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PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: 

Trong thời gian qua, do phát triển nhiều khu cụm công nghiệp 

tập trung và công nghiệp ngoài khu cụm công nghiệp đã khiến thị xã 

Thuận An có quá trình đô thị hóa mạnh mẽ với dòng lao động nhập cư 

lớn. Trong bối cảnh đó nhu cầu nhà ở trên địa bàn thành phố trở nên 

rất lớn đồng thời tạo ra thị trường cho hàng ngàn nhà trọ, hàng ngàn 

nhà ở diện tích nhỏ cùng với hàng loạt dự án khu dân cư, khu chia lô 

bán nền, nhà liền kề tự phát đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu cấp 

thiết của xã hội. Sự phát triển tràn lang biến các khu này thành các 

khu vực khó kiểm soát. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, kho xưởng 

xây dựng không theo quy hoạch đã khiến các điểm dân cư nằm giữa 

các khu vực sản xuất, khí thải, ô nhiểm và thiếu kết nối hạ tầng đã tạo 

ra vô khu ổ chuột. Hiện nay, thị xã Thuận An đã được Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội thông qua Nghị Quyết số 857/NQ-UBTVQH14 ngày 

10/1/2020 về việc thành lập thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và 

các phường thuộc thị xã Tân Uyên Bình Dương.  

Nhận thấy sự cấp thiết của đô thị Thuận An, đề tài: “Quản lý 

xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương” của tác giả nhằm nghiên cứu, tìm hiểu các lý luận phát triển, 

mô hình và đề xuất một số biện pháp nhằm khắc phục các mặt hạn 

chế, yếu kém và định hướng phát triển của đô thị Thuận An, để trong 

tương lại không còn một đô thị với việc xây dựng thiếu quy hoạch và 

đưa đô thị Thuận An thành khu đô thị “đáng sống, văn minh và phồn 

thịnh”. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Nghiên cứu đánh giáthực trạng quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ 

tại các khu đô thị hiện hữu, cải tạo và nâng cấp trên địa bàn thành phố 
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Thuận An. 

- Nghiên cứu các cơ sở khoa học cho việc giải quyết các tồn tại 

và bất cập về quản lý xây dựng nhà ởriêng lẻ trong các khu đô thị hiện 

hữu, cải tạo và nâng cấp. 

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quảnlý xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trên địa bàn thành phố Thuận An.  

3. Nội dung nghiên cứu 

- Tổng quan và đánh giá thực trạng quản lý xây dựng nhà ở riêng 

lẻ tại địa bàn thành phố Thuận An. 

- Nghiên cứu các cơ sở khoa học, kinh nghiệm trong và ngoài 

nước trong vấn đề quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy hoạch.  

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy hoạch trên địa bàn thành phố 

Thuận An. 

4. Đối tƣợng nghiên cứu 

- Nghiên cứu về nhu cầu, các loại hình nhà ở riêng lẻ tại các khu 

đô thị hiện hữu, cải tạo và nâng cấp trên địa bàn thành phố Thuận An. 

- Hệ thống văn bản pháp quy hiện hành và cơ sở khoa học về 

quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

- Nghiên cứu tổ chức bộ máy quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ 

trên địa bàn thành phố Thuận An. 

5.  Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp điều tra khảo sát: Điều tra, ghi nhận các hiện 

trạng, số liệu và chụp hình một số thực trang, bất cập. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích từ các nguồn thông 

tin sơ cấp và thứ cấp, từ các văn bản, báo chí, truyền thông,... làm cở 

sở phát triển ý tưởng. 
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- Phương pháp so sánh: Đối chiếu tình trạng phát triển nhà ở 

riêng lẻ trên thế giới và trong nước. 

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu  

- Phạm vi nghiên cứu: thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Giai đoạn nghiên cứu: đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2040 theo quy hoạch chung thành phố Thuận An. 

 

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƢƠNG I: 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ Ở RIÊNG LẺ 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUẬN AN 

1.1. Một số khái niệm 

- Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các 

nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. 

- Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng 

biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 

bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập. 

1.2. Tổng quan về thành phố Thuận An 

1.2.1. Giới thiệu về đô thị Thuận An: Thành phố Thuận An 

nằm ở phía Nam tỉnh Bình Dương là đô thị loại III, có 10 đơn vị hành 

chính bao gồm 9 phường và 1 xã với tổng diện tích tự nhiên là 

8.426ha, chiếm 3,11% diện tích tự nhiên tỉnh Bình Dương. Theo chiến 

lược phát triển chung của tỉnh Bình Dương xác định đô thị Thuận An 

là đô thị có chức năng dịch vụ - công nghiệp. 

1.2.2. Tổng quan về phát triển kinh tế xã hội thành phố 

Thuận An: Cơ cấu kinh tế của thành phố trong năm qua đã tăng tỷ 

trọng dịch vụ và giảm tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, nông lâm thủy 

sản theo mục tiêu đề ra. 



4 

 

 

1.2.3.Tốc độ đô thị hóa tại thành phố Thuận An: Giai đoạn 

2009–2019, tỷ lệ đô thị hóa ở Thị xã Thuận An tăng nhanh. Trong 02 

năm liên tiếp từ 2009–2010 hầu như không tăng.Tuy nhiên, giai đoạn 

2011–2018, tỷ lệ đô thị hóa tăng đột biến so với giai đoạn trước đó, từ 

20,60 % ở năm 2010 lên đến 99,77% ở năm 2018.  

1.3. Tổng quan về thực trạng xây dựng nói chung và nhà ở 

riêng lẻ nói riêng trên địa bàn thành phố Thuận An 

1.3.1. Thực trạng về nhu cầu sử dụng đất tại thành phố 

Thuận An: Với sự phát triển nhanh của lĩnh vực công nghiệp đã thu 

hút một lực lượng lớn lao động từ khắp nơi trên cả nước đến sinh sống 

và làm việc, kéo theo việc tăng dân số nhanh, tăng nhu cầu nhà ở, 

đường giao thông, trường học và các công trình công cộng khác. Vì 

vậy, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi 

nông nghiệp nhằm đáp ứng các nhu cầu xây dựng các khu công 

nghiệp, khu dân cư, nhà ở, nhà trọ,…là tất yếu. 

1.3.2. Thực trạng về nhu cầu nhà ở trên địa bàn thành phố 

Thuận An: Dân số thành phố Thuận An theo niên giám thống kê là  

530.320 người, bao gồm dân số thường trú 150.127 người, tạm trú từ 

6 tháng trở lên 51.392 người và tạm trú dưới 6 tháng là 328.261 

người. 

1.3.3. Thực trạng về nhà ở hiện hữu trên địa bàn thành phố 

Thuận An: Nhiều khu vực việc cải tạo còn nhiều bất cập do lộ giới 

nhỏ, hướng thoát nước mưa khó khăn. Nhiều khu vực có đất nông 

nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu được người dân tách thửa - 

chia lô bán nền tạo ra khá nhiều hẻm phố thiếu các cơ sở hạ tầng thiết 

yếu.Các dãy nhà hiện hữu có không gian đô thị bị chia cắt, lồi lõm, 

hình thái kiến trúc không có sự tương đồng. 

1.3.4. Thực trạng về công tác quản lý xây dựng trên địa bàn 
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thành phố Thuận An: Công tác cấp phép xây dựng: Tham mưu 

UBND thành phố cấp 3.340 giấy ph p xây dựng. Công tác quản lý xây 

dựng: Đội Quản lý trật tự đô thị đã phối hợp với Thanh tra Sở xây 

dựng và UBND các xã, phường kiểm tra xây dựng 1.448 trường hợp. 

Trong đó, có 1.134 trường hợp xây dựng đúng theo nội dung giấy 

ph p; 197 trường hợp xây dựng không có giấy ph p; 115 trường hợp 

xây dựng sai nội dung giấy ph p và 02 trường hợp vi phạm về lĩnh 

vực giao thông đường bộ. 

1.4. Một số bất cập về công tác quản lý xây dựng nhà ở nói 

chung và nhà ở riêng lẻ nói riêng trên địa bàn thành phố Thuận 

An 

1.4.1. Về văn bản pháp quy hiện hành: Văn bản chồng chéo, 

khó áp dụng. Các nghị định xử lý trong lính vực đất đai, xây dựng còn 

mới và chưa có văn bản điều chỉnh, bổ sung. Bên cạnh đó, giá đất 

không hợp lý và quy định tác thửa bị xiết chặc. 

1.4.2. Về công tác cấp giấy phép xây dựng: Bản vẽ cấp phép 

xây dựng, sửa chữa chưa nói lên được diện mạo chung cho cả khu vực 

vì chưa khống chế chiều cao, số tầng tối đa, không hướng dẫn các chi 

tiết mặt tiền. Do đó, cảnh quan kiến trúc khu vực không được đồng bộ 

và thiếu hài hòa. 

1.4.3. Về công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng: Quy hoạch 

chi tiết xây dựng một số nơi trên địa bàn thành phố vẫn chưa được phủ 

kín, tình trạng quy hoạch treo hoặc chậm tiến độ vẫn còn.  Tình trạng 

xây dựng nhà sai phép, không phép diễn ra phức tạp và tinh vi. Các cá 

nhân xây dựng thường xuyên n  tránh, cũng như xây dựng lén lúc 

hoạt động xây dựng. Hoạt động xây dựng diễn ra càng lúc khó kiểm 

soát, thậm chí lập chốt chặn thông báo khi đoàn kiểm tra tiến hành 

kiếm tra. 
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1.4.4. Về công tác quản lý đất đai: Hiện nay trên địa bàn thành 

phố Thuận An có 133 trường hợp phân lô, nhà liền kề tự phát. Diện 

tích khu đất vi phạm lớn nhất là 3ha, nhỏ nhất khoảng 0,5ha. Bên cạnh 

đó, hiện tượng đất xen kẹt hình thành với nhiều nguyên nhân do các 

dự án phát triển lấy đi những miếng đất dự án vuông vắn và „phần còn 

lại‟ ven làng xóm và khu đất đã có chủ cũ trở thành đất kẹt hoặc các 

khu vực đất bị khó khăn trong sử dụng do liền kề các dự án phát triển 

công trình hạ tầng. 

1.4.5. Về bộ máy quản lý nhà nƣớc: Chế độ đãi ngộ còn thấp 

nên không thu hút những người có chuyên môn tham gia trong công 

tác cấp phép xây dựng. 

1.5. Kết luận 

Công tác quản lý xây dựngcó sự ảnh hưởng rất lớn trong quá 

trình phát triển đô thị. Qua tìm hiểu thực trạng về công tác quản lý xây 

dựng nói chung và nhà ở riêng lẻ nói riêng trên địa bàn thành phố 

Thuận An, phân tích đánh giá những thành công cũng như những mặt 

còn hạn chế từ công tác quản lý xây dựng và cần phải có giải pháp để 

làm cho công tác này mang lại hiệu quả cao hơn, nhất là đối với 

những khu đô thị mới đang dần được hình thành. 

Chương 2, tác giả luận văn sẽ đưa ra những cơ sở khoa học, mô 

hình, lý luận và bài học kinh nghiệm các nước phát triển để xây dựng 

những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, mang lại hiệu quả 

cao hơn trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Thuận 

An, góp phần đưa thành phố Thuận An phát triển có trật tự, đúng quy 

hoạch và định hướng phát triển chung của tỉnh Bình Dương. 
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CHƢƠNG II: 

CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUẬN AN 

2.1. Mục tiêu và vai trò trong công tác quản lý xây dựng trên 

địa bàn thành phố Thuận An 

2.1.1. Mục tiêu: Đảm bảo việc phát triển đô thị công bằng, trật 

tự, tiết kiệm và bền vững.Đảm bảo kinh tế, an toàn, thuận tiện cho cư 

dân đô thị và du khách đến đô thị trong sinh hoạt làm việc, nghỉ 

ngơi… 

2.1.2. Vai trò: Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đáp 

ứng nhu cầu cải thiện chỗ ở của nhân dân; tạo động lực phát triển đô 

thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá. 

2.2 Cơ sở pháp lý 

2.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật:Các Luật liên quan 

đến nhà ở, xây dựng, xử lý vi phạm hành chính và nghị định thông tư 

liên quan. 

2.2.2. Các quy chuẩn: Các quy chuẩn về quy hoạch, hạ tầng,… 

2.2.3. Nội dung về công tác cấp giấy phép xây dựng: Bảo đảm 

các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; các yêu cầu về 

an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các 

công trình giao thông, thủy lợi, đê điều; Bảo đảm đúng theo những 

quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Công trình 

xây dựng được cấp phép phải nằm đúng vị trí đất có mục đích sử dụng 

phù hợp với mục đích sử dụng công trình. 

2.2.4. Nội dung về công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng 

Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào nội dung được quy 

định trong giấy phép xây dựng đã được cấp và các quy định của pháp 
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luật có liên quan. trong các trường hợp sau đây thì không coi là hành 

vi vi phạm trong hoạt động xây dựng: 

+ Thay đổi thiết kế bên trong công trình mà không ảnh hưởng 

đến việc phòng cháy chữa cháy; môi trường; công năng sử dụng; kết 

cấu chịu lực chính hoặc kiến trúc mặt ngoài công trình; 

+ Công trình xây dựng theo quy định của pháp luât phải có Giấy 

phép xây dựng mà không có Giấy phép xây dựng. 

+ Công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân 

cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư. 

- Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng: Đối với 

trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ 

thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2.3. Cơ sở lý luận liên quan đến công tác quản lý xây dựng 

2.3.1. Quản lý đô thị 

Quản lý đô thị bao gồm: quản lý hành chính đô thị và quản lý 

nghiệp vụ trên mọi lĩnh vực ở đô thị. 

Quản lý hành chính có tác dụng duy trì, điều khiển mọi hoạt 

động trên mọi lĩnh vực thuộc địa bàn đô thị. Cơ quan quản lý hành 

chính chịu trách nhiệm cao nhất về các sự việc xảy ra ở đô thị. Quản 

lý hành chính là một công việc rất đa dạng và phức tạp, đòi hỏi một cơ 

chế quản lý đây đủ và đồng bộ.  

Quản lý chuyên môn nghiệp vụ trên các ngành, các lĩnh vực của 

đô thị chính là hỗ trợ cho hệ thống quản lý nhà nước. Mỗi ngành đều 

có các cơ quan quản lý của mình. Họ hoạt động theo các văn bản pháp 

quy, quy định, quy phạm của các ngành dọc đồng thời thực hiện các 

nhiệm vụ cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước, chịu sự điều hành, 

điều phối của cơ quan quản lý hành chính cấp trên.  
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2.3.2.Cải cách hành chính 

Cải cách hành chính là hoạt động có ý thức và mục đích của con 

người nhằm hợp lý hóa, hay khắc phục các khiếm khuyết trong hoạt 

động hành chính nhà nước. 

Cải cách hành chính nhà nước (CCHC) là những thay đổi có tính 

hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính 

nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm 

vụ của mình. 

Cải cách hành chính được xác định là hành vi có tính hướng đích 

của con người nhằm cải biến nền hành chính của một quốc gia theo 

hướng hoàn thiện hơn, đáp ứng được yêu cầu nội tại từ chính bên 

trong nền hành chính và những đòi hỏi từ xã hội, người dân và tổ 

chức. 

2.3.3. Lý luận quy hoạch đô thị Le Corbusier 

- Trước hết, Le Corbusier nhận định rằng hình mẫu đô thị truyền 

thống không còn phù hợp khi mà các thành phố ngày càng phình to và 

trở nên chật chội. 

- Thứ hai, sự chật chội lại có thể giải quyết, một cách đáng ngạc 

nhiên, thông qua việc tăng hệ số sử dụng đất bằng việc tăng tầng cao 

xây dựng. đồng thời giảm mật độ xây dựng nhằm để lại một diện tích 

xanh đáng kể trên mặt đất. Le Corbusier nhấn mạnh rằng với những 

công trình cao tầng, 95% diện tích đô thị sẽ là không gian mở (công 

viên, quảng trường và đường giao thông). Mục tiêu của Le Corbusier 

là đạt được mật độ cao, khoảng 2.500 người/hecta đồng thời giành 

được một diện tích không gian xanh đáng kể.  

- Thứ ba, Le Corbusier, với ý tưởng về những khu dân cư cao 

tầng và hệ thống đường sắt nội đô, đề xuất sự phân bố đều mật độ 

khắp thành phố thay vì chỉ tập trung vào trung tâm như trước kia.  
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- Cuối cùng, hình thức đô thị mới này, Le Corbusier lập luận, sẽ 

không chỉ giúp giảm áp lực lên khu trung tâm mà còn phân tán giao 

thông đều khắp đô thị thay vì tập trung vào hệ thống đường hướng 

tâm. Ông cũng cho rằng mô hình đô thị mật độ cao mà ông đề xuất sẽ 

phù hợp với hệ thống giao thông hiện đại bao gồm đường sắt nội đô 

và đường cao tốc trên cao so với mặt đất nhưng vẫn thấp hơn nhà ở 

của người dân.  

2.3.4. Kỹ thuật thu gom và tái điều chỉnh đất đai (Land 

Readjustment - LR) 

Chuyên gia quy hoạch sử dụng kỹ thuật “quy đổi đất” để có 

được hai loại đất mới: Đất dành cho các công trình công cộng (hạ tầng 

kỹ thuật và công viên) và đất sẽ được bán để lấy chi phí thực hiện dự 

án (đất tài chính). Các chủ sở hữu đất tự nguyện đóng góp cho dự án 

một phần đất thặng dư vì giá trị phần đất còn lại của họ sẽ vẫn tăng 

cao. Sau khi đường sá và hệ thống hạ tầng được xây dựng, quyền sở 

hữu của các mảnh đất cũ được chuyển đổi sang các mảnh đất mới vừa 

được điều chỉnh, chủ sở hữu của những mảnh đất cũ nay sở hữu 

những mảnh đất mới đã có thêm hoặc có đầy đủ hạ tầng và các dịch 

vụ đô thị. Thậm chí nếu chủ đất không muốn xây dựng nhà, họ có thể 

bán mảnh đất mới đi và thu lãi cao. 

Chương trình tái điều chỉnh đất đai được thực hiện trong khu 

vực dự án với sự tham gia của chủ sở hữu đất và thông thường là cả 

chính quyền địa phương. Chủ sở hữu đất thường góp 15-30% tùy 

thuộc vào diện tích đất trong dự án tái điều chỉnh đất đai, dự án có bố 

trí một phần diện tích để xây dựng các công trình công ích và để bán 

trên thị trường tạo nguồn thu bù đắp chi phí dự án. Chính quyền địa 

phương cũng chia sẻ phần chi phí phát triển này. Sau khi dự án hoàn 

thành, chủ sở hữu đất sẽ sở hữu lô đất có diện tích nhỏ hơn nhưng có 
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giá trị cao hơn hoặc tương đương cùng các dịch vụ và tiện ích tốt hơn 

do phát triển theo quy hoạch. Vấn đề quan trọng khác là tất cả chủ sở 

hữu đất đều được tái định cư tại chỗ, nhờ đó duy trì được mối liên kết 

cộng đồng trước đây. Cơ chế tự cấp vốn này là hệ thống có đặc điểm 

khá khác biệt và được đánh giá cao trong giai đoạn tăng trưởng đô thị 

nhanh khiến giá bất động sản tăng. Khi 2/3 chủ sở hữu đất đồng ý với 

dự án quy hoạch trong Quy hoạch đô thị, đơn vị thực hiện – có thể là 

khu vực nhà nước hoặc tư nhân – sẽ được phép thực hiện dự án điều 

chỉnh lại đất đai. 

2.4. Những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý và 

phát triển nhà ở trên Thế giới và tại Việt Nam: 

2.4.1. Kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện 

cơ chế liên thông, khi phòng quản lý đô thị tham mưu cấp giấy phép 

xây dựng xong sẽ chuyển sang thanh tra xây dựng để kiểm tra. Ủy ban 

nhân dân phường chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra tất cả các 

công trình. Ban hành quy định mới đối với cấp phép xây dựng (Quyết 

định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh về việc Quy định một số nội dung về cấp giấy 

phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).  

2.4.2. Kinh nghiệm quản lý đô thị tại Singapore 

Song song với việc thực hiện xây dựng thành phố theo bản quy 

hoạch Ring Concept năm 1971, ngay từ lúc mới bắt đàu thực hiện xây 

dựng theo bản quy hoạch, tháng 4/1974, Bộ Phát triển Quốc gia 

Singapore (MND) quyết định thành lập một cơ quan chuyên trách 

quản lý trật tự xây dựng đô thị độc lập (URA). Chính phủ Singapore 

đã soạn thảo và trình Quốc hội phê chuẩn một bộ luật riêng dành cho 

cơ quan này. Trách nhiệm của URA là giải phóng mặt bằng và tái định 
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cư cho dân, quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch được duyệt ở 

mức vĩ mô bởi mật độ xây dựng và chiều cao được duyệt. 

2.4.3. Kinh nghiệm về cải cách hành chính tại Mỹ: Kể từ năm 

1992, phong trào "Sáng tạo lại Chính phủ" được khởi xướng có ảnh 

hưởng lớn đến quá trình cải cách công vụ của Mỹ với 10 nguyên tắc 

cải cách cho Chính phủ. 

2.4.4. Dự án thí điểm Quy hoạch điều chỉnh đất tại thành 

phố Trà Vinh: Dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, UBND thành 

phố Trà Vinh thực hiện dự án thí điểm về thu gom tái điều chỉnh đất 

tại phường 7, thành phố Trà Vinh có quy mô 24,26ha. Hiện tại đang 

thực hiện dựa án xây dựng khu 3 với quy mô 4,4ha đất công và đất tư 

đều đóng góp như nhau.[9] 

2.4.5. Kinh nghiệm của Nhật bản trong công tác chỉnh trang 

khu dân cƣ hiện hữu- cơ chế ”điều chỉnh đất”: Kinh nghiệm của 

Nhật Bản trong việc sử dụng cơ chế điều chỉnh đất có thể áp dụng tốt 

trong việc chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu ở thành phố Thuận An 

khi có chủ trương, cơ chế rõ ràng, dân vận tốt về lợi ích chính đáng 

của nhân dân trong đồ án. Tuy nhiên, cơ chế này có hạn chế nếu áp 

dụng tại khu dân cư hiện hữu đã có mật độ xây dựng dày đặc nhiều lô 

đất của người dân có diện tích quá nhỏ và nhà ở đã xây dựng kiên cố. 

2.4.6. Bài học kinh nghiệm về quy hoạch đô thị xuất 

sắcChandigarh, Ấn Độ (Le Corbusier): Chandigarh là một trong 

những công trình quy hoạch đô thị có ý nghĩa nhất của thế kỷ XX. 

Đây chính là một trong những công trình quy hoạch - kiến trúc đô thị 

xuất sắc của Le Corbusier, nhà quy hoạch - kiến trúc nổi tiếng người 

Pháp. Chandigarh có ảnh hưởng to lớn đến nền kiến trúc hiện đại cũng 

như quy hoạch đô thị của Ấn Độ và sau này trở thành biểu tượng của 

đô thị hoá thế giới. Chandigarh nổi tiếng vì quy hoạch cảnh quan cũng 
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như môi trường kiến trúc. [11] 

2.5. Kết luận 

Quản lý xây dựng là nhằm đảm bảo đô thị bền vững được phát 

triển trên cơ sở bền vững của mọi yếu tố, đáp ứng nhu cầu của thế hệ 

hiện tại mà còn phải đáp ứng nhu cầu của những thế hệ tương lai. 

Trong đô thị, mọi thế hệ đều có được cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ 

phúc lợi và dịch vụ cơ bản, có sức khoẻ, giáo dục, được đảm bảo an 

toàn và đối xử công bằng. Họ được tận hưởng bản sắc văn hóa dân 

tộc, lịch sử, cảnh quan và môi trường của riêng mình bên cạnh những 

thành tựu khoa học tiên tiến của nhân loại. 

Từ các cơ sở pháp lý, các mô hình, lý luận và các bài học kinh 

nghiệm trong và ngoài nước. Chương 3, tác giả sẽ áp dụng để tìm ra 

những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác 

quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Thuận An phát triển bền 

vững.  

CHƢƠNG III: 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRÊN ĐỊA BẢN THÀNH PHỐ THUẬN AN 

3.1. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc 

3.1.1. Quan điểm: Công tác quản xây dựng chú trọng chủ yếu 

đến công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch và quản lý xây dựng 

theo nội dung giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp và 

pháp luật có liên quan. Đối với công trình được miễn giấy phép xây 

dựng dựng là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị 

(nếu có) hoặc Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, đối với 

trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ 

thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan.  
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3.1.2. Mục tiêu: Tạo điều kiện người dân xây dựng theo đúng 

quy hoạch, hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm về xây 

dựng; Nâng cao tỷ lệ chấp hành quy định pháp luật đối với các công 

trình vi phạm trật tự xây dựng. 

3.1.2. Nguyên tắc 

-Phát huy tối đa vai trò tham gia của cộng đồng trong thanh tra, 

kiểm tra xây dựng và lăng nghe nguyện vọng cộng đồng trong phát 

triển nhà ở. 

-Xây dựng nhà ở tuân thủ quy hoạch, hạn chế tiến tới chấm dứt 

tình trạng xây dựng tự phát, sai phép và không phép. 

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý xây dựng 

3.2.1. Nhóm giải pháp về các văn bản pháp lý 

- Rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn 

chỉnh và bãi bỏ các quy định đã lỗi thời không còn hiệu lực thi hành 

tránh chồng chéo giữa văn bản trước và văn bản sau. 

- Rà soát, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc theo hướng phù 

hợp đặc thù của thành phố Thuận An. Lưu ý cần có sự phân biệt rõ 

ràng giữa các khu đô thị hiện hữu, cải tạo và nâng cấp, tạo thuận lợi 

cho việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị; 

- Lập quy hoạch chi tiết từng khu vực nhằm tạo khung pháp lý 

chuẩn đưa đô thị Thuận An phát triển theo đúng định hướng mà 

UBND tỉnh đã đề ra. Tác giả xin đề xuất với 03 nhóm sau: 

*Nhóm 1: Khu vực bảo tồn văn hóa, truyền thống khu nhà vườn 

– vườn cây ăn trái Lái Thiêu thuộc 03 phường Hưng Định, Bình 

Nhâm, An Thạnh và xã An Sơn:Chú trọng phát triển ngành thương 

mại dịch vụ kết hợp với nhà vườn sinh thái, du lịch sông nước ven 

sông Sài Gòn.Cấm các cải tạo mặt bằng, chặt phá cây ăn trái khi đầu 
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tư xây dựng nhà ở, đảm bảo khu vực này giữ vai trò điều tiết khí hậu, 

môi trường sinh thái cho đô thị Thuận An. 

*Nhóm 2: Các khu đô thị hiện hữu, cải tạo và nâng cấp liên tục 

với mật độ dân số cao như:  Phường Thuận Giao, Bình Chuẩn, An 

Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu và Vĩnh Phú: Định hướng phát triển các 

công trình chung cư cao tầng cao cấp và thu nhập thấp đáp ứng nhu 

cầu của mọi tầng lớp. Đồng thời chú trọng quy hoạch, kêu gọi nhà đầu 

tư phát triền các trung thâm thương mại cao tầng kết hợp khu ở và khu 

giáo dục;tư duy quy hoạch tiết giảm diện tích xây dựng các khu chức 

năng lòng gh p vào chung cư vàdành toàn bộ quỹ đất cho khu đấtcông 

viên cây xanh tạo cảnh quan, điểm nhấn cho đô thị, đảm bảo sự phát 

triển bền vững đô thị xanh. 

* Nhóm 3: Thực hiện chính sách quy hoạch điều chỉnh đất. 

- Bước 1: Chọn địa điểm phù hợp quy hoạch. 

- Bước 2: Tìm cộng đồng và khu vực có triển vọng. 

- Bước 3: Đề xuất quy hoạch mới với tất cả các hộ tham gia 

nhập thửa trong một dự án và thành lập pháp nhân để triển khai dự án 

và phê duyệt quy hoạch. 

- Bước 4: Định giá phần giá trị đóng góp của từng thành viên 

trên hiện trạng. 

- Bước 5: Tính toán phân bổ lợi ích và đóng góp theo tỉ lệ đất 

hiện trạng và đóng góp của các hộ. 

- Bước 6: Đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang các công trình và 

kết nối hạ tầng. 

- Bước 7: Đăng ký sở hữu cho các lô đất mới và có thể sử 

dụng/sang nhượng. 

- Bước 8: Đấu giá phần đất dư và chi trả thuế/phí để hoàn vốn dự 

án. 
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3.2.2. Nhóm giải pháp về công tác cấp giấy phép xây dựng: 

Công khai các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy 

phép xây dựng. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt 

động cấp phép xây dựng; áp dụng quy trình quản lý mục tiêu chất 

lượng ISO 9001:2015 vào giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng. 

3.2.3. Nhóm giải pháp về công tác quản lý đất đai, xây dựng: 

* Đối với đội Quản lý trật tự đô thị:  

- Tổ chức, theo dõi việc thi hành quyết định, tổ chức rà soát triển 

khai thực hiện các quyết định đã có hiệu lực thi hành, tổ chức vận 

động các các tổ chức, cá nhân chấp hành quyết định. Trường hợp 

không chấp hành thì khẩn trương lập các thủ tục cần thiết và tổ chức 

cưỡng chế theo qui định; 

- Có chế độ luân chuyển, điều chuyển cán bộ thanh tra xây dựng 

hợp lý tránh trường hợp cán bộ thanh tra xây dựng móc nối với các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động xây dựng phi pháp, đồng thời trui rèn 

được bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra xây 

dựng. 

* Đối với UBND các xã, phƣờng: Áp dụng biện pháp ngăn chặn 

hành vi vi phạm khi cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành: tạm 

giữ, tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện vận chuyển, lập biên bản 

yêu cầu dừng thi công,...theo quy định pháp luật để ngăn chặn kịp 

thời. Trưởng Ban điều hành ấp, khu phố thường xuyên theo dõi, kịp 

thời thông tin các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng để xử lý 

nhanh các hành vi vi phạm. 

* Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng: Hỗ trợ Ủy ban nhân dân 

các xã, phường xử lý đối các trường hợp vi phạm phức tạp trong lĩnh 

vực đất đai. Rà soát lại toàn bộ trường hợp đã phân lô, tách thửa có 
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hình thành đường giao thông, nếu thửa đất đang được sử dụng không 

đúng mục đích thì phải có phương pháp vận động hoặc cưỡng chế trả 

lại hiện trạng đất như ban đầu.  

* Điện lực Thuận An: Có trách nhiệm ngừng cung cấp các dịch 

vụ điện cho các công trình vi phạm (kể cả đơn vị, cá nhân cho công 

trình vi phạm đấu nối) khi nhận được yêu cầu của người có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. 

* Đài Truyền thanh thị xã Thuận An, Ủy ban nhân dân các 

xã, phƣờng: Tăng cường phát thanh tuyên truyền, vận động nhân dân 

nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, xây 

dựng, công khai các vụ việc vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên 

sóng phát thanh. 

*Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thuận An và các đoàn 

thể: Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và 

giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai, xây dựng; phổ biến, quán 

triệt đầy đủ Chỉ thị này đến nhân dân, phát huy vai trò của mặt trận và 

đoàn thể trong công tác vận động nhân dân, phối hợp với chính quyền 

cơ sở phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. 

3.2.4. Nhóm giải pháp về nâng cấp và cải thiện hạ tầng kỹ 

thuật: Cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu thông qua việc 

tăng cường hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện sinh 

hoạt của nhân dân và thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Đối với những khu 

vực dân cư phát triển tự phát, ổn định cần tăng cường cải tạo và phát 

triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo chủ trương Nhà nước và nhân dân 

cùng làm; Cải tạo các hệ thống hạ tầng cũ, xuống cấp. 

3.2.5. Nhóm giải pháp cải cách hành chính: Cần đẩy mạnh và 

thực hiện tốt hơn nữa cơ chế cải cách hành chính một cửa. Ứng dung 

công nghệ thông tin trong việc giải quyết hồ sơ hành chính. Triển khai 
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quảng bá thông tin và dịch hành chính công của tỉnh trên ứng dụng 

Zalo. 

3.2.6. Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật 

tự xây dựng đô thị: Tăng cường tuyên truyền và phổ biến pháp luật 

cho các học sinh tiểu học trở lên. Cập nhật và niêm yết công khai các 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Ủy ban nhân dân các 

cấp, các cơ quan triển khai các thủ tục hành chính. 

3.2.7. Nhóm giải pháp phát huy vai trò cộng đồng 

- Dân biết: Người dân có quyền được thông tin đầy đủ về các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các cấp 

chính quyền, tổ dân phố, các cơ quan đoàn thể, qua các kênh thông tin 

báo chí tuyên truyền  

- Dân bàn: Trước khi xác định dự án cần tiến hành khảo sát nhu 

cầu có sự tham gia của người dân, của chính quyền. Trên cơ sở đó xác 

định thứ tự ưu tiên của những nhu cầu cần đáp ứng, cùng người dân và 

chính quyền bàn bạc giải pháp, phương án thực hiện. 

- Dân làm: xây dựng các kênh thông tin liên hệ giữa chính quyền 

và người dân để trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ máy quản 

lý; thành lập, công bố rộng rãi các đường dây nóng giữa các cơ quan 

quản lý hành chính chuyên ngành cho người dân biết để kịp thời báo 

cáo những sai phạm trong hoạt động xây dựng. 

- Dân kiểm tra: Thông qua Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, 

đại diện dân phố, tổ dân phố, các hộ dân có quyền tham gia giám sát 

về tiến độ thực hiện và chất lượng công trình, tình hình vi phạm trật tự 

xây dựng.  

3.3. Kết luận: Những giải pháp này cần được ứng dụng vào thực 

tế để có thể đánh giá và kiểm chứng hiệu quả của nó, từ đó làm cơ sở 

để hoàn thiện hơn các giải pháp này, giúp cho hiệu quả quản lý trong 
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công tác quản lý xây dựng đạt được cao nhất, góp phần xây dựng 

Thuận An thành một đô thị văn minh, hiện đại. 

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Luận văn nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá công tác 

quản lý xây dựng nói chung và nhà ở riêng lẻ nói riêng trên địa 

bànthành phố Thuận An. Nghiên cứu các mô hình, lý luận và kinh 

nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý xây dưng trên thế giới và tại 

Việt Nam.Từ những kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các giải pháp 

khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý xây dựng 

nhà ở riêng lẽ trên địa bànthành phố Thuận An, như sau: Các nhóm 

giải pháp về văn bản pháp lý; quy hoạch; đất đai; cấp phép; thanh tra, 

kiểm tra xây dựng; giải pháp cải thiện hạ tầng kỹ thuật,… 

Bên cạnh đó, tác giả luận văn mong muốn thay đổi định hướng 

phát triển thành phố Thuận An, bất kịp xu hướng quy hoạch đô thị các 

nước trên thế giới từ những mô hình n n thay đổi nhà ở riêng lẻ thành 

các khu chung cư cao tầng hay chính sách thu gom và tự điều chỉnh 

đất đã rất thành công tại Nhật Bản. 

2. Kiến nghị 

* Đối với Chính phủ, các Bộ ngành trung ương: 

- Nghiên cứu, bổ sung các điều khoản thi hành về kỹ thuật tự 

điều chỉnh đất vào Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị. Ban hành các 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn kỹ thuật tự điều chỉnh đất cho các Sở 

ban ngành chuyên môn tham mưu UBND tỉnh thực thi kỹ thuật này 

vốn đã đất thành công tại nhiều nước trên thế giới. 

- Bổ sung các Điều, Khoản tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 

27/11/2017 của Chính phủ như sau: Xử lý vi phạm hành chính trong 

hoạt động xây dựng đối với khu vực nông thôn; Quy định xửvi phạm 
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hành chính đối với người thụ hưởng tài sản mà không trực tiếp thực 

hiện hành vi phạm; Quy định về hành vi xây dựng trong các khu phân 

lô, bán giấy tay. 

* Đối với UBND tỉnh, các Sở ban ngành: 

- Điều chỉnh định hướng quy hoạch chung thành phố Thuận An, 

chú trọng kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở chung cư cao tầng kết hợp 

thương mại dịch vụ là phù hợp với định hướng của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 11/6/2014 và phù hợp với 

tình hình đô thị hóa mạnh mẽ của thành phố Thuận An, đồng thời bất 

kịp xu thế quy hoạch đô thị tại các nước đang phát triển. 

- Nghiên cứu, bổ sung kỹ thuật thu gom và tự điều chỉnh đất vào 

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về việc quy định 

diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 

3/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017. 

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và 

giải đáp những vướn mất khó khăn trong công tác quản lý xây dựng 

giữa các huyện, thị xã và thành phố. Nhằm đút kết những kinh nghiệm 

và kỹ thuật xử lý tỉnh huống cho từng trường hợp khó khăn, đặc biệt. 

* Đối với UBND thành phố, các phòng ban chuyên môn: 

- Chú trọng công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 tại các điểm 

dân cư,khu đô thị hiện hữu, cải tạo và nâng cấp trên địa bàn quản lý. 

Thường xuyên rà soát điều chỉnh quy hoạch phân khu phù hợp với 

điều kiện thực tế và tình hình phát triển kinh tế xã hội. 

- Thí điểm các giải pháp đã nêu tại Chương 3. Trên cơ sở đó, rút 

kinh nghiệm những mặt đạt được và hạn chế, cải thiện và nhân rộng ra 

các địa bàn trong và ngoài thành phố Thuận An. 
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