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PPHHẦẦNN  11::  MMỞỞ  ĐĐẦẦUU  

1. Lý do chọn đề tài 

Thị xã Dĩ An có tỷ lệ dân nhập cư khá cao, tốc độ đô thị hóa diễn 

ra nhanh làm cho nhu cầu sử dụng đất ở ngày càng gia tăng dẫn đến 

hàng loạt khu nhà tự phát được hình thành, đặc biệt là ở những khu 

giáp ranh với các khu chế xuất và 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt 

động là Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, 

Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may mặc Bình 

An và khu vực gần trường Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí 

Minh. Chính sự hình thành này được coi là những mảng tối của đô 

thị, thể hiện sự thiếu hiệu quả trong sử dụng đất, thiếu hiệu quả trong 

đầu tư đồng thời gây trở ngại lớn cho việc phát triển lâu dài đô thị. 

Tuy nhiên, ngoài những hệ lụy trên, không thể phủ nhận rằng các 

khu dân cư tự phát này đã và đang là một phần hữu cơ hình thành 

nên đô thị. Do đó, nhằm kiểm soát và cải tạo các khu dân cư tự phát 

này để chúng tồn tại một cách tích cực trong tiến trình đô thị hóa, 

đồng thời hạn chế sự hình thành và mở rộng thêm khu dân cư tự phát 

thì cần có những chủ trương, chính sách quản lý xây dựng phù hợp.  

Với thực trạng nêu trên của thị xã Dĩ An, có lẽ đã hội đủ các yếu 

tố cơ bản để học viên chọn và nghiên cứu đề tài “Đề xuất các giải 

pháp quản lý xây dựng các khu dân cư tự phát trên địa bàn thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đề xuất giải pháp trong quản lý xây dựng các khu dân cư tự phát 

trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Đưa ra giải pháp về chính sách nhà ở, chính sách sử dụng đất, 

quản lý đất đai, nâng cao quản lý quy hoạch xây dựng.  



2 

- Giải pháp cụ thể cho 02 đối tượng chính: Xây dựng phù hợp quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và xây dựng không phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị. 

3. Nội dung nghiên cứu 

Tổng quan về quá trình đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương nói chung 

và tình hình đô thị hóa ở thị xã Dĩ An nói riêng. Đánh giá và phân 

tích những mặt được và những tồn tại trong công tác quản lý quy 

hoạch xây dựng đô thị, quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng đô 

thị. Nghiên cứu cơ sở khoa hoc liên quan đến công tác quản lý quy 

hoạch xây dựng, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm, mô hình Quản 

lý Quy hoạch xây dựng khu vực ngoại vi trong và ngoài nước. 

Đề xuất giải pháp Quản lý xây dựng các khu dân cư tự phát trên 

địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương. 

4. Đối tượng, phạm vi, thời gian nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Các khu dân cư tự phát trên địa bàn thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 

và quản lý đất đai đô thị trên địa bàn. 

Thời gian nguyên cứu: Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 

23/12/2014 của Thị ủy Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu… 

6. Kết cấu luận văn 

Ngoài Phần mở đầu và kết luận – kiến nghị, nội dung luận văn 

được chia làm ba chương như sau: 

+ Chương 1: Tổng quan quá trình đô thị hóa và thực trạng quản lý 

xây dựng trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
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+ Chương 2: Các cở sở lý luận khoa học về công tác quản lý xây 

dựng các khu dân cư tự phát. 

+ Chương 3: Các giải pháp quản lý xây dựng các khu dân cư tự 

phát trên địa bàn thị xã Dĩ An. 

7. Giải thích thuật ngữ 

Về mặt pháp lý, các khu dân cư tự phát được xem là: 

- Khu dân cư đã xây dựng nhưng không phù hợp với quy hoạch 

sử dụng đất và quy hoạch đô thị hoặc xây dựng phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. 

- Khu dân cư đã xây dựng trong khu quy hoạch treo, chưa thực 

hiện. 

- Khu dân cư đã xây dựng không được nhà nước quản lý mà 

người dân tự xây dựng theo nhu cầu của họ. 

8. Giải thích từ ngữ viết tắt 

PPHHẦẦNN  22::  NNỘỘII  DDUUNNGG  NNGGHHIIÊÊNN  CCỨỨUU  

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ 

XÃ DĨ AN 

1.1 Tổng quan Quá trình đô thị hóa các đô thị trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 

1.1.1 Quy mô dân nhập cư và tốc độ gia tăng trong những 

năm gần đây.  

Dân số tỉnh Bình Dương theo niên giám thống kế là 2.2 triệu 

người, có diện tích tự nhiên là 2.694,43 km2 (chiếm khoảng 0,83% 

diện tích cả nước, khoảng 12% diện tích miền Đông Nam Bộ) [1] 

1.1.2 Những yếu tố tác động đến quá trình đô thị hóa tại Bình 

Dương 
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- Điều kiện tự nhiên – địa lý. 

- Tốc độ phát triển kinh tế xã hội và nền kinh tế thị trường, hội 

nhập quốc tế. 

- Các điều kiện khác: Khả năng tiếp cận với các trung tâm đô thị, 

điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, giá đất, các dự án quy mô lớn… 

1.1.3 Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa từ các nơi về đô thị 

tỉnh Bình Dương. 

1.1.3.1 Quá trình tập trung dân cư đô thị 

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được đẩy mạnh 

đã thu hút lao động từ nông thôn ra thành thị kiếm việc làm, dẫn đến 

sự gia tăng dân số đột ngột trong đô thị.  

1.1.3.2 Sự chuyển biến về kinh tế 

Nét nổi bật trong quá trình đô thị hoá của tỉnh Bình Dương là sự 

chuyển dịch về cơ cấu kinh tế. Sự tăng trưởng mạnh của khu vực 

công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là thương mại – dịch vụ. 

1.1.3.3 Sự chuyển biến về tâm lý và lối sống của người dân đô 

thị 

Sự phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến đời sống vật chất, tinh thần 

của người dân đô thị được nâng cao.  

1.1.3.4 Cơ sở hạ tầng đô thị 

Cơ sở hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển của đô thị, không 

đáp ứng nhu cầu ở cho người dân. 

1.1.3.5 Những vấn đề nảy sinh 

Vấn đề di dân nông thôn – thành thị và gia tăng dân số cơ học đã 

đặt ra những vấn đề nan giải về giải quyết công ăn việc làm, nhà ở và 

tệ nạn xã hội làm cho trật tự xã hội ngày càng thêm phức tạp. 

1.2 Tình hình đô thị hóa tại thị xã Dĩ An 

1.2.1 Vị trí: 
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1.2.3 Quy mô dân số:  

Dân số thị xã Dĩ An theo niên giám thống kê tính đến ngày 

01/10/2015 là  394.490 người. 

1.2.4 Mật độ dân số: 

 Mật độ dân số đô thị (tổng dân số khu vực thị xã /tổng diện tích 

đất xây dựng đô thị) năm 2015: 8.263 người/km2.  

1.2.5 Đất đai:  

Tổng diện tích tự nhiên toàn thị xã  6.010 ha. 

1.2.6 Lao động – Việc làm:  

Tổng lao động tham gia các ngành kinh tế của thị xã năm 2015 là: 

212.239 người.  

1.2.7 Thu nhập bình quân đầu người 

Thu nhập bình quân đầu người tại thị xã Dĩ An gấp 1,4 lần so với 

cả nước (cả nước 3,97 triệu đồng người/tháng).  

1.2.8 Tỷ lệ hộ nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 0,25%, cận nghèo 0,42%.  

1.2.9 Tăng trưởng dân số 

Dân số thị xã Dĩ An có tốc độ tăng trưởng khá lớn, mức tăng dân 

số bình quân giai đoạn 2012-2015 là 2,41%.  

1.2.10 Về phát triển nhà ở  

Theo Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 08/4/2016 của Uỷ ban nhân 

dân thị xã Dĩ An, trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn Thị xã có 

74 dự án phát triển nhà ở (61 dự án nhà ở thương mại, 05 dự án nhà 

ở xã hội và 08 dự án nhà ở tái định cư).  

1.2.11. Dự báo quy mô dân số và đất đai 

- Đến năm 2020, đô thị Dĩ An khoảng 320.000 - 350.000 người. 
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-Đến năm 2020: bình quân diện tích đô thị khoảng 

18,78m2/người, trong đó đất dân dụng khoảng 3.010 ha, bình quân 

94,06m2/người. 

1.2.12. Mục tiêu phát triển 

Xây dựng một thị xã thịnh vượng và năng động về kinh tế, có sức 

cạnh tranh cao trên bình diện vùng, quốc gia và quốc tế. 

1.2.13 Đánh giá chung về quá trình đô thị hóa thị xã Dĩ An, 

Bình Dương 

Tính chất đô thị: Tính chất của đô thị Dĩ An tới năm 2020 là đô 

thị công nghiệp - dịch vụ.  

Điểm mạnh: Ưu thế về vị trí: Tiềm lực lớn về đất đai:  

Điểm yếu: Các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ CN xen cài 

trong khu dân cư. 

Cơ hội: Đô thị hóa với tốc độ khá nhanh. 

Thách thức: Nhu cầu về việc làm và nhà ở là rất lớn. 

1.3 Thực trạng quản lý xây dựng trên địa bàn thị xã Dĩ An 

1.3.1 Công tác quản lý quy hoạch xây dựng 

 Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trên địa bàn thị xã Dĩ An 

trong thời gian trước năm 2014 vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong 

công tác cắm mốc và quy hoạch các khu chức năng. 

1.3.2 Công tác quản lý đất đai  

Nhà nước đưa ra nhiều giải pháp liên quan đến quản lý hoạt động 

xây dựng, thiếu tính linh hoạt phải thường xuyên thay đổi, điều 

chình, bổ sung làm công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, thiếu đồng 

bộ.  

1.3.3 Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 

Theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 23/12/2014 của Thị ủy Dĩ 

An, thống kê thị xã Dĩ An hiện có 259 vị trí đất (tính theo giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất) khu phân lô bán nền tự phát với tổng diện 

tích khoảng 85,4 ha (có 24 vị trí không phù hợp quy hoạch chung đô 

thị, quy hoạch phân khu và 235 vị trí phù hợp với quy hoạch). 

1.3.4 Những tồn tại trong công tác quản lý  

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của nguồn nhân lực về 

quản lý quy hoạch xây dựng còn chưa cao. 

1.3.5 Nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong công tác quản lý 

1.3.5.1 Nguyên nhân chủ quan 

Bộ máy quản lý Nhà nước về quản lý quy hoạch xây dựng, quản 

lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng hoạt động chưa đồng bộ. 

1.3.5.2 Nguyên nhân khách quan 

 Sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã chưa theo kịp tốc độ đô thị 

hóa và tốc độ tăng dân số cơ học… 

1.4 Các nguyên cứu liên quan 

Đỗ Cao Thắng, “Quản lý xây dựng các khu dân cư tự phát thuộc 

huyện Bình Chánh”  

 Trần Minh Đức, “Nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng đô thị 

trong quá trình đô thị hoá vùng ven đô Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Thị xã Dĩ An là một thị xã có tốc độ đô thị hóa cao và phải đối 

mặt với việc đảm bảo nhu cầu về nhà ở và công ăn việc làm cho 

người dân là một vấn đề nan giải, do đó chính quyền đã tập trung 

thực hiện công tác lập quy hoạch nhằm đáp ứng cho công tác quản lý 

và phát triển đô thị. Tuy nhiên, có thể tiến độ và số lượng các đồ án 

đảm bảo theo kế hoạch nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong công tác 

thực hiện làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự 

xây dựng đô thị dẫn đến tình trạng lấn chiếm, xây dựng không phép, 

mất trật tự an ninh xã hội. 
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Vì vậy, có thể nói tuy mối quan tâm lớn nhất của chính quyền là 

thực hiện phủ kín quy hoạch địa bàn thị xã đang dần được giải quyết 

nhưng để thực thi quy hoạch, khắc phục những tồn tại trong công tác 

quản lý xây dựng trên địa bàn thị xã Dĩ An lại là một vấn đề nan giải 

đặt ra cho chính quyền thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

CHƯƠNG 2: CỞ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

XÂY DỰNG CÁC KHU DÂN CƯ TỰ PHÁT 

2.1 Cơ sở pháp lý 

Công tác quản lý xây dựng được thực hiện trên cơ sở các Luật, 

văn bản dưới Luật, văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và 

còn hiệu lực. 

2.2 Cơ sở lý luận 

2.2.1 Công tác Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 

2.2.1.1 Khái niệm 

Là sự tổ chức, sắp xếp không gian đô thị sao cho sử dụng hợp lý 

các nguồn lực (không gian, kết cấu hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên) 

đảm bảo sự phát triển bền vững (về kinh tế, xã hội và môi trường) 

của đô thị.  

2.2.1.2 Quản lý Quy hoạch xây dựng đô thị 

Thực tế triển khai công tác Quy hoạch xây dựng những năm qua 

ở nước ta cho thấy công tác này liên quan đến nhiều nội dung sâu 

rộng, đến nhiều thành phần chuyên môn của nhiều chuyên gia về 

kiến trúc, kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường...  

2.2.1.3 Nội dung của công tác quản lý Quy hoạch xây dựng đô 

thị 

Các cơ quan quản lý Quy hoạch đô thị từ trung ương đến địa 

phương chịu trách nhiệm trước Chính Phủ và UBND các cấp về 
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Quản lý quy hoạch đô thị và các điều lệ quản lý Quy hoạch đô thị 

quy định. 

2.2.1.4 Vai trò, mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc của công tác 

quản lý Quy hoạch xây dựng đô thị 

a) Vai trò:Có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp Công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vì công tác quy hoạch bao giờ 

cũng đi trước một bước để hoạch định chiến lược phát triển không 

gian kinh tế của một địa phương, một vùng và vẽ nên bức tranh toàn 

cảnh cho đất nước trên mọi lĩnh vực.b) Mục tiêu: Đảm bảo việc phát 

triển đất đai đô thị công bằng, trật tự, tiết kiệm và bền vững.c) Yêu 

cầu: Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xây dựng đô thị theo 

quy hoạch cần nhận thức đúng, toàn diện và đầy đủ về các yêu cầu 

của công tác quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch phải.d) Nguyên 

tắc: Phải có nguyên tắc một cửa trong việc quản lý quy hoạch xây 

dựng, phát triển đô thị và phải đảm bảo độ tin cậy, tính hiệu quả của 

việc quản lý quy hoạch xây dựng 

2.2.1.5 Các biện pháp nhằm quản lý xây dựng theo quy hoạch  

a) Các biện pháp hành chính: 

- Các biện pháp tiền kiểm: Chứng chỉ quy hoạch, cấp phép xây 

dựng 

- Các biện pháp hậu kiểm: Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi 

phạm… 

b) Các biện pháp kinh tế: 

Lệ phí cấp quyền phát triển, đổi đất lấy hạ tầng, ưu đãi thuế và 

bảo đảm vay, tái phân lô đất, đấu giá quyền sử dụng đất. 

2.2.2. Công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất 

 2.2.2.1. Khái niệm  
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Quy hoạch sử dụng đất: Là việc phân bổ và khoanh vùng đất 

đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các 

ngành, trong một khoảng thời gian xác định. 

2.2.2.2. Quản lý quy hoạch sử dụng đất 

Nguyên tắc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, tiết kiệm có 

hiệu quả. Người sử dụng đất phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước 

đối với việc sử dụng đất của mình. 

Nhà nước phải có chính sách khuyến khích đầu tư vào đất 

đai, lao động và áp dụng khoa học công nghệ vào việc sử dụng đất. 

Nghiêm cấm những hành vi sử dụng đất sai quy hoạch, lấn 

chiếm phá hoại đất đai sử dụng không đúng mục đích. 

2.2.2.3. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 

đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó. Xác định địa giới hành 

chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành 

chính. 

2.2.2.4. Quyền lợi cho người sử dụng đất 

Bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp 

pháp của người sử dụng đất. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử 

dụng đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

2.2.2.5. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Sử dụng đất tiết kiệm và 

có hiệu quả, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường. 

2.2.2.6. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai 
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Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao 

thì bị xử phạt vi phạm hành chính và có thể thu hồi nếu có hành vi sử 

dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.  

2.3 Kinh nghiệm, mô hình quản lý trong và ngoài nước 

2.3.1 Đà Nẵng – Kinh nghiệm từ việc phát huy vai trò nhân 

dân trong xây dựng và quản lý đô thị 

2.3.2 Tp HCM – Kinh nghiệm giải tỏa tái định cư khu dân cư 

lò gốm Q 6. 

2.3.3 Nhật Bản – Kinh nghiệm về Quản lý QH xây dựng và 

Quản lý đô thị 

2.3.4 Malaysia – Kinh nghiệm về QLXD nhà ở, QL đất đai, 

giao thông đô thị 

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch, 

quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, đây là vấn đề 

vừa mang tính chiến lược nhưng phải đi trước một bước làm cơ sở 

cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị... 

Tuy nhiên, hiện nay công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng 

đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, đặc biệt là tại khu vực có tốc 

độ đô thị hóa cao như thị xã Dĩ An . 

Việc học tập kinh nghiệm, nghiên cứu những mô hình quản lý 

xây dựng của các địa phương, thành phố trong và ngoài nước là cần 

thiết. Tuy nhiên, để áp dụng có hiệu quả vào bối cảnh hiện nay của 

khu vực nghiên cứu là hết sức khó khăn. Do đó, việc áp dụng cần 

phải xem xét, phân tích cụ thể, không thể áp dụng rập khuôn một 

cách máy móc vì những kinh nghiệm, mô hình quản lý này còn phụ 

thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau như tình hình chính trị, văn 

hóa, xã hội... của từng khu vực nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÁC KHU 

DÂN CƯ TỰ PHÁT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ DĨ AN 

3.1 Tổng quan các Khu dân cư tự phát trên địa bàn thị xã Dĩ An 

3.1.1 Sự hình thành và phân bố dân cư. 

Thị xã Dĩ An là một thị xã tập trung nhiều khu công nghiệp và 

dịch vụ, là một trong những khu vực đô thị hóa cao của tỉnh Bình 

Dương, do đó tỷ lệ tăng cơ học, tập trung dân cư của thị xã là khá 

lớn.  

Các khu dân cư tự phát chủ yếu tập trung tại những khu vực gần 

các tuyến đường giao thông chính, xen cài trong các khu vực dân cư 

hiện hữu và giáp ranh với Tp HCM, Đồng Nai và các khu công 

nghiệp.  

3.1.2 Đặc điểm các khu dân cư tự phát 

3.1.2.1 Sự hình thành các khu dân cư tự phát: 

Xây dựng không theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, 

chủ yếu hình thành từ việc xây dựng không phép, trái phép. 

3.1.2.2 Chất lượng về các khu dân cư tự phát: 

Như về hạ tầng kỹ thuật, về hạ tầng xã hội, về vệ sinh môi trường, 

về nhà ở…có chất lượng thấp. 

3.1.2.3 Đời sống của người dân tại các khu dân cư tự phát: 

Đời sống người dân còn nhiều hạn chế như: Sức khỏe cộng đồng 

trình độ dân trí, nhu cầu giải trí, sinh hoạt văn hóa chưa cao…  

3.1.3 Các yếu tố tác động đến sự hình thành 

3.1.3.1 Tác động từ điều kiện tự nhiên 

Phát triển đô thị luôn gắn liền với giao thông đô thị, ven các con 

sông và nguồn nước. Đó được xem là điều kiện tiên quyết để các đô 

thị hình thành theo quy hoạch, thậm chí là tự phát, xây dựng trái 

phép và không phép. 
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3.1.3.2 Tác động từ điều kiện kinh tế - xã hội 

Thị xã đang phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và 

hiện đại hóa, nhiều khu công nghiệp được hình thành và thu hút một 

lượng lớn lao động từ nhiều nơi, dẫn đến nhu cầu về chỗ ở tăng đột 

biến tại khu vực này.  

3.1.3.3 Tác động từ quản lý nhà nước 

Tại thị xã Dĩ An nhu cầu về chỗ ở của lực lượng lao động có thu 

nhập thấp là khá lớn, trong khi đó các chính sách thu hút đầu tư nhà 

ở xã hội chưa hợp lý và việc lập quy hoạch theo phương pháp quy 

hoạch tổng thể với quy trình phức tạp đòi hỏi nhiều công sức và thời 

gian, chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa của thị xã dẫn đến tình trạng các 

khu dân cư phát triển tự phát, khó kiểm soát.  

3.1.4 Nguyên nhân hình thành 

Bên cạnh thực trạng quản lý xây dựng đã đề cập, có thể nhận thấy 

rằng các khu dân cư tự phát được hình thành là một thực tế khách 

quan, xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu 

ở trong bối cảnh dân số trên địa bàn thị xã gia tăng nhanh và địa bàn 

quản lý tương đối rộng. 

3.1.5 Xếp các khu dân cư tự phát thành 2 nhóm chính 

Nhóm 1: Các khu dân cư tự phát xây dựng phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. 

Nhóm 2: Các khu dân cư tự phát xây dựng không phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. 

3.2 Quan điểm, yêu cầu và mục tiêu của công tác Quản lý xây 

dựng các khu dân cư tự phát trên địa bàn thị xã Dĩ An 

3.2.1 Quan điểm 

Đảm bảo nhu cầu nhà ở cho người dân và phát triển kinh tế xã 

hội. 
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Tạo môi trường sống và làm việc cho người dân được tốt hơn. 

3.2.2 Mục tiêu 

Kiểm soát sự hình thành và mở rộng các khu dân cư tự phát. 

Đưa ra các biện pháp cải tạo, chỉnh trang khắc phục hậu quả. 

3.2.3 Yêu cầu 

Công tác Quản lý xây dựng các khu dân cư tự phát trên địa bàn 

thị xã Dĩ An phải được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý và khoa học. 

3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Quản lý 

xây dựng các khu dân cư tự phát trên địa bàn thị xã Dĩ An 

A. Giải pháp chung: 

3.3.1 Tăng cường hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước về quản 

lý đô thị 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước là giải pháp đầu tiên, khi 

có những vấn đề phát sinh của xã hội. Trong đó vấn đề tự phát của 

đô thị là do năng lực của bộ máy, công cụ quản lý và sự phối hợp 

giữa các bên trong công tác quản lý đô thị. 

3.3.2 Nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch xây 

dựng 

Đổi mới phương pháp quy hoạch cụ thể hóa cơ cấu, quản lý chặt 

chẽ vùng cấm đảm báo tính khả thi của đồ án. Nâng cao chất lượng 

đồ án quy hoạch cần có sự tập trung nguồn lực thích đáng về nhân 

lực, vật lực. Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 

phân rõ trách nhiệm chính quyền đô thị trong việc tổ chức thực hiện 

quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch 

được duyệt. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý 

quy hoạch xây dựng đô thị. 

3.3.3 Giải pháp thực hiện và quản lý theo quy hoạch 
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Thực hiện điều chỉnh quy hoạch đối với những đồ án không còn 

phù hợp thực tế theo hướng. 

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Nhà nước cần tiến hành đầu tư, 

cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

3.3.4 Giải pháp quản lý đất đai 

Nhanh chóng triển khai công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, giải quyết các thủ tục chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê và thu hồi đất… làm căn cứ để hoàn chỉnh các thụ 

tục pháp lý về nhà đất cho người dân. 

3.3.5 Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch “cắt lớp” 

Thực hiện quy hoạch ở mức tối thiểu như làm đường, làm hệ 

thống cống cấp, thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy… để 

đảm bảo môi trường sống cơ bản cho người dân. Các chỉ tiêu quy 

hoạch khác như công viên, cây xanh và các tiện ích công cộng khác 

tạm gác lại. Cách thực hiện quy hoạch như vậy được gọi là xây dựng 

kế hoạch thực hiện quy hoạch “cắt lớp”. Đầu tiên là “lớp” cơ bản, 

bao gồm các hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng nhất. Sau đó, đến 

hạ tầng xã hội cùng các tiện ích khác. 

3.3.6 Giải pháp về chính sách nhà ở và sử dụng đất đô thị 

Việc hình thành nhiều khu tự phát đã gây áp lực cho việc sử dụng 

tiết kiệm đất và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã, do đó cần 

có những biện pháp hiệu quả hơn về nhà ở và kế hoạch sử dụng đất 

tiết kiệm, bền vững. Sử dụng phương tiện kích cung - cầu để phát 

triển nhà ở. Chuyển loại hình nhà ở dạng liên kế phố sang nhà ở 

chung cư. Quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản. 

3.3.7 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng là một trong 

những giải pháp hết sức cần thiết trong công tác quản lý xây dựng đô 
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thị nhằm tránh tình trạng xây dựng công trình không theo quy hoạch, 

trái phép tránh tình trạng hình thành các khu dân cư tự phát. 

3.3.8 Giải pháp tuyên truyền vận động 

Công tác tuyên truyền, thực hiện các kế hoạch công tác quản lý 

quy hoạch, xây dựng, đô thị của tỉnh, thị xã cũng rất quan trọng. 

3.3.9 Giải pháp giáo dục, thuyết phục 

Giáo dục và thuyết phục người dân hiểu được nghĩa vụ của công 

dân đối với đô thị là phải hy sinh một phần lợi ích cá nhân vì cộng 

đồng để đảm bảo sự tồn tại của các dịch vụ hạ tầng trọng yếu. Qua 

đó giúp họ hiểu được góp phần vào lợi ích chung cộng đồng cũng 

chính là để đáp ứng lợi ích của chính họ. 

B. Các giải pháp cụ thể: 

3.3.10 Nhóm I: Các khu dân cư tự phát xây dựng phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. 

3.3.10.1 Xây dựng sai phép: Xây dựng phù hợp với quy hoạch 

đô thị và xây dựng sau khi có quy hoạch 1/2000, 1/500. 

- Lập biển bản, xử lý quy phạm hành chính 

- Nếu xây dựng sai chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ đề nghị 

tháo dỡ những phần xây dựng sai phép hoặc di dời đến khu tái định 

cư… 

- Nều xây dựng phù hợp quy hoạch 1/500 nhưng chưa chuyển 

mục đích sử dụng đất, xây quá mật độ so với giấy phép thì hướng 

dẫn làm thủ tục bổ sung hồ sơ pháp lý: Kiểm định công trình, kiểm 

tra khả năng chịu lực của công trình, nhằm mục đích kiểm tra công 

trình được phép tồn tại hay không. Nếu không đủ khả năng chịu lực 

thì tháo dỡ, còn đủ khả năng chịu lực thì thiết kế theo hiện trạng và 

lập hồ sơ cấp phép xây dựng cho tồn tại và cấp giấy CNQSDĐ có 

công trình. 
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- Công bố quy hoạch, tuyên tuyền, tăng cường công tác quản lý 

trật tự xây dựng 

3.3.10.2 Xây dựng không phép: 

a. Xây dựng phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch 1/2000 và 

1/500 . 

- Lập biển bản, xử lý quy phạm hành chính 

- Hướng dẫn làm thủ tục bổ sung hồ sơ pháp lý: Thẩm định công 

trình, kiểm tra khả năng chịu lực của công trình, nhằm mục đích 

kiểm tra công trình được phép tồn tại hay không. Nếu không đủ khả 

năng chịu lực thì tháo dỡ, còn đủ khả năng chịu lực thì thiết kế theo 

hiện trạng và lập hồ sơ cấp phép xây dựng cho tồn tại và cấp giấy 

CNQSDĐ có công trình. 

b. Xây dựng không phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch 

1/2000 và 1/500. 

Xét 2 trường hợp: Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch đô thị 

và xây dựng sau khi phê duyệt quy hoạch đô thị. 

+ Xây dựng sau khi phê duyệt quy hoạch đô thị 1/2000, 1/500:  

+ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch:  

- Có thể nguyên cứu điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch “cắt lớp”, 

chia làm nhiều giai đoạn, quy hoạch khu tái định cư. 

- Nếu xây dựng sai chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ với diện 

tích thấp thì đề nghị tháo dỡ đền bù những phần xây dựng sai phép 

hoặc di dời đến khu tái định cư, nhà ở xã hội… 

- Nếu xây dựng sai chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ với diện 

tích thấp thì đề nghị các giải pháp chỉnh trang cải tạo cơ sở hạ tầng 

và hướng dẫn hổ trợ về thủ tục pháp lý sau đó cấp giấy CNQSDĐ có 

công trình.  
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3.3.11 Nhóm II: Các khu dân cư tự phát không phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. 

3.3.11.1 Cơ sở hạ tầng đạt yêu cầu: QCVN 07:2016/BXD 

- Có thể nguyên cứu điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch “cắt lớp”, 

chia làm nhiều giai đoạn, quy hoạch khu tái định cư. 

- Hướng dẫn làm thủ tục bổ sung hồ sơ pháp lý: Thẩm định khả 

năng chịu lực của công trình, nhằm mục đích kiểm tra công trình 

được phép tồn tại hay không. Nếu không đủ khả năng chịu lực thì 

tháo dỡ, còn đủ khả năng chịu lực thì thiết kế theo hiện trạng và lập 

hồ sơ cấp phép xây dựng cho tồn tại và cấp giấy CNQSDĐ có công 

trình. 

3.3.11.2 Cơ sở hạ tầng không đạt yêu cầu: QCVN 

07:2016/BXD 

- Tạm thời cho tồn tại không cho mở rộng 

- Có chính sách hổ trợ đưa các hộ dân vào các khu nhà ở xã hội. 

- Có thể nguyên cứu điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch “cắt lớp”, 

chia làm nhiều giai đoạn, quy hoạch khu tái định cư. 

- Chỉnh trang cải tạo cơ sở hạ tầng và hướng dẫn hổ trợ về thủ tục 

pháp lý:  

• Những tuyến đường cụt có chiều dài nhỏ hơn < 150m thì mặt 

đường phải lớn hơn > 4m có điểm quay đầu xe dài 8m, rộng 6m. 

• Những tuyến đường cụt có chiều dài lớn hơn > 150m thì mặt 

đường phải lớn hơn > 5m có điểm quay đầu xe dài 10m, rộng 

8m. 

• Những tuyến đường cụt có chiều dài lớn hơn  > 300m thì mặt 

đường phải lớn hơn > 6m có ít nhất 2 điểm quay đầu xe dài 10m, 

rộng 8m. 
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+ Công bố quy hoạch, tuyên tuyền, tăng cường công tác quản lý 

trật tự xây dựng 

3.4. Kết luận Chương 3 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng thị xã Dĩ An và tiếp thu những cơ 

sở khoa học từ pháp lý đến thực tiễn, cùng với việc phân tích sự hình 

thành, đặc điểm và các yếu tố tác động đến các khu dân cư tự trước 

những năm 2014. Học viên đề xuất những giải pháp chủ yếu để khắc 

phục những tồn tại trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô 

thị, quản lý đất đai và đề xuất phương án cải tạo chỉnh trang các khu 

này. 

PPHHẦẦNN  33::  KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  --  KKIIẾẾNN  NNGGHHỊỊ  

1. Kết luận 

Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ tại các đô thị lớn trên cả 

nước, đặc biệt là ở những đô thị lớn. Trong đó, thị xã Dĩ An là một 

trong những thị xã của tỉnh Bình Dương chịu sự tác động mạnh mẽ 

nhất từ quá trình đô thị hóa với tỷ lệ dân nhập cư cao. Chính sự tác 

động này đã tạo nên một áp lực lớn cho xã hội về mặt kinh tế, xây 

dựng, đặc biệt là nhu cầu nhà ở. Bên cạnh đó, khi mà hệ thống pháp 

luật chưa thật chặt chẽ, bên cạnh những khu dân cư mới được xây 

dựng, những khu dân cư tự phát cũng hình thành theo nhằm đáp ứng 

nhu cầu chỗ ở cho người dân, mà chủ yếu là dân nhập cư từ nông 

thôn, trình độ dân trí và khả năng tài chính có giới hạn. Không thể 

phủ nhận rằng những lợi ích nhất định mà các khu dân cư tự phát này 

đem lại, tuy nhiên có thể đó chỉ là những lợi ích trước mắt và về lâu 

dài những hệ lụy mà nó đem lại còn thiệt hại hơn nhiều. 

Trên cơ sở đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng các khu 

dân cư tự phát trên địa bàn thị xã Dĩ An, học viên đề xuất những giải 
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pháp tập trung vào việc khắc phục những tồn tại trong công tác quản 

lý quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng 

đô thị và các giải pháp cải tạo chỉnh trang cụ thể. Để kiểm soát sự 

hình thành và mở rộng các khu dân cư tự phát này, tiếp đến là ngăn 

chặn sự hình thành và khắc phục những hậu quả do quá trình phát 

triển tự phát gây nên. 

2. Kiến nghị 

Các cơ quan Nhà nước cần nghiên cứu một cách đồng bộ giữa 

những bộ Luật, văn bản dưới Luật… trong lĩnh vực quy hoạch xây 

dựng nhằm tránh sự chồng chéo, thiếu đồng bộ trong công tác quản 

lý. Đồng thời đẩy nhanh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

những thủ tục về xây dựng, đất đai. 

Những trường hợp bất cập trong việc thu hồi đất, đơn giá bồi 

thường cần được các cơ quan nhà nước nghiên cứu kỹ lại nhằm đưa 

ra những giải pháp phù hợp với quyền lợi của người dân, đồng thời 

để các nhà đầu tư bất động sản hoạt động có hiệu quả. 

Nhà nước cần đầu tư và triển khai nhiều hơn nữa những chính 

sách và dự án nhà ở xã hội dành cho những người thu nhập thấp, tạo 

điều kiện cho họ an cư lạc nghiệp. 

Xử lý nghiêm minh, cương quyết đối với những trường hợp sai 

phạm về xây dựng. Bên cạnh đó, cần có những chính sách bồi 

dưỡng, đào tạo cán bộ về nghiệp vụ chuyên môn lẫn đạo đức nghề 

nghiệp. 

Cán bộ quản lý cần sâu sát, gần gũi với dân hơn nữa để vận động, 

tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong lĩnh vực quy hoạch 

xây dựng, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của nhân dân với tinh thần 

Nhà nước và nhân dân cùng làm./. 

 



              

Hình 1: Bản đồ thị xã Dĩ An trong mối liên hệ vùng của tỉnh Bình Dương 

Nguồn ảnh: “Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 

2020 tầm nhìn đến năm 2030” 
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