắc chung trong giải quyết tranh đất đai nên đã được thể hiện 

trong Điều 202 Luật đất đai và Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai. Tuy vậy, các quy định về trình tự hòa giải tranh 

chấp đất đai cần thể hiện rõ những nội dung phản ánh nguyên tắc này trong đó 

bao gồm cả những quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vụ 

việc hòa giải cũng như các quy định về trình tự hòa giải. 

Hai là, Nhà nước có trách nhiệm tiến hành hoà giải và tạo điều kiện 

thuận lợi để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. 

Đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở xã, phường, thị trấn hòa giải viên phải hoà 

giải kịp thời, chủ động, kiên trì nhằm ngăn chặn xung đột, hạn chế những hậu 

quả xấu khác có thể xảy ra và đạt được kết quả hòa giải. Theo nguyên tắc này 

thì việc tạo điều kiện pháp lý bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc kịp thời, 

chủ động trong hoạt động hoà giải ở cơ sở, Luật tổ chức hòa giải cơ sở 2013 

và Nghị định hướng dẫn thi, theo đó thì quy định tại Điều 16 Luật Hòa giải cơ 

sở quy định cụ thể hơn là hòa giải ở cơ sở tiến hành hòa giải khi có một trong 

các căn cứ sau đây:    

1. Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải; 

2. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải; 

3. Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Ba là, hoà giải phải bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh 
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thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, 

dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ 

em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi [23]. 

Khi giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp đất đai trong nhân dân nếu 

hoà giải viên tranh chấp đất đai cần tuân thủ quy định trong Luật hòa giải cơ 

sở, Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông thường khi mâu 

thuẫn xảy ra, mỗi bên tranh chấp đều đưa ra lý lẽ để tự bảo vệ mình cho mình 

là đúng, không nhìn nhận được cái sai của mình đã gây ra cho người khác. 

Nguyên tắc có lý có tình là một trong những nguyên tắc đặc trưng nhất đối 

với hoạt động hoà giải ở cơ sở so với loại hình hoà giải khác. Trong hoà giải ở 

cơ sở cần tuân theo các quy phạm đạo đức, đề cao yếu tố tình cảm, khuyên 

nhủ các bên ứng xử theo các chuẩn mực đạo đức. Trong quá trình thực hiện 

hoà giải, tổ viên Tổ hoà giải phải giữ bí mật thông tin về đời tư của các bên 

tranh chấp. Khi đã được các bên tranh chấp tin tưởng và thổ lộ thông tin thầm 

kín về đời tư của mình cho hoà giải viên, thì hoà giải viên không được phép 

tiết lộ thông tin đó cho người khác. Song cũng cần phân biệt giữa bí mật 

thông tin đời tư cá nhân và thông tin bí mật của các bên tranh chấp về hành vi 

bất hợp pháp mà họ đã thực hiện. Tuân thủ quy định về phát huy tinh thần 

đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ những các thành viên trong gia đình, dòng họ 

và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ 

nữ, người khuyết tật và người cao tuổi. 

Bốn là, việc hoà giải tranh chấp đất đai phải đảm bảo tính khách quan, 

công minh, có lý, có tình, nội dung hòa giải không trái pháp luật, trái đạo đức 

xã hội, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, không xâm phạm lợi 

ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. hông thường khi mâu thuẫn xảy ra, mỗi 

bên tranh chấp đều đưa ra lý lẽ để tự bảo vệ mình cho mình là đúng, không 

nhìn nhận được cái sai của mình đã gây ra cho người khác. Do đó người hoà 

giải phải thực sự khách quan, vô tư, công minh, đề cao lẽ phải, tìm cách 
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thuyết phục để mỗi bên hiểu rõ sai trái, không xuề xòa “dĩ hoà vi quý” cho 

xong việc. Hơn nữa sự công minh, khách quan, vô tư của người hoà giải sẽ là 

yếu tố để hai bên đặt lòng tin và cùng nhau giải quyết vụ việc. Nguyên tắc có 

lý có tình là một trong những nguyên tắc đặc trưng nhất đối với hoạt động hoà 

giải ở cơ sở so với loại hình hoà giải khác. Trong hoà giải ở cơ sở cần tuân 

theo các quy phạm đạo đức, đề cao yếu tố tình cảm, khuyên nhủ các bên ứng 

xử theo các chuẩn mực đạo đức.  Tuy nhiên không chỉ áp dụng theo các quy 

phạm đạo đức nói chung, trong từng trường hợp cụ thể hoà giải viên cần phải 

hiểu và nắm vững các quy định của pháp luật để giải quyết sự việc và hướng 

dẫn các bên thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định 

của pháp luật. Trong quá trình thực hiện hoà giải, tổ viên Tổ hoà giải phải giữ 

bí mật thông tin về đời tư của các bên tranh chấp. Khi đã được các bên tranh 

chấp tin tưởng và thổ lộ thông tin thầm kín về đời tư của mình cho hoà giải 

viên, thì hoà giải viên không được phép tiết lộ thông tin đó cho người khác. 

Song cũng cần phân biệt giữa bí mật thông tin đời tư cá nhân và thông tin bí 

mật của các bên tranh chấp về hành vi bất hợp pháp mà họ đã thực hiện [24]. 

Bên cạnh đó, hoà giải phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng quyền và lợi 

ích hợp pháp của người khác, không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích 

công cộng. Nguyên tắc này mang tính pháp lý cao và thường được áp dụng 

cho mọi loại hình hoà giải các tranh chấp kể cả việc hoà giải được thực hiện 

bởi Toà án và tổ chức trọng tài. Đối với hoà giải  ở cơ sở, các tranh chấp, xích 

mích trong đời sống sinh hoạt hàng ngày liên quan đến sử dụng lối đi qua nhà, 

sử dụng điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường… thường liên quan đến 

nhiều người khác ngoài các bên tranh chấp, do đó Tổ hoà giải không thể vì 

mục đích đạt được hoà giải thành mà làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của người khác. Việc hoà giải phải tuân thủ nguyên tắc không xâm 

phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. 
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1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở 

 Hiệu quả giải quyết tranh chấp là những kết quả đạt được trong quá trình 

các bên có liên quan giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình 

hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở 

Có thể nói rằng vấn đề hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở, đang có vai trò quan trọng trong thiết chế pháp luật của 

mỗi một quốc gia. Đồng thời, đây cũng chính là điều hết sức quan trọng nhằm 

góp phần xây dựng và hoàn thiện thị trường bất động sản. Bởi lẽ, xuất phát từ 

bản chất và tầm quan trọng của hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai giữ một 

vị trí cốt lõi cho bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia. 

Cùng với sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới thì trong xu thế ấy, Việt 

Nam cũng đang tiến hành hoàn thiện hệ thống pháp luật về hòa giải giải quyết 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở. 

Để vấn đề hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ 

sở thì cần có các yếu tố đảm bảo làm nền tảng cơ bản cho quá trình thực hiện 

đạt hiệu quả cao. Cụ thể là:  

Một là, yếu tố về hệ thống văn bản pháp luật: hành vi vi phạm pháp luật 

về trong quá trình thực hiện hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở cần được quy định rõ trong các văn bản pháp luật. Hệ 

thống pháp luật về hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở cần đảm bảo quy định rõ ràng, chi tiết và có hướng dẫn cụ thể về 

phương thức, trình tự, thủ tục, chế tài, đảm bảo thực hiện bằng các công cụ 

như thế nào…Ngoài ra, hệ thống văn bản cần mang tính chất dự báo, các quy 

định mang tính chất điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh rộng và hiệu quả. 

Vấn đề hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở 

hiện nay đã và đang trở thành vẫn đề được các quốc trong khu vực và trên thế 

giới quan tâm, chú trọng. Đối với vấn đề hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai 
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tại cấp chính quyền cơ sở nói nói riêng ở nước ta hiện nay đã và đang trở 

thành vấn đề nhận được nhiều quan tâm của các cơ quan NN có thẩm quyền 

và toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này, đáp ứng nhu 

cầu phát triển của đất nước cũng như điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội 

phát sinh thì pháp luật ngày càng được sửa đổi, bổ sung một cách hoàn thiện 

hơn, trong đó có nội dung về đề hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở. 

Ở nước ta hiện nay, tại Hiến pháp 2013 – luật cơ bản của nhà nước có giá 

trị pháp lý cao nhất là cơ sở pháp lý cơ bản cho văn bản luật và dưới luật triển 

khai chi tiết quy định về vấn đề này. Cùng với Hiến pháp, các văn bản luật 

cũng quy định theo hướng ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn về nội dung 

hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở ở nước ta, đáp 

ứng với yêu cầu chính trị, quá trình xây dựng kinh tế - xã hội ở nước ta trong 

tình hình mới.  

Luật hòa giải cơ sở và Luật đất đai 2013 về hòa giải giải quyết tranh chấp 

đất đai tại cấp chính quyền cơ sở được quy định làm nền tảng cơ bản và tạo ra 

cơ chế xử lý tương đối hoàn thiện đối với những mâu thuẫn tranh chấp đất 

đai. Thông qua các quy định trên đã thể hiện rõ nét sự tiến bộ của Nhà nước ta 

trong việc quan tâm đến vấn đề hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở ở nước ta hiện nay. Văn bản pháp lý này đã quy định nhiều 

nội dung phù hợp tạo điều kiện tối đa để cho việc hòa giải giải quyết tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở ở nước ta trong quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoải ra, Luật Hòa giải 2013, Luật đất đai 2013 

và các văn bản hướng dẫn thi hành đã và đang góp phần trong hoạt động hòa 

giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở hiện nay.  

Như vậy, có thể thấy pháp luật quy định khá thống nhất và xuyên suốt về 

vấn đề hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở. Điều 

này tạo điều kiện để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của các chủ thể ở nước ta 
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hiện nay; thể hiện rõ nét sự quan tâm thường xuyên và ý nghĩa của Đảng và 

Nhà nước ta đối với vấn đề này ở nước ta. Đồng thời, cùng với hoạt động ban 

hành các văn bản hướng dẫn nêu trên đã giúp cho quá trình áp dụng những 

quy định của pháp luật về hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở ở nước ta được thực hiện một cách hoàn thiện hơn. Phù hợp với 

xu thế phát triển trên thế giới hiện nay là vừa xây dựng và phát triển kinh tế 

xã hội nhưng đề cao vấn đề hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở nhằm phát triển một cách bền vững. Từ đó, hình thành nền 

tảng pháp lý cơ bản trong việc thực thi hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai 

tại cấp chính quyền cơ sở trong tiến trình phát triển đất nước ta hiện nay và 

trong tương lai. 

Hai là, yếu tố về cơ cấu tổ chức các cơ quan có thẩm quyền trong việc 

hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở thực hiện 

pháp luật về vấn đề này. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức từ Trung ương xuống 

địa phương, tổ chức mang tính chất hệ thống chính là điều kiện tiên quyết 

trong việc bắt buộc các chủ thể có hành vi vi phạm phải thực hiện các thủ tục 

theo quy định của pháp luật quy định. 

Ba là, yếu tố về năng lực cán bộ, công chức trong quá hòa giải giải quyết 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở cũng góp phần quan trọng không 

thể tách rời trong hoạt động nói trên. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, 

môi trường làm việc, trình độ năng lực của các cán bộ, công chức, cơ sở vật 

chất là những yếu tố căn bản cho việc hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai 

tại cấp chính quyền cơ sở. Môi trường làm việc tốt của cơ quan, người tiến 

hành tố tụng trong hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của 

cán bộ, công chức cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực này nói riêng và thi hành pháp luật 

nói chung. Thực tế cho thấy không ít cơ quan, tổ chức, đơn vị có môi trường 
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làm việc, năng lực trình độ của các cán bộ, công chức không tốt dẫn đến 

những hậu quả có thể nhìn thấy được như: chất lượng, hiệu quả làm việc kém; 

mất đoàn kết; thậm chí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực xin thôi việc 

hoặc chuyển công tác…Để xây dựng một môi trường làm việc tốt, mỗi cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, nhất là đối với người phụ trách phải xác định đây là 

một nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu song song với việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực nói chung và trong vấn đề hòa giải giải 

quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở nói riêng. Việc bảo đảm 

điều kiện về cơ sở vật chất như phòng làm việc, bàn, ghế, điện thoại, máy vi 

tính… và các văn phòng phẩm khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước cần quan tâm đến chức năng là  

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng với yêu cầu xây dựng và phát 

triển đất nước cũng như góp phần giải quyết tranh chấp đất đai ở nước ta hiện 

nay. Quá trình xây dựng môi trường làm việc cũng như nâng cao chất lượng 

trình độ cho các cán bộ, công chức làm công tác trong lĩnh vực này là một trong 

những nội dung, nhiệm vụ hàng đầu mà cơ quan, tổ chức hay đơn vị phải quan 

tâm thực hiện, đáp ứng với yêu cầu công việc, nhiệm vụ đã được đề ra.   

Bốn là, yếu tố về kinh tế, vật chất đảm bảo cho hoạt động thi hành của 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là điều kiện không thể thiếu ở nước ta 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như thực thi pháp luật. 

Cuối cùng, yếu tố về ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể trong quan 

hệ pháp luật hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở là 

điều kiện nền tảng cho hoạt động chấp hành pháp luật trong thực tiễn. Chấp 

hành pháp luật tốt hay không đều xuất phát từ mỗi ý thức của cá nhân, tổ chức 

nói chung..Tuy nhiên, để hình thành ý thức của mỗi con người thì cần có một 

thời gian dài cũng như phương pháp cụ thể thông qua những hoạt động hướng 

đến việc xây dựng ý thức của các chủ thể về vấn đề bảo vệ môi trường trong 
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quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của 

tình hình mới. 

Việc xác định các yếu tố có liên quan trong quá trình hòa giải giải quyết 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở có tác động qua lại, tương hỗ và 

phối hợp lẫn nhau. Do vậy, trong quá trình thực hiện thì các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, các chủ thể có liên quan cần vận dụng và thực hiện một cách 

hợp lý nhằm đảm bảo để có kết quả cao trong thực tiễn thi hành.  

1.3. Cơ sở pháp lý về giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở  

 1.3.1. Quy định của Lu t đất đai 2013 và các văn bản hiện hành về hòa 

giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở 

Sự can thiệp của Nhà nước đối với chính sách về hòa giải giải quyết tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở thể hiện qua các chính sách quản lý vĩ 

mô, qua hệ thống văn bản pháp luật. Các chính sách quản lý vừa trực tiếp, vừa 

gián tiếp tác động tới việc triển khai chính sách hòa giải giải quyết tranh chấp 

đất đai tại cấp chính quyền cơ sở. Sự tác động trực tiếp thể hiện qua những 

chính sách trực tiếp liên quan tới hoạt động này. Đó là những quy định về nội 

dung quản lý, phương pháp, điều kiện, tiêu chuẩn...Sự tác động gián tiếp thể 

hiện ở chỗ các chính sách quản lý nhà nước có tạo ra môi trường thuận lợi hay 

khó khăn  cho công tác kiểm soát thực thi chính sách về hòa giải giải quyết 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở. 

Ở nước ta thì việc thực thi chính sách về hòa giải giải quyết tranh chấp đất 

đai tại cấp chính quyền cơ sở được quy định tại các văn bản pháp lý như sau: 

- Lu t hòa giải ở cơ sở 2013 

- Chính phủ (2014), Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 

2014 quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số điều của Lu t hòa giải 

cơ sở, Hà Nội; 
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Trong nội dung của Luật hòa giải cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành 

đã quy định về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, Hòa giải viên, tổ hòa giải và 

trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Với 

33 điều thì Luật hòa giải cơ sở và 20 điều của Nghị định 15/2014/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 2 năm 2014 quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật hòa giải cơ sở đã tạo nền tảng quan trọng trong quá trình tổ 

chức hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở. Hoạt động ban 

hành các văn bản hướng dẫn nêu trên đã giúp cho quá trình áp dụng những 

quy định của pháp luật về hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở ở nước ta được thực hiện một cách hoàn thiện hơn. Trên cơ sở 

tuân thủ quy định của nước ta và áp dụng trực tiếp trong hoạt động trong lĩnh 

vực này, Việt Nam đã xây dựng và ban hành những quy định nhằm điều chỉnh 

vấn đề hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở phù 

hợp với hoàn cảnh thực tiễn ở nước ta. Hình thành nền tảng pháp lý cơ bản 

trong việc thực thi pháp luật hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở ở Việt Nam, góp phần không nhỏ nhằm ngăn chặn những 

tranh chấp phát sinh tại các địa phương ở nước ta hiện nay và trong tương lai. 

1.3.2. Các văn bản hướng dẫn lu t đất đai về hòa giải giải quyết tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở 

Vấn đề về thực hiện hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai nói chung và 

hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở nói riêng hiện 

nay đã và đang được nhà nước ta quan tâm, chú trọng trong giai đoạn xây 

dựng và phát triển hiện nay. Những quy định trong pháp luật đất đai về hoạt 

động quản lý nhà nước đối với hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở đã đáp ứng, thậm chí vượt qua nhiều các tiêu chuẩn nhằm phục vụ cho 

quá trình xây dựng các đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đối với vấn đề về 

hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở đã và đang trở 

thành vấn đề nhận được nhiều quan tâm của các cơ quan NN có thẩm quyền 
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và toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này, đáp ứng nhu 

cầu phát triển của đất nước cũng như điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội 

phát sinh thì pháp luật ngày càng được sửa đổi, bổ sung một cách hoàn thiện 

hơn, trong đó có nội dung về hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở. 

Hiện nay, theo quy định tại điều 202 và 203 Luật đất đai 2013 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành là cơ sở, nền tảng pháp lý cơ bản cho văn bản 

luật và dưới luật triển khai chi tiết quy định về vấn đề này. Luật đất đai 2013 

đã quy định tại điều 202 và 203 [20] đã tạo ra cơ chế trong hoạt động quản lý 

nhà nước đối với hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ 

sở nói chung. Văn bản pháp lý này đã quy định nhiều nội dung phù hợp tạo 

điều kiện tối đa cho công tác quản lý nhà nước đối với hoat động có hòa giải 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay. 

Đồng thời, một số Nghị định hướng dẫn đã được những cơ quan có 

thẩm quyền ban hành nhằm hướng dẫn thi hành pháp luật về hòa giải tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở thông qua một số văn bản sau: 

- Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Lu t đất đai, Hà Nội; 

- Chính phủ (2017), Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 

2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Lu t đất đai 

Trên cơ sở tuân thủ quy định của sự vận động khách quan của đất nước 

trong tình hình mới, Việt Nam đã xây dựng và ban hành những quy định 

nhằm điều chỉnh vấn đề hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở 

phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn ở nước ta. Hình thành nền tảng pháp lý cơ 

bản trong việc thực thi pháp luật về quản lý vấn đề đất đai ở Việt Nam, góp 

phần không nhỏ trong quá trình xây dựng và phát triển công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước hiện nay. Như vậy, có thể thấy pháp luật quy định khá thống 
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nhất và xuyên suốt về vấn đề hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở nói riêng và giải quyết tranh chấp đất đai nói chung. Điều này tạo điều 

kiện để công tác quản lý về đất đai đã thể hiện sự quan tâm thường xuyên và ý 

nghĩa của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề này ở nước ta khi khẳng định 

vai trò quan trọng của đất đai khi xây dựng đất nước. Đồng thời, cùng với 

hoạt động ban hành các văn bản hướng dẫn nêu trên đã giúp cho quá trình áp 

dụng những quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua 

hoạt động hòa giải cơ sở ở Việt Nam thực hiện một cách hoàn thiện hơn. Từ 

đó hình thành nền tảng pháp lý cơ bản trong việc thực thi pháp luật về giải 

quyết tranh chấp đất đai trong tiến trình phát triển đất nước trong quá trình hội 

nhập kinh tế - quốc tế hiện nay 

 

Tiểu kết chƣơng 

Hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở là một 

trong những lĩnh vực quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Cùng với sự phát triển kinh tế  - xã hội thì việc xây dựng và hoàn thiện chủ 

trương, chính sách về giải quyết tranh chấp đất đai ở nước ta hiện nay. Điều 

này đã và đang tạo nên những tác động mạnh mẽ trong việc thiết lập và hoàn 

chỉnh một hệ thống QLNN về đất đai đối với nước ta đáp ứng với yêu cầu của 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới. Việc xác định 

đặc điểm có liên quan đến hoạt động hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại 

cấp chính quyền cơ sở sẽ hỗ trợ một phần lớn trong việc thiết lập các quy 

phạm pháp luật chặt chẽ nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về đất 

đai nhằm giải quyết các tranh chấp tại cấp chính quyền địa phương. Đây việc 

làm cần thiết cho nước ta khi các các cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết 

các tranh chấp trng lĩnh vực đất đại và, khẳng định tính tất yếu khách quan 

của các hoạt động QLNN về đất đai. Ngoài ra, với những quy định về hòa giải 

giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở đã góp phần bảo vệ 
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quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ thể khi tham gia vào quan hệ được 

pháp luật điều chỉnh. Cùng với thời gian thì những quy định về hòa giải giải 

quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở đã được thay đổi nhằm phù 

hợp hơn với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta giai đoạn mới. Chương I của 

Luận văn đã phân tích một cách khái quát cơ sở lý luận về hòa giải giải quyết 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở ở nước ta hiện nay, bao gồm: Khái 

niệm về hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở, các 

đặc điểm, vai trò và các các công cụ của NN sử dụng để quản lý trong lĩnh vực 

này. Đồng thời, tác giả cũng triển khai nghiên cứu về nội dung quy định pháp 

luật về vấn đề này. Trên cơ sở lý luận về hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai 

tại cấp chính quyền cơ sở ở Chương I, tác giả vận dụng thực tiễn tại huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội, đánh giá thực trạng công tác áp dụng các quy định 

trong hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở, kết quả 

đạt được trong việc áp dụng và những hạn chế, khó khăn gặp phải trong quá 

trình thi hành, từ đó tìm ra nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như 

nguyên nhân của những hạn chế được trình bày trong Chương 2 của luận văn. 

 

 



 31 

Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI CẤP 

CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, 

THÀNH PHỐ  HÀ NỘI 

2.1. Tình hình tranh chấp đất đai tại huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội 

Huyện Đông Anh là một huyện ngoại thành, ở vị trí cửa ngõ phía Bắc 

của Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, 

dịch vụ và du lịch đã được Chính phủ và Thành phố phê duyệt, là đấu mối 

giao thông quan trọng nối Thủ Đô Hà Nội với các Tỉnh phía Bắc. ng diện tích 

đất tự nhiên: 18.230 ha; trong đó: Đất nông nghiệp 9.785 ha. Huyện có 23 xã, 

1 thị trấn; 156 thôn, làng và 62 tổ dân phố; đến nay Huyện có 85 làng văn 

hoá, trong đó có 35 làng văn hoá cấp thành phố; dân số trên 331.000 người, 

trong đó: dân cư đô thị chiếm 11% [41] [42] [43] [44] [45] 

- Có 33,3 km đường sông (sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ) và 20 

km sông nội Huyện (sông Thiếp – Ngũ Huyện Khê) 

- Có 33 km đường sắt, 4 ga thuộc các tuyến Hà Nội đi Lào Cai; Hà Nội 

- Thái Nguyên và có đường QL3, quốc lộ Thăng Long - Nội Bài, QL 23. 

- Về Công nghiệp, huyện Đông Anh có các khu công nghiệp lớn là  

Đông Anh và Thăng Long. Ngoài ra, trên địa bàn Huyện còn có một số làng 

nghề truyền thống đang được đầu tư và phát triển mạnh tại các xã Liên Hà, 

Vân Hà, Dục Tú…. Theo số liệu thống kê toàn huyện có hơn 750 công ty 

TNHH, 458 công ty cổ phần, hơn 100 doanh nghiệp tư nhân và một số công 

ty nhà nước và hơn 10.000 hộ kinh doanh cá thể. Huyện Đông Anh có là đầu 

mối giao thông với của các tuyến giao thông huyết mạch nối với thành phố 

Hà Nội. Do đó, việc giao lưu với các vùng trong nước và các nước trong khu 

vực cũng như trên thế giới rất thuận lợi [48]. Bản đồ hành chính huyện Đông 

Anh, Hà Nội [48]: 
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Cùng với vị trí địa lý đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội đã có bước phát triển sản xuất hàng hoá và mở rộng 

giao lưu kinh tế - xã hội với các tỉnh trong cả nước và quốc tế. Những năm 

qua, được sự quan tâm, đầu tư của các cấp chính quyền từ T.Ư đến TP Hà 

Nội, một loạt dự án trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng đã được triển khai, 

góp phần thay đổi tổng thể diện mạo huyện Đông Anh. Có thể kể tới các công 

trình là tuyến đường Trường Sa - Hoàng Sa (QL5 kéo dài) với tổng chiều dài 

đi qua địa bàn huyện khoảng 13km. Lộ trình giao cắt với đường Võ Nguyên 

Giáp, đường Võ Văn Kiệt (đường Bắc Thăng Long - Nội Bài) góp phần quan 

trọng kết nối hạ tầng giao thông tại khu vực phía Bắc Thủ đô Hà Nội, tạo nên 

hệ thống giao thông đồng bộ cho trục đường Vành đai 2. Phương tiện đi từ 

các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương có thể dễ dàng di chuyển đến Cảng Hàng 

không Quốc tế Nội Bài, hoặc đi các tỉnh phía Bắc. Tuyến đường Võ Nguyên 

Giáp với chiều dài 10,5 km kết nối Trung tâm TP với Cảng Hàng không Quốc 

tế Nội Bài có ý nghĩa đặc biệt đối với mục tiêu thúc đẩy phát triển đô thị trung 

tâm phía Bắc sông Hồng. Không chỉ dừng lại ở phạm vi Thủ đô, QL 3 mới 

(Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) với chiều dài 61 km được khánh thành năm 
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2014 đã góp phần giảm tải cho QL3 (cũ). Tuyến đường mở ra cơ hội để Hà 

Nội thiết lập và tăng cường giao lưu, phát triển kinh tế với các tỉnh, TP vùng 

núi phía Bắc [48] 

Về tổ chức UBND huyện Đông Anh được tổ chức theo sơ đồ sau [48]: 

 

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được coi là điểm nhấn của huyện 

Đông Anh đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 nhiệm 

kỳ 2016 - 2020 bằng Chương trình số 06-Ctr/HU về “Nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý quy hoạch, quản lý khai thác tiềm năng đất đai, bảo vệ môi trường 

và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020” [48]. Định 

hướng những năm tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác lập, rà soát điều 

chỉnh, quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch để việc đầu tư xây 

dựng cũng như phát triển các ngành kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển 

chung của huyện. Tăng cường quản lý và khai thác tốt nhất các quy hoạch đã 
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được phê duyệt, kết hợp với chủ động kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng 

lực nhằm đẩy mạnh quá trình phát triển đô thị bảo đảm phát triển bền vững 

theo hướng “xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”. Đẩy mạnh khai thác, sử 

dụng có hiệu quả tiềm năng các loại đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn 

với bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng, coi đây là khâu đột phá để đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện các 

dự án phát triển đô thị…[48] 

Có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng trong những 

năm gần đây, huyện Đông Anh cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức 

khác, trong đó có diễn biến phức tạp về quá trình đô thị hóa. Việc gia tăng về 

số vụ có liên quan đến TC đất đai cơ bản đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh 

trật tự tại địa phương.  

Thực tế về các tranh chấp đất đai theo thống kê trên địa bàn huyện 

Đông Anh theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông 

Anh thể hiện qua bảng số liệu và biểu đồ sau: 

BẢNG 2.1: BẢNG SỐ LIỆU TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 

STT 2014 2015 2016 2017 

Số vụ tranh 

chấp đất đai 

phát sinh trên 

địa bàn 

114 127 136 

 

 

143 

 (Nguồn: Báo cáo tổng kết của phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nôi, giai đoạn từ 2014 -2017)[41] [42] [43] [44] [45] 

Được thể hiện bằng biểu đồ sau:  
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BIỂU ĐỒ2.1.: TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI XẢY RA 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI 

ĐOẠN 2014 -2017 
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Theo bảng số liệu và biểu đồ nêu tren phần nào đã phản ánh tính chất 

phức tạp trong những vụ việc về giải quyết tranh chấp đất đai diễn ra trên địa 

bàn huyện Đông Anh. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua thi thông qua việc 

thực hiện nghiêm túc quy định về Luật Đất đai cũng như Luật tổ chức Hòa 

giải cơ sở đã và đang đáp ứng yêu cầu tỏng hoạt động nhằm tạo điều kiện xử 

lý triệt để những tranh chấp phát sinh cũng như đảm bảo cho tình hình an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn được đảm bảo, giảm nguy cơ 

xấu, đồng thời, làm tăng uy tín và lòng tin của nhân dân vào hiệu quả công tác 

giải quyết tranh chấp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đặc biệt là 

hoạt động tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại 

các UBND các cấp. Đồng thời, thông qua quá trình về QLNN về vấn đề này 

đã đảm bảo cho công tác quản lý về vấn đề này của các cơ quan NN có thẩm 

quyền trên thực tế đạt hiệu quả cao.  
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2.2. Tình hình hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở 

trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

2.2.1. Tình hình về tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh  

Hoạt động của UBND các cấp và các tổ hòa giải trong công tác hòa giải 

trong tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở trong giai đoạn vừa qua. 

Trong quá trình tiến hành hoạt động hòa giải trong tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh thì các cơ quan hành chính 

nhà nước cũng như các tổ hòa giải đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

15-CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị và tinh thần Nghị quyết số 08-

NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; Chỉ 

thị của Huyện ủy về tăng cường QLNN trong giải quyết TCĐĐ; đảm bảo 

đúng nguyên tắc trong quá trình tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Các tổ hòa giải tại các 

địa phương trên địa phương trên địa bàn huyện Đông Anh. Ngoài ra, đã chủ 

động phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết các vụ tranh chấp 

về đất đai và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp 

luật về vấn đề này. Đối với những vụ việc tranh chấp đất đai có tính chất phức 

tạp thì trong hoạt động hòa giải đã cử Hòa giải viên có kinh nghiệm tham gia 

phối hợp ngay từ trong quá trình tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai để nắm 

chắc các tình tiết khách quan của vụ án, đảm bảo cho việc hòa giải đúng pháp 

luật [48]. 

Theo báo cáo tổng kết của UBND huyện Đông Anh thì công tác giải 

quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở diễn vô cùng phức tạp. Do 

đó, đã phối hợp với các cơ quan tư pháp có liên quan tiến hành các hoạt động 

nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình tiến hành hòa 

giải nói chung và giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng. Công tác giải quyết 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở giữ vai trò quan trọng trong hoạt 
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động giải quyết các vụ án dân sự diễn ra trên địa bàn huyện trong giai đoạn 

hiện nay. Theo thống kê của UBND huyện Đông Anh thì trong giai đoạn từ 

năm 2014 đến năm 2017, hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở đã tiến hành hoạt động này đã có một kết quả quan trọng được 

thể hiện bằng bảng số liệu như sau: 

BẢNG 2.2: BẢNG SỐ LIỆU VỀ TỔ HÒA GIẢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

ĐÔNG ANH  GIAI ĐOẠN 2014 – 2017 [41] [42] [43] [44] [45] 

STT 2014 2015 2016 2017 

Số tổ hòa giải 

trên địa bàn 

huyện Đông 

Anh 

21 24 24 24 

 

 

Số hòa giải 

viên  

147 152 160 175 

 (Nguồn: Báo cáo tổng kết của phòng TNMT huyện Đông Anh từ 2014 -2017) 

Được thể hiện bằng biểu đồ sau:  

BIỂU ĐỒ 2.2: TÌNH HÌNH TỔ HÒA GIẢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

 ĐÔNG ANH  GIAI ĐOẠN 2014 – 2017 

 

21 24 24 24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 2015 2016 2017

Số tổ hòa giải trên địa bàn huyện Đông Anh Số hòa giải viên
 

 

 



 38 

BẢNG 2.3: BẢNG SỐ LIỆU VỀ TỔ HÒA GIẢI TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN ĐÔNG ANH TIẾN HÀNH HÒA GIẢI CÁC VỤ TCĐĐ  

GIAI ĐOẠN 2014 -2017  

STT 2014 2015 2016 2017 

Số vụ thụ lý 96 103 103 107 

 

 

Hòa giải 

thành 

59 59 66 68 

 (Nguồn: Báo cáo tổng kết của phòng TNMT huyện Đông Anh từ 2014 -2017) 

[41] [42] [43] [44] [45] 

Được thể hiện bằng biểu đồ sau:  

BIỂU ĐỒ 2.3: BIỂU ĐỒ TỔ HÒA GIẢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN  ĐÔNG ANH 

TIẾN HÀNH HÒA GIẢI CÁC VỤ TCĐĐ GIAI ĐOẠN 2014 -2017 
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Qua bảng số liệu thống kê và biểu đồ nhận thấy số tổ hòa giải viên và 

số liệu về hòa giải viên trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2014 – 2017 

có sự thay đổi: số lượng tổ hòa giải và số liệu về hòa giải viên tăng qua các 

năm. Ngoài ra, đa phần các vụ HGTCĐĐ đều được thực hiện thông qua hoạt 
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động hòa giải tại cấp chính quyền cơ sở. Điều này khẳng định sự quan tâm 

của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác giải quyết tranh chấp 

đất đai thông qua biện pháp hòa giải tại chính quyền cơ sở là các tổ hòa giải 

tại các tổ dân phố nói chung. 

2.2.2. Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hình thức 

hòa giải do UBND cấp xã tổ chức thực hiện  

Về chủ trương, đường lối của chính quyền của UBND huyện Đông Anh 

trong công tác về hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ 

sở. Khẳng định vai trò quan trọng của công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại 

cấp chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh nói riêng và tại thành 

phố Hà Nội nói chung trên cơ sở tuân thủ và đưa vào thi hành các văn bản 

pháp luật về công tác quản lý nhà nước về HGTC đất đai tại các xã cũng như 

các quy định của pháp luật về vấn đề này. Để cụ thể hoá cho công tác này trên 

địa bàn của Huyện đạt hiệu quả thì việc ban hành các chủ trương đường lối về 

vấn đề này có thể kể đến một số văn bản như sau: 

Ủy ban nhân dân huyện tham mưu Huyện ủy thành phố ban hành Chỉ thị số 

về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đông Anh về Chỉ thị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, thực hiện nghiêm chỉ thị số 35-

CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị 16-

CT/HU của Huyện ủy. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã phong trào nhằm 

tăng cường công tác QLNN về đất đai. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 114 

ngày 11 tháng 4 năm 2017 về thực hiện chương trình công tác trọng tâm của BCH 

Đảng bộ huyện Đông Anh về “Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng 

ngừa, phát hiện sai phạm trong quản lý, sử đụng đất đai, góp phần đảm bảo an 

ninh nông thông trên địa bàn huyện”. Qua đó, xác định công tác trọng tâm và tiến 

hành phân công nhiệm vụ một các cụ thể cho từng đơn vị có liên quan nhằm tạo 

tiền đề quan trọng trong hoạt động hòa giải trong tranh chấp đất đai trên địa bàn 
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Huyện. Từ đó, tiến hành phân công và quán triệt cho các UBND cấp xã đảm bảo 

cho hoạt động này có thể thực hiện đạt hiệu quả trên thực tiễn trong giai đoạn vừa 

qua. Đặc biệt, để cho công tác HGCS đạt hiệu quả cao thì Huyện ủy, Ủy ban nhân 

dân huyện, UBND các xã, phường trên địa bàn đã có sự phối hợp, chỉ đạo tổ chức 

thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về hòa giải 

trong tranh chấp đất đai, tiến hành sơ kết cũng như xem xét rút kinh nghiệm về 

hoạt động hòa giải trong tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở trên địa bàn 

huyện trong giai đoạn vừa qua. 

Trong giai đoạn vừa qua thì số vụ UBND các xã trên địa bàn huyện Đông 

Anh đã tiến hành được các hoạt động về hòa giải theo bảng số liệu dưới đây: 

BẢNG 2.4: SỐ LIỆU TÌNH HÌNH UBND XÃ TỔ CHỨC HÒA GIẢI TCĐĐ 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH  GIAI ĐOẠN 2014 – 2017  

STT 2014 2015 2016 2017 

Số vụ thụ lý 18 24 27 36 

Hòa giải 

thành 

09 13 19 21 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết của phòng TNMT huyện Đông Anh từ 2014 -2017) 

[41] [42] [43] [44] [45] 

BIỂU ĐỒ 2.4: BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH UBND XÃ TỔ CHỨC HÒA GIẢI 
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Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ trên ta nhận thấy hòa giải tranh chấp đất 

đai do UBND cấp xã tiến hành có vai trò quan trọng. Tuy nhiên thì việc giải 
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quyết tranh chấp đất đai được UBND cấp xã giải quyết chỉ chiểm tỷ lệ 1/3 

trong hoạt động giải quyết tranh chấp tại cấp chính quyền cơ sở. Qua đó, càng 

cho thấy và khẳng định vai trò quan trọng của tổ hòa giải tại địa phương 

thông qua hoạt động thực tiễn trong giải quyết tranh chấp đất đai thông qua 

hoạt động hòa giải. 

2.3. Đánh giá thực trạng hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

2.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 

* Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp lu t cũng như 

xây dựng và hoàn thiện quy chế công tác ngành, đóng góp quan trọng 

trong việc thực hiện hoạt động về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua 

phương thưc hòa giải tại cấp chính quyền cơ sở trong những năm qua. 

Những văn bản điều chỉnh hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở thông qua phương thứcc hòa giải là vô cùng phức tạp 

trước sự phát triển, hội nhập của thành phố trong giai đoạn qua. Do đó, nhận 

thức được những khó khăn nêu trên thì lãnh đạo UBND huyện Đông Anh và 

các cơ quan chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Đông Anh ng đã ban 

hành các văn bản về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở  

được xem là kim chỉ nam cho các hoạt động hòa giả các tranh chấp này trong 

thực tiễn quản lý NN về Đất đai trên địa bàn huyện Đông ANh. Bên cạnh đó, 

từ thực tiễn công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở  đã 

tích cực đóng góp nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật 

hình sự dựa trên nền tảng là quy định của Hiến pháp, Luật đất đai, Luật hòa 

giải cơ sở. Đây thực sự là sự cố gắng lớn lao của các ngành, các cấp trong 

công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở  trên địa bàn 

trong những năm trở lại đây. 

* Đối với quá trình quản lý và thực thi pháp lu t về hòa giải tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh. Cùng 
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với sự ra đời và áp dụng vào thực tiễn pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai 

tại cấp chính quyền cơ sở  có nhiệm vụ quản lý và báo cáo tình hình lên 

ngành tòa án cấp trên. Các cấp chính quyền địa phương của huyện Đông 

Anh đã hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, tiếp tục cập nhật hoạt 

động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở  vào hệ thống 

cổng thông tin quản lý các cơ quan hành chính nhà nước nói chung. Đây là 

việc làm hết sức quan trọng góp phần thực hiện chức năng quản lý của các 

cơ quan cấp trên đối với tình hình hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở  trên địa bàn huyện Đông Anh nói chung. Đồng thời, nhằm kết 

nối các thông tin của cơ quan NN với cá nhân, tổ chức để có sự thông tin hai 

chiều thì UBND huyện Đông Anh và các thị trấn và xã trên địa bàn huyện đã 

xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử, trong đó đã có mục rõ ràng về các 

quyết định về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở.  

* Đối với hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ 

sở  giai đoạn từ 2014 đến năm 2017 đã và đang trở thành một trong những 

phương châm hoạt động của UBND huyện ĐÔng Anh trong thời gian qua. 

Điều này được thể hiện bằng bảng số liệu sau: 

BẢNG 2.5: BẢNG HOẠT ĐỘNG THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC 

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014 -2017 

Năm 

 

2014 2015 2016 2017 

Thụ lý 114 127 136 

 

143 

Giải quyết 114 127 136 143 

Hòa giải 

thành 

68 72 85 89 

(nguồn: Báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh [41] 

[42] [43] [44] [45] 
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Số liệu trên được thể hiện bằng biểu đồ như sau:  

 

BIỂU ĐỒ 2.5: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN HOẠT ĐỘNG THỤ LÝ VÀ GIẢI 

QUYẾT CÁC VỤ VIỆC TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014 -2017 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015 2016 2017

Thụ lý Giải quyết Hòa giải thành

 

Theo báo cáo mới nhất thì năm 2017 UBND hai cấp đã hòa giải thành 

89 vụ  hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở là bước tiến quan 

trọng trong công tác giải quyết các vụ tranh chấp đất đai diễn ra trên địa bàn. 

Qua biểu đồ và số liệu ta nhận thấy số lượng vụ tranh chấp đất đai có sự biến 

động không giống nhau qua từng giai đoạn. Thông qua việc thực hiện chức 

năng giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở  tại 

UBND hai cấp trên địa bàn huyện Đông Anh đã và đang tạo tiền đề quan 

trọng đảm bảo lợi ích cho các chủ thể có liên quan trong công tác hòa giải 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại địa phương thời gian qua [38]. 

Có thể nêu vụ hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở như sau: 

Vụ hòa giải vụ việc đ p tường rào, xây nhà trên đất của hàng xóm: 
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Anh Phạm Tiến Dậu, trú tại Đội 1, ngõ 2, thôn Tằng My, xã Nam Hồng, 

huyện Đông Anh phản ánh vụ việc anh Nguyễn Thế Mạnh, trú tại Cầu Lớn, 

xã Nam Hồng cho người đập phá tường rào, hủy hoại tài sản, lấn chiếm đất 

đai của gia đình để xây nhà trái phép trên đất hàng xóm. Nhận được thông tin 

thì sau khi nhận được đơn của anh Phạm Tiến Dậu, UBND xã đã cử cán bộ 

xuống kiểm tra hiện trạng, đo đạc và lập biên bản hiện trường. UBND xã 

thành lập tổ công tác hòa giải xuống làm việc kiểm tra hiện trạng của hai hộ 

gia đình liền kề, căn cứ để giải quyết hài hòa. Mục đích của chính quyền xã là 

đo đạc lại tổng thể diện tích đất của cả ba hộ gia đình (đất của anh Mạnh và 2 

hộ liền kề) vì trước kia đây là khu đất của cùng một chủ, trải qua rất nhiều lần 

chuyển nhượng mới chia ra làm ba thửa đất như hiện tại. Cùng với đó, xã dựa 

trên những căn cứ của các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp huyện cung 

cấp để xác định lại diện tích một cách chính xác nhất. 

 Về việc yêu cầu gia đình anh Mạnh tạm dừng việc thi công, UBND xã 

đã cho mời anh Mạnh đến để làm việc về vấn đề này. Khi xảy ra việc tranh 

chấp giữa 2 gia đình UBND xã đã có lập biên bản và yêu cầu anh Mạnh dừng 

nhưng anh Mạnh không chấp hành. Nhưng do xã chưa đo đạc được chính xác 

nên cũng chưa thể khẳng định lỗi sai là của ai. Do vậy cũng chưa thể sử dụng 

biện pháp cưỡng chế. Nếu khi xác định rõ mức độ sai phạm, xã sẽ kiến nghị 

cơ quan chức năng huyện xử lý theo đúng quy định pháp luật. Quá trình tiến 

hành việc mua bán giữa 2 hộ gia đình của thửa đất anh Mạnh đang xây dựng 

lãnh đạo thôn không hề được biết, nhưng trước khi gia đình anh Mạnh xây 

nhà; Phó chủ tịch xã, cán bộ địa chính, thanh tra xây dựng và tôi được mời 

đến buổi làm việc thống nhất ranh giới giữa 2 hộ gia đình. Đã thống nhất khi 

nào gia đình anh Mạnh làm nhà chỉ cần mời trưởng thôn đến cắm dây cước từ 

ngoài kéo thẳng vào trong theo bức tường, công trình vệ sinh của nhà anh 

Nhiệm (anh vợ anh Dậu) đồng ý cho anh Mạnh phá đi để anh Mạnh kéo dây 

thông vào trong. Biên bản kiểm tra hiện trạng đất đai phục vụ giải quyết hòa 
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giải tranh chấp đất đai. Đến khi gia đình anh Mạnh múc đất để xây móng, khi 

hàng xóm gọi điện thoại cho anh Nhiệm để thông báo việc thợ nhà anh Mạnh 

làm đổ hay cố ý phá thì anh Nhiệm có gọi trưởng thôn và anh Dương - Phó 

chủ tịch xã đến nhưng do anh Dương đến muộn nên tôi có tham gia với anh 

Nhiệm rằng: “Có thể do trong quá trình máy xúc múc đất vô tình làm đổ, anh 

Mạnh sẽ lên xin lỗi và khắc phục hậu quả sau”.Nhưng khi mời anh Mạnh lên 

thì phải rất lâu sau đó anh Mạnh mới xuất hiện và cho rằng đất của Mạnh ở 

đâu thì anh ta cứ làm, không phải chịu trách nhiệm. Mặc dù cơ quan chức 

năng đã đình chỉ xây dựng để giải quyết vụ việc nhưng công trình nhà bị "tố" 

xây dựng trên đất hàng xóm vẫn tiếp tục thi công, bất chấp pháp luật. Xã đã 2 

lần mời 2 gia đình lên để hòa giải (vào ngày 16 và 18/5/2018) nhưng không 

thành. Vì hai gia đình đều đã có cấp giấy chứng nhận QSDĐ nên xã hướng 

dẫn các bên khởi kiện ra Tòa án để giải quyết theo quy định. 

Thông qua vụ tranh chấp trên đã khẳng định vai trò của cấp chính quyền 

địa phương trong hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở  trên 

địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đồng thời, khẳng định sự quan 

tâm của các cơ quan nhà nước trong hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở đảm bảo tình hfnh hoạt động về an ninh chính trị trên đại bàn. 

Đặc biệt đối với vấn đề giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn thì 

UBND hai cấp trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã thực hiện 

các quy định một cách nghiêm túc, trong đó tiến hành hòa giải theo đúng các 

quy định về pháp luật Luật đất đai, Luật hòa giải cơ sở đối với các chủ thể, 

giải thích và tuyên truyền pháp luật về Đất đai để tránh việc xâm phạm đến 

quyền lợi của các bên trong quan hệ pháp luật về đất đai vừa qua. 

* Nguyên nhân thành công 

* Quan đi m của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy Đảng thành phố và huyện 

về công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở là cơ sở đầu 

tiên cho những thành tựu trong lĩnh vực này. Những quan điểm của Đảng, của 
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Nhà nước, của cấp ủy Đảng thành phố và huyện về vấn đề này là những kim 

chỉ nam quan trọng trong công tác thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai tại các 

THG và tại UBND các xã trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  

Là nền tảng cơ sở quan trọng cho hoạt động thực hiện trên thực tế nói chung. 

Cùng với sự nhận thấy vai trò quan trọng của vấn đề HGTC đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở thì UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo UBND các xã, các 

thôn đã vận dụng có hiệu quả trong việc xây dựng nên đường lối cụ thể nhằm 

đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện trong thực tiễn nói chung. Do đó, 

thành tựu trong quá trình thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở chính là có sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn của các cơ quan, 

ban ngành trên địa bàn thành phố.  

* Sự quan tâm của Thành ủy và cấp ủy các cấp   

Bên cạnh những yếu tố để UBND huyện Đông Anh nói chung và các xã 

nói riêng đạt được những kết quả trong việc hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở nói chung thì sự quan tâm của Thành ủy và cấp ủy các cấp 

cũng là sự động viên, là yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả như trên. 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành ủy và cấp ủy các cấp những năm qua 

các địa phương đã có sự đổi mới nhằm áp dụng có hiệu quả để thực hiện trên 

thực tế quy định về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở …. 

Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức, HGV cũng luôn tích cực nghiên cứu các 

văn bản hướng dẫn thi hành.  Khắc phục những khó khăn từ bên trong và bên 

ngoài trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở, 

dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy và cấp ủy các cấp thì đạt được những 

kết quả cao trong công tác trong lĩnh vực này. Ngoài ra, việc đánh giá cao vai 

trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại 

trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở sẽ góp 

phần trong việc định hướng đi cho quá trình thực hiện các quy định về lĩnh 

vực này đạt hiệu quả cao  
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* Sự nỗ lực của cán bộ lãnh đạo, nhân viên, đội ngũ công chức, hòa giải 

viên, tổ viên tổ hòa giải trong công tác hòa giải về tranh chấp đất đai 

Phải nhìn nhận một cách khách quan rằng đội ngũ cán bộ quản lý, công 

chức, HGV, TV tổ hòa giải  có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn 

đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh. Có tinh thần mạnh dạn đổi mới, 

xây dựng được các kế hoạch tổ chức hòa giải nhằm giải quyết các mâu thuẫn 

phát sinh trong lĩnh vực đất đai đảm bảo yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai 

tại cấp chính quyền cơ sở trên thực tế phát sinh tại địa phương. 

2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật 

về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện 

Đông Anh còn gặp một số hạn chế và khó khăn về góc độ pháp lý cũng như 

thực tiễn áp dụng. Cụ thể như: 

Một là, xuất phát từ quy định về quy trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ 

của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội nói riêng và cả nước còn nhiều bất cập, chưa thống nhất (cấp giấy 

chứng nhập QSDĐ xảy ra hiện tượng chồng lấn, không thống nhất, đất của 

người này cấp cho người khác, cho mượn hoặc đổi đất, khi cấp giấy 

CNQSDĐ không xác định nguồn gốc cấp đấtcho người quản lý, sử dụng). 

Thực tiễn giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh đã 

cho thấy lỗ hổng của công tác QLNN về đất đai chưa đảm bảo. Vẫn còn sơ sài 

và thiếu sót, đặc biệt là hoạt động về đăng ký đất đai, biến động đất đai, hoạt 

động về thống nhất các sổ sách, giấy tờ đúng quy định. Không có sự kiểm tra, 

giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc đo đạc chưa chính 

xác. Từ đó, đã cho thấy vấn đề QLNN về đất đai trên địa bàn của huyện Đông 

Anh nói riêng và cả nước nói chung chưa được chú trọng, chưa làm triệt để 
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nên đã xảy ra nhiều sai sót trong quá trình QLNN về đất đai, từ đó, gây ra khó 

khăn trong quá trình giải quyết tranh chấp về đất đai nói chung.  

Quy định của pháp luật Việt Nam về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở  còn bộc lộ nhiều thiếu sót hạn chế. Việc tiến hành hoạt 

động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện 

Đông Anh vấp phải khó khăn trong công tác quản lý điều hành. Từ đó, xảy ra 

những sai phạm trong quá trình giải quyết tranh chấp về đất đai đai trên địa 

bàn. Cụ thể: 

Vụ việc ông Tô Văn Thiện, (người được ủy quyền từ ông Tô Văn Đích, 

ông Thiện là con trai của ông Tô Văn Đích), trú tại thôn Sơn Du, xã Nguyên 

Khê (Đông Anh, Hà Nội) phản ánh về việc chính quyền sở tại có sự “mập 

mờ” trong việc giải quyết tranh chấp đất giữa gia đình ông Đích và gia đình 

bà Tô Thị Vĩnh, gây thiệt hại về kinh tế và đời sống của gia đình. Theo đơn 

thư, vào tháng 10/2015, bà Tô Thị Vĩnh (trú tại thôn Sơn Du, Nguyên Khê, 

Đông Anh, HN) có đơn kiện đòi quyền sử dụng mảnh đất của ông  Tô Văn 

Đích có diện tích 442 m2 thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 8 trên địa giới 

hành chính do xã Nguyên Khê quản lý. Trước sự việc trên, căn cứ vào hồ sơ, 

tài liệu liên quan, UBND huyện Đông Anh đã ra Quyết định số 7175/QĐ-

UBND ngày 17/12/2010, công nhận quyền sử dụng hợp pháp của gia đình 

ông Tô Văn Đích. Tuy nhiên, sau đó TP. Hà Nội lại có Quyết định số 

5712/QĐ-UBND  ngày 07/12/2011, yêu cầu phía UBND huyện Đông Anh 

hủy QĐ số 7175 ngày 17/12/2010  nêu trên. Đồng thời, yêu cầu tiến hành xác 

minh, giải quyết lại việc tranh chấp giữa ông Đích và bà Vĩnh. 

Từ đó tới nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết, việc tranh chấp kéo dài 

năm này qua năm khác, dẫn tới việc xây dựng nhà ở tại mảnh đất trên của gia 

đình ông Thiện bị dừng lại, gia đình ông phải đi ở nhờ. Trong khi gia đình 

ông Tô Văn Đích có truyền thống cách mạng lâu đời. Cụ Vương Thị Phị (mẹ 

ông Đích) được công nhận là Mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân ông Đích, ông 
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Thiện đều là những cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 

giành độc lập dân tộc. Để chứng minh, ông Đích đã cung cấp cho PV hàng 

loạt văn bản, giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất của các cụ cao niên, các trưởng 

thôn, cán bộ thôn các thời kỳ trước cũng như các biên lai thu thuế sử dụng đất 

theo Luật Đất đai năm 2003. Sau khi có Quyết Định 5712/QĐ-UBND ngày 

7/12/2011 của TP. Hà Nội, phía UBND huyện Đông Anh giao phòng TNMT 

huyện phối hợp cùng UBND xã Nguyên Khê xác minh, giải quyết lại việc 

tranh chấp đất nhằm giải quyết sớm sự việc, tránh việc đơn thư kéo dài. Theo 

đó, phòng TNMT đã ra Công văn số 326/TNMT ngày 02/6/2015, đề nghị xác 

minh, cung cấp các hồ sơ giấy tờ liên quan phục vụ công tác giải quyết tranh 

chấp đất giữa ông Tô Văn Đích và bà Tô Thị Vĩnh. Nội dung công văn nêu 

rõ: UBND xã Nguyên Khê thành lập hội đồng hòa giải, thông báo kết quả xác 

minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng diện tích đất đang tranh chấp trên và 

báo cáo về UBND huyện Đông Anh trước ngày 15/06/2015. Tuy nhiên, từ đó 

tới nay, chính quyền sở tại chưa có bất kỳ một hành động nào liên quan để 

xác minh lại nguồn gốc đất, giải quyết việc tranh chấp đất nêu trên. Đại diện 

UBND xã Nguyên Khê, ông Vũ Văn Phương – Bí Thư xã cho hay: “Bà Tô 

Thị Vĩnh là người chuyên đi kiện, cứ có đơn thư của bà Vĩnh thì rất phức 

tạp…”.Theo Cán bộ địa chính xã : “Giữa ông Đích và bà Vĩnh là họ hàng, vụ 

tranh chấp đã kéo dài nhiều năm nay, sự việc đã có nhiều văn bản của huyện 

Đông Anh, của TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết”. Cán bộ địa chính cũng cho 

biết thêm: Công văn số 326 của phòng TNMT huyện, khi anh Thiện ( con trai 

ông Đích) đưa lên tôi mới biết, để tôi kiểm tra lại bên bộ phận văn thư xem có 

nhận được công văn đó không …” (  ).Bên cạnh đó, khi được hỏi về biên bản 

buổi hội nghị hòa giải ngày 22/08/2012, ông Quân cho biết: “không có buổi 

hòa giải hôm đó”. Nhưng khi PV đưa ra giấy mời đích danh ông Đích và ông 

Thiện lên trụ sở UBND xã để họp hòa giải tranh chấp đất thì ông Quân bắt 

đầu đi tìm. Sau một hồi, câu trả lời cuối cùng là: “Không có biên bản buổi họp 
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hòa giải hôm đó”. Trước những sự việc trên, dư luận đặt khá nhiều câu hỏi về 

vụ việc. Liệu rằng, câu trả lời của vị địa chính xã có hợp tình hợp lý hay 

không   Ở đây, phải chăng, đang có sự “mập mờ”, “phớt lờ” chỉ đạo của cấp 

trên, khi mà toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan tới việc tranh chấp này ông Quân 

đều giữ một bản, nhưng riêng công văn của phòng TNMT huyện được gửi 

gần 6 tháng trước thì chính quyền sở tại không biết đã nhận được chưa  

Ngoài ra, hệ thống văn bản bản quy phạm pháp luật mặc dù đã được sửa 

đổi, bổ sung nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa rõ ràng từ đó gây 

nên tình trạng ảnh hưởng đến hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở  trên địa bàn. 

Hai là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ 

chức, cá nhân trong hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở  chưa phát huy tối đa. Đầu tiên là các cơ quan có liên quan trong 

quản lý đất đai, quản lý biến động bất động sản mặc dù đã có nhiều cố gắng 

nhưng kinh nghiệm còn hạn chế, chưa phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ đã 

được pháp luật quy định. Bên cạnh đó, đối với các tổ chức, cơ quan NN có 

thẩm quyền đã được quy định vai trò, chức năng và ghi nhận tại Hiến pháp, cụ 

thể hóa trong Luật đất đai, Luật hòa giải cơ sở, các văn bản hướng dẫn có liên 

quan đã quy định sẵn song trên thực tế việc nhận thức và thực hiện vấn đề này 

chưa thật sự đạt hiệu quả cao. Ngoài ra một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

huyện Đông Anh nói riêng chưa có ý thức, chưa chấp hành nghiêm pháp luật 

về kinh doanh bất động sản nên việc xảy ra tình trạng các cá nhân, tổ chức vì 

lợi ích của bản thân mà thực hiện những hành vi từ nhỏ đến lớn gây hậu quả 

đến quyền và lợi ích các chủ thể có liên quan là điều hoàn toàn dễ hiểu– đây là 

thực trạng mà chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc và là vấn đề cần 

giải quyết trong quá trình thi hành pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại 

cấp chính quyền cơ sở tại huyện Đông Anh trong những năm tới. 
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Ba là, về vấn đề  nghiên cứu hồ sơ trong giai đoạn tiến hành hòa giải 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại huyện Đông Anh chưa được 

tiến hành đầy đủ: Đối với vấn đề này thì việc tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ 

án tranh chấp đất đai của các bên có liên quan mặc dù đã được tiến hành phân 

công nhưng trên thực tế chưa thật sự đạt hiệu quả cao. Hiện nay, khi đề cập 

đến các vụ án hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại huyện 

Đông Anh thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một số những người 

hòa giải viên còn thiếu kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn và còn chủ quan trong 

hoạt động chuẩn bị hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại 

huyện Đông Anh dẫn đến tình trạng hòa giải không thành, từ đó ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến yêu cầu của hoạt động giải quyết án tranh chấp đất đai cũng 

như công tác bảo đảm quyền và lợi ích của các chủ thể trong hoạt động hòa 

giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại huyện Đông Anh nói 

chung 

Bốn là, đánh giá không đầy đủ, toàn diện hoặc không chính xác các 

chứng cứ, tài liệu về vụ án có trong hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở tại huyện Đông Anh và các chứng cứ, tài liệu được bổ sung 

trước khi xét xử và tại phiên tòa. Trong quá trình áp dụng về vấn đề về chứng 

cứ để giải quyết án hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại 

huyện Đông Anh chưa đạt nhằm đạt hiệu quả cao về cơ bản chưa được xem 

xét một cách nghiêm túc và chính xác. Đa phần hiện nay tại hoạt động hòa 

giải tranh chấp đất đai tại địa phương thì các chủ thể không đưa ra các căn cứ 

nhằm giải quyết các vụ việc đảm bảo. Trong quá trình đó, xuất phát từ nguyên 

nhân khách quan và chủ quan thì việc áp dụng không chính xác những chứng 

cứ, tài liệu này có thể dẫn đến việc áp dụng pháp luật để dẫn đến việc tiến 

hành hòa giải không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

các chủ thể hoặc có thể xử lý không đúng các vụ án tranh chấp đất đai theo 

quy định pháp luật hiện hành [47].  
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Năm là, vướng mắc trong cách tìm hi u áp dụng hòa giải tranh chấp đất 

đai tại cấp chính quyền cơ sở của Hòa giải viên mang tính hình thức, chất 

lượng xét xử không cao. Phần lớn, hòa giải viên thực chất là những người 

kiêm nhiệm hoặc trong tổ hòa giải, kinh nghiệm tiếp xúc với các tranh chấp 

về đất đai chưa nhiều. Những năm gần đây thì các tranh chấp về đất đai diễn 

ra đa dạng, phức tạp nên trong quá trình tiến hành hòa giả chưa nắm được các 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ hiểu biết pháp luật chưa đảm bảo. 

Việc tìm hiểu quy định pháp luật đôi lúc chưa kịp thời, chưa nghiêm túc, nên 

quá trình hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở còn nhiều vi 

phạm. Bên cạnh đó, thì hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý cấp trên đối 

với UBND cấp dưới chưa đảm bảo từ đó xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về 

hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở. Cần thiết phải ban hành 

các quy định cơ chế nâng cao chất lượng đội ngũ Hòa giải viên; cơ chế quản 

lý cũng như trách nhiệm đáp ứng với yêu cầu của hoạt động hòa giải tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở nói chung, phương hướng thay đổi 

chính là sửa đổi theo các yêu cầu đối với Hòa giải viên theo tinh thần cải cách 

tư pháp.  

Sáu là, người dân chưa hi u hết quyền và nghĩa vụ của mình khi tham 

gia giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở nói riêng và 

tại các cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng. Về phía đương sự nói chung trong 

vụ án về tranh chấp đất đai nói chung thì không hợp tác trong hoạt động hòa 

giải tranh chấp tại địa phương. Đương sự không cung cấp các tài liệu, có ảnh 

hưởng trong quyết định tiến hành hòa giải của các bên. Đương sự không cho đo 

vẽ đất đai, tỏ thái độ không hợp tác. Sự bất hợp tác của đương sự dẫn đến việc 

cấp chính quyền cơ sở không giải quyết được mâu thuẫn chủ yếu về đất đai nói 

chung. Hoạt động phối hợp giữa các ban, các ngành trong chính quyền cơ sở 

như Mặt trận tổ quốc, tổ chức Đảng, phụ nữ….để giải thích, thuyết phục đương 

sự hợp tác chưa đáp ứng yêu cầu đề ra [35].  



 53 

Bảy là, UBND cấp chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo 

trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải, chưa thấy hết vị trí, vai trò của 

công tác hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở. Công chức tư pháp cấp xã chưa 

chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nói chung và hòa giải tranh chấp đất 

đai nói riêng. Việc củng cố về tổ chức, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ 

trợ kinh phí không được thực hiện thường xuyên dẫn đến hoạt động của một 

số tổ hòa giải và hòa giải viên chưa thật sự nhiệt tình, trong công tác còn hình 

thức đôi khi mang nặng tính mệnh lệnh, không thuyết phục và chưa thật sự trở 

thành những cam kết chung để các bên tranh chấp, mâu thuẫn nghiêm chỉnh 

thực hiện. Một số tổ hòa giải áp dụng không đúng, chưa đầy đủ các quy định 

pháp luật trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai, vì vậy ảnh hưởng  đến 

kết quả hòa giải. Cơ cấu tổ chức của tổ hòa giải thường xuyên bị thay đổi do 

thay đổi thành viên trong tổ. Hoạt động của tổ hòa giải còn hạn chế, thời gian 

dành cho công tác hòa giải không nhiều và chưa đi vào chiều sâu. Về kinh phí 

chi cho công tác hòa giải chậm, chưa động viên kịp thời cho hòa giải viên khi 

thực hiện nhiệm vụ. Kỹ năng hòa giải cũng như kiến thức pháp luật của đa số 

hòa giải viên còn hạn chế, nhiều tổ viên tổ hòa giải lớn tuổi làm việc chủ yếu 

dựa vào kinh nghiệm, phạm vi hòa giải rộng, nhiều vụ việc liên quan đến 

nhiều lĩnh vực nhạy cảm như quan hệ gia đình, đất đai nên hòa giải viên 

thường ngại va chạm, từ đó mục đích hòa giải không đạt được. Tài liệu hướng 

dẫn nghiệp vụ hòa giải tranh chấp đất đai chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, việc 

hòa giải ở cơ sở chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của những người làm công tác 

hòa giải...  [29] 

Tám là, khó khăn vướng mắc trong việc triệu tập người bị kiện để tiến 

hành hoạt động hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai. Như vậy, nếu 

người bị kiện cố tình trốn tránh việc tham gia hòa giải thì tranh chấp sẽ kéo 

dài thời gian hòa giải mà nếu chưa qua hòa giải được ở địa phương thì Tòa án 
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không thụ lý đơn khởi kiện mà hiện nay cũng chưa có chế tài nào quy định xử 

lý đối với trường hợp này [30]. Tranh chấp đất đai phải qua hòa giải tại cấp 

chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ðất đai năm 2013 hiện nay 

thì thì UBND cấp xã phải phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên của Mặt trận để tiến hành hòa giải. Trong thực tế, xảy ra 

nhiều trường hợp vấn đề về thành phần hòa giải chưa được thực hiện 

đúng.[33]. Các vụ hoà giải trên đây tuy không đúng với quy định của Luật 

Đất đai song, không có gì đáng nói, nếu đã được hòa giải thành.  

* Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại 

Nguyên nhân đầu tiên: Hệ thống các quy định pháp lu t về giải quyết 

hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở thep lu t hiện hành về 

phương diện nội dung và hình thức chưa th t sự chặt chẽ và hoàn thiện. Xuất 

phát những hạn chế trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam là do pháp luật về 

hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở ra đời trong bối cảnh 

chúng ta chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật. Bên 

cạnh đó, các quy định nhằm quản lý đối với hoạt động hòa giải tranh chấp đất 

đai tại cấp chính quyền cơ sở của các chủ thể chưa thật sự triệt để, từ đó ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc không lường trước được những tranh chấp có thể 

phát sinh trong hoạt động này. Đồng thời, quá trình xây dựng và hoàn thiện 

cũng như áp dụng pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở chưa đáp ứng với yêu cầu của quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 

Việc tiếp thu pháp luật của các nước tiên tiến trên thế giới vào pháp luật nội 

địa chưa được chuẩn bị kỹ về mọi mặt trong quá trình xây dựng và thực hiện. 

Kỹ năng lập pháp của nước ta chưa được hoàn thiện đã làm cho việc xây dựng 

những quy định trong lĩnh vực này còn gặp nhiều hạn chế. 

Nguyên nhân thứ hai: trên địa bàn huyện Đông Anh còn thiếu kinh 

nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp về hòa giải tranh chấp đất đai tại 

cấp chính quyền cơ sở. Quá trình quản lý, kiểm tra giám sát và thực hiện quy 
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định của Luật đất đai và Luật hòa giải cơ sở về  hòa giải tranh chấp đất đai tại 

cấp chính quyền cơ sở chưa thật sự đạt hiệu quả cao. Cơ quan NN có thẩm 

quyền chưa chủ động sử dụng các công cụ chính sách hợp lệ được pháp luật 

cho phép để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Sự liên kết giữa các cơ 

quan NN với nhau trong quá trình thực hiện chưa thật sự được chú trọng. 

Điều này thể hiện khi xảy ra các hành vi vi phạm vào quyền và lợi ích hợp 

pháp các chủ thể nói chung thì các chủ thể chưa thể vận dụng các quy định 

pháp luật cũng như yêu cầu các cơ quan NN có thẩm quyền chấm dứt các 

hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên có liên quan. 

Đồng thời, chưa có một thiết chế chế tài nhằm xử lý triệt để các hành vi vi 

phạm của các bên có liên quan. Đây chính là một trong những nguyên nhân 

để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở chưa được hiệu quả trong thực tiễn thi hành. 

Nguyên nhân thứ ba: Về phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên 

địa bàn huyện Đông Anh có vai trò trong việc giải quyết các tranh chấp về 

hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở cũng như các cán bộ 

Hòa giải viên trong hoạt động xét xử và giải quyết tranh chấp về hòa giải 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở còn nhiều hạn chế. Các lực 

lượng cán bộ, công chức chưa được cung cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ 

thuật cũng như phương tiện đầy đủ để có thể thực hiện tốt các công việc theo 

yêu cầu. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách 

thực hiện công tác giải quyết các tranh chấp về hòa giải tranh chấp đất đai tại 

cấp chính quyền cơ sở còn hạn chế; phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác 

kiểm tra, xác minh, xử lý tranh chấp chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. 

Bên cạnh đó, đối với một số trường hợp rõ ràng có hành vi sai phạm, ảnh 

hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khác thì cần thiết có 

một thiết chế xử lý nghiêm khắc và cụ thể. 
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Nguyên nhân thứ tư: Đ  xử lý vấn đề giải quyết các tranh chấp về hòa 

giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở thì cần có sự liên kết của 

nhiều cơ quan hữu quan vì đ  thi hành quyết định hòa giải cần có sự tham gia 

của nhiều đơn vị nên trên thực tế thì rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. 

Ngoài ra, một số cán bộ chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, kiến thức, năng 

lực, trình độ còn hạn chế ảnh hưởng đến quá trình giải quyết các hòa giải 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở. Lực lượng cán bộ chuyên trách 

còn ít chưa đáp ứng yêu cầu, đơn cử như việc quản lý hòa giải tranh chấp đất 

đai tại cấp chính quyền cơ sở quá mỏng, trong khi đó các đối tượng thì rất 

nhiều mánh khóe, lợi dụng các quy định pháp luật để lách luật. Vấn đề về 

quyền hạn của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBNF các cấp chưa 

đáp ứng với công tác trong hoạt động về quản lý về đất đai trong thực tế. Cơ 

sở pháp lý, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm hòa giải tranh chấp đất 

đai tại cấp chính quyền cơ sở vừa thiếu, vừa chưa đủ mạnh, dẫn đến hạn chế 

tác dụng giáo dục, phòng ngừa, răn đe đối với những hành vi vi phạm. Rất ít 

trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quyền và lợi ích người sử dụng 

đất, có dấu hiệu lừa đảo nhưng chưa được xử lý. Ngoài ra, tình hình kiểm tra, 

giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý chưa thật sự 

hiệu quả, những trường hợp gây nên hậu quả về đất đai chưa được phát hiện 

nhanh chóng và kịp thời đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhiều đối tượng, chủ thể 

trong quan hệ của QLNN về đất đai trong thời gian qua. 

Nguyên nhân thứ năm: Việc ki m tra, giám sát thực hiện pháp lu t đất đai 

trên địa bàn huyện Đông Anh nói riêng và cả nước nói chung chưa đạt hiệu 

quả cao. Chưa quan tâm đúng mức giáo dục các chủ thể trong hoạt động về 

xây dựng và phát triển QLNN về đất đia. Đồng thời, quá trình để xảy ra tình 

trạng vi phạm pháp luật đất đai đó là công tác về quy hoạch chưa đạt hiệu quả 

cao, khiến cho hoạt động quản lý và phòng chống vi phạm pháp luật chưa đạt 
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yêu cầu. Các cơ quan NN có thẩm quyền chưa quan tâm đúng mức đối với 

công tác xây dựng và phát triển QLNN, thống nhất trong quản lý đất đai, , công 

tác kiểm tra, giám sát về vấn đề chưa được tiến hành thường xuyên. Công tác 

thanh tra, kiểm tra về các chủ thể kinh doanh các chủ thể nói chung chỉ mang 

tính kế hoạch hình thức. Công tác QLNN về đất đai chưa được đầu tư và thực 

hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, giáo dục về đất đai chưa đáp ứng với 

hiện tại. Công tác quản lý đất đai, kiểm kê đất đai chưa đủ vững mạnh đáp ứng 

với yêu cầu đất nước trong tình hình mới.   

Nguyên nhân thứ sáu: Hoạt động ki m tra, giám sát việc thi hành pháp 

lu t về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại huyện Đông 

ANh nói riêng và cả nước nói chung trong thực tế chưa được quan tâm đúng 

mức và còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Ở một số cơ quan có liên quan như các 

đơn vị có liên quan như Sở Tài nguyên môi trường, ủy ban nhân dân các cấp 

chưa thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát để từ đó tiến hành xử lý các 

hành vi vi phạm trong QLĐĐ một cách có hiệu quả. Nhìn chung, đội ngũ 

chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu, chưa đáp ứng yêu 

cầu. Từ công tác chỉ đạo điều hành đến việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 

cho đội ngũ cán bộ chuyên trách còn yếu, tinh thần trách nhiệm trong công 

tác chưa cao dẫn đến tình trạng kiểm tra, giám sát tại một số địa phương còn 

sơ sài. Sau thanh tra, kiểm tra không tiến hành phúc tra lại các lỗi vi phạm từ 

đó ảnh hưởng đến quá trình khắc phục những vi phạm của đơn vị được kiểm 

tra, làm giảm hiệu quả công tác thi hành pháp luật về HGTCĐ chưa đạt hiệu 

quả cao. 

Tiểu kết chƣơng  

Chính quyền cơ sở của huyện Đông Anh trong những năm qua đã tiến 

hành các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, qua đó khẳng định vai trò 

to lớn của chính quyền cơ sở trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện trước tình hình diễn biến phức tạp của 
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các tranh chấp này trên thực tế thời gian qua. Vấn đề đặt ra là cần phải thực 

hiện các biện pháp đảm bảo cho việc thực hiện hoạt động giải quyết các tranh 

chấp về đất đao trên địa bàn đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra, đúng với ý nghĩa 

và mục đích của chính sách giải quyết các tranh chấp dân sự nói chung theo 

pháp luật tố tụng dân sự hiện hành ở nước ta hiện nay. Việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan chính quyền địa phương trong công tác giải 

quyết các tranh chấp về đất đai đã đạt được những kết quả khả quan, đem lại 

lợi ích cho xã hội nói chung. Cơ quan hành chính địa phương thông qua hoạt 

động hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở đã chủ động đã 

khẳng định và áp dụng đạt hiệu quả cao đảm bảo đúng quy định của pháp luật 

về việc giải quyết các tranh chấp về đất đai. Nhằm làm tốt công tác trên thì 

UBND các cấp đã tăng cường hoạt động xét xử, tuyên tuyền pháp luật, tăng 

cường sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm thẩm quyền như Ủy ban nhân 

dân địa phương, các cơ quan ban ngành có liên quan trong công tác giải quyết 

các tranh chấp về đất đai và phối hợp với các bên có liên quan nhằm phổ biến 

pháp luật về giải quyết tranh chấp đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh việc 

đạt kết quả trong hoạt động giải quyết các tranh chấp về bất động sản nói 

chung thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc nâng cao vai trò của hòa 

giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở trong lĩnh vực nói trên.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Chƣơng 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HÒA GIẢI  

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TỪ THỰC TIỄN TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, 

THÀNH PHỐ  HÀ NỘI 

Từ những hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật về hòa giải tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại huyện Đông Anh nói riêng và cả 

nước nói chung, có thể thấy rằng yêu cầu về việc đảm bảo giải quyết tranh 

chấp đất đai có hiệu quả đã và đang trở thành một trong những yêu cầu cấp 

thiết. Xây dựng và phát triển đất nước thì yêu cầu về hoàn thiện hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ 

sở trong giai đoạn hiện nay ở nước ta ngày càng trở nên cấp bách.  

Một là, tiến hành hoạt động hoàn thiện các quy định của pháp luật về hòa 

giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở cần quan triệt quan điểm, 

chủ trương phát triển của Đảng, bảo đảm hài hoà giữa phát triển kinh tế, bảo 

đảm công bằng xã hội và quyền lợi của các chủ thể, thống nhất công tác quản 

lý nhà nước về giải quyết tranh chấp đất đai. Đảm bảo quyền của các chủ thể 

trong quá trình tiến hành các giao dịch có liên quan đến vấn đề tranh chấp đất 

đia. Từ đó, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đất đai, góp phần quan trọng 

trong hoạt động phát triển nền kinh tế đất nước ở Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. Quá trình xây dựng các quy định của pháp luật về hòa giải tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở cần xuất phát và nằm trong tổng thể 

các chính sách, định hướng mang tính quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. Đồng thời, các quy định phải đảm bảo phù hợp giữa các quy 

định giữa luật nội dung và luật hình thức nói chung. Sửa đổi, bổ sung các quy 

định hiện hành về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở nói 

riêng nhằm áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cần ban hành văn bản mới để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong 

hoạt động xử lý các tranh chấp đất đai. Quá trình áp dụng pháp luật phải phát 
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huy đồng bộ sức mạnh của các biện pháp được quy định trong luật hành 

chính, hình sự, dân sự, kinh tế trong việc hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở, bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và yêu cầu phát 

triển hệ thống kinh doanh bất động sản ở nước ta, đáp ứng yêu cầu phát triển 

của nền kinh tế - xã hội trong tình hình mới [30]. 

Hai là, quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chính quyền địa 

phương trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai. Thông qua qua trình giải 

quyết các quy định cụ thể có liên quan đến hoạt động giải giải quyết nhằm 

đảm bảo việc giải quyết đạt hiệu quả từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Có các quy định cụ thể đó tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố 

tụng có thể thực hiện hoạt động các giải quyết tranh chấp nói chung và tranh 

chấp về đất đai nói riêng đã và đang thực hiện đúng chương trình cải cách tư 

pháp của các cơ quan tư pháp nói chung. Việc hoàn thiện pháp luật đã đảm 

bảo cho việc giải quyết tranh chấp đúng quy định pháp luật, tăng cường năng 

lực, quyền hạn của cơ quan tư pháp nói chung. Đồng thời, đảm bảo tinh thần 

của công cuộc cải cách tư pháp được ghi nhận rõ trong đường lối chỉ đạo của 

Đảng cộng sản Việt Nam. Đầu từ các trang thiết bị hoàn chỉnh, đáp ứng với 

quá trình hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở có hiệu quả ở 

nước ta hiện nay. 

Ba là,  xây dựng và ban hành đầy đủ các quy định về giải quyết tranh 

chấp đất đai trong  giai đoạn hiện nay. Các cơ quan QLNN cần thiết có sự 

phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng đáp ứng yêu cầu về CCTP cũng như 

tăng cường chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động về giải quyết tranh chấp 

trong đất đai, từ đó, giảm thiểu sự cồng kềnh, chồng chéo trong quá trình thực 

hiện. Tạo nên mối liên kết trong việc thực hiện giải quyết tranh chấp từ đó 

góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta trong giai đoạn hiện 

nay. 
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Bốn là, trên cơ sở các phân tích, đánh giá trên đây, chúng tôi cho rằng, 

pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai trong điều kiện kinh tế thị trường, cần 

được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo hướng: Khuyến khích việc hòa giải các 

tranh chấp đất đai trong nhân dân và đề cao vai trò của chính quyền và các 

đoàn thể quần chúng ở cơ sở trong việc vận động nhân dân hòa giải các tranh 

chấp đất đai.  

3.1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai tại 

chính quyền cơ sở   

Thứ nhất, cần có sự thống nhất hoạt động hòa giải nói chung với  hòa 

giải trong giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng. Cần có những quy định 

hướng dẫn trong công tác về hòa giải tranh chấp đất đai cụ thể hơn. Trong 

hoạt động về hòa giải tranh chấp đất đai nói chung và hòa giải tranh chấp đất 

đai tại cấp chính quyền cơ sở nói riêng thì cần làm rõ hơn vai trò của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và một số tổ chức có liên quan như 

Mặt trận tổ quốc…. Thông qua hoạt động về xác định thành phần về giải 

quyết tranh chấp đất đai thông qua cấp chính quyền cơ sở thì xác định rõ vai trò, 

trách nhiệm. Từ đó, xác định rõ cơ quan có thẩm quyền đề tạo điều kiện quan 

trọng  trong công tác tiến hành hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai đạt hiệu quả 

cao. Cần thiết xem xét, nghiên cứu quy định nhằm hoàn thiện quy định về 

QLSDĐ tại Luật đất đai nói chung và hòa giải TCQSDĐ ở cấp chính quyền cơ 

sở nói riêng đáp ứng với sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.  

Hai là, để công tác giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở đạt hiệu quả cao trong thời gian tới thì cần thiết thực hiện một số 

giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả việc xét xử các tranh chấp có liên quan 

thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần hoàn thiện pháp luật nói chung, 

quy định giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng. Công tác xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật tố về giải quyết tranh chấp đất đai nói chung, hòa 

giải trong giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở nói riêng là 
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nền tảng cơ bản cho hoạt động hòa giải cấp chính quyền địa phương, đây 

cũng là tiền đề để thực thi trong thực tiễn. Đây là yêu cầu quan trọng làm cơ 

sở cho việc bảo đảm ADPL trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai nói 

chung, tiến hành hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở nói riêng, đảm bảo cho công tác giải quyết tranh chấp ở nước ta 

trong thực tiễn. Ngoài ra, cần chú trọng công tác giải thích và hướng dẫn áp 

dụng thống nhất pháp luật về đất đai trong thực tiễn. Đây cũng là công việc 

khó khăn và phức tạp, đòi hỏi nâng cao năng lực và trí tuệ ngang tầm với thực 

tiễn của đời sống kinh tế - xã hội luôn biến động và phong phú.  

Ba là, tiến hành chức công tác tổng kết kinh nghiệm về hòa giải tranh 

chấp đất đai để nhìn nhận các kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc 

phục. Bên cạnh đó, việc xác định quyết định giải quyết tranh chấp đúng đắn, 

chính xác, có tính mẫu mực để các cơ quan chính quyền địa phương học tập 

và những quyết định đã ban hành chưa chính xác, chưa thoả đáng, còn có 

những sai lầm trong xem xét, đánh giá chứng cứ, trong việc chọn quy phạm 

pháp luật để rút kinh nghiệm.  

Bốn là, nâng cao ý thức trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở. Để cho công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền 

cơ sở tại UBND huyện Đông Anh đạt kết quả cao thì cần thiết trong công tác 

thực hiện nó bản thân các chủ thể có vai trò để từ đó các chủ thể có liên quan 

phải nâng cao ý thức trách nhiệm, làm tốt vai trò đã được giao phó. Khẳng 

định rằng, việc hình thành ý thức, trách nhiệm trong việc trong hòa giải tranh 

chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở về cơ bản phải thông qua một quá trình 

lâu dài cần thiết đội ngũ cơ quan, tổ chức phải thường xuyên trao dồi kiến 

thức, tập trung nghiên cứu, học tập để nâng cao phẩm chất chính trị, nâng cao 

hiểu biết của mình. Để nâng cao chất lượng hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở nói riêng và hoạt động của chính quyền địa phương nói 
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riêng cần phải thường xuyên nâng cao lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, 

phẩm chất đạo đức cho Hòa giải viên. Từ đó, xây dựng và phát triển đội ngũ 

Hòa giải viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đồng thời tăng cường 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhằm bảo đảm nguồn nhân lực sẵn sàng cho điều 

kiện mới.  

Năm là, nâng cao hiệu quả đảm bảo thi hành hoạt động giải quyết tranh 

chấp đất đai nói chung và hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở nói riêng. 

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp 

chính quyền cơ sở thì cần thiết phải nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, 

bồi dưỡng phẩm chất chính trị nhất là kiến thức về xã hội cho đội ngũ Hòa 

giải viên nhằm phục vụ cho hoạt động là vấn đề cần quan tâm. Vì hiện nay, đa 

số các hòa giải viên ít tuy đã có trình độ Luật và lý luận chính trị, nhưng kiến 

thức về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước về đất đai,. Vấn đề đào tạo bồi 

dưỡng Hòa giải viên, phải có kế hoạch quy hoạch cụ thể tránh tình trạng cử đi 

học một cách tràn lan, vừa ảnh hưởng đến hoạt động quản lý của cơ quan 

chính quyền địa phương từ đó ảnh hưởng đến hoạt động hòa giải trong giải 

quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở trong quá trình cải cách tư 

pháp hiện nay. Ngoài ra, cần thiết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả thì đội 

ngũ cán bộ, Hòa giải viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, 

nhất là đạo đức nghề nghiệp. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 

cán bộ công chức trong ngành, đặc biệt là việc triển khai, quán triệt các Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách 

tư pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật đề cao 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người về các 

quy định của pháp luật là một trong nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giải 

quyết chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở ở nước ta hiện nay. Để đáp ứng 
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những yêu cầu nâng này thì các cấp chính quyền địa phương nói chung và 

UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nói riêng, công tác tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức pháp luật luôn luôn là một trong những công tác quan 

trọng nhất, góp phần nâng cao sự hiểu biết về pháp luật của nhân dân, tác 

động tích cực lên trật tự trị an của xã hội trên cả nước cũng như trên địa bàn 

thành phố trong giai đoạn hiện nay. Để làm được điều này thì các cơ quan 

chính quyền địa phương cần có sự phối hợp với các cơ quan như Công an, 

Tòa án, Viện kiểm sát, Sở tư pháp....trong công tác thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân trong vấn đề đất 

đai nói chung và hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở nói riêng. Trong đó cố gắng kiện toàn lại các câu lạc bộ hiện có, 

đổi mới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ sao cho phù hợp với công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai các Văn bản pháp luật về đất 

đai bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó đẩy mạnh hình thức tuyên truyền 

miệng, giới thiệu văn bản luật theo hướng tăng cường trao đổi, đối thoại, giải đáp 

những vướng mắc từ phúa người được tuyên truyền nhằm nâng cao tính chủ 

động tìm hiểu và tiếp cận kiến thức pháp luật của cán bộ và nhân dân.   

3.2. Nhóm giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện pháp luật về 

hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại địa bàn huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

Thực tiễn công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở trên địa bàn 

huyện Đông Anh chưa thực sự đạt được những kết quả như mong muốn, số 

vụ việc hòa giải thành công chiếm tỉ lệ không cao. Do vậy, trong thời gian tới, 

cần tăng cường công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở, nâng cao số vụ 

việc hòa giải thành công, giúp các bên đạt được thỏa thuận, chấm dứt tranh 

chấp. Để làm được việc này, khi hòa giải tranh chấp đất đai cấp chính quyền 

cơ sở cần nắm rõ, thực hiện tốt các công việc sau: 
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Một là, thẩm tra, xác minh, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, 

thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, 

quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất. 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 UBND 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; có thể mời đại diện dòng họ; 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.  

Hai là, trong hoạt động hào giải TCDĐ phải đầy đủ thành phần . Kết 

quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm các nội 

dung theo đúng quy định pháp luật.  

Ba là, đổi mới cơ chế giải quyết tranh chấp hành chính trong lĩnh vực 

đất đai. Trong đó, đổi mới về mô hình tổ chức bộ máy giải quyết tranh chấp 

trong lĩnh vực đất đai: Cần tăng cường trách nhiệm giải quyết khiếu nại của 

cơ quan hành chính nhà nước bằng các biện pháp: Xác định rõ chế độ trách 

nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước là người có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của 

người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, 

xử lý nghiêm những người vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác giải 

quyết khiếu nại. Đồng thời, bảo đảm, tăng cường tính độc lập, khách quan của 

Tòa án trong việc xét xử các vụ án hành chính, các cấp Tòa án cần được bố trí 

theo khu vực, vùng, không theo cấp hành chính lãnh thổ nhằm bảo đảm tính 

độc lập khi xét xử các vụ án hành chính của Tòa án. 

Xây dựng và hoàn thiện về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trong 

lĩnh vực đất đai: Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về tổ 

chức đối thoại; luật sư tham gia quá trình giải quyết khiếu nại; công khai, 
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minh bạch các tài liệu, chứng cứ của các bên; tăng cường việc “tranh tụng” để 

phá vỡ tính “khép kín” trong quá trình giải quyết khiếu nại. Đồng thời, quy 

định thẩm quyền, căn cứ, thủ tục xem xét lại khiếu nại trong một số trường 

hợp cụ thể khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật; các 

vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài... Song song với giải pháp đối với trình tự, 

thủ tục bằng con đường hành chính, cũng cần phải đơn giản, rút gọn một số 

thủ tục tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hành chính trong trường hợp 

vụ việc đơn giản, rõ ràng, có căn cứ để phán quyết và bảo đảm, tăng cường 

hiệu lực xử vụ án hành chính của Tòa án, thông qua việc nghiên cứu có cơ 

chế hữu hiệu thi hành bản án hành chính. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân sự giải quyết tranh chấp trong lĩnh 

vực đất đai: Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cần xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết 

khiếu nại theo hướng chuyên nghiệp, am hiểu lý luận và thực tiễn, giỏi về áp 

dụng pháp luật đất đai và các pháp luật có liên quan, có kỹ năng thành thạo 

khi giải quyết khiếu nại, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và thẩm 

quyền, trách nhiệm giải quyết khiếu nại của thủ trưởng cơ quan hành chính 

nhà nước ở các cấp trong quản lý về đất đai. Đối với Ngành Tòa án, phải từng 

bước đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong 

nước hoặc nước ngoài, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn và bổ túc 

kinh nghiệm xét xử. Đồng thời, cần thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội 

thảo tổng kết, rút kinh nghiệm, đặc biệt là những khóa bồi dưỡng riêng về 

công tác xét xử án hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai. 

Có thể nói, hòa giải tranh chấp đất đai cấp chính quyền cơ sở trong giai 

đoạn vừa qua đã có những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn 

chế. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật và đổi mới cơ chế giải quyết tranh chấp 

hành chính trong lĩnh vực đất đai, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ, 

kịp thời và đặt trong mối quan hệ phụ thuộc, tác động lẫn nhau như: Tăng 
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cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy nhận thức, tăng cường hơn nữa 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất cho công 

tác giải quyết tranh chấp hành chính trong lĩnh vực đất đai và các giải pháp hỗ 

trợ khác. Tuy nhiên, bài viết này chỉ đưa ra một vài giải pháp trao đổi cùng 

bạn đọc với hy vọng nâng cao hiệu quả cơ chế giải quyết tranh chấp hành 

chính về đất đai trong giai đoạn hiện nay, hướng tới mục tiêu đảm bảo công lý 

hành chính, quyền bình đẳng của người dân với cơ quan công quyền, góp 

phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

* Một số giải pháp khác: 

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và vai 

trò của Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên các cấp đối với công tác 

hòa giải ở cơ sở tranh chấp đất đai. Là một tổ chức quần chúng trong cơ chế 

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, Tổ hoà giải không thể 

đứng ngoài sự lãnh đạo của Đảng, không thể thiếu vai trò quản lý của Nhà 

nước và sự tham gia của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã hội trong hoạt 

động hoà giải. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thường 

xuyên phối hợp chặt chẽ và phối hợp thực hiện tốt những quy định của pháp 

luật về hòa giải nhằm tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Nhân dân với 

Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đường 

lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước để không 

ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi 

tầng lớp Nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở tranh 

chấp đất đai. 

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò, 

trách nhiệm của cơ quan Tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở tranh chấp 

đất đai, nhất là trong việc phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành 
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viên cùng cấp của Mặt trận để thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở tranh 

chấp đất đai. 

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở tranh chấp đất đai phù hợp với tình 

hình thực tế, đảm bảo khả thi. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật hòa giải ở cơ sở tranh chấp 

đất đai để hoạt động hòa giải ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực hơn. 

Thứ năm, tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ hòa giải và 

hòa giải viên thông qua việc rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ hòa giải 

viên; chuẩn hóa các tiêu chuẩn, điều kiện để được công nhận là hòa giải viên; 

bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải; tạo điều kiện cho hòa giải 

viên giao lưu, học hỏi kỹ năng hòa giải thông qua các hoạt động như thi hòa 

giải viên giỏi, học hỏi kinh nghiệm. Kiện toàn bộ máy tổ chức cấp chính 

quyền cơ sở theo hướng sắp xếp phân công cán bộ, phù hợp với trình độ năng 

lực kinh nghiệm, sở trường nhằm phát huy hết khả năng, vai trò của họ trong 

quá trình công tác. Tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về chất 

lượng, ổn định lâu dài phù hợp với tinh thần cải cách tư pháp của Nghị quyết 

số 49 – NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược 

cải cách tư pháp đến năm 2020. Về phía lãnh đạo, cần tăng cường công tác 

quản lý chỉ đạo điều hành nhằm phát huy tinh thần của cán bộ, công chức làm 

nhiệm vụ hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở. Tăng cường 

công tác thanh tra nghiêp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, từ đó nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của người cán bộ, công chức để có hướng chỉ đạo, xử lý vụ việc 

tranh chấp đảm bảo chính xác, kịp thời và mang lại hiệu quả cao.  

Thứ sáu, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan 

quản lý nhà nước và hòa giải viên. Tạo điều kiện cho các hòa giải viên trong 

việc tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, UBND các 

cấp quan tâm bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác hòa giải ở cơ sở tranh 
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chấp đất đai; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ cho hoà giải 

viên và kinh phí cho hoạt động hoà giải để động viên những người làm công 

tác hòa giải, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hòa 

giải ở cơ sở tranh chấp đất đai. 

Thứ bảy, kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở tranh chấp đất đai 

với hoàn thiện quy chế dân chủ ở cơ sở tranh chấp đất đai; cuộc vận động xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;  phong trào xây dựng nông thôn và thực 

hiện chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở tranh chấp đất đai. Thực hiện tốt giải 

pháp này là cơ sở quan trọng để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở 

địa phương, hạn chế các vụ việc tiêu cực và các xích mích trong cộng đồng 

dân cư. 

Thứ tám, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; công tác 

thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết và khen thưởng đối với công tác hòa giải 

ở cơ sở tranh chấp đất đai. Qua đó giúp ngành Tư pháp chủ động nắm bắt 

được thông tin về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở một cách sát thực để 

đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động sát thực, biết được cách làm hay, 

những nơi hoạt động có hiệu quả để nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. 

Hàng năm, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết công tác hoà giải ở cơ sở để kịp 

thời biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt 

động hoà giải ở cơ sở tranh chấp đất đai. 
 

 

Tiểu kết chƣơng 

Để công tác thi hành các quy định của pháp luật về hòa giải giải quyết 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở đạt kết quả tốt,  nghiêm chỉnh 

tuân thủ pháp luật, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã xây dựng một số 

giải pháp. Giải pháp cơ bản nhất là hoàn thiện pháp luật về hòa giải giải quyết 

tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo và phát 

huy năng lực của các chủ thể trong quá trình thi hành pháp luật. Một số giải 
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pháp quan trọng khác như tăng cường công tác hướng dẫn, giải thích pháp 

luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thi hành, tăng 

cường phối hợp hoạt động của các cơ quan có trách nhiệm áp dụng pháp luật 

và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các chủ thể về pháp luật 

hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở ở nước ta 

trong giai đoạn hiện nay.  
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KẾT LUẬN 

Các quy định về hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở tại UBND huyện Đông Anh có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng 

trong gia đình và xã hội, là nguồn lực và tiềm năng to lớn của đất nước.. Pháp 

luật – công cụ quản lý xã hội của nhà nước cũng phát huy tốt ý nghĩa của 

mình trong việc hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ 

sở nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn hiện nay. Nhìn chung các 

quy định của Luật đất đai, Luật hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi 

hành hiện hành đã quy định tương đối đầy đủ, hợp lý những vấn đề cần thiết 

để hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở theo đúng 

quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 

các chủ thể có liên quan ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, trong thực tế, khi triển 

khai cũng như quá trình áp dụng quy định về hòa giải giải quyết tranh chấp 

đất đai tại cấp chính quyền cơ sở ở nước ta hiện nay đã đạt được nhiều kết quả 

quan trọng, tuy nhiên, bênh cạnh đõ thì vẫn có những khó khăn, vướng mắc 

trong quá triển khai, áp dụng trên thực tế còn có nhiều nguyên nhân khác 

nhau, các quy định bảo vệ tương đối tốt các quyền của các chủ thể chưa thực 

sự được áp dụng phổ biến, chưa quản lý được công tác về đảm bảo quyền và 

lợi ích hợp pháp ở nước ta hiện nay. Do đó, bản thân các chủ thể nói chung cũng 

như các cơ quan chức năng cần có những biện pháp hữu hiệu để tôn trọng một 

cách chính xác các quyền lợi mà pháp luật đã đưa ra các quyết định này.  

Có thể nói rằng, việc nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc và khoa học về 

những mặt tích cực, những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở, nâng cao vai trò của hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội là hết 

sức cần thiết và là một nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng nhất trong công tác 

quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bànhuyện Đông 

Anh. Thời gian qua trên địa bàn huyện chưa có nghiên cứu về hòa giải ở cơ sở 
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để tạo cơ sở cho nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền 

và việc tổ chức xây dựng, thực hiện hòa giải ở cơ sở được thực hiện tốt. Tin 

chắc rằng, thông qua việc hoàn thiện luận văn thạc sỹ đã góp phần đề xuất các 

giải pháp về công tác hòa giải để kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền và đối tượng thực hiện vận dụng vào quá trình triển khai các 

nhiệm vụ về quản lý nhà nước và tổ chức triển khai công tác hòa giải giải 

quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở phù hợp nhằm phát huy 

tình đoàn kết, tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, 

giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

từng cá nhân và của cả cộng đồng trong hoạt động giải quyết tranh chấp đất 

đai tại cấp chính quyền cơ sở. 

Trong khuôn khổ của luận văn thạc sĩ, người viết không có tham vọng 

trình bày được đầy đủ tất cả những vấn đề liên quan đến việc hòa giải giải 

quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở mà chỉ tâp trung giải quyết 

những vấn đề nổi bật và cơ bản nhất. Mục đích cuối cùng là nhằm góp phần 

tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi, bảo đảm lợi ích thiết thực của các 

chủ thể nói chung quá trình hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai tại cấp chính 

quyền cơ sở ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
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