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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam phát triển rất 

nhanh chóng, đặc biệt là ở các đô thị, dẫn đến nhu cầu đi lại gia tăng 

nhanh chóng gây ra áp lực rất lớn cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao 

thông bao gồm cả hệ thống giao thông động và giao thông tĩnh tĩnh 

đô thị, trong đó vỉa hè cũng không là trường hợp ngoại lệ.  

Theo định nghĩa trong Quyết định 74/2008/QĐ-UBND ngày 

23 tháng 10 năm 2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Ban 

hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn 

Thành phố thì vỉa hè (còn được gọi là hè, hè phố, hè đường) là bộ 

phận của đường đô thị dành cho người đi bộ trong đô thị và là nơi bố 

trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến. 

Dù các văn bản pháp luật quy định rất cụ thể chức năng, phạm 

vi sử dụng vỉa hè, tuy nhiên trên thực tế các tuyến vỉa hè tại Quận 3 

nói chung và trên địa bàn các Phường 1-2-3-4-5 nói riêng, tình trạng 

chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đậu xe và một số hoạt 

động khác gây cản trở việc đi lại của người đi bộ vẫn còn tiếp diễn.  

Do đó việc nghiên cứu “Giải pháp nâng cao hiệu quả trong 

công tác quản lý sử dụng vỉa hè các Phường 1-2-3-4-5 Quận 3” là 

rất cần thiết nhằm phản ánh một cách tổng thể nhất hiện trạng quản 

lý sử dụng vỉa hè từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong 

công tác quản lý sử dụng vỉa hè tại các Phường 1-2-3-4-5 Quận 3 để 

vừa đảm bảo được trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và lối 

đi của người đi bộ. 

2. Đối tượng nghiên cứu và mục đích nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu: là không gian vỉa hè trong đó liên 

quan đến việc quản lý các hoạt động trên không gian vỉa hè đó.  
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- Mục đích nghiên cứu: nhằm hướng đến việc quản lý sử dụng 

vỉa hè hiệu quả nhất vừa đảm bảo mỹ quan đô thị và lối đi giành cho 

người đi bộ vừa giải quyết được nhu cầu bức thiết cho các hộ buôn 

bán, kinh doanh trên các vỉa hè các Phường 1-2-3-4-5 Quận 3 

3. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Mục tiêu 1: Nhận dạng và phân loại không gian sử dụng vỉa 

hè trong khu vực cụm Phường 1-2-3-4-5 Quận 3.  

- Mục tiêu 2: đánh giá các bất cập trong công tác quản lý sử 

dụng vỉa hè trong khu vực cụm Phường 1-2-3-4-5 Quận 3 bao gồm 

các bất cập về công cụ quản lý, bộ máy quản lý và quy trình quản lý. 

- Mục tiêu 3: đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

sử dụng vỉa hè trong khu vực cụm Phường 1-2-3-4-5 Quận 3. 

4. Nội dung nghiên cứu: 

- Đối với mục tiêu 1: xác định các tiêu chí cho từng loại không 

gian vỉa hè và tìm cách thức để nhận dạng, phân loại vỉa hè theo các 

tiêu chí đã xây dựng. 

- Đối với mục tiêu 2: xác định các bất cập trong công cụ quản 

lý, bộ máy quản lý và quy trình quản lý. 

- Đối với mục tiêu 3: đánh giá chất lượng quản lý để đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vỉa hè trong khu vực 

cụm Phường 1-2-3-4-5 Quận 3. 

5. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu: 

- Phạm vi nghiên cứu: không gian vỉa hè các Phường 1-2-3-4-5 

Quận 3. 

- Giới hạn nghiên cứu: các giải pháp trong công tác quản lý và 

sử dụng không gian vỉa hè 
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6. Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp lịch sử; Phương pháp dự báo, chuyên gia; 

Phương pháp thu thập, thống kê; Phương pháp bản đồ; Phương pháp 

phân tích, viện dẫn, tổng kết kinh nghiệm; 

 

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN  

1.1. Giải thích từ ngữ, khái niệm: 

- Vỉa hè: (còn được gọi là hè, hè phố, hè đường) là bộ phận 

của đường đô thị dành cho người đi bộ trong đô thị và là nơi bố trí hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến (theo khoản 2 điều 5 Quyết 

định số: 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND 

TP.HCM). 

- Quản lý vỉa hè: là quản lý nhà nước về sử dụng vỉa hè. Quản 

lý nhà nước về sử dụng vỉa hè là sự tác động liên tục, có tổ chức của 

Nhà nước lên các đối tượng sử dụng vỉa hè và các khách thể liên 

quan, nhằm duy trì và phát triển xã hội theo các đặc trưng và các 

mục tiêu mà nhà nước đặt ra phù hợp với xu thế phát triển khách 

quan của lịch sử. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý là từng bước hoàn thiện các vấn 

đề về công cụ quản lý, bộ máy quản lý, quy trình quản lý để công tác 

quản lý đạt chất lượng hơn và phù hợp hơn so với thời gian trước. 

1.2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu: 

1.2.1. Các đề tài đã nghiên cứu: 

- Đề tài “Đề xuất phương án nâng cao hiệu quả quản lý vỉa hè 

tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội” của tác giả Bùi Thái Duy. 
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- Đề tài “Quản lý vỉa hè tại Thành phố Hồ Chí Minh” của tác 

giả Trần An Ninh. 

- Đề tài “Kinh tế trên vỉa hề tại TP.HCM: hiện trạng và các 

giải pháp” của TS. Dư Phước Tân. 

Như vậy, trước những hoạt động đang diễn ra trên các vỉa hè 

trong khu vực cụm Phường 1-2-3-4-5 Quận 3, ta cần nghiên cứu tổng 

thể về các tiêu chí để nhận dạng, phân loại không gian sử dụng vỉa hè 

và các bất cập trong công tác quản lý vỉa hè để từ đó đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vỉa hè.  

Do đó Tôi khẳng định đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử 

dụng vỉa hè trong khu vực cụm Phường 1-2-3-4-5 Quận 3” là cần 

thiết để giải quyết các mục tiêu trên và là đề tài chưa có ai từng làm 

trước đây 

1.3. Tổng quan của đối tượng nghiên cứu: 

1.3.1. Nhận dạng, phân loại không gian vỉa hè: 

- Đối với khu vực cụm Phường 1-2-3-4-5 có tất cả 17 tuyến 

đường: Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Cách 

Mạng Tháng Tám, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Nguyễn 

Thượng Hiền, Vườn Chuối, Cao Thắng, Bàn Cờ, Nguyễn Thiện 

Thuật, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Hiền, đường số 1, đường số 2, 

đường số 3, đường số 4 Cư xá Đô Thành. 

* Trong bối cảnh hiện nay, có rất nhiều đối tượng đang sử 

dụng không gian vỉa hè tại các Phường 1-2-3-4-5 Quận 3 với những 

mục đích khác nhau. Qua khảo sát, thu thập số liệu thực tế ta nhận 

dạng được các đối tượng sử dụng vỉa hè và các hoạt động đang diễn 

ra trên vỉa hè, cụ thể như sau: 
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+ Về đối tượng sử dụng vỉa hè gồm có: Chủ cửa hàng kinh 

doanh buôn bán; chủ các nhà mặt tiền; người bán hàng rong cố định 

và người bán hàng rong di động. 

+ Về các hoạt động sử dụng không gian vỉa hè gồm có: hoạt 

động để xe máy của Khách hàng và người dân; đậu 01 hàng xe 02 

bánh tự quản trước cửa nhà; trưng bày hàng hóa trên vỉa hè trước mặt 

tiền kinh doanh; để bàn ghế cho khách ăn uống; tập kết vật liệu xây 

dựng phía trước công trình; buôn bán Hàng rong. 

1.3.2. Các bất cập trong công tác quản lý sử dụng vỉa hè: 

+ Đối với công cụ quản lý: 

*Quy định về quản lý sử dụng vỉa hè: 

- Dù Quy định về quản lý sử dụng vỉa hè của các cấp có thẩm 

quyền đã ban hành quy định rất cụ thề về chức năng vỉa hè, các 

trường hợp được phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông, 

phạm vi sử dụng vỉa hè và các hoạt động bị nghiêm cấm sử dụng. 

Tuy nhiên thực tế cho thấy các tuyến vỉa hè hiện nay trong khu vực 

cụm Phường 1-2-3-4-5 Quận 3, tình trạng đậu xe 02 bánh, trưng bày 

vật dụng, bảng hiệu bàn ghế buôn bán trước mặt tiền kinh doanh, 

tình trạng buôn bán hàng rong và một số trường hợp chiếm dụng vỉa 

hè khác vẫn diễn ra dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền của 

Quận 3 xem xét cho phép, gây ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của 

người dân và gây mất mỹ quan đô thị. Từ đó cho thấy công cụ quản 

lý vẫn chưa phù hợp, chưa đủ tính răn đe so với tình hình thực tế 

hiện nay và còn nhiều bất cập phải giải quyết. 

* Quy định về thu phí sử dụng vỉa hè: 

- Luật Phí và lệ phí (Luật số 97/2015/QH13) do Quốc hội 

thông qua ngày 25/11/2015. Trong danh mục phí, lệ phí ban hành 

kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 (phụ lục 01) thì có phí 
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sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (thuộc nhóm phí lĩnh vực giao 

thông vận tải) và do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. 

Tuy nhiên đến nay việc thu phí sử dụng vỉa hè vẫn chưa được 

áp dụng và nhà nước vẫn phải bỏ ngân sách để duy tu bảo dưỡng vỉa 

hè hằng năm. Đây cũng là một bất cập đang tồn tại và cần xem xét 

giải quyết 

+ Đối với bộ máy quản lý: 

- Cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý sử dụng vỉa hè hiện nay 

là các Đội Quản lý trật tự đô thị quận – huyện tuy nhiên chịu trách 

nhiệm chính nếu xảy ra vi phạm lại là Ủy ban nhân dân các Phường. 

khó khăn hiện nay của Phường là công chức Địa chính chỉ có 02 

người nhưng lại phải phụ trách giải quyết các công việc chính về 

kiểm tra xây dựng, nhà đất, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô 

thị nên không đảm bảo thời gian và tính chuyên nghiệp trong công 

tác kiểm tra xử lý. Vẫn còn một số trường hợp cán bộ quản lý buông 

lỏng địa bàn hoặc chống lưng cho các hộ vi phạm. 

+ Đối với Quy trình quản lý: 

- Còn nhiều bất cập trong việc cấp Giấy phép đăng ký hộ kinh 

doanh khi chưa xem xét thẩm định kỹ vị trí đậu xe khách và những 

điều kiện cần thiết trước khi giải quyết cấp phép. 

- Quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm còn thiếu tính chủ động và 

chưa hiệu quả và nhiều khi còn mang tính hình thức. 

1.4. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về sử dụng vỉa 

hè: 

1.4.1. Đánh giá chung các văn bản pháp lý về quản lý sử 

dụng vỉa hè: 
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- Việc chấn chỉnh công tác quản lý đô thị được Nhà nước đặc 

biệt quan tâm bằng cách ban hành các văn bản tạo cơ sở pháp lý các 

cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện,  

- Hiện nay Luật vẫn cho phép xem xét giải quyết đối với các 

trường hợp sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông, tuy nhiên  

việc cụ thể hóa bằng các văn bản dưới luật của các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền thì còn chưa kịp thời, một số trường hợp đã ban hành 

nhưng còn mang tính chất chung chung, chưa phù hợp với tình hình 

thực tế. 

1.4.2. Đánh giá chung về công tác quản lý nhà nước về sử dụng 

vỉa hè: 

- Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về quản lý sử dụng 

vỉa hè hiện nay tại Quận 3 là Đội Quản lý trật tự đô thị tuy nhiên lực 

lượng này hiện đang gặp khó khăn do mức lương quá thấp so với 

mức chi tiêu hiện nay. 

- Vẫn còn xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, bao che, 

chống lưng cho các đối tượng chiếm dụng vỉa hè 

 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỈA HÈ 

2.1. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu đối với việc 

nhận dạng và phân loại các hoạt động sử dụng không gian 

vỉa hè các Phường 1-2-3-4-5 Quận 3) 

2.1.1. Cơ sở lý luận 

- Vỉa hè thực chất không chỉ là một phần của cơ sở hạ tầng 

giao thông mà là một không gian đa chiều kích, một không gian đô 

thị đa chức năng chứa đựng nhiều hoạt động sống hướng tới nhiều 

đối tượng sử dụng. 
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2.1.1.1. Các chức năng của vỉa hè: 

- Bao gồm: đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ; là 

không gian bố trí hệ thống cây xanh hạ tầng kỹ thuật đô thị; là không 

gian sinh hoạt cộng đồng; kết nối với các không gian khác; là không 

gian diễn ra các hoạt động kinh tế; 

2.1.1.2. Những yếu tố tác động đến sử dụng vỉa hè: 

- Bao gồm: yếu tố tự nhiên; yếu tố văn hóa - xã hội; yếu tố 

kinh tế; 

2.1.2. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 

11 năm 2008; 

- Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 về Ban 

hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số: 588/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Ủy ban 

nhân dân Quận 3 về ban hành danh mục các tuyến vỉa hè được phép 

đậu xe 02 bánh tự quản trước cửa nhà; 

- Quyết định số: 179/QĐ-UBND ngày 15/10/2017 của Ủy ban 

nhân dân Quận 3 về việc sắp xếp hàng rong trên địa bàn Quận; 

2.1.3. Cơ sở thực tiễn: 

- Tổ chức không gian cho người đi bộ trên vỉa hè ở Thành phố 

Toronto (Canada); 

- Không gian vỉa hè để đậu xe máy tại Đài Bắc (Đài Loan) 

- Không gian vỉa hè giành cho kinh doanh, buôn bán hàng 

rong tại Singapore. 
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2.1.4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Bao gồm: Phương pháp lịch sử; Phương pháp dự báo, tham 

khảo ý kiến chuyên gia; Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp 

bản đồ; Phương pháp phân tích, viện dẫn. 

2.2. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu đối với các bất 

cập trong công tác quản lý sử dụng vỉa hè các Phường 1-2-3-

4-5 Quận 3: 

2.2.1. Cơ sở lý luận: 

+ Thứ nhất, về nhận thức: 

- Quan điểm “không cho thuê vì mục tiêu ngân sách”, có vẻ 

chứa đựng yếu tố hợp lý; nhưng còn cần giải bài toán về văn hóa hè 

phố và giải pháp khả thi.  

+ Thứ hai, về chủ trương: 

-  Cần thực sự thiết lập trật tự quản lý đô thị theo hướng pháp 

quyền, quy củ, công khai và bình đẳng thay thế kiểu quản lý tùy 

nghi, cảm tính, tiêu cực. Từ thực tế cho thấy, ở nơi nào quản lý lỏng 

lẻo, dung túng tiêu cực thì ở đó việc chấn chỉnh, tình trạng vỉa hè 

càng rối rắm và ngổn ngang. 

+ Thứ ba, về quy trình: 

 - Cần có sự cân nhắc bước đi, lộ trình. Không nên nóng vội, 

chạy theo áp lực dẫn đến xáo trộn quy trình, phản cảm về giải pháp. 

+ Thứ tư, về phương châm:  

- Không gian đi bộ phải được ưu tiên, chấn chỉnh; với bước 

này không nên trộn chính sách, chỉ điều chỉnh có tính ứng phó khi 

bản quy hoạch, kế hoạch, chủ trương chưa được phê duyệt. Khi đã có 

chính sách, cần tuyên truyền rộng rãi, công khai, giải thích, đàm 

phán nếu cần thiết. 

+ Thứ năm, vè yếu tố chính sách và hoạt động quản lý đô thị: 
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- Chính sách quản lý hoạt động trên vỉa hè tại các đô thị ở các 

nước đang phát triển thường tập trung rất nhiều vào quản lý hoạt 

động bán hàng rong. Các hoạt động này thường diễn ra ở những nơi 

mà chính sách không quy định một vai trò cụ thể cho người bán hàng 

rong. Ngược lại, nếu nhận được sự hỗ trợ tích cực, đây lại được xem 

như là một ảnh hưởng tích cực về chính sách 

2.2.2. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 

11 năm 2008;  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014; 

- Luật Doanh nghiệp năm 2014; 

- Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đường 

bộ và đường sắt. 

- Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 về Ban 

hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh; 

2.2.3. Cơ sở thực tiễn: 

- Bất cập trong công tác quản lý vỉa hè trên địa bàn Quận 1 

TP.HCM; 

- Bất cập trong công tác quản lý vỉa hè trên địa bàn Quận Liên 

Chiểu TP Đà Nẵng. 
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2.2.4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Bao gồm: Phương pháp lịch sử; Phương pháp dự báo, tham 

khảo ý kiến chuyên gia; Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp 

bản đồ; Phương pháp phân tích, viện dẫn. 

2.3. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu về các giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vỉa hè: 

- Giải pháp quy hoạch và tổ chức không gian theo quan điểm 

của Carr và cộng sự (1992); 

- Giải pháp quản lý người bán hàng rong tại Bangkok; 

- Giải pháp quản lý đậu xe trên hè phố tại Đài Loan và 

Singapore. 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ SỬ 

DỤNG KHÔNG GIAN VỈA HÈ CÁC PHƯỜNG 1-2-3-4-5 

QUẬN 3 

3.1. Kết quả nghiên cứu hệ thống hóa, phân loại không gian 

sử dụng vỉa hè trong khu vực cụm Phường 1-2-3-4-5 Quận 3: 

- Thực trang bối cảnh của từng vỉa hè có những đặc điểm khác 

nhau. Do đó ta phải nhận dạng, phân loại vỉa hè thông qua các tiêu 

chí về bề rộng vỉa hè, trục đường tiếp giáp, các hoạt động diễn ra trên 

vỉa hè, cây xanh. Qua việc hệ thống hóa theo các tiêu chí trên ta có 

thể phân ra thành 3 nhỏm có những điểm tương đồng nhau: 

* Nhóm 1: bao gồm 04 tuyến đường lớn bao quanh: Nguyễn 

Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng. 

* Nhóm 2: bao gồm 06 tuyến đường thương mại dịch vụ: 

Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Vườn Chuối, Cao Thắng, Bàn Cờ, 

Nguyễn Thiện Thuật. 



12 

* Nhóm 3: bao gồm 07 tuyến đường nhỏ: Nguyễn Thượng 

Hiền, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Hiền, đường số 1, đường số 2, đường 

số 3, đường số 4 Cư xá Đô Thành. 

3.2. Kết quả nghiên cứu các bất cập trong công tác quản lý sử 

dụng vỉa hè khu vực cụm Phường 1-2-3-4-5 Quận 3: 

3.2.1. Đối với nhóm 1: 

- Ta chọn tuyến vỉa hè Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 là 

tuyến điển hình để đánh giá các bất cập trong công tác quản lý từ 

việc cấp Giấy phép thành lập trung tâm Anh ngữ đến việc quản lý 

trật tự vỉa hè trước các trung tâm Anh ngữ đó. 

* Bất cập trong công cụ quản lý: 

- Theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-

CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về điều kiện 

đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì việc thành lập một 

trung tâm Anh ngữ có quy mô lớn chỉ cần đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện về cơ sở vật chất, trình độ của đội ngũ giáo viên, phương pháp 

giảng dạy mà không cần xem xét, đánh giá đến các yếu tố khác về 

ảnh hưởng giao thông, tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy 

khi trước khi cấp Giấy phép hoạt động. Điều này là một bất cập lớn 

trong công cụ quản lý dẫn đến tình trạng ùn tắt giao thông tại trước 

khu vực trường học vào giờ tan tầm, xe 02 bánh đậu và di chuyển 

quá nhiều trên vỉa hè gây hư hỏng kết cấu hạ tầng ảnh hưởng đến 

ngân sách duy tu sửa chữa hằng năm. 

* Bất cập trong bộ máy quản lý: 

- Trách nhiệm quản lý chính về vấn đề các đô thị là của Đội 

Quản lý đô thị Quận 3. Tuy nhiên theo đánh giá hiện nay là bộ máy 

này hoạt động chưa hiệu quả, xử lý chưa kịp thời các điểm nóng, còn 

suy nghĩ đùn đẩy về cho các Phường giải quyết. 
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- Bộ máy quản lý ngành giáo dục đào tạo ở các cấp cũng thiếu 

sự sâu sát từ khâu xem xét giải quyết cấp Giấy phép thành lập Trung 

tâm đến công tác thanh kiểm tra trong quá trình hoạt động nên chưa 

nắm hết được những bất cập đang còn tại mà địa phương phải giải 

quyết. 

* Bất cập trong quy trình quản lý: 

- Chưa xây dựng được cơ chế phối hợp giữa đơn vị đầu mối 

cấp Giấy phép hoạt động là Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ 

Chí Minh với các đơn vị khác có liên quan như trong việc đánh giá 

lưu lượng giao thông và phương án đậu xe trước khi cấp Giấy phép 

hoạt động. 

- Việc xử lý vi phạm vẫn cứng ngắt theo quy trình cũ, thiếu 

tính linh hoạt, chủ động, xử lý chưa nghiêm và chưa kịp thời. Các 

Trung tâm giáo dục vẫn còn thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm đối với 

việc đậu xe gây ùn tắt giao thông phía trước khuôn viên. 

3.2.2. Đối với nhóm 2: 

- Ta chọn tuyến vỉa hè Võ Văn Tần Phường 5 là tuyến điển 

hình để đánh giá các bất cập trong công tác quản lý từ việc cấp Giấy 

phép hộ kinh doanh cho đến việc quản lý đối với các hoạt động diễn 

ra trên vỉa hè. 

* Bất cập trong công cụ quản lý: 

- Theo Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-

CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp thì khi xem xét giải quyết cấp Giấy phép kinh doanh, không 

quy định các vấn đề như: phải chứng minh vị trí đậu xe khách, diện 

tích khuôn viên có đủ để bố trí sản phẩm, hàng hóa hay có đủ chỗ để 

bàn ghế cho khách ăn uống hay không, hệ thống phòng cháy chữa 

cháy có trang bị. đảm bảo hay chưa. Do đó khi đi vào hoạt động, 

https://namvietluat.vn/nghi-dinh-so-78-2015-nd-cp-ve-dang-ky-doanh-nghiep/
https://namvietluat.vn/nghi-dinh-so-78-2015-nd-cp-ve-dang-ky-doanh-nghiep/
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thường xuyên xảy ra tình trạng chiếm dụng vỉa hè vào các mục đích 

riêng gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và lối 

đi của người đi bộ. 

- Theo Điều 211 Luật Doanh  nghiệp năm 2014 và  Khoản 26 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế thì 

không cho phép rút Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với các 

trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị nên rất khó khăn 

trong việc xử lý đối với một số trường hợp vẫn chậm trễ hoặc không 

chấp hành đóng phạt theo Quyết định xử lý vi phạm. 

* Bất cập trong bộ máy quản lý: 

- Lực lượng Quản lý trật tự đô của Quận hiện nay hoạt động 

chưa hiệu quả, xử lý chưa kịp thời các điểm nóng, còn suy nghĩ đùn 

đẩy về cho các Phường giải quyết.  

* Bất cập trong quy trình quản lý: 

+ Trong công tác cấp Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh:  

- Chưa xây dựng được cơ chế phối hợp giữa đơn vị đầu mối 

cấp Giấy phép là Phòng Kinh tế Quận 3 với Ủy ban nhân dân các 

Phường trong việc kiểm tra xác minh các điều kiện cần trước khi đề 

xuất cấp Giấy phép. 

+ Trong công tác quản lý trật tự đô thị: 

- Việc xử lý vi phạm vẫn cứng ngắt theo quy trình cũ thiếu 

tính linh hoạt, chủ động, xử lý chưa nghiêm và chưa kịp thời đối với 

các cửa hàng kinh doanh buôn bán không chấp hành các quy định 

trong quản lý sử dụng vỉa hè 

3.2.3. Đối với nhóm 3: 

- Ta chọn tuyến vỉa hè Nguyễn Thượng Hiền Phường 5 là 

tuyến điển hình để đánh giá các bất cập trong công tác quản lý bán 

hàng rong. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2014-259730.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2012-21-2012-QH13-152714.aspx
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* Bất cập trong công cụ quản lý: 

- Hiện nay các hộ buôn bán hàng rong không có không đủ điều 

kiện để cấp Giấy phép theo quy định tuy nhiên các xe hàng rong này 

vẫn tổn tại trên vỉa hè trong một khoảng thời gian dài và số lượng 

cũng tương đối nhiều mà vẫn chưa có hướng giải quyết. 

- Quận 3 đã ban hành Kế hoạch sắp xếp hàng rong từ năm 

2017 tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tình hình buôn bán tràn lan 

thiếu kiểm soát vẫn đang còn tái diễn. 

* Bất cập trong bộ máy quản lý: 

- Lực lượng Quản lý trật tự đô của Quận hiện nay hoạt động 

chưa hiệu quả, xử lý chưa kịp thời các điểm nóng, còn suy nghĩ đùn 

đẩy về cho các Phường giải quyết. Vẫn còn tình trạng cán bộ quản lý 

buông lỏng, bao che cho các đối tượng chiếm dụng vỉa hè. 

* Bất cập trong quy trình quản lý: 

- Chưa xây dựng được quy trình hỗ trợ cho các đối tượng buôn 

bán hàng rong.   

- Việc quản lý hàng rong chủ yếu là do cán bộ kinh tế và cán 

bộ phụ trách trật tự đô thị Phường, chưa có sự chung tay thực hiện từ 

phía Tổ dân phố, khu phố và lực lượng bảo vệ dân phố. 

3.3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vỉa hè 

các Phường 1-2-3-4-5 Quận 3: 

3.3.1. Giải pháp về công cụ quản lý: 

Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh một 

số nội dung để nâng cao hiệu quả quản lý và phù hợp với tình hình 

thực tế hiện nay như: 

- Đề xuất ban hành quy định hướng dẫn thu phí sử dụng vỉa hè 

ngoài mục đích giao thông; 
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- Cho phép TP.HCM có thể tăng mức xử phạt vi phạm hành 

chính liên quan đến vi phạm về sử dụng vỉa hè và rút Giấy phép kinh 

doanh đối với những trường hợp cố tình không chấp hành theo các 

quy định của nhà nước; 

- Ban hành các quy định về trưng bày hàng hóa, bàn ăn trên 

vỉa hè và quy định về bán hàng rong. 

- Nghiên cứu khả năng tổ chức và thực hiện thí điểm đề án cải 

tạo, nâng cấp các chợ hiện hữu để sắp xếp hàng rong vào chợ. 

- Có chính sách hỗ trợ giải quyết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn, các gia đình chính sách tại địa phương trong việc sử 

dụng vỉa hè kinh doanh buôn bán. 

- Có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ người bán hàng rong 

trẹn vỉa hè. 

3.3.2. Giải pháp về bộ máy và quy trình quản lý: 

+ Về bộ máy quản lý: 

- Đề xuất phân bổ cán bộ quản lý trật tự đô thị về các Phường 

để quản lý địa bàn và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các cán bộ chuyên 

trách để kịp thời phát hiện các sai phạm (nếu có) trong quá trình 

quản lý. Có hình thức xử lý nghiêm đối với các cán bộ bao che, 

buông lỏng địa bàn để xảy ra các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, 

trật tự đô thị. 

+ Về quy trình quản lý: 

- Việc kiểm tra và xử lý vi phạm phải được thực hiện thường 

xuyên từ các cơ quan nhà nước và đặc biệt phải có sự thống nhất 

trong quá trình chỉ đạo điều hành công việc. Để làm tốt công việc 

này, các Phường cần chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp với các 

đơn vị hữu quan, gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong 
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công tác lập lại trật tự vỉa hè tại địa phương, có lộ trình và giải pháp 

xử lý cụ thể đối với từng đối tượng. 

- Cần phải có sự chung tay thực hiện từ phía người dân, các hộ 

kinh doanh buôn bán và cả hệ thống chính trị tại địa phương trong 

việc quản lý không gian vỉa hè xanh, sạch, đẹp đảm bảo trật tự, mỹ 

quan đô thị. 

3.3.3. Giải pháp quản lý các hoạt động sử dụng vỉa hè: 

* Đối với hàng rong: 

- Cần có chính sách hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các Công ty, 

cơ sở kinh doanh đang có nhu cầu tuyển dụng; hỗ trợ cho vay vốn 

ngân hàng chính sách để chuyển đổi ngành nghề hoạt động hoặc bố 

trí vào các khu chợ (như: chợ Vườn Chuối, chợ Bàn Cờ) và các vị trí 

thích hợp có thể sắp xếp để tiếp tục buôn bán nhằm đảm bảo cuộc 

sống mưu sinh. 

- Đề xuất cho phép thành lập khu phố hàng rong và phố ẩm 

thực theo giờ trên tuyến Nguyễn Thượng Hiền Phường 4-5 để quản 

lý (sáng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, tối từ 19 giờ đến 22 giờ), trong 

cung giờ trên đề xuất cấm tất cả xe ô tô lưu thông vào khu vực này 

để đảm bảo không ùn tắt giao thông. 

- Đối với các tuyến vỉa hè tương đối rộng (trên 5.0m) trước 

các cơ quan lớn, khu đất công thì cho phép sắp xếp hàng rong trên 

vỉa hè trong phạm vi tối đa 2.0m dọc theo bờ tường trước các khuôn 

viên. 

- Cần ban hành quy định bán hàng rong trên vỉa hè và thành 

lập các Tổ tự quản do Ban điều hành Khu phố làm Tổ trưởng, các 

đồng chí cảnh sát khu vực làm Tổ phó, Ban bảo vệ dân phố và Tổ 

dân phố làm thành viên. 
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+ Đối với loại hình sắp xếp hàng rong, đề xuất không thu phí 

sử dụng vỉa hè (do đa số các hàng rong đều thuộc diện khó khăn về 

kinh tế). 

* Đối với các cửa hàng buôn bán, kinh doanh: 

Ủy ban nhân dân Phường quản lý các hoạt động sử dụng vỉa 

hè bằng cách kẻ vạch sơn trắng phân định phạm vi cho phép tạm sử 

dụng, cụ thể như sau: 

- Đối với các vỉa hè có chiều rộng từ 3.0m đến dưới 4.0m, chỉ 

giải quyết cho phép đậu 01 hàng xe 02 bánh tự quản trước cửa nhà 

trong phạm vi 1,5m tính từ mép nhà trở ra. 

- Đối với các vỉa hè có chiều rộng trên 4.0m cho phép để bàn 

ghế, vật dụng, trưng bày hàng hóa trong phạm vi 2.0m tính từ mép 

nhà trở ra. 

- Các chủ cửa hàng liền kề nhau phải thuê mặt bằng để đậu xe 

khách trong khuôn viên, tránh tình trạng vừa để bàn ghế, hàng hóa, 

vật dung vừa để xe trên vỉa hè sẽ cản trở lối đi bộ và gây mất mỹ 

quan đô thị. Đây cũng là một trong những tiêu chí để Quận 3 xem xét 

cấp Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh.. 

- Cần ban hành quy định về trưng bày hàng hóa, bàn ăn trên 

vỉa hè. 

- Đối với các cửa hàng buôn bán, kinh doanh, đề xuất UBND 

Thành phố xem xét thu phí sử dụng vỉa hè để có nguồn duy tu, bảo 

dưỡng vỉa hè hằng năm. 

* Đối với việc dừng đỗ xe tại các Trung tâm giáo dục: 

- Do vỉa hè phía trước các khu vực này đa số rộng trên 5.0m 

nên xuất thành lập bãi giữ 02 bánh cho các phụ huynh đưa rước học 

sinh trong phạm vi 3.0m tính từ mép vỉa hè trở vào, phía bên trong 

phải đảm bảo rộng trên 2.0m vỉa hè cho người di bộ di chuyển. 
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- Đề xuất mức thu phí sử dụng vỉa hè tương tự như đối tượng 

kinh doanh, buôn bán để có nguồn duy tu, bảo dưỡng vỉa hè. 

* Đối với bãi giữ xe có thu phí trên vỉa hè: 

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp quản 

lý bãi đậu xe trên vỉa hè. 

Phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, đặc biệt là 

trách nhiệm của đơn vị kiểm tra xử lý các vi phạm. 

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa đơn vị thực hiện và cơ quan 

chức năng. 

Nghiên cứu xây dựng mức thu phí thuế vỉa hè, lòng đường, đề 

xuất nghiên cứu xây dựng biểu giá phân theo các tuyển đường, các 

khu vực, căn cứ theo nhu cầu dừng đỗ và lưu lượng giao thông để 

tính toán. 

3.3.3. Giải pháp tuyên truyền, vận động: 

- + Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tại 

địa phương phải tăng cường việc thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức phản biện xã hội để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, 

ý kiến của người dân về việc sử dụng vỉa hè để từ đó chuyển tải đến 

cơ quan chính quyền xem xét giải quyết những khó khăn, tồn tại và 

có giải pháp quản lý phù hợp hơn trong thời gian tới. 

 

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

- Hiện nay vĩa hè tại các Phường 1-2-3-4-5 Quận 3 đang bị 

chiếm dụng và buôn bán, đậu xe tràn lan thiếu kiểm soát. Để giải 

quyết được vấn đề này đòi hỏi chính quyền các cấp phải có những 

giải pháp hết sức hữu hiệu để quản lý việc sử dụng vỉa hè cũng như 
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phát triển triển vỉa hè thành một không gian công cộng thân thiện với 

môi trường và thân thiện với tất cả cư dân đô thị.  

Qua quá trình nghiên cứu về thực trạng sử dụng vỉa hè và công 

tác quản lý vỉa hè các Phường 1-2-3-4-5 Quận 3, luận văn đã đạt 

được những kết quả sau:  

- Làm rõ khái niệm – vai trò – chức năng của vỉa hè trong đô 

thị; 

- Hệ thống hóa và phân loại các không gian sử dụng vỉa hè 

thông qua việc xây dựng các tiêu chí để đánh giá. 

- Đánh giá các bất cập đang tồn tại trong công tác quản lý sử 

dụng vỉa hè từ đó nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý sử dụng vỉa hè các Phường 1-2-3-4-5 Quận 3.  

2. KIẾN NGHỊ   

- Kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm xem xét 

ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định, một số nội dung cần 

thiết để phù hợp với tình hình quản lý sử dụng vỉa hè hiện nay đồng 

thời bỏ bớt những thủ tục dư thừa không cần thiết để giảm thời gian 

và chi phí thực hiện của người dân. 

- UBND TP.HCM xem xét phân cấp cho UBND Quận – 

Huyện ban ban hành Danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng 

vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông.  

- Xây dựng chính sách mới cho Đội Quản lý đô thị Quận – 

Huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng vỉa 

hè bao gồm tuân thủ quy định sử dụng, không lấn chiếm ngoài vạch 

kẻ và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. 
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