
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1. Tên thủ tục hành chính: Hòa giải tranh chấp đất đai 

Mã số TTHC: 1.003554.000.00.00.H42 

Trường hợp 1: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 8 giờ = 360 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ:…………….. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận TN & 

TKQ 

Cán bộ tiếp 

nhận 

1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến hoặc trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ 

điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết 

định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét. 

* Hồ sơ : 01 bộ gồm: 

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. 

 

344 giờ 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 

 

Bước 2 UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Xem xét, Quyết định. 08 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 
Văn phòng 

UBND cấp xã 
Văn thư 

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả 

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã 
 08 giờ Mẫu 04,05 

Bước 4 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

xã 

Cán bộ 

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và 

cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

04,05,06 



Trường hợp 2: Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc. 

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 55 (ngày làm việc) x 8 giờ = 440 giờ. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ:…………….. 

 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

 
Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Bộ phận TN & 

TKQ 

Cán bộ tiếp 

nhận 

1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

hoặc trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều 

kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ 

hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả 

giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết 

định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét. 

* Hồ sơ : 01 bộ gồm: 

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. 

 

424 giờ 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05, 06 

 

Bước 2 UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

UBND cấp 

xã 

Xem xét, Quyết định. 08 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 
Văn phòng 

UBND cấp xã 
Văn thư 

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả 

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã 
 08 giờ Mẫu 04,05 

Bước 4 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

xã 

Cán bộ 

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và 

cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

04,05,06 
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