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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là 

thành phần cơ bản của môi trường sinh thái, là tư liệu sản xuất 

đặc biệt trong nông lâm nghiệp, là cơ sở không gian bố trí lực 

lượng sản xuất, là địa bàn phân bố dân cư và phát triển đô thị. 

Đất đai là nhân tố không thể thiếu cho sự tồn tại của dân tộc và 

phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Với tốc độ phát triển và 

những thành tựu kinh tế - xã hội của nước nhà hiện nay đã đạt 

được thì việc quản lý đất đai một cách hiệu quả đang đóng một 

vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội của quốc gia, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hoá 

hiện đại hoá đất nước.  

Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh là một khu 

vực phát triển mạnh, ngày càng có nhiều nhà đầu tư (tổ chức 

nước ngoài) đầu tư phát triển khu vực nhưng công tác quản lý 

và khai thác hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn, phức tạp, vướng mắc cần được khắc phục như 

tranh chấp đất đai, những trường hợp vi phạm trong sử dụng 

nhà đất ngày càng cao, các văn bản pháp luật vẫn còn bất cập, 

số lượng công việc ngày càng nhiều, nguồn gốc sử dụng đất rất 

khó xác định, quá trình giải quyết hồ sơ còn kéo dài, các thủ tục 

còn nhiều … 

Dân số tăng nhanh, đặc biệt dân nhập cư ngày càng 

nhiều cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động công 

nghiệp, thương mại, dịch vụ… khiến cơ sở hạ tầng, quỹ đất sử 

dụng không phù hợp ở huyện Bình Chánh đang trong tình trạng 

quá tải xảy ra tình trạng nhà cửa xây dựng chen lấn, cơi nới trái 
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phép. Toàn bộ huyện Bình Chánh hiện đang là một công trường 

xây dựng lớn với hàng loạt công trình lớn nhỏ đang trong quá 

trình thi công xây dựng. Các dự án xây dựng tại các điểm nút 

giao thông, các công trình cải tạo hạ tầng đô thị trọng điểm 

cũng đang được đồng loạt triển khai. Hoạt động xây dựng diễn 

ra mạnh mẽ nhưng lại thiếu sự quản lý của các cấp chính quyền 

và năng lực quản lý. Tất cả các hoạt động xây dựng này là bất 

khả kháng với mục đích nâng cấp cơ sở hạ tầng của Huyện. 

Việc quản lý hiệu quả sử dụng đất tại địa bàn huyện Bình 

Chánh chưa được quan tâm đúng mức và chưa có biện pháp 

quản lý một cách hiệu quả. 

Vì vậy vấn đề được đặt ra hiện nay là nghiên cứu, phân 

tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai để phát triển 

kinh tế xã hội của Huyện, để từ đó có những biện pháp quản lý 

kịp thời nhằm quản lý, khai thác sử dụng nguồn lực quỹ đất một 

cách hiệu quả. Đó là nội dung cấp thiết và cần được nghiên cứu 

hiện nay. Với đề tài nghiên cứu “GIẢI PHÁP NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” sẽ 

đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai đô thị và xác định 

các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn. 

Qua đó đề xuất giải pháp quản lý để từ đó quản lý đất đai đô thị 

đạt hiệu quả. 

2. Cơ sở hình thành đề tài và một số nghiên cứu liên 

quan  

Ngày 26 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành Quyết định về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện 
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Bình Chánh. Từ cơ sở pháp lý hiện có để quản lý tốt quỹ đất đai 

cần các công cụ và bộ máy quản lý được đồng bộ nhất là trong 

tình hình hiện nay việc xây dựng trái phép, lấn chiếm, tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất ngày càng nhiều làm phá vỡ quy 

hoạch hiện có của toàn Huyện. Bên cạnh những lợi ích mang lại 

từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Huyện cũng phải đối 

mặt với nhiều vấn đề về quản lý đất đai đô thị không đạt được 

hiệu quả do ảnh hưởng từ dân nhập cư, việc quy hoạch không 

theo kịp tình hình hiện tại. Việc quy hoạch nhưng chưa được 

triển khai gây ra các quy hoạch treo gây bức xức trong dư luận 

làm tăng cao trình trạng xây dựng không phép ảnh hưởng đến 

công tác quản lý đất đai.  

 Từ những cơ sở trên về thực trạng quản lý đất đai trên 

địa bàn huyện Bình Chánh đã hình thành nên đề tài “Giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý đất đai đô thị trên địa bàn huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh”. 

Một số nghiên cứu liên quan 

Luận văn thạc sĩ đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất 

đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội của thạc sĩ 

Trần Quốc Khánh năm 2009. 

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản lý đất đai ở 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi của thạc sĩ Hà Đức 

Thắng năm 2011. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích, đánh giá thực trạng công cụ và bộ máy quản lý 

đất đai đô thị trên địa bàn huyện Bình Chánh. 
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Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả 

trong quá trình quản lý đất đai đô thị trên địa bàn huyện Bình 

Chánh 

4. Nội dung nghiên cứu 

Thực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện 

Bình Chánh. 

Các cơ sở khoa học quản lý đất đai đô thị. 

Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu 

quả công tác quản lý đất đai đô thị trên địa bàn huyện Bình 

Chánh. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Ứng dụng phương pháp thu thập số liệu, đánh giá, tổng 

hợp, phân tích. 

Ứng dụng phương pháp điều tra khảo sát thực địa. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài được thực hiện trong phạm vi một số khu vực 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như: xã 

Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B, xã Bình Hưng, thị trấn Tân Túc 

với nội dung nghiên cứu tập trung vào vấn đề tình hình quản lý 

đất đai đô thị hiện nay cho đến năm 203 0, với lý do là tập trung 

dân số đông, có tốc độ đô thị hóa cao làm phát sinh nhiều vấn 

đề về đất đai để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

đất đai đô thị. 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN 

ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ  

HỒ CHÍ MINH 

1.1. Tổng quan về quản lý đất đai  

Đất đai có từ thời nguyên thủy xa xưa, con người đã 

biết quản lý và sử dụng đất đai vào mục đích ban đầu là để trú 

ngụ và dần dần hình thành một cộng đồng lớn và phát triển 

mạnh, từ đó muốn quản lý được cộng đồng sống trên những khu 

đất và phát triển khu vực theo một mục đích khác nhau, không 

xảy ra các tranh chấp với nhau thì cơ sở pháp lý để quản lý là 

Luật được hình thành. Từ đó con người có ý thức về việc chấp 

hành tốt việc sử dụng đất đai một cách có hiệu quả. Tuy nhiên 

qua từng thời kì phát triển nhu cầu sử dụng đất vào nhiều mục 

đích khác nhau ngày càng tăng chưa tạo rõ được hình thái phát 

triển của cộng đồng dân cư, đất nước từ đó để quản lý đất đai 

được khoa học, phù hợp với sự phát triển của khu vực thì đã lập 

nên những bản quy hoạch để từ đó làm cơ sở nâng cao hiệu quả 

quản lý đất đai.  

1.2. Một số nét về đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, xã hội của huyện Bình Chánh. 

1.2.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Bình Chánh. 

- Địa giới hành chính  

- Đặc điểm địa hình 

- Đặc điểm về khí hậu 

- Đặc điểm thủy văn 
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- Tài nguyên đất – đặc điểm thổ nhưỡng 

1.2.2. Điều kiện kinh tế, xã hội của huyện Bình 

Chánh 

Với vị trí là cửa ngõ phía Tây và Tây Nam vào thành 

phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh và mật độ dân cư đông. 

1.3. Thực trạng công cụ và bộ máy liên quan đến 

công tác quản lý đất đai trên địa bàn. 

1.3.1. Các văn bản pháp lý hiện hành liên quan tới 

quản lý đất đai huyện Bình Chánh. 

Luật Đất đai 2013; Luật Quy hoạch Đô thị số 

30/2009/QH12 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt nam ban hành ngày 17/6/2009; Nghị định 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai 

1.3.2. Thực trạng công tác lập quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất tại huyện Bình Chánh. 

Hiện nay công tác lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng 

đất chưa phù hợp với thực trạng hiện nay trên địa bàn huyện 

Bình Chánh, còn thiếu sự đồng bộ, chưa phát triển mạnh.  

1.3.3. Thực trạng bộ máy quản lý đất đai của huyện 

Bình Chánh. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh; Phòng Quản lý đô 

thị; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

Hiện nay phân cấp bộ máy quản lý đất đai tại huyện 

Bình Chánh cơ bản đã đúng chức năng nhiệm vụ, nhưng có một 

số đơn vị phòng ban thực hiện quá nhiều nhiệm vụ.  
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1.4. Thực trạng Quản lý đất đai tại huyện Bình 

Chánh 

1.4.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 – 2017 của 

huyện Bình Chánh. 

Diện tích đất nông nghiệp đã giảm dần qua các năm từ 

67,45% xuống 67,2%, diện tích đất phi nông nghiệp tang từ 

32,55% lên 32,8% đặc biệt là đất ở tăng lên. 

1.4.2. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ 

sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đạt 

được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên còn một số mặt hạn 

chế. 

Năm 2015 – 2017, số lượng hồ sơ nộp cấp giấy càng 

tăng nhưng số lượng tồn ngày càng giảm 

Tỉ lệ giải quyết hồ sơ tương đối cao.  

1.4.3. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân Huyện đều triển khai cho 

các xã, thị trấn tổ chức thống kê, kiểm tra chỉnh lý biến động 

đồng thời lập biểu thống kê đất đai để huyện tổng hợp số liệu 

thống kê diện tích đất đai toàn Huyện. Định kỳ 5 năm 1 lần, 

Huyện lại tiến hành kiểm kê đất đai:  

1.4.4. Công tác ban hành chính sách và có kế hoạch 

xây dựng cơ sở hạ tầng khi sử dụng đất đô thị 

Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai đã được Huyện ủy, Hội 

đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện đặc biệt quan tâm. Hệ 
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thống văn bản, chính sách đã được nghiên cứu, tham mưu. Ủy 

ban nhân dân Huyện đã ban hành quy chế tổ chức hoạt động  

1.4.5. Làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đô thị 

Huyện Bình Chánh đang áp dụng theo quy định của Luật 

Đất đai và Bộ Luật Dân sự cho nên việc chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất cơ bản theo đúng quy định tuy nhiên hiện nay vẫn 

còn một số trường hợp còn chuyển nhượng bằng giấy tay không 

đúng quy định. Chuyển quyền sử dụng đất được các bên thỏa 

thuận thực hiện thông qua hình thức ký kết hợp đồng.  

1.4.6. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất 

đai 

 Ủy ban nhân dân Huyện thường xuyên quan tâm chỉ 

đạo các phòng ban tham mưu giải quyết công tác tiếp dân, giải 

quyết các khiếu nại, tố cáo được tiến hành nghiêm túc theo quy 

định, cập nhật từng loại khiếu nại, tố cáo để báo cáo cho Ủy ban 

nhân dân thành phố, đặc biệt là các đơn thư liên quan đến đất 

đai. 

1.5. Kết quả khảo sát bằng phiếu điều tra 

 - Số phiếu khảo sát phát ra là 70 phiếu. 

 - Số phiếu thu về là 70 phiếu. 

 - Phiếu không hợp lệ là 3 phiếu. 

 - Số phiếu hợp lệ là 67 phiếu. 

1.6. Đánh giá công tác quản lý đất đai đô thị trên địa 

bàn huyện Bình Chánh. 

1.6.1. Đánh giá theo mục tiêu quản lý 

Đa phần các công tác cấp giấy chứng nhận, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, chuyển quyền sử dụng đất, thống kê kiểm kê, 
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thu hồi đất là đạt những mặt tích cực bên cạnh đó cũng còn một 

vài mặt chưa tích cực. 

1.6.2. Đánh giá theo các hoạt động quản lý đất đai 

đô thị 

Công tác quản lý và sử dụng đất đai đô thị, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo tương đối tốt nhưng vẫn còn một số hạn chế về 

quá trình hoạt động thực thi trong công tác quản lý đất đai.  

1.6.3. Các mặt mạnh cần phát huy, các mặt còn hạn 

chế cần thay đổi tích cực 

- Kết quả đạt được: 

 Huyện đã đạt cơ bản chỉ tiêu đã đặt ra tại Đại hội đảng 

bộ huyện bình Chánh 2015- 2020, các công tác quản lý đất đai 

gồm đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, thu hồi đất, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, thống kê kiểm kê đất đai đều được đốc 

thúc, chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền Huyện.  

- Hạn chế: 

 Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không 

phép, sai phép trên địa bàn Huyện còn diễn biến phức tạp, tập 

trung tại các xã có tốc độ đô thị hóa cao.  

- Nguyên nhân: 

Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do công tác quản 

lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn hạn chế 

1.7. Phân tích SWOT trong công tác quản lý đất đai 

đô thị 

Cơ hội 
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O1: Nhận được sự quan tâm của chính quyền trong việc 

công tác quản lý đất đai đô thị. O2: Công nghệ xử lý công việc 

quản lý ngày càng phát triển và áp dụng rộng rãi. O3: Người 

dân nhiệt tình ủng hộ chủ trương công tác quản lý đất đai đô thị 

Điểm mạnh 

S1: Chính quyền địa phương hỗ trợ trang thiết bị, kinh 

phí hoạt động ban đầu. S2: Công tác tuyên truyền của địa 

phương đang được đẩy mạnh. S3: Đội ngũ cán bộ nhiệt tình, 

say sưa công việc, ham học hỏi chuyên môn. 

Thách thức 

T1: Trình độ quản lý và khoa học kỹ thuật của đội cán 

bộ, làm công tác quản lý đất đai đô thị cần được nâng cao. T2: 

Thái độ bất hợp tác của người dân. T3: Tốc độ phát triển của đô 

thị ngày càng cao, tạo ra sức ép về công tác quản lý đất đai. 

Điểm yếu 

W1: Khó khăn khi quản lý đất đai đô thị. W2: Đội ngũ 

chưa nhiều kinh nghiệm. W3: Lỏng lẻo trong việc quản lý đất 

đai đô thị. 

Tiểu kết về Chương 1. 

 Nắm rõ được thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn 

huyện Bình Chánh, từ đó đánh giá được các mặt tích cực và hạn 

chế của Huyện. Qua những điểm mạnh, điểm yếu từ đó có 

hướng giải quyết nâng cao cải thiện hiệu quả hiệu lực trong 

công tác quản lý đất đai ở chương 3 
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CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ  

ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ 

2.1. Cơ sở lý luận. 

2.1.1. Khái niệm đất 

Đất theo nghĩa thổ nhưỡng là vật thể thiên nhiên có cấu 

tạo độc lập lâu đời, hình thành do kết quả của nhiều yếu tố: đá 

mẹ, động thực vật, khí hậu, địa hình, thời gian.  

2.1.2. Khái niệm đất đai 

Đất đai đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát 

triển của loài người. Đất đai là một trong những nhân tố quan 

trọng nhất để hình thành vùng kinh tế của cả nước nhằm khai 

thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng tự nhiên- kinh tế- xã hội 

của mỗi vùng đất nước.  

2.1.3. Khái niệm đất đai đô thị 

Đất đô thị là đất nội thành, nội thị và đất ngoại thành 

được quy hoạch để phát triển đô thị. 

2.1.4. Khái niệm quản lý đất đai đô thị 

Quản lý đất đai đô thị được hình thành từ thể chế, chính 

sách đất đai đô thị được áp dụng cho từng đô thị riêng để mang 

tính khả thi và tính hiệu quả của chính sách. Tuy nhiên đất đai 

đô thị thay đổi liên tục qua đó phải luôn thay đổi chính sách 

mới và kịp thích ứng với thực tiễn phát triển của từng đô thị. 

2.1.5. Khái niệm quản lý nhà nước về đất đai 

Quản lý nhà nước về đất đai là hoạt động của cơ quan 

nhà nước về giám sát, kiểm tra, phân bổ đất đai cho đúng mục 

đích nhằm bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, đảm bảo 

sự quản lý thống nhất của nhà nước, đảm bảo việc khai thác hợp 

lý, tiết kiệm, bền vững và có hiệu quả. 
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2.1.6. Nguyên tắc quản lý đất đai 

Quản lý đất đai đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất 

2.1.7. Vai trò của Nhà nước trong quản lý đất đai 

Nhà nước phải đóng vai trò chính trong việc hình thành 

chính sách đất đai và các nguyên tắc của hệ thống quản lý đất 

đai.  

2.1.8 Yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai 

Yếu tố tự nhiên, ý thức nhân dân, cán bô công chức và 

các công cụ thực thi pháp luật. 

2.2. Cơ sở pháp lý. 

2.2.1. Hệ thống các văn bản luật  

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội nước cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 29/11/2013; 

- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 do Quốc hội 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 

17/6/2009; 

2.2.2. Các quy hoạch có liên quan tới sử dụng đất  

Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 

2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2011-2015) của huyện Bình Chánh 

2.2.3. Các văn bản pháp luật về bộ máy quản lý đất 

đai đô thị 

 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; 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ 

quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 
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15/5/2013 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

2.3. Kinh nghiệm quản lý đất đai đô thị trong và ngoài 

nước. 

Trên cơ sở thực tế tại địa phương và nghiên cứu thực tiễn 

công tác quản lý đất đai đô thị và bất động sản đô thị ở một số 

địa phương khác. 

Kinh nghiệm quản lý sử dụng đất đô thị của quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội, kinh nghiệm quản lý sử dụng đất đô thị 

của quận Tây Hồ, thành phố Hà, kinh nghiệm Quản lý đất đai ở 

Thụy Điển. 

Tiểu kết về Chương 2 

Nắm rõ các khái niệm, quy định, quản lý đất đai, các 

kinh nghiệm áp dụng của một số địa phương để từ đó có một số 

biện pháp khắc phục tại địa bàn huyện Bình Chánh và còn đề 

cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai và 6 

công tác được nghiên cứu trong luận văn này. 
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CHƯƠNG III. NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI  

HUYỆN BÌNH CHÁNH. 

3.1. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các 

công cụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất. 

3.1.1. Về quản lý đất đai 

- Về bồi thường, giải phóng mặt bằng: 

 Cần thẩm định đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

phù hợp với đơn giá thị trường, phối hợp giữa các đơn vị trong 

cùng một Huyện. Cần phải đẩy nhanh tốc độ thi công Dự án khi 

người dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng và ban hành quy định 

rõ cụ thể cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để hạn 

chế bớt việc xin ý kiến của Thành phố để thực hiện Dự án. Cần 

thuê đơn vị đo vẽ có năng lực. 

- Về chuyển đổi quyền sử dụng đất: 

* Hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 

 Hướng dẫn người dân khu vực có bị ảnh hưởng quy 

hoạch không, từ đó chấp hành theo quy hoạch. Giải quyết các 

tranh chấp, lấn chiếm đang có tại Tòa để có thể thực hiện các 

quyền về đất đai. 

* Hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 

Cần xác định rõ thẩm quyền được cấp giấy chứng nhận 

để tránh tình trạng chậm cấp giấy. 

 Cần áp dụng công nghệ thông tin bằng các dữ liệu phần 

mềm để xử lý các văn bản đúng thời gian cho người dân. 

- Về thu hồi đất: 

  Cần đảm bảo việc thu hồi đất đúng với quy hoạch sử 

dụng đất của huyện Bình Chánh, xác định đúng ranh dự án phù 
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hợp với quy hoạch. Cần phổ biến sớm và lấy ý kiến về sự đồng 

thuận của người dân khi sắp triển khai Dự án cần phải thu hồi 

đất, đánh giá mức độ khả thi về Dự án sắp triển khai có phù hợp 

với quy hoạch, thực trạng hiện nay.  

3.1.2. Về công tác quy hoạch 

- Tính thống nhất giữa các quy hoạch của các ngành. 

Cần đề cao và xác định rõ trách nhiệm, có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong tất cả các khâu của 

quá trình lập quy hoạch. Đặc biệt là khâu thẩm định và xét 

duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính hợp 

lý và khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Tính thống nhất giữa quy hoạch chung, quy hoạch 

phân khu và quy hoạch chi tiết. 

 Cần thể hiện sự đồng bộ giữa quy hoạch chung, quy 

hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết gắn kết hơn với các loại 

hình và tính chất các khu vực phát triển tránh tình trạng không 

có sự đồng bộ giữa quy hoạch với thực tế triển khai. 

- Tính thực tiễn của công tác quy hoạch. 

Để thực hiện một cách triệt để nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng đất, tránh lãng phí nguồn tài nguyên quý báu này cần:  

 Tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các 

dự án đầu tư sau khi được giao đất, cho thuê đất.  

 Cần được công khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân 

về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo thực thi đầy 

đủ theo quy định pháp luật. Mặt khác, việc lấy ý kiến của nhân 

dân nếu làm tốt thì quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chắc 

chắn sẽ hợp lòng dân hơn. 
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 Việc quy hoạch sử dụng đất cho các khu công nghiệp 

phải gắn với chính sách thu hút đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng đất. 

 Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực 

cho cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực quản lý đất đai, 

đặc biệt tập trung vào nhóm cán bộ, công chức của cấp xã tránh 

các tình trạng sai phép, cấp phép sai quy định, giải thích cho 

dân hiểu hơn về Luật và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại 

khu vực cán bộ đang quản lý. 

 Công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cần một 

nguồn kinh phí và điều kiện vật chất lớn. 

 Nâng cao chất lượng dự báo và phân tích thông tin để 

nâng cao tính khoa học, khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo về 

tính dự báo vì hiện nay khu vực huyện Bình Chánh tình hình 

dân nhập cư vào khu vực rất đông làm phá vỡ quy hoạch sử 

dụng đất, tình trạng nhà ở xây dựng trái phép ngày càng nhiều, 

không đảm bảo về điều kiện sống, cơ sở vật chất trong khu vực 

3.2. Nhóm giải pháp tạo quy trình quản lý rõ ràng 

minh bạch. 

 - Giải pháp về tổ chức thực hiện 

 Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát.  

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo 

pháp luật và chế độ, chính sách của nhà nước.  

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần được công khai 

và lấy ý kiến để các cấp, các ngành và nhân dân. 
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 Có chính sách và biện pháp sử dụng hợp lý các loại đất 

mang tính đặc thù như: ưu tiên dành đất cho các nhu cầu đặc 

biệt quốc phòng - an ninh, các công trình quốc gia, đất làm 

nghĩa trang, nghĩa địa.  

 Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ ngành Tài 

nguyên và Môi trường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên địa 

chính cấp xã. 

 - Giải pháp thanh tra, kiểm tra đất đai  

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, 

kiểm tra đất đai theo pháp luật và chế độ, chính sách của nhà 

nước, nhanh chóng khắc phục những vướng mắc, tồn tại về 

quản lý đất đai trên địa bàn toàn Huyện.  

 Giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị kéo dài tại các 

Dự án.  

- Giải pháp về đầu tư  

 Đầu tư có trọng điểm và kịp thời trên các lĩnh vực, Đầu 

tư từ nguồn vốn ngân sách, huy động vốn đầu tư để đẩy nhanh 

tiến độ các công trình trọng điểm, đầu tư phát triển xây dựng, 

giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Vành đai 3 nhằm giao 

thương trong thành phố, đầu tư việc ứng dụng những tiến bộ 

khoa học, công nghệ trong sử dụng đất. 

 - Biện pháp về nguồn lực và vốn đầu tư  

 Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai phát triển đô thị, 

công nghiệp và du lịch. Gia tăng giá trị đất đai, khai thác hiệu 

quả các nguồn thu từ đất thông qua tổ chức khai thác quỹ đất 

của Thành phố, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật.  
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 Ưu tiên đất đai cho các dự án lớn và vừa, công trình 

phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm thuộc các lĩnh vực công 

nghiệp, du lịch, dịch vụ, cơ sở hạ tầng nhằm tạo thu hút đầu tư. 

- Giải pháp về hoạt động đăng ký đất đai 

Theo Kinh nghiệm ở Thụy Điển, thì hoạt động địa 

chính ra đời trước và tác động đến sự phát triển của hoạt động 

đăng ký đất đai, tạo một hệ thống đầy đủ và hoàn chỉnh tránh 

tình trạng tranh chấp đất đai. Việt Nam cụ thể là huyện Bình 

Chánh vẫn nên học hỏi theo Thụy Điển tạo một hệ thống hoàn 

chỉnh. 

- Nhóm giải pháp về chính sách: 

Cần xem xét chỉnh sửa chính sách pháp luật đất đai cho 

phù hợp với thực tiễn. 

Thực hiện tốt các chính sách về bồi thường thiệt hại, hỗ 

trợ trong công tác giải phóng mặt bằng. Giải quyết công tác tái 

định cư và lao động cho các đối tượng di dời.  

Các chính sách về đất đai cần được nghiên cứu và phù 

hợp với thực tiễn vì đất đai là tài sản cố định, có giá trị cao. 

3.3. Nhóm các giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý 

thống nhất có hiệu lực. 

Giải pháp về tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực ngành Tài nguyên đất đai  

 Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý 

Nhà nước mới và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội 

ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước.  

Tiểu kết về Chương 3. 

 Trên đây là những giải pháp cần phải nâng cao hiệu quả 

các công cụ, quản lý rõ ràng minh bạch và hoàn thiện bộ máy 
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quản lý thống nhất có hiệu quả. Đồng thời tác giả cũng đưa ra 

những kiến nghị đối với các cơ quan quản lý liên quan. 
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận: 

Đất đai là vấn đề nóng, là tâm điểm chú ý của xã hội. 

Đây vừa là thuận lợi cho công tác quản lý đất đai phát triển, 

nhưng cũng là thách thức lớn, chịu sức ép trong quá trình vận 

hành. 

Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai đô 

thị trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh” đã 

được thực hiện với các nội dung cơ bản: 

- Đề tài đã thực hiện được các nhiệm vụ như: Phân tích 

được thực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện 

Bình Chánh; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu 

quả công tác quản lý đất đai đô thị trên địa bàn huyện Bình 

Chánh trong thời gian tới. 

- Đã đề xuất các quan điểm, giải pháp góp phần hoàn 

thiện công tác quản lý đất đai đô thị trên địa bàn huyện Bình 

Chánh. 

2. Kiến nghị: 

-  Các cơ quan ban ngành phối hợp nghiên cứu ban hành 

chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn (đặc biệt là Trung 

ương, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thủ trưởng các cơ quan ban ngành tăng cường trách 

nhiệm lãnh đạo, đôn đốc cán bộ. 



 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Quốc hội (2011), Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 

22/11/2011 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) cấp Quốc gia. 

2. Quốc hội (2013), Luật số: 45/2013/QH13 Luật đất đai. 

3. Luật Quy hoạch đô thị 2009. 

4. Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh 

đến năm 2020” (gọi tắt là Quy hoạch 1998) được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 

10 tháng 7 năm 1998. 

5. Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 2076/QĐ-

TTg ngày 22/02/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

6. Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 

2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 

năm (2011-2015) của huyện Bình Chánh. 

7. TS Nguyễn Đình Bồng, Hội Khoa học Đất Việt Nam, 

Hội thảo quy hoạch sử dụng đất, 2008. 

8. PGS. TS Đỗ Hậu, TS Nguyễn Đình Bồng, Quản lý đất 

đai và bất động sản đô thị Nhà xuất bản Xây dựng năm 2012. 

9. TS Nguyễn Đình Bồng, Nghiên cứu đổi mới hệ thống 

quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động 

sản DTNN 15/2002, 2005. 



 

 

10. Trần Quốc Khánh (2009), Đánh giá tình hình quản lý 

sử dụng đất đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

11. Hà Đức Thắng  (2011), Hoàn thiện công tác quản lý 

đất đai ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, trường Đại 

học Đà Nẵng. 

12. Trịnh Duy Luân (1996), Chương trình phát triển và 

quản lý đô thị 5 năm (1996 – 2000). 

13. Nguyễn Văn Quý (2013), “Nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước về đất đai”, Tạp chí Cộng sản. 



I 
 

PHỤ LỤC 

PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 

QUAN TÂM VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 

 Kính chào Anh/chị, tôi là Lưu Ngọc Quỳnh Nguyên, 

hiện tôi đang là học viên lớp cao học, chuyên ngành: Quản lý 

đất đai. Hiện nay tôi đang thực hiện nghiên cứu. Nhận thấy khu 

vực nơi anh/chị đang làm việc là nơi rất phù hợp để tiến hành 

nghiên cứu điển hình nên tôi mong nhân được sự hỗ trợ từ 

Anh/Chị bằng việc trả lời những câu hỏi dưới đây trong phiếu 

khảo sát. Đối tượng phù hợp nhất để trả lời các câu hỏi đó là 

các cá nhân trực tiếp và gián tiếp. Dữ liệu thu thập được từ khảo 

sát chỉ sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu. Tôi cam kết những 

thông tin trình bày trong kết quả nghiên cứu sẽ chỉ ở dạng thống 

kê và đánh giá mà không nêu rõ cụ thể tên bất kì cá nhân nào. 

Trân thành cám ơn sự hợp tác của anh/chị. 

I.  THÔNG TIN CHUNG: 

1. Anh chị bao nhiêu tuổi? 

 <30               31-40               >40              

2. Anh/Chị có quan tâm về vấn đề về đất đai đô thị tại địa 

bàn huyện Bình Chánh không? 

 Có                              Không 

3. Anh/Chị có là cán bộ, công chức đang công tác quản lý 

đất đai tại huyện Bình Chánh? 

 Có                              Không 

II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUAN TÂM:  
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 Nếu Anh/Chị không thuộc cán bộ, công chức đang công 

tác quản lý đất đai tại huyện Bình Chánh vui lòng hoàn tất các 

câu hỏi từ 4 đến 13 

 Nếu Anh/Chị thuộc cán bộ, công chức đang công tác 

quản lý đất đai tại huyện Bình Chánh vui lòng hoàn tất các câu 

hỏi từ 14 đến 23 

Mục dành cho anh/chị không thuộc cán bộ, công chức đang 

công tác quản lý đất đai tại huyện Bình Chánh 

4. Anh/ Chị có sống tại khu vực đô thị tại huyện Bình 

Chánh? 

 Có                              Không 

5. Anh/ Chị có nhận xét như thế nào về công tác quản lý 

và sử dụng đất đai đô thị? 

 Tốt                     Tương đối tốt               Chưa tốt 

6. Anh/Chị có nhận xét gì về triển khai thực hiện quy 

hoạch và kế hoạch sử dụng đất đô thị? 

   Tốt                         Tương đối tốt              Chưa tốt 

6.1 Anh/Chị có đánh giá như thế nào về việc lập quy 

hoạch, và kế hoạch sử dụng đất? 

 Tốt              Tương đối tốt            Chưa tốt 

6.2 Anh/Chị thấy nguyên nhân nào của việc lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đô thị chưa tốt? 

 Chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết. 

 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô thị 

chưa hợp lý. 

 Thẩm định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đô thị 

chưa tốt. 
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 Xét duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đô thị 

chưa sát thực tế. 

 Kinh phí cho việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng 

đất đô thị không đảm bảo. 

 Trình độ, năng lực cán bộ, công chức còn hạn chế. 

 Chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá 

trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô thị. 

 Tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô 

thị không cao. 

 Ý kiến khác: ………………………………………… 

6.3 Quá trình lấy ý kiến của nhân dân trong quá trình 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? 

 Có                              Không 

6.4 Người dân có được tham gia ý kiến không? 

 Có                              Không 

6.5 Có tình trạng quy hoạch sử dụng đất đã được công 

bố nhưng không thực hiện theo quy hoạch? 

 Có                              Không 

7. Anh/Chị có ý kiến như thế nào về ban hành văn bản 

dưới luật liên quan đến lĩnh vực đất đai? 

 Tốt                  Tương đối tốt             Chưa tốt 

8. Anh/Chị nghĩ như thế nào về công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất? 

 Tốt                   Tương đối tốt           Chưa tốt 

9. Anh/Chị nghĩ như thế nào về công tác chuyển quyền sử 

dụng đất? 

 Tốt                Tương đối tốt             Chưa tốt 
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10. Anh/Chị nghĩ sao về công tác kiểm tra, giám sát việc thi 

hành pháp luật đất đai? 

 Tốt                Tương đối tốt                Chưa tốt 

11. Anh/Chị nghĩ sao về xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật đất đai? 

 Tốt                Tương đối tốt               Chưa tốt 

12. Anh/Chị nghĩ sao về công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng? 

 Tốt               Tương đối tốt               Chưa tốt 

13. Anh/Chị nghĩ sao về công tác giải quyết kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai? 

 Tốt               Tương đối tốt                Chưa tốt 

          Lý do: …………………………………………… 

 

Mục dành cho anh/chị thuộc cán bộ, công chức đang công tác 

quản lý đất đai tại huyện Bình Chánh 

14. Anh/ Chị có nhận xét như thế nào về công tác quản lý 

và sử dụng đất đai đô thị? 

 Tốt                  Tương đối tốt              Chưa tốt 

15. Anh/Chị có nhận xét gì về triển khai thực hiện quy 

hoạch và kế hoạch sử dụng đất đô thị? 

 Tốt               Tương đối tốt                  Chưa tốt 

15.1 Anh/Chị có đánh giá như thế nào về việc lập quy 

hoạch, và kế hoạch sử dụng đất? 

 Tốt             Tương đối tốt           Chưa tốt 

15.2 Anh/Chị thấy nguyên nhân nào của việc lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đô thị chưa tốt? 



V 
 

 Chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết. 

 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô thị 

chưa hợp lý. 

 Thẩm định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đô thị 

chưa tốt. 

 Xét duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đô thị 

chưa sát thực tế. 

 Kinh phí cho việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng 

đất đô thị không đảm bảo. 

 Trình độ, năng lực cán bộ, công chức còn hạn chế. 

 Chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá 

trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô thị. 

 Tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô 

thị không cao. 

 Ý kiến khác: ………………………………………… 

15.3 Quá trình lấy ý kiến của nhân dân trong quá trình 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? 

 Có                              Không 

15.4 Người dân có được tham gia ý kiến không? 

 Có                              Không 

15.5 Có tình trạng quy hoạch sử dụng đất đã được công 

bố nhưng không thực hiện theo quy hoạch? 

 Có                              Không 

16. Anh/Chị có ý kiến như thế nào về ban hành văn bản 

dưới luật liên quan đến lĩnh vực đất đai? 

 Tốt                Tương đối tốt                  Chưa tốt 



VI 
 

17. Anh/Chị nghĩ như thế nào về công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất? 

 Tốt                Tương đối tốt                  Chưa tốt 

18. Anh/Chị nghĩ như thế nào về công tác chuyển quyền sử 

dụng đất? 

 Tốt              Tương đối tốt                    Chưa tốt 

19. Anh/Chị nghĩ như thế nào về công tác thống kê, kiểm 

kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất? 

 Tốt               Tương đối tốt                  Chưa tốt 

20. Anh/Chị nghĩ sao về công tác kiểm tra, giám sát việc thi 

hành pháp luật đất đai? 

 Tốt                  Tương đối tốt                Chưa tốt 

21. Anh/Chị nghĩ sao về xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật đất đai? 

 Tốt                Tương đối tốt                Chưa tốt 

22. Anh/Chị nghĩ sao về công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng? 

 Tốt                   Tương đối tốt              Chưa tốt 

23. Anh/Chị nghĩ sao về công tác giải quyết kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai? 

 Tốt                 Tương đối tốt               Chưa tốt 

          Lý do: …………………………………………… 

 

 

 

Cám ơn đã dành thời gian hoàn thành phiếu khảo sát! 

 




