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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của đề tài 

Quy hoạch đô thị, còn được gọi là phát triển đô thị, kết hợp quy 

hoạch cho hệ thống giao thông và sử dụng đất để cải thiện cấu trúc 

của một thị trấn hoặc thành phố. Quy hoạch là một ngành khoa học 

mang tính chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển của một 

đất nước, đặc biệt quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong 

việc định hướng phát triển không gian cho các đô thị trong thời kỳ đô 

thị hoá. Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 

và Chính phủ, công tác quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn đã 

đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước. Hầu hết các đô thị đã được lập đồ án quy hoạch để có cơ sở 

đầu tư hệ thống hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng sống cho người 

dân đô thị. Nhiều khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu du lịch... đã 

được hình thành và đi vào khai thác sử dụng trên khắp các vùng của 

cả nước, làm cho đất nước ngày càng phát triển. 

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế trong những năm qua, những bất cập 

còn tồn tại trong công tác quy hoạch đã có những tác động không nhỏ 

tới sự phát triển của nhiều địa phương cả về kinh tế, xã hội, không 

gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị. 

Trong đó, chất lượng đồ án quy hoạch và vấn đề quản lý, thực thi quy 

hoạch theo các đồ án đã được lập là hai vấn đề nổi trội. 

Công tác xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai và 

phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu. Việc công khai, minh bạch 

thông tin trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị còn hạn 

chế, nhất là thông tin về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất. Tình trạng không tuân thủ pháp luật về quy hoạch; quản lý 
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quy hoạch yếu, điều chỉnh quy hoạch tùy tiện theo ý chủ quan của 

một vài cá nhân. Quy hoạch treo và nguồn lực để thực hiện quy 

hoạch, vấn đề quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập cũng là một trong 

những nguyên nhân phá vỡ quy hoạch, gây khó khăn cho xử lý vi 

phạm pháp luật về quy hoạch đất đô thị. 

Đánh giá thực thi quy hoạch có vai trò quan trọng đối với việc 

phát triển đô thị trong tương lai, để điều chỉnh kịp thời chính sách 

thực thi quy hoạch trong bối cảnh kinh tế – xã hội luôn thay đổi. 

Trong thực tế, đánh giá thực thi quy hoạch ít được quan tâm nghiên 

cứu và thực hiện hơn so với đánh giá trước quá trình thực thi quy 

hoạch, nguyên nhân được cho là: Đánh giá thực thi quy hoạch có tính 

phức tạp, do các liên quan đến tính đa biến và tính tương tác của kết 

quả, hiệu quả, tác động của việc thực thi quy hoạch (nguyên nhân 

khách quan) và do tính chính xác của các phương pháp đánh giá thực 

thi quy hoạch (nguyên nhân chủ quan). Do đó, việc nghiên cứu về 

vấn đề thực thi quy hoạch là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện 

nay, đặc biệt là tại các khu vực đang trong quá trình đô thị hoá mạnh 

như huyện Nhà Bè, giúp các chính quyền đưa ra các chính sách phát 

triển và nhà QH đề xuất giải pháp thích hợp trong quá trình thực thi 

QH. 

2.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

2.1. Đối tượng: Công tác thực thi QH tại huyện Nhà Bè – TPHCM. 

2.2. Phạm vi:  

Không gian: Huyện Nhà Bè (nằm phía Đông Nam TP.HCM) 

Thời gian: Quá trình phát triển Nhà Bè kể từ năm 1997 qua điều 

chỉnh quy hoạch về mặt sử dụng đất từ đồ án quy hoạch chung xây 

dựng huyện Nhà Bè được phê duyệt năm 1998 và đồ án quy hoạch 
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chung điều chỉnh năm 2012 cho đến nay 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định các yếu tố tác động đến việc thực thi quy hoạch trong 

bối cảnh hiện nay trong bối cảnh hiện nay. 

- Đánh giá việc thực thi quy hoạch của huyện Nhà Bè so với đồ 

án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được phê duyệt dựa trên 

các yếu tố tác động.  

- Đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả thực thi quy 

hoạch tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.  

4.  Cấu trúc luận văn: 

Ba chương: chương 1 (33 trang), chương 2 (10 trang), chương 3 (27 

trang); tham khảo 19 tài liệu, gồm 13 trong nước và 06 nước ngoài. 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 

1.1  TỔNG QUAN VỀ THỰC THI QUY HOẠCH  

Sự thay đổi của đô thị hóa là không không thể tránh khỏi và phải 

được quản lý bởi chính quyền địa phương hoặc các nhà quản lý bằng 

cách tuân theo một quy hoạch định hướng được phê duyệt, trong đó 

cần phải huy động nguồn nhân lực và tài chính. Thực tế, thực thi quy 

hoạch được tạo điều kiện bởi các quy định được kiểm soát. 

Việc thiếu hiểu biết về mức độ thực hiện các kế hoạch và các 

yếu tố quyết định thực hiện hiệu quả đã cản trở các nhà hoạch định 

thực hiện các kế hoạch tốt hơn. Toàn bộ các khu vực để lập quy 

hoạch thống nhất từ tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc gia, bình 

đẳng và hài hòa trong nền kinh tế thị trường (Yu, Zhang, Sun, & 

Huang, tr. 269, 2009). (Abushgra, Abdulbast; Bach, Chistian, 2013) 

Các tác động của việc thực hiện các quy hoạch đô thị thường bị 
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bỏ qua. Các nhà hoạch định có xu hướng nhấn mạnh việc tạo ra các 

kế hoạch hơn là thực hiện chúng. Sự phức tạp của các đô thị khiến 

việc đánh giá ảnh hưởng của một quy hoạch đối với sự phát triển đô 

thị trở nên rất khó khăn. Giáo sư Hopkins sử dụng bốn yếu tố để 

kiểm tra những ảnh hưởng này: hiệu ứng thực tế, lợi ích thuần túy, 

hiệu lực nội bộ và hiệu lực bên ngoài. (Shih-Kung, 2010). 

1.2 TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THỰC THI QH  

Cần bổ sung, điều chỉnh quy hoạch giao thông vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam. Nguyên nhân là đầu tư quy hoạch, liên kết 

vùng chưa được giải quyết theo kịp tốc độ phát triển. Ngoài ra phải 

phát huy vai trò các đường vành đai thành phố, tăng cường các trục 

kết nối trực tiếp, kết nối tắt phục vụ giao thông liên vùng nhằm hạn 

chế tập trung giao thông vào đầu mối TP.HCM (Bùi Xuân Cường, 

2018). Khi các nhà quy hoạch định hình phát triển thành phố về 

không gian, có tính đến yếu tố về kinh tế, về nguồn lực nhưng không 

thể đầy đủ được. Để đô thị phát triển cần phải có chương trình rộng 

lớn hơn ngoài tầm của quy hoạch đơn thuần. Ví dụ như chương trình 

phát triển đô thị sẽ giúp triển khai quy hoạch. 

Những thứ như tăng dân số và biến đổi khí hậu có thể có tác 

động mạnh mẽ, đó là lý do tại sao các nhà quy hoạch đô thị sẽ xem 

xét các xu hướng để có ý tưởng về cách tiến về phía trước. Nếu xu 

hướng cho thấy sự gia tăng dân số ổn định, nhu cầu về chỗ ở sẽ cần 

được giải quyết. Một giải pháp có thể ở dạng tăng cao. Nếu một 

thành phố bận rộn quá đông dân cư, các khu vực nông thôn bên ngoài 

thành phố có thể phải chịu sự phát triển ngoại thành để thu hút người 

dân. (InfoTrack, 2018) 

Các thành phố ở Pakistan đã được mở rộng để đáp ứng nhu cầu 
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ngày càng tăng về công nghiệp hóa, thương mại hóa và xây dựng các 

tòa nhà cao tầng. Tình hình đòi hỏi các quy định quy hoạch thị trấn 

hiệu quả, các thể chế năng động và các kế hoạch phát triển phù hợp 

mà qua đó kiểm soát có thể được thực hiện đối với việc sử dụng đất.. 

Mấu chốt của vấn đề là để đảm bảo một kế hoạch và phát triển hiệu 

quả trong các thành phố, sự lúng túng cần phải được loại bỏ thông 

qua việc đánh giá lại năng lực thể chế, hỗ trợ pháp lý và quy định. 

(Ahmad, Niaz; Anjum, Abbas Ghulam;, 2012) 

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện cũng quan 

trọng như việc thực hiện kế hoạch. Laurian et al (2004) phân loại các 

yếu tố thực hiện kế hoạch thành hai loại: nội bộ các yếu tố đối với kế 

hoạch (ví dụ: chất lượng của kế hoạch) và các yếu tố bên ngoài đối 

với kế hoạch (ví dụ: các đặc điểm của cơ quan lập kế hoạch và của 

các nhà phát triển địa phương). Nghiên cứu về thực thi quy hoạch là 

rất hiếm ở Trung Quốc, một phần do tính chất phức tạp của hệ thống 

quy hoạch đô thị Trung Quốc, thực hiện khảo sát về các đề xuất phát 

triển được phê duyệt tại thành phố Thượng Hải trong khoảng thời 

gian từ 1980 đến 1990, và so sánh sự phù hợp và sai lệch giữa các 

quy hoạch và phát triển thực tế (đề xuất phát triển được phê duyệt). 

Sau đó, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch, như 

khung kiểm soát kế hoạch và thay đổi kinh tế và xã hội, được phân 

tích (Tian, Li; Shen, Tiyan;, 2011). 

1.3 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC THI QUY HOẠCH 

1.3.1 Tổng quan các tài liệu nghiên cứu trên thế giới 

Nghiên cứu “Đánh giá việc thực hiện kế hoạch ở Trung Quốc 

chuyển tiếp” năm 2011 được đăng trên tạp chí Cities của tác giả Li 

Tian và Tiyan Shen đã được thực hiện ở mức độ nào và những yếu tố 
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nào đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch, lấy kế hoạch tổng thể 

của thành phố Quảng Châu làm nghiên cứu điển hình cho rằng đánh 

giá nên tập trung vào các kế hoạch vật lý của cộng đồng (cốt lõi 

truyền thống của quy hoạch đô thị) hoặc kế hoạch hướng đối tượng. 

Alterman và Hill (1978) sử dụng các lớp phủ lưới để định lượng 

sự phù hợp và sai lệch giữa các kế hoạch sử dụng đất và sử dụng đất 

thực tế. Alexander và Faludi (1989) phát triển một mô hình, kế hoạch 

/ quy trình thực hiện chương trình (PPIP) và đưa ra năm tiêu chí để 

đánh giá toàn diện: sự phù hợp, quy trình hợp lý, sự tối ưu, bài viết 

tối ưu và sử dụng. (Tian, Li; Shen, Tiyan;, 2011) 

1.3.2 Tổng quan các tài liệu nghiên cứu trong nước 

Thực trạng việc đánh giá thực thi các đồ án quy hoạch chung 

xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện qua các Quy 

hoạch năm 1993, 1998, 2010 nhằm đánh giá những mặt được và chưa 

được trong việc thực hiện 10 nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh nêu tại Điều 2 của Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.  

1.4 TỔNG QUAN VỀ KVNC HUYỆN NHÀ BÈ  

1.4.1 Lịch sử phát triển huyện Nhà Bè 

Giai đoạn 2015-2020, kinh tế tăng trưởng khá ổn định, cùng với 

định hướng phát triển Thành phố về phía Nam, trong đó lấy Khu đô 

thị - cảng Hiệp Phước làm trung tâm là cơ hội để huyện Nhà Bè tiếp 

cận nhiều nguồn lực phục vụ cho yêu cầu phát triển 

1.4.2 Định hướng phát triển KGĐT huyện Nhà Bè năm 2020 

Quy mô dân số dự kiến: 540.000 người. Các chỉ tiêu sử dụng đất 

quy hoạch toàn khu theo đồ án Điều chỉnh QHC năm 2012. 

So sánh giữa hai đồ án Quy hoạch chung: Quan điểm điều chỉnh 
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quy hoạch chung của TP trước tiên phải bảo đảm tính kế thừa, những 

gì quy hoạch hiện hành còn phù hợp thì vẫn tiếp tục thực hiện. 

1.5 TỔNG QUAN VỀ THỰC THI QH TẠI HUYỆN NHÀ BÈ  

Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện có xu hướng giảm 

do sự hình thành của khu công nghiệp tập trung và các khu dân cư 

mới. Về giao thông bộ: Một số tuyến đường đã được triển khai thực 

hiện theo quy hoạch nhưng chưa hoàn chỉnh. Về giao thông thủy: 

Một vài cảng, bến đã hình thành trong khu công nghiệp Hiệp Phước 

phục vụ cho việc vận chuyển hàng hoá. 

Trên địa bàn Huyện hiện có 37 đồ án quy hoạch phân khu (quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) đã được phê duyệt. Trong đó, có 35 đồ án 

đã đến thời hạn rà soát. 02 đồ án QHPK, QHCT điều chỉnh tỷ lệ 

1/2000 tại huyện Nhà Bè đã được UBND TP.HCM phê duyệt 

• Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phước 

Kiển (ngã ba Lê Văn Lương – Phạm Hữu Lầu). 

• Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư kết hợp 

Thương mại Dịch vụ Phước Kiển). 

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Các văn bản pháp lý, các đồ án QH đã được phê duyệt, Các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn hiện hành; các quyết định phê duyệt. 

2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Các công trình nghiên cứu, Các luận án, luận văn; tài liệu học 

thuật, các khái niệm liên quan từng mục tiêu nghiên cứu. 

2.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN 

Các nghiên cứu thực tiễn về triển khai thực thi quy hoạch đô thị 
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tại các nước Singapore (một quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh, 

nhưng lại thực thi quy hoạch hiệu quả, quy hoạch tổng thể 1/5.000 có 

từ rất sớm (năm 1971) và được thực hiện cho đến nay. Bản quy 

hoạch tổng thể cũng thể hiện việc kết nối hạ tầng do nhà nước đầu 

tư), Nhật Bản (mở rộng và phát triển đô thị bằng cách xây dựng các 

khu đô thị mới, Dự án góp phần chính xác hoá các bản quy hoạch 

chung đô thị, trên nền tảng các dự án được xác định theo thứ tự ưu 

tiên, việc lập dự án khả thi được tiến hành). 

2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích và tổng hợp;; 

PP chuyên gia; PP so sánh; PP lịch sử; PP bản đồ. 

Từ đồ án quy hoạch chung của huyện Nhà Bè, phân tích để chỉ 

ra sự phù hợp và cần thiết giữa quy hoạch và thực tế lúc bấy giờ. So 

sánh sự thay đổi do tác động quy hoạch huyện qua các thời kỳ, dẫn 

đến điều chỉnh đồ án quy hoạch năm 2012 gồm các đặc điểm về vị trí 

tự nhiên, hiện trạng. Sử dụng trong xử lý tư liệu cũng như nghiên cứu 

các phương án hoặc diễn đạt các nội dung quy hoạch. Đây là phương 

pháp giúp thể hiện và thuyết minh trực quan các nghiên cứu của đồ 

án về đặc điểm tự nhiên, hiện trạng. 

 

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỰC THI QH 

3.1.1 Các yếu tố tác động đến công tác thực thi quy hoạch 

Khu vực có dân số tăng cao trong những năm gần đây chủ yếu là 

tăng cơ học. Áp lực tăng dân số khiến thành phố gặp nhiều khó khăn 

trong quy hoạch phát triển đô thị. Dự báo quy mô dân số đô thị là 

một nội dung có tính quyết định đối với đồ án quy hoạch chung xây 
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dựng đô thị (ảnh hưởng tới quy mô đất đai, chức năng không gian, cơ 

sở hạ tầng, các vấn đề về đầu tư, việc phân loại, phân cấp đô thị…) 

nhưng đây lại là công việc phức tạp chịu tác động của nhiều yếu tố 

kinh tế, chính trị, xã hội, tự nhiên… Tuy nhiên, tốc độ và quy mô đô 

thị hóa mang đến những thách thức cho thực thi quy hoạch, bao gồm 

đáp ứng nhu cầu gia tăng về nhà ở giá rẻ, hệ thống giao thông được 

kết nối tốt và cơ sở hạ tầng khác, các dịch vụ cơ bản, cũng như việc 

làm. Việc tăng dân số phải tương ứng với khả năng cung ứng của các 

công trình công cộng. 

3.1.2 Sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất 

Sự phát triển quá nhanh và có phần thiếu kiểm soát về quy mô, 

ranh giới đô thị khiến cho cấu trúc đô thị có phần bất ổn. Thiếu kế 

hoạch kiểm soát quỹ đất đô thị dẫn đến việc chia nát, thiếu hạ tầng 

công trình công cộng ở khu dân cư. Nhiều dự án đô thị chậm tiến độ; 

một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, trì hoãn bằng cách xin điều 

chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để chờ đủ điều kiện 

mới thực hiện hoặc chờ chuyển nhượng dự án. Hạ tầng giao thông 

đang quá tải cục bộ, hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm an toàn cấp nước, 

xử lý nước thải. 

3.1.3 Cơ sở hạ tầng đô thị 

Thực tế “đất đai có hạn, dự án đã được duyệt”, trong khi đó các 

chỉ tiêu về đất dành cho các công trình công cộng cũng đã được quy 

định “cứng” trong nhiều văn bản về xây dựng của Bộ Xây dựng phát 

sinh từ sự chưa đồng bộ khi làm quy hoạch chung. Để giải quyết tình 

trạng “thừa, thiếu” trong quy hoạch thì khi làm quy hoạch chung phải 

tích hợp được tất cả các thông số của các quy hoạch ngành, các quy 

hoạch chi tiết và cân đối chúng trong nhiệm vụ và yêu cầu của quy 
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hoạch chung. Tuy nhiên, với thực trạng hiện nay, để giải quyết buộc 

phải điều chỉnh lại những quy hoạch chưa phù hợp hoặc tìm kiếm 

thêm nhiều giải pháp thực hiện quy hoạch linh hoạt khác. 

Kết cấu hạ tầng là bộ phận hết sức quan trọng của quá trình phát 

triển kinh tế xã hội. Sự phát triển kết cấu dẫn đến sự hình thành hệ 

thống các công trình đầu mối, các trung tâm dịch vụ ở ngay tại bản 

thân của đô thị và ngoài đô thị. Sự hoàn thiện và đồng bộ của hệ 

thống kết cấu hạ tầng thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội mở rộng thị trường, mở rộng mối quan hệ và trong và ngoài đô 

thị, đồng thời góp phần mở rộng không gian đô thị. 

3.1.4 Tính liên kết vùng 

Để công tác thực thi quy hoạch phát triển đô thị bền vững cũng 

như các vấn đề khác như ách tắc giao thông,... cần có một kế hoạch 

phát triển đô thị hiệu quả với các bước đi, hành động cụ thể và tầm 

nhìn dài hạn nằm trong bối cảnh liên kết các vùng lân cận, tạo động 

lực để các khu vực trong vùng phát triển tương xứng. Đô thị phát 

triển đến mức nào với dân số bao nhiêu phải căn cứ chủ yếu vào điều 

kiện tự nhiên, xã hội và mối liên hệ với các địa phương khác của 

quận, huyện đó. Nếu liên kết vùng giữa các khu đô thị trong huyện 

Nhà Bè và các quận huyện khác lân cận được tăng cường mạnh mẽ 

sẽ giúp giải quyết những vấn đề tồn tại trong thực thi quy hoạch, phát 

triển đô thị và tạo điều kiện để các phân khu trong quy hoạch chung 

huyện Nhà Bè phát triển, liên kết với các tỉnh lân cận để cùng chia sẻ 

hạ tầng. 

3.1.5 Chất lượng đồ án quy hoạch phân khu 

Bản chất và sự khác biệt giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết đô thị nằm ở mức độ yêu cầu của nội dung 
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nghiên cứu, cách thức thể hiện, thời gian quy hoạch, cấp phê duyệt 

của từng loại đồ án và tính quan hệ, phụ thuộc giữa chúng. Hiện nay, 

quy hoạch chung đô thị ở Thành phố chỉ mang tính định hướng, đồ 

án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị chạy theo lợi ích 

kinh tế,  lợi ích của các chủ đầu tư… đã không khước từ việc làm 

thay đổi bản chất của quy hoạch chung như chuyển đổi chức năng, 

mục đích sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao… đã được khống 

chế trong đồ án quý hoạch chung đô thị… Dẫn đến cấu trúc tổng thể 

không gian đô thị theo ý tưởng được phê duyệt bị thay đổi hoặc bị 

phá vỡ hoàn toàn. 

Khả năng định hướng, dự báo trong quy hoạch đô thị bị hạn chế, 

từ đó đã tác động tiêu cực đến phát triển và khai thác đất đô thị. Đồ 

án quy hoạch chung xây dựng huyện chưa cập nhật hết các khu đất 

hiện trạng đang hoạt động, khai thác sử dụng, nên ảnh hưởng đến 

công tác quản lý thực thi quy hoạch. Nhiều đồ án quy hoạch chưa đáp 

ứng được yêu cầu; chất lượng dự báo thấp nên phải điều chỉnh trước 

thời hạn; một số đồ án quy hoạch phân khu thiếu cập nhật các quy 

hoạch định hướng hạ tầng diện rộng của khu vực, của thành phố nên 

khi triển khai gặp vướng mắc phải điều chỉnh. 

3.1.6 Cơ chế, chính sách đầu tư 

Công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát và việc đôn đốc thực 

hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán chưa thường xuyên, một số nội 

dung chưa được xử lý triệt để. Việc sử dụng quỹ đất để thanh toán 

cho nhà đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao chưa được quy 

định rõ ràng, việc triển khai còn nhiều bất cập, dẫn đến thất thoát tài 

sản công. Việc quản lý, sử dụng đất còn một số trường hợp buông 

lỏng quản lý, công tác phối hợp với chính quyền địa phương chưa 
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đồng bộ, để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, xây dựng công trình, nhà ở 

trái phép, sử dụng đất đai sai mục đích. Công tác xây dựng hệ thống 

thông tin cơ sở dữ liệu đất đai và phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu 

cầu. Việc công khai, minh bạch thông tin trong quy hoạch, quản lý, 

sử dụng đất đai tại đô thị còn hạn chế, nhất là thông tin về giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

3.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC THI QUY HOẠCH 

Do địa bàn Huyện rất lớn, việc quản lý số liệu hiện trạng thực tế 

và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vẫn còn nhiều bất cập, 

chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội. 

Phân tích sự thay đổi các yếu tố trong hai đồ án Quy hoạch phân 

khu điều chỉnh được phê duyệt, giúp đánh giá trực quan hơn về công 

tác thực thi quy hoạch tại huyện Nhà Bè (dựa trên Điều chỉnh Quy 

hoạch chung huyện năm 2012) so với quy hoạch phân khu hoặc quy 

hoạch chi tiết được phê duyệt (dựa trên Quy hoạch chung huyện năm 

1998) trước đó 9 – 10 năm. 

Bảng 3.1: Bảng đánh giá các yếu tố tác động đến thực thi quy 

hoạch dựa trên hai QHPK điều chỉnh được phê duyệt tại huyện Nhà 

Bè. 

Đồ án 

QHPK 

ĐC 

Đồ án QHPK (điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết) TL 

1/2000 KDC Phước Kiển 

(Ngã ba đường Lê Văn 

Lương - Phạm Hữu Lầu), xã 

Phước Kiển, huyện Nhà Bè. 

Đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 

khu dân cư kết hợp 

Thương mại Dịch vụ 

Phước Kiển), huyện Nhà 

Bè. 

Quy mô → Sau 9 năm, đồ án QHPK → Dự báo quy mô dân số 
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dân số điều chỉnh dự báo quy mô 

dân số tăng gấp 1,67 lần so 

với đồ án QHCTXD năm 

2008 → Thể hiện mức độ 

gia tăng dân số trong quá 

trình đô thị hóa ở khu vực 

quy hoạch làm thay đổi thực 

thi quy hoạch so với QHC, 

dẫn tới sự điều chỉnh QHPK 

cho phù hợp với thực tế và 

dự báo tương lai. 

khi thực hiện quy hoạch 

phân khu đã được chú 

trọng, do sự thay đổi về 

quy mô dân số làm ảnh 

hưởng đến công tác thực 

thi quy hoạch nếu sự tăng 

trưởng dân số vượt ngưỡng 

dự báo sẽ gây áp lực lên cơ 

sở hạ tầng, diện tích đất 

dành cho khu ở. 

Sự thay 

đổi cơ 

cấu sử 

dụng 

đất 

→ Sau khi phê duyệt điều 

chỉnh: cơ cấu sử dụng đất có 

sự thay đổi theo hướng tăng 

diện tích đất ở và giảm diện 

tích đất dành cho công trình 

hạ tầng công cộng, cây 

xanh. Tuy nhiên, đất ngoài 

đơn vị ở lại tăng lên, tạo 

quỹ đất thương mại dịch vị, 

đất cây xanh ngoài đơn vị ở, 

đất hạ tầng kỹ thuật, đất 

sông rạch  

→ Sau khi phê duyệt điều 

chỉnh: cơ cấu sử dụng đất 

có sự thay đổi, diện tích 

đất dành cho nhu cầu về 

nhà ở tăng lên, diện tích 

đất dành cho các công trình 

hạ tầng phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt giảm. Diện tích 

đất dành cho cây xanh 

công cộng giảm đáng kể. 

Cơ sở 

hạ tầng 

đô thị 

- Khu dân cư có vị trí và 

giao thông thuận tiện.  

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật dọc 

đường Phạm Hữu Lầu được 

- Hiện trạng giao thông: 

chỉ có đường giao thông 

nội đồng. 

- Có quy định cụ thể về 
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đầu tư đồng bộ, tạo thuận 

lợi cho khu dân cư khi kết 

nối hạ tầng với hệ thống 

chung của khu vực. 

- Dọc sông Long Kiển và 

một phần rạch Ông Bốn, 

nhiều nhà ở đã xây dựng 

trong hành lang bảo vệ bờ 

rạch. 

- Khu dân cư hiện hữu có 

mật độ xây dựng cao, nhiều 

hẻm nhỏ, không đủ lưu 

thông. 

định hướng hình thái kiến 

trúc chủ đạo (quy định tầng 

cao công trình, mật độ xây 

dựng, khoảng lùi công 

trình,..). Đây là một chi tiết 

được chú trọng so với quy 

hoạch phân khu được 

duyệt năm 2009. 

→ Giải quyết tình trạng đô 

thị phát triển theo xu 

hướng dàn trải, thấp tầng, 

sử dụng một tỷ lệ lớn về 

đất đai cho chức năng để ở. 

Tính 

liên kết 

vùng 

→ Việc giữ lại các rạch 

nhánh làm thay đổi quy 

hoạch hệ thống giao thông 

đặc biệt tại khu vực bên trái 

đường Lê Văn Lương. Bên 

cạnh đó, quy hoạch hệ 

thống giao thông dựa trên 

việc mở rộng các đường 

hẻm hiện hữu để để đảm 

bảo tính khả thi của đồ án.  

- Vị trí thuận lợi để phát 

triển đô thị do dễ dàng tiếp 

cận trục đường Nguyễn 

Hữu Thọ, giáp trục đường 

kho B nối dài (quy hoạch). 

- Tiếp giáp các nhánh 

sông, rạch lớn; thuận lợi 

cho việc tổ chức không 

gian đô thị gắn với cảnh 

quan thiên nhiên sông 

nước đặc trưng Nhà Bè và 

phát triển, kết nối giao 

thông thủy. 

Chất - Đồ án khai thác tốt cảnh - Đảm bảo các tiêu chuẩn 
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lượng 

đồ án 

quy 

hoạch 

phân 

khu 

(điều 

chỉnh) 

quan sông nước đặc trưng 

của khu vực; đồng thời tuân 

thủ các quy định hiện hành, 

không gây xáo trộn cho các 

quy hoạch ở quy mô lớn 

hơn trong khu vực về sử 

dụng đất và kết nối các 

tuyến giao thông. 

quy phạm của Nhà nước về 

quy hoạch xây dựng đô thị, 

xây dựng hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, công trình kiến 

trúc, công trình dịch vụ đô 

thị, cây xanh… nhằm tạo 

nên một tổng thể kiến trúc 

hài hòa và thẩm mỹ. 

- Tổ chức hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật đồng bộ, hoàn 

chỉnh, nối kết với mạng 

lưới hạ tầng kỹ thuật chung 

của khu vực. 

Cơ chế, 

chính 

sách 

đầu tư 

- QHC và QHCT điều chỉnh 

chỉ đề cập về tổ chức thực 

hiện quy hoạch, trách nhiệm 

của các cơ quan Nhà nước 

và các đơn vị có liên quan, 

không đề cập tới các 

phương thức, đơn vị tư nhân 

có khả năng đầu tư thực 

hiện, cơ chế chính sách đầu 

tư thực thi quy hoạch. 

- QHC và QHPK điều 

chỉnh chỉ đề cập về tổ chức 

thực hiện quy hoạch, trách 

nhiệm của các cơ quan 

Nhà nước và các đơn vị có 

liên quan, không đề cập tới 

các phương thức, đơn vị tư 

nhân có khả năng đầu tư 

thực hiện, cơ chế chính 

sách đầu tư thực thi quy 

hoạch. 

3.3 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ CÔNG TÁC THỰC THI 

QUY HOẠCH ĐẠT HIỆU QUẢ 

3.3.1 Kiểm soát phát triển dân số theo quy hoạch 
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Cần có chính sách về mức sinh cho từng vùng, tỉnh, thành phố, 

nhóm đối tượng thì cũng cần có chính sách giải quyết mật độ dân số 

cho từng khu vực, tỉnh, thành phố và từng vùng kinh tế - xã hội đặc 

biệt. 

3.3.2 Kiểm soát sử dụng đất xây dựng đô thị 

Trong quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, ưu tiên giải 

quyết các nhu cầu mất cân đối về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật 

trong khu vực, kiên định mục tiêu của quy hoạch chung trong quá 

trình cụ thể hóa, tránh các sai lệch trong quá trình thực thi 

3.3.3 Kiểm soát phát triển về phát triển HTKT và môi trường 

Cần điều chỉnh quy hoạch để hình thành dự án mở đường giao 

thông theo quy hoạch (phục vụ cộng đồng) kết hợp đầu tư khai thác 

quỹ đất hai bên đường trở thành dãi đô thị phức hợp (chức năng ở, 

thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh - thể dục thể thao, công 

trình hạ tầng xã hội, bãi đậu xe tập trung...) văn minh, hiện đại, hai 

bên đường (để kinh doanh). 

3.3.4 Tăng cường tính liên kết vùng 

Nghiên cứu phát triển nông nghiệp đô thị kết hợp du lịch sinh 

thái; kết hợp phát triển du lịch vào quy hoạch phát triển Khu đô thị 

cảng Hiệp Phước, tận dụng lợi thế của cảng biển để xây dựng khu 

dịch vụ và thương mại. 

3.3.5 Kiểm soát quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch 

Rà soát lại toàn bộ quy hoạch phân khu của từng khu vực phù 

hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt hay chưa. Ngoài ra, cần 

xem xét lại toàn bộ quy hoạch chi tiết thiết kế đô thị của từng con 

đường, khu phố có phù hợp trong quy hoạch tổng thể, bởi quy hoạch 

phân khu phải tuân thủ quy hoạch chung, thực hiện kế hoạch phủ kín 
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quy hoạch phân khu trên địa bàn Huyện. 

3.3.6 Quản lý Nhà nước về cơ chế chính sách đầu tư thực thi QH 

Cần những chính sách quản lý và thực thi thống nhất – khoa 

học. Điều kiện tiên quyết để giải quyết các vấn đề thực thi quy hoạch 

chính là kiên định thực hiện định hướng của quy hoạch chung, quy 

hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt. Quy hoạch các cấp 

được duyệt cần được xem là cao nhất. Khi quy hoạch chung đã được 

phê duyệt, các đơn vị địa phương thực hiện có trách nhiệm tuân thủ. 

 

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

Nhà Bè có vị trí địa lý kinh tế giáp biển chính vì vậy sẽ tạo điều 

kiện phát triển mạnh hơn trong các hoạt động kinh tế công nghiệp 

Cảng, thương mại, dịch vụ. Khu vực rất nhiều tiềm năng. Theo như 

các dự án quy hoạch huyện Nhà Bè năm 2020, đây sẽ là nơi hình 

thành những khu đô thị và các khu chức năng hành chính trọng điểm. 

Huyện Nhà Bè có nhiều lợi thế trong việc đầu tư và phát triển hạ tầng 

giao thông, hạ tầng kỹ thuật. 

Công tác thực thi quy hoạch đô thị là nhiệm vụ quan trọng, 

nhằm định hướng phát triển đô thị, giúp tạo diện mạo mới cho huyện, 

tạo ra giá trị về tài nguyên đất đai để thu hút đầu tư, quy hoạch phải 

có tính khả thi để triển khai thực hiện. Về mặt lý luận, các đô thị 

muốn phát triển bền vững trước hết phải tìm ra những yếu tố tạo nên 

sự bền vững, đồng thời cũng phải tìm ra những thách thức đe dọa sự 

bền vững. Đó là hai mặt của một vấn đề có tầm quan trọng ngang 

nhau trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Dự kiến năm 2025, huyện 

Nhà Bè sẽ lên quận, trong khi đó, trên địa bàn huyện Nhà Bè hiện 
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nay, các đô thị lớn mọc lên dày đặc. Không những thế, hiện nay việc 

đầu tư xây dựng hạ tầng, quy hoạch các khu đô thị của huyện khá tốt. 

Cụ thể mới đây nút giao thông Nguyễn Văn Linh đã được khởi công. 

Đây là nút giao thông quan trọng không chỉ với huyện Nhà Bè mà 

với cả khu Nam TP.HCM. Một công trình được chờ đợi quá lâu, kỳ 

vọng sẽ làm bật dậy cả khu vực về giao thông, thương mại, cũng như 

an sinh xã hội cho khu vực. Thành phố cũng đã có chủ trương mở 

rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, nối Nhà Bè lên trung tâm quận 7, 

quận 4 và quận 1. Mặt khác, khu đô thị - cảng Hiệp Phước được kết 

nối giao thông sẽ tạo bước đột phá phát triển đô thị mạnh mẽ trong 

tương lai. Bên cạnh đó, huyện cần đổi mới phương thức quản lý, chú 

trọng xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Đặc 

biệt phải chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất theo 

hướng phát triển kinh tế dịch vụ. 

Huyện Nhà Bè là huyện sản xuất nông nghiệp, trong tương lai 

một phần đáng kể diện tích đất sản xuất chuyển sang đô thị hoá và 

công nghiệp, vì vậy trong 5 – 10 năm trước mắt cần hết sức chú trọng 

kế hoạch khai thác, tận dụng triệt để đất đai vào sản xuất và phục vụ 

đời sống dân cư. Trong giai đoạn trước mắt, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm nâng cao điều kiện sống. Khi 

nhu cầu đất phát triển đô thị chưa cần sử dụng hết quỹ đất của huyện, 

những khu vực đất đang sử dụng trong nông nghiệp nên được tạo 

điều kiện để ổn định sản xuất đến khi quy hoạch được thực thi. 

Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất 

huyện Nhà Bè đến năm 2020 được Thành phố phê duyệt, Ủy ban 

nhân dân huyện Nhà Bè cần tiếp tục triển khai công tác phủ kín quy 

hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; thường xuyên rà soát, đánh giá được sự 
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bất cập giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất để điều 

chỉnh quy hoạch nhằm đáp ứng kịp thời tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. Trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch 

cần coi trọng sự tham gia của cộng đồng dân cư, sự phản biện của các 

tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, đảm bảo tính khả thi của quy 

hoạch, phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu 

khách quan của xã hội, của thị trường. Từ công tác đào tạo bồi dưỡng 

nguồn nhân lực cho công tác tư vấn thiết kế, công tác quản lý, thẩm 

tra phê duyệt quy hoạch phân khu nhằm thực thi quy hoạch tiếp nối 

từ hệ thống quy hoạch chung, tất cả đều phải được nghiêm túc thực 

hiện trong một khung pháp lý đầy đủ, chặt chẽ và khoa học. 

Theo đề án quy hoạch, huyện Nhà Bè sẽ được quy hoạch dựa 

trên việc thực hiện công nghiệp Cảng và thương mại dịch vụ thay vì 

hướng đến nền Nông nghiệp. Huyện sẽ trở thành một khu đô thị mới 

tại Nhơn Đức, Phước Kiển. Các dự án khu đô thị sẽ được bố trí dọc 

theo hai bên đường Nguyễn Hữu Thọ và khu Cảng Hiệp Phước. Như 

vậy huyện Nhà Bè sẽ hấp dẫn và thu hút được nhiều cư dân đến để 

sinh sống và lập nghiệp hơn trong thời gian sắp đến. Giai đoạn 2020 

– 2025, với định hướng phát triển Thành phố về phía Nam, huyện 

Nhà Bè tiếp tục diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh; khoa học công 

nghệ có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt Thành phố đẩy mạnh xây 

dựng đô thị thông minh; Khu công nghiệp Hiệp Phước, nhất là hệ 

thống cảng biển tiếp tục phát triển sẽ tạo nhiều thuận lợi thu hút các 

nguồn lực đầu tư phát triển Huyện, thúc đẩy quá trình thực thi quy 

hoạch theo đồ án được phê duyệt. 

II. Kiến nghị 

 Với các nhà quản lý và các cấp chính quyền 



20 

 

Ban hành Quy chế quản lý QH kiến trúc cho các đô thị làm công 

cụ giám sát, kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng theo QHXD, 

QHPK đồng thời định hướng, theo QH được phê duyệt. Kiểm tra, 

giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về QHXD, QLĐT. Thực 

hiện tốt công tác công bố, công khai thông tin quy hoạch trên địa bàn 

huyện, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến, 

dễ tiếp cận. 

Tổng rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án 

quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 

đã được duyệt nhưng không còn phù hợp trên địa bàn huyện; thực 

hiện rà soát, điều chỉnh tổng thể, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết phù hợp định hướng phát triển đô thị, kinh tế - 

xã hội theo kế hoạch, thực hiện các nội dung về chương trình phát 

triển nhà ở, quản lý quy hoạch ngành, lĩnh vực đồng bộ với các 

chương trình và kế hoạch tổng thể. Xây dựng KĐT công nghiệp cảng 

Hiệp Phước thành KĐT đa chức năng của TP.HCM với tính chất đặc 

thù là cảng biển, mở rộng KGĐT ra biển. 

 Với người làm công tác chuyên môn về Quy hoạch 

Tập trung phối hợp rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phân 

khu, rà soát các đồ án QHXD không hiệu quả, thiếu khả thi để cập 

nhật, điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

định hướng phát triển KT-XH và nhu cầu chính đáng của người dân. 

Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị phải có tư cách pháp nhân; 

đủ điều kiện về số lượng, năng lực chuyên môn của cá nhân tham gia 

lập quy hoạch đô thị, năng lực quản lý và các điều kiện kỹ thuật phù 

hợp với công việc đảm nhận. 
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