
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

─────── 

 

VÕ DUY THIỆN 

 

 

 

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC 

CẢNH QUAN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MŨI NÉ – TP. 

PHAN THIẾT 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ 

CÔNG TRÌNH 

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – 2020 

  



 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

─────── 

 

VÕ DUY THIỆN 

 

 

 

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC 

CẢNH QUAN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MŨI NÉ – TP. 

PHAN THIẾT 

 

 

Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình 

Mã số: 8.58.01.06 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ 

CÔNG TRÌNH 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

TS.KTS. PHẠM ANH TUẤN 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – 2020



1 

 

PHẦN I. MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Mũi Né là một phường của TP. Phan Thiết, cách trung tâm TP 

22 km về hướng Đông Bắc, là địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài 

nước – được mệnh danh là “Thủ đô resort”. Đây là vùng đất giàu tiềm 

năng với nhiều cảnh quan ngoạn mục độc đáo, vị trí địa lý, khí hậu, tài 

nguyên nhân văn đa dạng, không gian kiến trúc giàu bản sắc địa 

phương cộng với sự khai thác tốt các cơ hội do lịch sử mang lại, Mũi 

Né hiện nay đã được định hướng trở thành Khu du lịch Quốc gia [1], 

tạo ra được ưu thế nổi trội về phát triển du lịch trong phạm vi khu vực 

và quốc tế. Trong công cuộc xây dựng và phát triển ĐT phường Mũi 

Né nói riêng và TP. Phan Thiết nói chung, KTCQ đóng vai trò rất quan 

trọng và công tác QLKTCQ chính là cơ sở để thực hiện điều đó. 

Trên Thế giới, chuyên ngành KTCQ đã phát triển từ lâu và 

công tác QLKTCQ ngày càng được chú trọng. Ở một số nûớc phát 

triển, KTCQ đô thị đã đûợc hình thành, phát triển và quản lý theo 

pháp luật, đồng thời áp dụng một cách hiệu quả hệ thống các 

chính sách, cô chế gắn với công nghệ kỹ thuật tiên tiến nên 

đã đạt đûợc nhiều thành công.  

Trong khi đó ở Việt Nam, ngành KTCQ chỉ mới được quan 

tâm trong vài năm trở lại đây, vì thế công tác QLKTCQ chưa đạt hiệu 

quả như mong muốn do thiếu cơ sở khoa học vững chắc, nguyên tắc 

và cơ chế quản lý còn “rập khuôn”, chưa phù hợp với tính chất từng 

địa bàn quản lý cụ thể.  

TP. Phan Thiết trong bối cảnh hiện nay đang đối mặt với nhiều 

thách thức của quá trình ĐT hóa, tác động của kinh tế thị trường, 

BĐKH và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, công tác QLĐT nói 

chung và công tác QLKTCQ nói riêng thì bên cạnh những thành quả 
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đạt được vẫn còn nhiều tồn tại bất cập, gặp không ít vấn đề cần 

nghiên cứu, điển hình như: quan điểm và nguyên tắc quản lý chung 

chưa sát với thực tế, QLKTCQ chưa phản ánh sát thực những cảnh 

quan đặc thù của địa phương, vai trò của cộng đồng trong quá trình 

quản lý chưa được phát huy tốt,...Vì thế việc nâng cao hiệu quả công 

tác QLKTCQ của TP. Phan Thiết là vấn đề cấp bách, đặc biệt là 

phường Mũi Né, nơi được mện danh là “Thủ đô resort”. Do đó  việc 

lựa chọn đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả công tác QLKTCQ 

trên địa bàn phường Mũi Né – TP. Phan Thiết” là cần thiết, mang 

lại ý nghĩa khoa học và thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng, hình 

ảnh ĐT, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá và điều kiện tự nhiên, 

phát triển KTXH và thích ứng với BĐKH. 

2. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài hướng đến mục đích nghiên cứu là đề xuất các giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác QLKTCQ trên địa bàn phường Mũi Né. 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài hướng đến thực hiện 

3 mục tiêu cụ thể là: 

 Mục tiêu 1: Đề xuất quan điểm và nguyên tắc chung QLKTCQ 

phường Mũi Né. 

 Mục tiêu 2: Đề xuất phân vùng QLKTCQ trên địa bàn phường 

Mũi Né. 

 Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp QLKTCQ trên địa bàn 

phường Mũi Né. 

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Không gian KTCQ phường Mũi Né. 
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QLNN về KTCQ trên địa bàn phường Mũi Né. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Phường Mũi Né – TP. Phan Thiết. 

Về thời gian: Từ nay đến năm 2025 (theo Đồ án điều chỉnh 

QHC TP. Phan Thiết). 

4. Nội dung nghiên cứu 

Luận văn tập trung vào nghiên cứu những nội dung sau: 

Khảo sát, điều tra thu thập các tài liệu, thông tin về thực trạng 

không gian KTCQ phường Mũi Né. 

Nghiên cứu đánh giá tổng quan công tác QLKTCQ trên địa 

bàn phường Mũi Né trong tổng thể TP. Phan Thiết. 

Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố và tác nhân tác động vào 

QLKTCQ phường Mũi Né. 

Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đối với công tác 

QLKTCQ phường Mũi Né. 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cho công tác QLKTCQ 

phường Mũi Né. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điền dã 

Phương pháp thu thập tài liệu 

Phương pháp phân tích tổng hợp 

Phương pháp kế thừa 

Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp bản đồ 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

Góp phần cụ thể hóa, bổ sung và làm phong phú thêm thêm 

các vấn đề về cơ sở khoa học, hoàn thiện lý thuyết về QLKTCQ. 
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6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Góp phần hoàn thiện giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

QLKTCQ trên địa bàn phường Mũi Né. 

Góp phần vào việc xây dựng tài liệu tham khảo phục vụ công 

tác nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực QHĐT, QLĐT & CT, KTCQ. 

Các đề xuất của đề tài có thể tham khảo ứng dụng vào thực 

tiễn trong việc QLKTCQ cho các khu vực có điều kiện tương đồng. 

7. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến đề tài nghiên cứu 

8. Cấu trúc luận văn 
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PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN 

TRÚC CẢNH QUAN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ QLKTCQ ĐT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT 

NAM 

1.1.1. Khái quát QLKTCQ ĐT trên thế giới 

1.1.1.1. Sơ lược lịch sử phát triển KTCQ 

1.1.1.2. Công tác QLKTCQ trên thế giới 

1.1.2. Tình hình QLKTCQ ĐT tại Việt Nam 

1.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLKTCQ PHƯỜNG MŨI NÉ 

– TP. PHAN THIẾT 

1.2.1. Khái quát về TP. Phan Thiết và phường Mũi Né 

TP. Phan Thiết trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa 

học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận. Phan Thiết nằm trên quốc lộ 1A 

(chiều dài quốc lộ 1A đi qua là 7 km), trung tâm hành chính TP. Phan 

Thiết cách trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh 183 km về hướng 

đông bắc. Phan Thiết là ĐT duyên hải cực Nam Trung Bộ, thuộc khu 

vực Nam Trung Bộ, tuy nhiên, theo quy hoạch phát triển đến năm 

2025, nó sẽ là ĐT cấp vùng Đông Nam Bộ. Diện tích tự nhiên là 

206,45 km², bờ biển trải dài 57,40 km. 

TP. Phan Thiết hình cánh cung trải dài từ: 10°42'10" đến 11° 

vĩ độ bắc, ranh giới TP được xác định: 

 Phía đông giáp biển Đông. 

 Phía tây giáp huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận. 

 Phía nam giáp biển Đông và huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh 

Bình Thuận. 

 Phía bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình - tỉnh 

Bình Thuận. 
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Mũi Né là một phường xa trung tâm TP 23 km về hướng Đông, có 

đường Tỉnh lộ 706A, 706B chạy từ Phan Thiết ra Mũi Né, có bờ biển 

dài 18 km (bãi trước và bãi sau) dân số đông, địa bàn rộng. Có 02 khu 

phố cách trung tâm phường từ 7 đến 10km. Mũi Né có vị trí quan trọng 

về an ninh quốc phòng, là nơi hội tụ lao động các vùng miền trên cả 

nước về làm ăn, sinh sống, đầu tư. Mũi Né có vị trí giao thông thuận 

lợi, là điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa với các huyện Bắc 

Bình, Hàm Thuận Bắc. 

1.2.2. Thực trạng không gian KTCQ phường Mũi Né – TP. Phan 

Thiết 

1.2.2.1. Về quy hoạch và phát triển không gian 

1.2.2.2. Về kiến trúc  

1.2.2.3. Công trình nhà ở 

1.2.2.4. Công trình di tích lịch sử, tôn giáo 

1.2.2.5. Về cảnh quan 

1.2.3. Thực trạng công tác QLKTCQ phường Mũi Né – TP. Phan 

Thiết 

1.2.3.1. Công tác quản lý quy hoạch và phát triển không gian ĐT 

1.2.3.2. Công tác quản lý kiến trúc 

1.2.3.3. Công tác quản lý cảnh quan ĐT 

1.2.3.4. Sự tham gia của cộng đồng 

1.3. CÁC ĐỀ TÀI CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

ĐẾN QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CÀNH QUAN PHƯỜNG MŨI NÉ 

– TP. PHAN THIẾT 

1.4. NHỮNG VẦN ĐỀ BẤT CẬP CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG 

TÁC QLKTCQ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MŨI NÉ 

Chất lượng lập, phê duyệt các quy hoạch, thẩm tra, thẩm định 

kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường Mũi Né, TP. Phan Thiết còn 



7 

 

thiếu đồng bộ; chế tài xử lý vi phạm pháp luật về đất đai tại các dự án 

còn chưa đủ mạnh để ngăn chặn các vi phạm vể sử dụng đất đai ven 

biển trên địa bàn phường Mũi Né trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, 

tính dự báo và định hướng sử dụng đất đai, phát triển không gian chưa 

sát với thực tiễn phát triển tại khu vực ven biển đang là hiện tượng phổ 

biến. 

Chính quyền địa phương chưa có những biện pháp xử lý 

cương quyết và dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 

điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng thẩm quyền và quy định 

của pháp luật; xây dựng không đúng với quy hoạch, xây dựng không 

phép hoặc xây dựng sai giấy phép; tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền và 

không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn 

phường Mũi Né. 

Các dự án nhà cao tầng trên địa bàn phường Mũi Né đã ảnh 

hưởng rất mạnh mẽ tới cảnh quan, quy hoạch kiến trúc và đời sống 

văn hóa xã hội các địa bàn phường Mũi Né, TP. Phan Thiết. Vì vậy rất 

cần xác định thái độ ứng xử, phạm vi giới hạn và giải pháp sử dụng 

kiến trúc cao tầng một cách hợp lý, hiệu quả, theo xu hướng phát triển 

bền vững. Cần sự vào cuộc của các nhà chuyên môn về quy hoạch, 

kiến trúc và du lịch mà không nên chỉ chú trọng ở bài toán đầu tư. 

Sự phát triển nhanh chóng của phường Mũi Né, TP. Phan 

Thiết đang làm biến dạng hệ sinh thái đặc trưng. Những tuyến đường 

ĐT quá lớn và đi quá gần sát với mép biển đã tạo nên sự ngăn cách 

giữa biển và công trình, nhiều cây số bờ biển vĩnh viễn bị con đường 

xóa đi. Các khoảng không gian trống tự nhiên hoang sơ dần bị xóa sổ, 

môi trường tự nhiên bị phá hủy, rừng dương, rừng dừa Rạng trên các 

đồi cát ven biển đã biến mất, tất cả các điều này sẽ gây nên tác động 
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xấu đến môi trường tự nhiên vốn rất nhạy cảm của vùng đất miền Nam 

Trung Bộ. 

Là vùng đất hội đủ nhiều lợi thế từ vị trí, vai trò, điều kiện tự 

nhiên, đặc trưng địa hình cho đến văn hóa – lịch sử, KTXH tuy nhiên 

KTCQ phường Mũi Né, TP. Phan Thiết chưa tạo dựng được dấu ấn 

cảnh quan ĐT đặc trưng. Các dự án QHĐT, du lịch bị xé nhỏ, khu biệt 

làm ảnh hưởng đến tổng thể chung. Chất lượng sống của các trung tâm, 

các cộng đồng dân cư chưa cao, chưa tạo được bản sắc, văn hóa và lối 

sống riêng cho cộng đồng này; tổ chức không gian cảnh quan ĐT chưa 

tạo nét đặc trưng cho ĐT, công trình  đơn điệu về ngôn ngữ kiến trúc, 

nhà chia lô đồng đều, nhàm chán phần nào làm xấu đi bộ mặt ĐT. 

Quyền tiếp cận với biển của người dân theo quy định của pháp 

luật lâu nay bị bỏ quên. Một số lối xuống biển, bãi tắm công cộng và 

rừng dương tự nhiên trước đây bị xóa bỏ không chỉ hạn chế khả năng 

tiếp cận biển mà còn làm giảm đi tiện ích ĐT của TP biển, không có 

diện tích quảng trường, khu vực sinh thái dành cho các hoạt động vui 

chơi, dã ngoại, cắm trại,... 

Việc bảo tồn, tôn tạo các di sản vân hoá, lịch sử, cảnh 

quan thiên nhiên và các công trình kiến trúc có giá trị còn nhiều 

bất cập, nhiều di sản vân hoá lịch sử và cảnh quan đã bị xuống cấp, 

thậm chí còn bị vi phạm nghiêm trọng, làm biến dạng hoậc mai 

một các giá trị vân hoá và lịch sử vốn có của các công trình theo 

thời gian. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QLKTCQ PHƯỜNG MŨI NÉ 

– TP. PHAN THIẾT 

2.1. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 

2.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

2.2.1. Các văn bản pháp lý hiện hành có liên quan đến công tác 

QLKTCQ 

2.2.1.1. Các văn bản quy phạm pháp luật về QLKTCQ ĐT 

2.2.1.2. Các văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn về quản lý 

không gian KTCQ trên địa bàn phường Mũi Né 

2.2.2. Nội dung QLNN về KTCQ 

Một là, xây dựng và tổ chức thực thi chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, chương trình và mục tiêu quản lý đầu tư phát triển không 

gian KTCQ ĐT. Việc xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch 

hóa đầu tư dựa trên tổng thể quy hoạch tổng thể KTXH của tỉnh, TP 

và quốc gia, tuân thủ quy hoạch xây dựng và QHĐT, kế hoạch triển 

khai khu vực phát triển ĐT, pháp luật về đầu tư xây dựng không gian 

KTCQ ĐT và pháp luật có liên quan.  

Hai là, ban hành và tổ chức thực thi chính sách pháp luật thông 

qua hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý không gian 

KTCQ ĐT. Bảo đảm tính đồng bộ về HTKT, hạ tầng xã hội, KTCQ 

trong ĐT, gắn với an ninh quốc phòng. 

Ba là, bảo đảm khai thác và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các 

nguồn lực, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH, thảm họa thiên 

tai nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Tạo ra môi trường sống tốt cho 

cư dân ĐT, đảm bảo lợi ích của cộng đồng, hài hòa với lợi ích của nhà 

nước và nhà đầu tư. Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, bảo tồn và 

tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử hiện có. 
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Bốn là, tổ chức bộ máy quản lý để thực thi việc quản lý không 

gian KTCQ ĐT, cụ thể là xây dựng chính sách cán bộ quản lý không 

gian KTCQ ĐT có năng lực quản lý tốt, có trình độ chuyên môn, 

chuyên sâu và am hiểu về đầu tư phát triển không gian KTCQ ĐT. 

Năm là, Kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quản lý không gian 

KTCQ ĐT, thể hiện thông qua việc các cơ quan QLNN cần thực hiện 

chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong thực hiện 

đầu tư phát triển quản lý không gian KTCQ ĐT. Đồng thời xử lý 

những vi phạm pháp luật, quy định của nhà nước. Bên cạnh đó đề ra 

các giải pháp để quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả cao nhất, 

đúng các quy định pháp luật thông qua việc điều phối, kiểm tra, giám 

sát và đánh giá thực hiện đầu tư phát triển quản lý không gian KTCQ 

ĐT. 

2.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2.3.1. Lý luận về quy hoạch và tổ chức KTCQ ĐT 

2.3.1.1. QHĐT bền vững, ĐT xanh, ĐT thông minh 

2.3.1.2. Thiết kế đô thị 

2.3.2. Nguyên tắc QLKTCQ đô thị 

2.3.3. Các tiêu chí đánh giá công tác QLKTCQ đô thị 

Tiêu chí đánh giá kết quả quản lý không gian KTCQ ĐT là 

một trong những nội dung quan trọng. Trong khuôn khổ luận văn, tác 

giả tập trung nghiên cứu các tiêu chí đánh giá kết quả quản lý không 

gian KTCQ ĐT phường Mũi Né, TP. Phan Thiết cần xác định được 

mục tiêu quản lý không gian KTCQ ĐT phải hiệu quả, an toàn, bền 

vững, đúng định hướng, đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, minh 

bạch, hài hòa các lợi ích phải gắn liền với thực hiện các chức năng Các 

tiêu chí đánh giá kết quả quản lý không gian KTCQ ĐT bao gồm: Tiêu 



11 

 

chí hiệu lực, tiêu chí hiệu quả, tiêu chí phù hợp, tiêu chí công bằng và 

tiêu chí bền vững. 

2.3.3.1. Tiêu chí hiệu lực 

2.3.3.2. Tiêu chí hiệu quả 

2.3.3.3. Tiêu chí phù hợp 

2.3.3.4. Tiêu chí bền vững 

2.3.4. Lý luận về QLNN ở ĐT về KTCQ 

2.3.4.1. Quản lý đô thị 

2.3.4.2. Các lĩnh vực QLĐT 

 Quản lý xây dựng ĐT. 

 Quản lý kết cấu hạ tầng ĐT (bao gồm HTKT và HTXH). 

 Quản lý bất động sản, đất đai ĐT. 

 Quản lý tài chính ĐT. 

2.3.4.3. Cơ sở QLĐT 

2.3.4.4. Nội dung QLNN về KTCQ 

2.3.5. Cơ sở lý luận về mục tiêu QLĐT 

2.3.5.1. Mục tiêu con người 

Mục tiêu con người là cơ sơ để định hướng cho mọi chủ 

trương chính sách, đồng thời cũng là định hướng xử thế của các chủ 

thể tham gia quá trình QLĐT theo tinh thần “dĩ bất biến ứng vạn biến”. 

Đó là một phương châm hành động tạo nên kỹ năng của các nhà quản 

lý, lãnh đạo. [13] 

Bản thân lợi ích của mỗi con người có các yếu tố mâu thuẫn 

nhau, đó là các cặp mâu thuẫn lợi ích giữa: 

 Lợi ích cá nhân với lợi ích chung (hay cộng đồng). 

 Lợi ích cục bộ với lợi ích toàn cục. 

 Lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài.  
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Lợi ích ở đây bao gồm cả lợi ích vật chất và tinh thần mà nhiều tài 

liệu khác gọi là lợi ích và giá trị. Sở dĩ nói đây là lợi ích của mõi người 

là vì trong lợi ích cộng đồng, lợi ích cục bộ hay toàn cục, lợi ích trước 

mắt hay lâu dài đều có phần của lợi ích cá nhân. 

Mâu thuẫn lợi ích ở đây không phải là sự xung đột giữa Nhà 

nước và người dân mà cần phải hiểu đó là mâu thuẫn giữa ba cặp lợi 

ích đã đề cập như trên. Vì vậy, QLĐT trước hết là quản lý con người, 

giải quyết các lợi ích của con người không để xảy ra mâu thuẫn, để 

khuyết khích có hiệu quả tích cực lao động của con người. Giải quyết 

lợi ích bằng cách kết hợp hài hòa các loại lợi ích của xã hội trên cơ sở 

những đòi hỏi của quy luật khách quan. Do đó, các nhà QLĐT phải 

cân nhắc giữa hiệu quả và thách thức để tìm giải pháp hữu hiệu. 

2.3.5.2. Mục tiêu phát triển ổn định bền vững 

2.3.5.4. Hệ thống quản lý theo kết quả 

2.3.6. Cơ sở về phân vùng KTCQ 

2.3.6.1. Các yếu tố phân vùng KTCQ phường Mũi Né 

Yếu tố tự nhiên: Việc phân vùng phải dựa vào địa hình, 

địa mạo, cảnh quan và các vùng tự nhiên.  

Yếu tố địa giới hành chính: Phải bám sát vào địa giới hành 

chính của các phûờng, xã để phân công rõ trách nhiệm cho 

ngûời đứng đầu trong công tác QLKTCQ phường Mũi Né. 

Yếu tố quy hoạch: Phân vùng phải bám sát vào các quy 

hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất. 

Yếu tố vân hoá, lịch sử: Việc phân vùng phải dựa những 

vào nét đậc trûng vân hóa, lịch sử hình thành các khu vực phát 

triển đô thị, các khu dân cû cũ, các phûờng nội thành để quản 

lý việc xây dựng mới, hạn chế phát triển, bảo tồn, tôn tạo hoậc 

cấm xây dựng. 
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Yếu tố tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Phân 

vùng phải dựa vào yếu tố không gian cảnh quan tự nhiên và bán tự 

nhiên; những khu vực nào có cảnh quan tự nhiên, công trình kiến 

trúc giá trị cần quanh lại để bảo vệ; không gian công cộng, 

quảng trûờng, cây xanh mật nûớc cần phân vùng để quản lý. 

Yếu tố phát triển cô sở hạ tầng đô thị: Phân vùng phải 

cân cứ vào tốc độ phát triển đô thị; KTXH và cô sở hạ tầng 

của từng khu vực. 

2.3.6.2. Phương pháp phân vùng KTCQ phường Mũi Né 

Phûông pháp sử dụng bản đồ: Sử dụng bản đồ chồng ghép 

các lớp lên nhau, tìm ra cái chung của các vùng. 

Phûông pháp đồng nhất: Dựa vào ranh giới các phûờng 

để điều tra, tìm ra các vùng có đồng tính chất giống nhau. 

Phûông pháp phân cực: Tìm các chủ thể để đûa ra các 

mối quan hệ với nhau, xác định nhân của các vùng phân cực và 

các bộ phận cấu thành, quan hệ mật thiết với nhau. 

2.4. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

2.4.1. Điều kiện hiện trạng, bối cảnh phường Mũi Né – TP. Phan 

Thiết 

2.4.1.1. Điều kiện tự nhiên khu vực. 

2.4.1.3. Hiện trạng về cảnh quan 

2.4.1.4. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc ĐT TP. Phan Thiết 

Quy chế này được ban hành năm 2019, hướng dẫn việc quản 

lý quy hoạch, KTCQ ĐT; quản lý đầu tư xây dựng, chỉnh trang, cải 

tạo, tôn tạo, bảo vệ và sử dụng các công trình, phù hợp QHC xây dựng 

TP. Phan Thiết đến năm 2025 đã được phê duyệt. Áp dụng đối với các 

tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có hoạt động liên quan đến 
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quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan ĐT trên địa bàn TP. Phan 

Thiết. 

2.4.2. Các yếu tố tác động đến QLKTCQ phường Mũi Né – TP. 

Phan Thiết 

2.4.2.1. Thể chế và công cụ QLĐT  

2.4.2.2. Khung cảnh thiên nhiên  

2.4.2.3. Khoa học và công nghệ 

2.4.2.4. Lối sống và văn hoá địa phương 

2.4.2.5. Vai trò của cộng đồng dân cư 

2.4.3. Quan điểm tổ chức không gian ven biển Nam Trung Bộ thích 

ứng với BĐKH 

2.5. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

2.5.1. Phương pháp QLĐT hiệu quả của Singapore 

2.5.1.1. Phương pháp tổ chức, QLĐT 

2.5.1.3. Ứng dụng giải pháp giao thông thông minh, công nghệ sáng 

tạo và xây dựng Chính phủ điện tử: 

2.5.2. Kinh nghiệm QLKTCQ ở TP. Đà Nẵng 

2.5.2.1. Xác định mục tiêu phát triển của ĐT bền vững 

2.5.2.2. Xây dựng bộ máy QLĐT chuyên trách, năng lực cao 

2.5.3. Bài học về công tác quản lý quy hoạch, KTCQ trong quá 

trình xây dựng ĐT đảo Phú Quốc 

2.5.3.1. Công tác QLĐT trong tình hình đầy biến động của nguồn đầu 

tư vào Phú Quốc 

2.5.3.2. Đề xuất những giải pháp quản lý QHĐT, KTCQ kịp thời theo 

tình hình thực tiễn 

2.5.4. Bài học kinh nghiệm về công tác quản lý không gian KTCQ 

trên địa bàn phường Mũi Né, TP.Phan Thiết 
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ  KIẾN TRÚC CẢNH 

QUAN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MŨI NÉ – TP. PHAN THIẾT  

3.1. ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ  

QLKTCQ PHƯỜNG MŨI NÉ – TP. PHAN THIẾT 

3.1.1. Đề xuất quan điểm 

3.1.2. Đề xuất nguyên tắc 

3.1.3. Đề xuất tiêu chí 

Tiêu chí 1: Phân vùng quản lý KG KT CQ và xác định các yêu 

cầu để quản lý đối với từng khu vực 

Tiêu chí 2: Nâng cao chất lûợng KTCQ 

Tiêu chí 3: Xanh hóa cảnh quan  

Tiêu chí 4: Bảo vệ môi trûờng đô thị và thích ứng với BĐKH  

Tiêu chí 5: Vai trò của cộng đồng và sự tham gia cộng đồng 

dân cû 

3.2. ĐỀ XUẤT PHÂN VÙNG QLKTCQ PHƯỜNG MŨI NÉ – TP. 

PHAN THIẾT 

3.2.1. Đề xuất nguyên tắc phân vùng KTCQ phường Mũi Né 

 Nguyên tắc 1: Tính đồng nhất về tính chất: Việc phân 

vùng phải tìm ra các khu vực có đồng tính chất với nhau để 

phân khu vực và tạo thành nhóm để quản lý.  

 Nguyên tắc 2: Ranh giới về tự nhiên và nhân tạo, các 

chûớng ngại vật phân chia ranh giới: Cân cứ vào hệ 

thống biển, sông, các dãy núi, đồi, rừng tự nhiên để phân 

vùng.  

 Nguyên tắc 3: Ranh giới hành chính: Cân cứ vào ranh giới 

hành chính của các phûờng, xã để làm cô sở phân vùng. 

3.2.2. Đề xuất phân vùng QLKTCQ phường Mũi Né 

Vùng 1: Khu vực ven biển 
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Vùng 2: Khu dân cư hiện hữu 

Vùng 3: Khu Đồi cát bay 

3.3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QLKTCQ PHƯỜNG MŨI NÉ – TP. 

PHAN THIẾT 

3.3.1. Giải pháp QLKTCQ theo phân vùng KTCQ 

3.3.1.1. Quản lý không gian 

Không gian xanh. 

Không gian công cộng 

3.3.1.2. Quản lý kiến trúc 

3.3.1.3. Quản lý về cảnh quan ĐT 

3.3.2. Giải pháp QLKTCQ đảm bảo phát triển hài hòa với môi 

trường tự nhiên 

3.3.2.1. Giải pháp QLKTCQ, bảo vệ môi trường thích ứng với BĐKH 

3.3.2.2. Quản lý kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường và thích ứng 

với BĐKH 

3.3.4. Giải pháp pháp huy vai trò cộng đồng và sự tham gia của 

dân cư trong QLKTCQ phường Mũi Né 

3.3.4.1. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác lập  quy hoạch và 

QLKTCQ 

3.3.4.2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công 

tác QLKTCQ 

Cung cấp thông tin quy hoạch, về các dự án đầu tư xây dựng 

trên địa bàn cho người dân được biết. 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân bằng nhiều hình 

thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền 

hình, phát thanh, mạng xã hội, internet, họp tổ dân phố, trực tiếp vận 

động,... để mọi người hiểu và tự giác chấp hành nghiểm túc các quy 

định về QLKTCQ, trật tự xây dựng. 
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Các đơn vị QLNN về du lịch có kế hoạch và giải pháp đồng 

bộ về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, đưa nội dung 

tuyên truyền, giới thiệu phong tục tập quán, văn hóa địa phương trong 

hoạt động du lịch. 

  Nâng cao ý thức của người dân về ý nghĩa của việc bảo tồn và 

phát triển tài nguyên du lịch văn hoá thông qua các chương trình giáo 

dục môi trường, tìm hiểu về cuội nguồn và các tuyên truyền mang tính 

xã hội sâu rộng. 

Kiểm soát chặt chẽ vệ sinh môi trường, bảo đảm kinh tế du 

lịch phát triển bền vững. Xây dựng và tạo ra các chiến dịch dọn dẹp 

vệ sinh môi trường, từ đó xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, 

cảnh quan thiên nhiên cho du khách và người dân. Đẩy mạnh hình ảnh 

du lịch phường Mũi Né, TP. Phan Thiết hòa bình, xanh, sạch, đẹp 

trong lòng du khách. 

Nâng cao nhận thức về tác động của BĐKH: Nâng cao nhận 

thức cộng đồng về tác động của BĐKH. Tăng cường phối hợp với các 

cơ quan chuyên trách về môi trường ở Trung ương, địa phương và các 

cơ quan truyền thông xây dựng chương trình truyền thông chuyên biệt 

về BĐKH và tác động của BĐKH đối với hoạt động du lịch để phổ 

biến liên tục và rộng rãi trong cộng đồng. Thường xuyên tổ chức hội 

thảo khoa học, các lớp tập huấn cho từng nhóm đối tượng cụ thể về 

BĐKH và tác động của BĐKH đối với hoạt động du lịch. 
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Sau khi nghiên cứu luận văn với đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác 

QLKTCQ trên địa bàn phường Mũi Né – TP. Phan Thiết”, kết quả 

nghiên cứu đề tài đã nhận định, tổng hợp, phân tích và hệ thống lại 

những vấn đề bất cập còn tồn đọng trong công tác QLKTCQ trên địa 

bàn phường Mũi Né, từ đó đưa ra các nhóm giải pháp tổng quát nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác QLKTCQ, cụ thể: 

a. Qua phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển kiến trúc ĐT và hiện 

trạng cảnh quan trên địa bàn phường Mũi Né, TP. Phan Thiết. Nhận 

thấy khu vực này có nhiều lợi thế về cảnh quan tự nhiên cũng như tiềm 

năng để phát triển các loại hình thương mại dịch vụ du lịch. Công tác 

quy hoạch một cách tổng thể để vừa bắt kịp đà phát triển của TP, vừa 

gìn giữ, bảo tồn các giá trị cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của khu 

vực là việc làm cần thiết.  

b. Trên cơ sở các lý luận, bài học kinh nghiệm tổ chức không gian 

KTCQ của các ĐT biển có bối cảnh tương đồng trong nước và ngoài 

nước về các vấn đề liên quan, đồng thời tìm ra những vấn đề tồn tại 

cần khắc phục của khu vực nghiên cứu, đưa ra các giải pháp tổ chức 

không gian KTCQ phù hợp cho địa bàn phường Mũi Né, TP. Phan 

Thiết. 

c. Quản lý không gian KTCQ trên địa bàn phường Mũi Né, TP. Phan 

Thiết ven biển phải lấy con người làm trọng tâm và yếu tố cảnh quan 

tự nhiên là chủ đạo. Cần được nghiên cứu dựa trên thực trạng của từng 

khu vực đặc trưng trên địa bàn phường Mũi Né, TP. Phan Thiết. Cân 

bằng giữa yếu tố cảnh quan tự nhiên và cảnh quan nhân tạo, Tận dụng 

và khai thác các lợi thế về địa hình, điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội 
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nhưng không để các yếu tố nhân tạo làm lấn át cảnh quan tự nhiên và 

danh lam thắng cảnh hiện hữu của TP. 

 d. Luận văn đã đưa ra các nguyên tắc chung về quản lý không gian 

KTCQ trên địa bàn phường Mũi Né, TP. Phan Thiết bao gồm: Tuyên 

truyền pháp luật và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư; ; Đề xuất 

phân vùng quản lý không gian KTCQ trên địa bàn phường Mũi Né. 

Đề xuất quy chế quản lý không gian KTCQ trên địa bàn phường Mũi 

Né và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư. 

Các đề xuất giải pháp mang tính tổng hợp và đồng bộ, về phía chính 

quyền địa phương lẫn nâng cao nhận thức của người dân, bổ sung 

những giải pháp chưa có, giải quyết theo những quan điểm và nguyên 

tắc phù hợp, bám sát với thực tế địa phương hơn. Kết quả nghiên cứu 

còn là bài học kinh nghiệm đúc kết của phường Mũi Né về thực trạng 

KTCQ và công tác QLKTCQ trong quá trình ĐT hóa mạnh mẽ tại Việt 

Nam hiện nay. 

KIẾN NGHỊ 

Việc QLKTCQ trên địa bàn phường Mũi Né – TP. Phan Thiết 

là cấp thiết để giữ lại giá trị cảnh quan tự nhiên và bảo tồn, tôn tạo 

danh lam thắng cảnh, xứng tầm với định hướng phát triển Khu ĐT du 

lịch mang tầm cỡ quốc tế. Để thực hiện được những mục tiêu đó thì 

bên cạnh những nhóm giải pháp đã đề xuất thì tác giả kiến nghị nên 

xem xét và điều chỉnh một số công tác, kết hợp thực hiện đồng bộ để 

đem lại kết quả tốt hơn, cụ thể: 

Một là, hoàn thiện cơ sở pháp lý và các công cụ QLKTCQ phường 

Mũi Né, Tp. Phan Thiết. 

o Ban hành cơ chế chính sách. 

o Cải thiện công tác quy hoạch, kế hoạch. 
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o Điều chỉnh quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc phường Mũi 

Né, Tp. Phan Thiết. 

o Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch và áp dụng GIS để 

QLKTCQ. 

Hai là, nâng cao năng lực QLNN về KTCQ phường Mũi Né, TP. Phan 

Thiết 

o Đào tạo và nang cao chất lượng đội ngũ quản lý. 

Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch cần 

khoa học, minh bạch, hiệu quả và định hướng tốt hướng đến phát triển 

ĐT bền vững. 


