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Điện Biên Phủ, ngày        tháng 5 năm 2022 

 
 

            Kính gửi: Bà Triệu Thị Hồng - Luật sư, Hòa giải viên Văn phòng Luật sư    
Công Lý, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên. 

 
Ngày 28/4/2022, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được nội dung đề 

nghị của Luật sư, Hòa giải viên Triệu Thị Hồng - Văn phòng Luật sư Công Lý, 

thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên về việc đề nghị UBND thành phố Điện Biên 

Phủ có văn bản nhất trí với sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán đất, gửi Tòa án 
và ủy quyền 01 đồng chí (không cần thiết phải là Phó Chủ tịch UBND) để tham gia 
phiên họp khi Tòa án xem xét vụ việc dân sự theo quy định của pháp luật.   

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Luật sư Triệu Thị Hồng, UBND thành 
phố Điện Biên Phủ căn cứ Bộ Luật Tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XIII thông 
qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, tại Chương XXXIII. 

Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án quy định tại khoản 2 Điều 

417 như sau: 
"2. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối 

với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải 

thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ 

ba đồng ý". 
Qua nghiên cứu UBND thành phố Điện Biên Phủ thấy: Việc Luật sư đề nghị 

UBND thành phố Điện Biên Phủ có văn bản nhất trí với sự thỏa thuận giữa bên 

mua và bên bán đất, gửi Tòa án và ủy quyền 01 đồng chí (không cần thiết phải là 
Phó Chủ tịch UBND) để tham gia phiên họp khi Tòa án xem xét vụ việc dân sự là 
không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 417 nêu trên. 

Do vậy, UBND thành phố Điện Biên Phủ không có văn bản theo đề nghị của 

Luật sư về việc nhất trí với sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán đất, gửi Tòa án 
và ủy quyền 01 đồng chí (không cần thiết phải là Phó Chủ tịch UBND) để tham 

gia phiên họp khi Tòa án xem xét vụ việc dân sự.  

UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời đề nghị của Luật sư, Hòa giải viên 

Triệu Thị Hồng-Văn phòng Luật sư Công Lý, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên 
biết và thực hiện theo quy định./.  
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