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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong nhiều năm qua, mô hình nhà ở công nhân cũng như 

tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam có nhiều thay đổi, 

chuyển biến mạnh mẽ.  

Những nghiên cứu về quy hoạch, kiến trúc và bố trí không 

gian trong một khu nhà cho thuê thế nào là tiêu chuẩn? Đâu là 

tiêu chí đánh giá tiện nghi cho khu ở? Những điều kiện gì để 

đáp ứng nhu cầu của con người một cách linh động? Vì thế, ta 

cần có giải pháp quản lý về các loại hình cho thuê cũng như loại 

hình sinh hoạt và kinh doanh, đặc biệt như giải trí, nghỉ ngơi,.. 

Tuy nhiên, thực tiễn cuộc sống cho thấy các cơ chế, chính 

sách và mô hình áp dụng vẫn còn hạn chế, bất cập nhất định cần 

được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để đẩy nhanh mục tiêu. Do 

đó, việc nghiên cứu “Quản lý nhà ở cho thuê tại khu công 

nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long” góp phần 

vào việc đảm bảo chất lượng sống cho người thuê nhà và người 

cho thuê nhà cũng như giải quyết được sự phát triển ồ ạt của đô 

thị nhằm tạo cho hệ sinh thái đô thị và một môi trường sống “ 

xanh – sạch – đẹp”. 

2. Khái quát về tình hình nghiên cứu có liên quan tới 

đề tài luận văn 

Một là, các sách liên quan đến QH, Chính sách QH: 

 Tiến sĩ Võ Kim Cương: “Chính sách đô thị”, NXB 

Xây dựng Hà Nội, năm 2013.  

 PGS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa – PGS.TS.KTS 

Nguyễn Thanh Hà – KTS Khương Văn Mười: “Lý thuyết quy 

hoạch đô thị”, NXB Xây dựng Hà Nội, năm 2016.  
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Hai là, các luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ liên quan 

đến nhà ở xã hội tại các đô thị: 

 Trên phạm vi cả nước đã có nhiều công trình của các 

nhà khoa học đề cập đến vấn đề như: TS. Hoàng Xuân Nghĩa, 

PGS.TS Nguyễn Khắc Thanh: Nhà ở cho người thu nhập thấp ở 

các đô thị lớn hiện nay; 

 Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình “ Quản 

lý phát triển nhà ở công nhân KCN tại các đô thị ven biển Nam 

Trung Bộ” của tác giả Trịnh Tiến Dũng, năm 2015.  

Ba là, các bài viết liên quan đến quản lý nhà ở được bán, 

cho thuê, cho thuê mua tại các đô thị: 

 Viện kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Viện nghiên 

cứu Kiến trúc ( Bộ xây dựng): Giải quyết nhà ở cho người thu 

nhập thấp ở Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài do WB tài trợ, 

2002; 

 PGS, TS Lê Văn Đính: Giải quyết nhà ở cho người 

thu nhập thấp tại Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp, Tạp chí 

Phát triển kinh tế - xã hội số 35/2012; 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xem xét hành vi sử dụng, sửa chữa nhà ở cho thuê của 

hộ kinh doanh xung quanh KCN Hòa Phú.  

- Phân tích, đánh giá hiện trạng, nêu rõ những thành tựu 

và hạn chế, bất cập trong quản lý nhà ở cho thuê xung quanh 

KCN Hòa Phú. 

- Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp quản lý và nâng cao 

hiệu quả trong công tác quản lý nhà ở cho thuê xung quanh 

KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

4. Đối tượng, phạm vi và giới hạn nghiên cứu 



 
 

3 

- Đối tượng nghiên cứu: nhà ở cho thuê. 

- Phạm vi nghiên cứu Tập trung xem xét những vấn đề 

liên quan đến nhà ở cho thuê xung quanh KCN Hòa Phú, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

- Giới hạn nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề quản 

lý sử dụng nhà ở cho thuê và những hành vi vi phạm trong quá 

trình đưa nhà ở cho thuê vào sử dụng theo tiêu chí thiết kế nhà 

ở cho thuê xung quanh KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp khảo sát thực địa; phương pháp phân tích 

tổng hợp, phân tích; phương pháp chuyên gia; phương pháp thu 

thập thông tin, tra cứu, sưu tầm; phương pháp thống kê, lập 

bảng. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Ý nghĩa khoa học: Đề xuất giải pháp quản lý nhà ở cho 

thuê tại khu công nghiệp; đóng góp vào công tác nghiên cứu, 

ban hành các thể chế, chính sách chế độ nhà nước đối với quy 

hoạch, thiết kế không gian và quản lý nhà ở cho thuê hiện nay. 

- Ý nghĩa thực tiễn: góp phần điều chỉnh quản lý nhà ở 

cho thuê tại khu công nghiệp hiện có phù hợp với quy hoạch 

phát triển nhà ở. 

7. Cấu trúc luận văn 

Chương  Nộị dung 

 Danh mục chữ viết tắt, mục lục hình ảnh 

 Giới thiệu từ ngữ 

Phần 1 Mở đầu 

Phần 2 Nội dung nghiên cứu 
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Chương 1 Đánh giá tổng quan về thực trạng nhà ở 

cho thuê tại KCN Hòa Phú huyện Long Hồ - 

tỉnh Vĩnh Long 

Chương 2 Cơ sở khoa học về quản lý nhà ở cho thuê  

Chương 3 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà ở 

cho thuê tại KCN Hòa Phú huyện Long Hồ - 

tỉnh Vĩnh Long 

Phần 3 Kết luận và kiến nghị 

 Tài liệu tham khảo 

 

PHẦN 2. NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG NHÀ 

Ở CHO THUÊ TẠI KCN HÒA PHÚ, HUYỆN LONG HỒ, 

TỈNH VĨNH LONG 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

Khái niệm về nhà ở công nhân: Tại luật nhà ở 2005 và 

Nghị định Số: 71/2010/NĐ-CP thì nhà ở cho công nhân khu 

công nghiệp mua, thuê hoặc thuê mua theo cơ chế do nhà nước 

quy định là nhà ở xã hội. 

Khái niệm quản lý nhà nước về nhà ở cho thuê: Quản 

lý nhà ở cho thuê là một phần của quản lý nhà ở xã hội được coi 

là một bộ phận của QLNN nên nó có những đặc trưng vốn có, 

ngoài ra nó có chủ thể, nguyên tắc quản lý riêng. 

1.2. Tổng quan về nhà ở cho thuê tại KCN Hòa Phú, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

1.2.1. Tổng quan về KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ 

1.2.1.1. Vị trí địa lý 

Hòa Phú là một trong những xã nông thôn của huyện Long 

Hồ, toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là 13,04km2, được chia 
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thành 7 ấp: Phú Hưng, Hòa Hưng, Lộc Hưng, Thạnh Hưng, 

Thạnh Phú, Phước Lộc, Phước Hòa. 

1.2.1.2. Điều kiện tự nhiên 

Hoà Phú thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, mang đặc 

điểm chung khí hậu của huyện là nằm trong vùng nhiệt đới gió 

mùa, đồng nhất và quanh năm nóng ẩm. Khí hậu có đặc điểm 

như sau: 

1.2.1.3. Địa hình, địa chất, thủy văn 

Long Hồ là địa hình đồng bằng, khá bằng phẳng, có cao 

trình từ 0,6 –>2,4m.  

1.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 

1.2.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế 

Kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tổng giá trị 

sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp của xã tăng bình quân 

23,88%/năm.  

Dịch vụ và thương mại: Ngành thương mại dịch vụ trên 

địa bàn xã phát triển khá nhanh đáp ứng tốt cho nhu cầu sản 

xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân.  

1.2.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

Công nghiệp: KCN Hoà Phú có khoảng 17 nhà máy, công 

ty đã và đang hoạt động với quy mô tương đối lớn, thu hút, giải 

quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.  

Thương mại – dịch vụ: Hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục 

được đầu tư mở rộng nhất là mạng lưới giao thông nên đã tạo 

điều kiện cho ngành dịch vụ phát triển mạnh. 
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1.2.3. Đặc điểm về dân số và nguồn lao động 

Tỷ lệ tăng dân số trung bình là 1,5 tăng tự nhiên là 1, tăng 

cơ học là 3. 

Là vị trí rất thuận lợi đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế 

của huyện theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ 

giảm tỷ trọng nông nghiệp. 

1.2.4. Đánh giá khái quát công tác quản lý và phát 

triển nhà ở cho thuê tại huyện Long Hồ,  tỉnh Vĩnh Long 

Sự phát triển kinh tế của tỉnh, huyện có nhiều tác động lớn 

ảnh hưởng tới sự phát triển chung của tỉnh.  

1.3. Hiện trạng nhà ở cho thuê tại huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long 

Khảo sát thực trạng về nhà ở cho thuê tại KCN Hòa Phú đa 

số là các hộ có khó khăn về nhà ở và sinh viên học ở các trường 

trong khu vực, hiện đang sống trong những ngôi nhà thuê, 

phòng cho thuê được tạo dựng bởi hình thức tự phát.  

1.3.1. Về môi trường xung quanh 

Tình trạng ngập úng vẫn còn thường xuyên diễn ra, rác thải 

sinh hoạt và rác thải công nghiệp vẫn chưa có bãi tập kết đúng 

quy định,..  

1.3.2. Về không gian trong nhà 

Đa phần các công nhân chọn hình thức ở phòng thuê với 

diện tích chật chội, hình thức ở ghép để giảm chi phí là tình 

trạng chung làm cho chất lượng sống của người thuê chưa được 

nâng lên. 

1.3.3. Về hạ tầng kỹ thuật, tiện nghi khu nhà  

Hầu hết những nhà ở cho thuê được xây dựng từ những 

năm trước đây bằng những vật liệu có chất lượng thấp. 
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Thoát nước và hệ thống gom rác thải sinh hoạt, chất lượng 

xây dựng nhà ở cho thuê gần như là kém. Giá thành điện, nước 

và thu gom rác vẫn còn cao so với mặt bằng chung với các hộ 

có nhà riêng lẻ. 

1.4. Thực trạng về công tác quản lý nhà ở cho thuê tại 

KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

1.4.1. Nguyên nhân tồn tại về công tác quản lý nhà ở 

cho thuê tại KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ 

Công tác thanh tra, kiểm tra còn buông lỏng, chưa quyết 

luyệt và khoa học. 

Chưa có sự thống nhất giữa hộ kinh doanh và chính quyền 

địa phương về các luật cũng như các chính sách về nhà ở được 

bán, cho thuê, cho thuê mua. 

1.4.2. Vai trò quản lý nhà ở cho thuê tại KCN Hòa Phú 

Sử dụng quỹ nhà ở này không bị mất đi mà tài sản nhà đất 

thuộc sở hữu nhà nước, vẫn đảm bảo khả năng thu hồi vốn để 

tái đầu tư thông qua việc thu tiền cho thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội theo quy định. 

1.5. Những yếu tố tác động đến công tác quản lý nhà ở 

cho thuê 

1.5.1. Từ công tác lập quy hoạch 

Quy hoạch chưa đảm bảo nguyên tắc QHSDĐ hợp lý, tận 

dụng hệ thống hạ tầng hiện có, chưa gắn kết chặt chẽ giữa khu 

vực phát triển mới và khu vực phát triển hiện hữu.  

Dự án quy hoạch “treo” hiện nay vẫn còn gây cản trở vấn 

đề về xây dựng của người dân.  



 
 

8 

1.5.2. Công tác quản lý về nhà ở cho thuê còn lỏng 

lẻo, cơ chế phối hợp và quy định xử phạt chưa chặt chẽ 

Thủ tục xét duyệt mua bán, cho thuê vẫn bị người dân đánh 

giá là chậm, số lượng cán bộ chuyên trách còn ít. 

Công tác thanh tra, kiểm tra các hộ kinh doanh trái phép 

chưa quyết liệt. 

1.5.3. Thiết chế xã hội 

Phong  trào về “ Nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, 

xây dựng “Thành phố đáng sống” và các phong trào “Phòng 

chống tệ nạn xã hội”… liên tiếp được phát động, triển khai.  

1.5.4. Ý thức của hộ kinh doanh chưa cao 

Hộ kinh doanh chưa nắm rõ các quyền và nghĩa vụ của 

việc kinh doanh nhà ở cho thuê; 

Tình trạng xây dựng tràn lan của hộ kinh doanh còn rất 

nhiều.  

Tiểu kết Chương 1: 

Thứ nhất: Tóm tắt các nghiên cứu liên quan đến Quản lý 

nhà ở cho thuê và nêu lên ý nghĩa thực tiễn của đề tài; 

Thứ hai: Khái niệm, nguyên tắc quản lý, mục đích và các 

yếu tố tác động đến công tác quản lý nhà ở cho thuê; 

Thứ ba: Thực trạng và đánh giá về công tác quản lý nhà ở 

cho thuê tại KCN Hòa Phú huyện Long Hồ. 

Với những thực trạng về công tác quản lý nhà ở cho thuê 

trên địa bàn KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

nói trên, luận văn sẽ mô tả về những cơ sở pháp lý và cơ sở lý 

luận trong chương 2 sau đây, qua đó đưa ra những nhận định và 

bài học về công tác quản lý nhà nước về nhà ở cho thuê tại 

KCN Hòa Phú. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ 

Ở CHO THUÊ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP 

2.1. Cơ sở pháp lý về quản lý nhà ở cho thuê 

- Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

2.1.1. Vai  trò và nội dung quản lý nhà nước về nhà ở 

cho thuê tại KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ,  tỉnh Vĩnh Long 

2.1.1.1. Quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng 

Các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác 

định theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 tỷ lệ 1:25000; Báo cáo 

thuyết minh tổng hợp QHSDĐ đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Long Hồ. 

2.1.1.2. Quản lý quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã 

hội, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

để xây dựng nhà ở cho thuê 

Việc giao, thu hồi đất, cho thuê đất, để xây dựng nhà ở 

cho thuê cần phải được UBND quận, huyện đã ban hành, bàn 

giao đúng tiến tiến độ cho các dự án. 

2.1.1.3. Quản lý xây dựng theo hộ kinh doanh riêng lẻ 

Đối với nhà ở cho thuê riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng 

các điều kiện quy định nêu trên và phù hợp với QH chi tiết xây 

dựng. 

2.1.2. Hệ thống các văn bản pháp luật về phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

2.1.2.1. Tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở cho thuê do hộ 

gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=100/2015/N%C4%90-CP
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Diện tích sử dụng phòng ở ít nhất 12m2 (nếu có nhà vệ sinh 

trong phòng); chiều rộng thông thủy không dưới 2,4m; chiều 

cao thông thủy chỗ thấp nhất không dưới 2,7m.  

Phòng phải có cửa sổ để thông gió và chiếu sáng tự nhiên; 

tường bao che, tường ngăn giữa các phòng phải được làm bằng 

vật liệu đáp ứng yêu cầu phòng cháy và chống thấm; mái nhà 

không được lợp bằng vật liệu đảm bảo không bị thấm dột; nền 

nhà phải được lát gạch hoặc láng vữa xi măng và phải cao hơn 

mặt đường vào nhà, mặt sân, hè. 

Đối với căn nhà có diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao 

gồm cả khu vệ sinh); đáp ứng các quy định về chất lượng công 

trình xây dựng từ cấp 4 trở lên theo pháp luật về xây dựng. 

Tiêu chuẩn diện tích ở tối thiểu đối với nhà ở ký túc xá 

dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên tại các trường đại 

học, cao đẳng, trung cấp,.. là 4m2/người.  

2.1.2.2. Điều kiện về phòng cháy chữa cháy 

Trường hợp nhà xây dựng thành một khối có hành lang 

giữa, 2 dãy phòng hai bên thì kích thước hành lang tối thiểu là 

1.6m, chiều dài tối đa giữa hai đầu hồi không quá 25m. 

Trường hợp xây dựng hai dãy nhà riêng biệt có lối đi 

chung ở giữa, kích thước lối đi chung tối thiểu là 3.5m. 

2.1.2.3. Điều kiện về tiện nghi sử dụng 

Phải có đầy đủ tiện nghi như: có cầu dao riêng, có ít nhất 

một ổ cấm, phải có thiệt bị chiếu sáng, có chỗ treo hoặc để quần 

áo, có giường ngủ,.. 

2.1.2.4. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành 
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Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: Quy định cụ thể về 

tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê nhà ở 

xã hội trên địa bàn theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP. 

Trách nhiệm của Sở xây dựng: Thực hiện nhiệm vụ 

được giao liên quan đến việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

trên địa bàn theo quy định của Luật nhà ở, Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP các nhiệm vụ được UBND cấp tỉnh giao và 

quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

2.1.3. Yếu tố về tổ chức của chính quyền địa phương 

Quyền hạn, trách nhiệm được tập trung ở cấp tỉnh và cấp 

huyện (Thanh tra, kiểm tra huyện), trong đó Phòng QLĐT 

huyện được giao trách nhiệm kiểm tra địa chính – xây dựng cấp 

xã và Ban quản lý các KCN sẽ chịu trách nhiệm bởi cấp xã.  

2.1.4. Các văn bản và tài liệu khác có liên quan 

- QH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Long Hồ 

đến năm 2020. 

- QH sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 

đất 5 năm (2011-2015) của huyện Long Hồ. 

2.2. Tình hình quản lý nhà nước về nhà ở cho thuê 

2.2.1. Quy hoạch và kế hoạch SDĐ dành cho NOCT 

Việc sử dụng đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho 

thuê phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Lập kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê 5 năm và hàng 

năm cho các khu công nghiệp, trong đó cụ thể loại nhà ở, nhu 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=100/2015/N%C4%90-CP
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cầu về diện tích ở, cơ cấu các phòng để cho thuê, cân đối các 

nguồn vốn đầu tư phù hợp theo quy định. 

2.2.2. Quản lý quỹ đất dành cho phát triển nhà ở 

cho thuê 

Trong trường hợp KCN  đã hình thành mà chưa có hoặc 

chưa đáp ứng đủ nhà ở cho công nhân, người lao động thì Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, 

phê duyệt ( hoặc điều chỉnh quy hoạch) để bổ sung quỹ đất phù 

hợp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; thực hiện bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để cho chủ đầu tư 

dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo quy định.  

2.2.3. Về tổ chức QL  nhà nước trong lĩnh vực nhà ở 

Do nhà ở là lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành và lĩnh 

vực nên chính sách về nhà ở là sản phẩm hợp tác của nhiều 

ngành và lĩnh vực, trong đó cơ quan về nhà ở của Chính phủ có 

vai trò chủ đạo. 

2.2.4. Thanh tra, giải quyết, xử lý vi phạm pháp luật 

về quản lý sử dụng nhà ở cho thuê 

Kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết, khiếu nại, tố 

cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng nhà ở 

cho thuê, quản lý nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật. 

Qua hoạt động thanh tra, giải quyết, xử lý vi phạm pháp 

luật về sử dụng nhà ở cho thuê nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của người dân. 

2.2.5. Tiêu chuẩn thiết kế, kỹ thuật xây dựng nhà ở 

cho thuê 

Về kiến trúc: Việc thiết kế nhà ở cho thuê riêng lẻ do hộ 

gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng phải đảm bảo chất lượng xây 
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dựng, phù hợp với quy hoạch và điều kiện tối thiểu do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành.  

Về thông số kỹ thuật: Cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở 

những nơi sau đây: phòng ở, bếp, khu vệ sinh, tiền phòng, 

phòng sinh hoạt cộng đồng trong ký túc xá.  

2.2.6. Quản lý nhà ở cho thuê 

NOXH phải được bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng 

đối tượng vầ điều kiện quy định tại Điều 49 và điều 51 của Luật 

nhà ở; mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở 

xã hội một lần theo quy định tại Điều 52 của Luật nhà ở. 

2.3. Cơ sở lý thuyết về quản lý nhà ở cho thuê 

Tiêu chuẩn chất lượng sống của người thuê, ngoài môi 

trường ở được thiết lập từ quy hoạch không gian khu ở thì các 

không gian chức năng trong khu ở bao gồm: Không gian chức 

năng ở; Không gian chức năng văn hóa, giáo dục; Không gian 

chức năng dịch vụ, thương mại; Không gian chức năng nghỉ 

ngơi, giải trí; Không gian chức năng giao thông tĩnh và động; 

Không gian chức năng quản lý khu ở; Không gian chức năng 

làm việc; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

2.4. Cơ sở thực tiễn về tổ chức quản lý nhà ở cho thuê 

trong và ngoài nước  

2.4.1. Khảo sát lấy ý kiến công nhân, sinh viên về chất 

lượng sống tại KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ,  tỉnh Vĩnh 

Long 

Qua khảo sát ý kiến 65 người sử dụng NOCT cho thấy: 

- Về môi trường: thiếu cây xanh, ô nhiễm không khí do 

chưa có biện pháp xử lý rác thải, vệ sinh môi trường không đảm 

bảo. 
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- Về hạ tầng kỹ thuật: Vào mùa mưa bị tình trạng ngập 

(có trường hợp ngập vào phòng trọ), còn vào mùa nắng thì tình 

trạng nắng nóng rất khó chịu. Tất cả tiềm ẩn những nguy cơ 

bùng phát dịch bệnh nếu duy trì tình trạng này và không có giải 

pháp hiệu quả. 

- Về giá thành: giá điện, nước cao hơn so với quy định. 

2.4.2. Bài học kinh nghiệm về mô hình nhà ở cho thuê 

tại Việt Nam 

Với phương châm “Xây dựng đến đâu chắc đến đó”, mô 

hình Khu nhà trọ công nhân đầu tiên ở huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An. Khi tham gia mô hình, các khu nhà trọ đăng ký và 

thực hiện theo đúng các quy định của tiêu thiết kế.  

 Không gian sống chất lượng, đời sống tinh thần của 

công nhân được nâng lên. Đặc biệt, các khu nhà trọ này còn bảo 

đảm an toàn, an ninh, trật tự giúp công nhân an tâm lao động, 

sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. 

2.4.3. Phương pháp quản lý hiệu quả nhà ở cho 

thuê của Singapore 

Singapore được biết đến là một nơi có giá sinh hoạt vô 

cùng đắt đỏ, tuy nhiên người dân ở đây lại không phải đối mặt 

với những khó khăn về nhà ở. Cho đến có khoảng 80% dân số 

của Singapore được sống trong các khu nhà ở xã hội. 

 Việc thắt chặt quản lý đối với với bất động sản nhà ở 

tư nhân, luật cũng trao quyền cho URA được áp đặt các điều 

kiện đối với các nhà phát triển nhà khi xây dựng các tòa chung 

cư mới nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn và thân thiện hơn 

với cư dân. Các cán bộ của URA sẽ có thẩm quyền để điều tra 
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những vi phạm như được vào và gọi bất cứ người tình nghi vi 

phạm nào để thẩm vấn. 

Tiểu kết chương 2: 

Thứ nhất: Tổng hợp các văn bản pháp lý về vấn đề nhà ở 

cho thuê. 

Thứ hai: Cơ sở lý thuyết về vấn đề quản lý và thực hiện 

quản lý nhà ở cho thuê. 

Thứ ba: Lấy ý kiến và khảo sát người dân trong KCN Hòa 

Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, qua đó cho thấy những 

thiếu xót và bất cập như: QH chưa chặt chẽ, chưa xiết chạt công 

tác quản lý hộ kinh doanh riêng lẻ,  xét duyệt hỗ trợ,… 

Thứ tư: Bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước được rút 

ra nhằm áp dụng vào việc quản lý nhà ở cho thuê tại KCN Hòa 

Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ VIỆC NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ Ở CHO THUÊ TẠI KCN 

HÒA PHÚ, HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG 

3.1. Quan điểm, mục tiêu quản lý hiệu quả về công 

tác quản lý nhà ở cho thuê tại KCN Hòa Phú, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

3.1.1. Quan điểm   

Quy hoạch phải đi trước một bước, nhất là quy hoạch hạ 

tầng và ưu tiên về đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

Hoạt động quản lý nhà ở cho thuê cần phải đảm bảo phát 

triển bền vững về kinh tế - xã hội, phù hợp với phát triển kinh tế 

- xã hội theo từng địa phương. 

3.1.2. Mục tiêu 
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Đáp ứng nhu cầu cơ bản có chỗ ở phù hợp của công nhân 

và sinh viên, tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn. 

Nâng cao dần chất lượng và mức độ tiện nghi của nhà ở; đa 

dạng hóa mô hình phát triển nhà ở, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà 

ở phù hợp với điều kiện của mọi tầng lớp nhân dân. 

3.2. Định hướng phát triển và quản lý nhà ở cho thuê 

tại KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

3.2.1. Định hướng phát triển nhà ở cho thuê tại KCN 

Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

3.2.1.1. Định hướng phát triển quy hoạch 

Đảm bảo không có bất kỳ chi tiết kiến trúc, kết cấu nào 

vượt ra ngoài phạm vi đất được sử dụng hợp pháp; đảm bảo các 

yêu cầu về an toàn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu 

vực, kết cấu các công trình lân cận và vệ sinh môi trường theo 

Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam; Quy hoạch tổng mặt bằng. 

3.2.1.2. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội 

Chỉ tiêu về phát triển giao thông: Phát triển mạng lưới giao 

thông phải gắn kết với Quốc lộ, đường huyện các trục giao 

thông chính trên địa bàn xã 

Các chỉ tiêu về y tế; chỉ tiêu về giáo dục; chỉ tiêu về văn 

hoá, thể dục thể thao mở rộng, nâng cao chất lượng nhằm đáp 

ứng được nhu cầu giáo dục, y tế, giải trí của người dân. 

3.2.1.3. Định hướng phát triển mô hình nhà ở cho 

thuê 

- Mô hình nhà ở cho thuê, ký túc xá theo hình thức xây 

dựng mới:  
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Hộ kinh doanh, nhà đầu tư xây dựng mới nhà ở cho người 

lao động thuê để ở, phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu theo 

Quy định và phải có giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. Tận dụng tối đa về diện tích sử dụng để đạt hiệu 

quả cao nhất về công năng và không gian sáng tạo.  

- Mô hình nhà ở cho thuê được cải tạo dưới hình thức 

nhà ở chuyển sang kinh doanh: 

Hiện nay, xu hướng thuê nhà ngày một tăng lên kéo theo 

sự xuất hiện của nhà ở cho thuê nguyên căn với mức giá khá rẻ 

mà chưa đảm bảo tiện nghi sinh hoạt. Do đó cùng với sự cạnh 

tranh này hộ kinh doanh đã tân trang, sửa chữa để mang lại vẻ 

ngoài mới mẻ và tiện nghi cho nguyên căn nhà. 

3.2.2. Quản lý nhà ở cho thuê tại KCN Hòa Phú, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

3.2.2.1. Quản lý chính sách về quy hoạch 

QHSDĐ là công cụ để nhà nước quản lý về đất đai trên 

phạm vi toàn xã, là cơ sở pháp lý để thu hồi đất, cho thuê đất.  

3.2.2.2. Quản lý nhà nước về nhà ở cho thuê đảm 

bảo tính hệ thống và đồng bộ 

Cần đồng bộ trong công tác xây dựng hệ thống pháp luật 

về nhà ở cho thuê, chính sách nhà ở cho thuê, trong cơ chế tài 

chính và trong sử dụng nhà ở cho thuê,..  

Tăng tính liên kết, đồng bộ giữa các nội dung QLNN về 

nhà ở cho thuê, đặc biệt là cho đối tượng công nhân, sinh viên 

tại các khu công nghiệp. 

3.2.2.3. Quản lý hộ kinh doanh bằng chính sách về 

nhà ở cho thuê 
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Trình tự cấp phép xây dựng mới, cấp phép xây dựng sửa 

chữa, cải tạo: các hoạt động cấp phép xây dựng nhà ở được thực 

hiện theo đúng quy trình, hoàn thiện hồ sơ cho đến thẩm định 

và cấp phép được thực hiện trong 15 ngày làm việc đối với cấp 

phép xây dựng mới và sửa chữa cải tạo là 30 ngày làm việc.  

3.3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà ở 

cho thuê tại KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện các chính sách pháp luật 

về quản lý quy hoạch sử dụng đất trong bố trí xây dựng nhà ở 

cho thuê 

Cần rà soát lại các văn bản hiện có, hủy bỏ những quy định 

đã không còn hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tiễn. 

Cần phải tính toán cho phù hợp với định hướng phát triển 

của KCN, được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất của huyện 

Long Hồ và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

xã hội, quy hoạch phát triển giao thông.  

3.3.2. Giải pháp về kiến trúc giao thông, cơ sở hạ tầng 

Về kiến trúc: Nhà ở cho thuê không quá phức tạp nhưng 

cần đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ và tiện nghi. Cần tuân theo 

tiêu chuẩn thiết kế về quy cách phòng trọ cho thuê.  

Đối với ký túc xá dành cho sinh viên một phòng thường có 

số lượng người sử dụng đông, nên cần có những đặc thù riêng 

biệt so với các loại nhà ở cho thuê khác.  

Về kết cấu và hạ tầng kỹ thuật: Phần móng nhà phải đảm 

bảo chất lượng, chịu được tải trọng căn nhà; triển khai đầu tư 

xây dựng HTKT đồng bộ dưới nhiều hình thức. 

Về an ninh trật tự: Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự, câu 

lạc bộ Thanh niên công nhân nhà trọ, tổ công nhân tự quản,.. 
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3.3.3. Tăng cường năng lực quản lý của cán bộ, công 

chức quản lý nhà nước về nhà ở cho thuê 

Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách. 

Thường xuyên đưa cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, trình độ mọi mặt.  

3.3.4. Giải pháp về tài chính 

Đối với cơ quan, chính quyền: Hỗ trợ các đối tượng kinh 

doanh nhà ở cho thuê riêng lẻ với lãi suất ưu đãi. 

Đối với các hộ kinh doanh: Cần có chính sách, quy định 

rõ về điều kiện ưu tiên. Kéo dài thời gian miễn giảm các loại 

thuế, phí như: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, miễn giảm thuế 

giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân,.. 

3.3.5. Giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động 

nâng cao nhận thức cộng đồng 

Tuyên truyền là một hình thức nhằm thúc đẩy ý thức tự 

giác của người dân tuân thủ những quy định của pháp luật.  

3.3.6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật của hộ 

kinh doanh về nhà ở cho thuê 

Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm: xây dựng không phép, sai phép, không đăng ký 

kinh doanh,.. 

Cần giải quyết ngay những kiến nghị, ý kiến của người sử 

dụng nhà ở cho thuê để ngăn chặn những tiêu cực. 

Tiểu kết chương 3: 

Trong Chương 3, luận văn đã đưa ra những quan điểm, 

định hướng, giải pháp trong thời gian đến. 
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Thứ nhất: Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và 

quản lý nhà nước về nhà ở cho thuê trên địa bàn KCN Hòa Phú 

huyện Long Hồ.  

Thứ hai: Cuối Chương, đưa ra giải pháp, đề xuất quản lý 

nhà nước về nhà ở cho thuê có hiệu quả trong thời gian đến.  

Cuối luận văn là phần kết luận. Kết lại những nguyên 

nhân, những giải pháp nhằm hoàn thành và đảm bảo chất lượng 

cuộc sống của người dân.  

 

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ những định hướng thiết kế trên, các công trình về nhà ở 

cho thuê sẽ có những điểm chung về chất lượng môi trường, 

chất lượng không gian, các công trình sẽ không phải tốn nhiều 

năng lượng mà được thông gió, chiếu sáng tự nhiên. Ngoài ra, 

việc xử lý hệ thống kỹ thuật công trình, quản lý vận hành công 

trình, trong khi vẫn đảm bảo về mặt kiến trúc cũng như các yêu 

cầu về thẩm mỹ, kiến trúc và môi trường. 

Dựa trên những khảo sát thực tế để khắc phục những hạn 

chế rất cần sự cố gắng hơn nữa của chính quyền trong công tác 

cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn cũng 

như làm trong sạch đội ngủ quản lý.  

Với tất cả sự nổi lực, hy vọng trong những năm tới việc vi 

phạm trật tự xây dựng, xây dựng không đúng mục đích, không 

đăng ký kinh doanh sẽ không còn phải là một vấn nạn xung 

quanh KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.



 

 
 

 


