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PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

Tỉnh Bình Phước thuộc vùng Đông Nam Bộ, vùng thành phố Hồ Chí 

Minh và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm cách thành phố Hồ 

Chí Minh 128km về phía Bắc, có 240,3km đường biên giới với 

Campuchia và các khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Tà Vát …và Quốc 

lộ 13, 14, ĐT 741, ĐT 753 Bình Phước nối liền với các tỉnh trong khu 

vực và cả nước. 

Thị xã Đồng Xoài đô thị loại III tỉnh lỵ của tỉnh Bình Phước là trung 

tâm hành chính, chính trị và kinh tế của tỉnh Bình Phước, với diện 

tích 16.732,83 ha, dân số 94.140 người bao gồm 5 phường (Tân Phú, 

Tân Đồng, Tân Bình, Tân Xuân và Tân Thiện) và 3 xã (Tân Thành, 

Tiến Thành, Tiến Hưng). Thị xã có nhiều tiềm năng phát triển kinh 

tế, có Quốc lộ 14, đường ĐT741, ĐT 753 đi qua nối thị xã với TP. 

Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây 

Nguyên.  

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người 

dân, bảo vệ môi trường cảnh quan khu đô thị trung tâm phía Tây Bắc 

thị xã Đồng Xoài (một phần thuộc phường Tân Phú) “khu đô thị Tây 

Bắc” trên cơ sở khai thác các lợi thế, tiềm năng, giải quyết những bất 

cập hiện nay; đề xuất giải pháp quản lý quy hoạch hướng đến phát triển 

bền vững tương xứng với vai trò vị thế chức năng của thị xã Đồng Xoài 

trước bối cảnh phát triển mới.  

Khu đô thị Tây Bắc đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư trên 

lĩnh vực nhà ở, dịch vụ thương mại, khu du lịch… Để đồ án quy hoạch 

xây dựng tính thực tế cao đáp ứng nhu cầu phát triển của người dân đô 

thị, tạo sự đồng bộ thống nhất giữa các đồ án quy hoạch và các dự án 
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làm cơ sở cân đối, tính toán lộ trình triển khai cụ thể cho từng giai 

đoạn; UBND tỉnh đã có chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thị xã 

Đồng Xoài với sự điều chỉnh thích ứng về tổ chức không gian các khu 

chức năng mới. Từ đó, xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cho 

lâu dài, có kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lực, khai thác tài 

nguyên và hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực mới cho sự phát triển đến 

năm 2035. 

Học viên lựa chọn phương thức tiếp cận nghiên cứu từ góc nhìn 

quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, trong đó tập trung nghiên cứu về các 

nhóm giải pháp về quản lý TTXD về cấp phép, KTCQ, CXMN, từ đó đưa 

ra, giải pháp, quy chế quản lý chung, … Nghiên cứu này nhằm đưa ra các 

công cụ giải pháp quản lý hiệu quả, tăng tính cộng đồng làm dung hòa 

mâu thuẫn lợi ích để đóng góp vào quá trình quản lý quy hoạch xây dựng 

trong tương lai.  

Nâng cao hơn vai trò vị thế khu đô thị Tây Bắc đến năm 2035 

nói riêng và trong tỉnh Bình Phước nói chung là cần thiết và cấp bách 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh. 

2.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Quản lý quy hoạch xây dựng khu đô thị trung 

tâm phía Tây Bắc thị xã Đồng Xoài (một phần phường Tân Phú) thị xã 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước “khu đô thị Tây Bắc”. 

Phạm vi và giới hạn thời gian nghiên cứu: khoảng 7745,78 ha 

Giới hạn thời gian:  Giai doạn 1997 đến năm 2012,  Giai đoạn 2017 

tầm nhìn đến 2035 

3.  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn 

- Đề xuất giải pháp nâng cao công tác lập, thẩm định và phê duyệt 

đồ án quy hoạch chi tiết; 
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- Đề xuất giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng nhằm hạn chế 

xây dựng trái phép;  

- Đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan với sự tham gia 

của cộng đồng; 

4.  Nội dung và cấu trúc luận văn 

Luận văn gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận - kiến nghị và 

phụ lục.  

5.  Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân tích và tổng hợp; phương pháp điều tra khảo sát; 

phương pháp thống kê; phương pháp so sánh; phương pháp đồ bản; 

phương pháp sơ đồ hóa.  

6.  Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận văn 

Đưa ra định hướng quản lý, nhóm giải pháp và hiệu chỉnh các quy chế 

quản lý quy hoạch tại KĐT Tây Bắc cho phù hợp với từng giai đoạn. 

Góp phần cho chính quyền địa phương người dân đô thị, nhà đầu tư 

định hướng phát triển đầu tư theo chính sách của tỉnh.  

PHẦN II. PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH KHU 

ĐÔ THỊ TÂY BẮC, THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI VÀ NHỮNG 

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.  Khái niệm chung 

1.1.1.  Quản lý quy hoạch đô thị 

Quản lý đô thị là một quá trình hoạt động để đi đến mục tiêu đảm bảo 

cho đô thị phát triển ổn định bền vững, đảm bảo hài hòa các lợi ích 

quốc gia, cộng đồng và cá nhân trước mắt và lâu dài.  

1.1.2.  Quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 

Quy hoạch xây dựng đô thị là việc tổ chức không gian kiến trúc và bố 
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trí công trình trên một khu vực lãnh thổ trong từng thời kỳ.  

1.2.  Tổng quan về thị xã Đồng Xoài và khu đô thị Tây Bắc 

1.2.1.  Sơ lược về thị xã Đồng Xoài 

Vị trí địa lý như sau: Từ 11031’25’’ đến 11033’36’’ Vĩ độ Bắc, 

Từ 106053’36’’ đến 106055’31’’ Kinh độ Đông. Thị xã có nhiều tiềm 

năng phát triển kinh tế.  

1.2.2.  Sơ lược về khu đô thị Tây Bắc  

Là một trong bốn khu đô thị có diện tích dân số và mật độ xây dựng 

lớn nhất với nhiều công trình hành chính thương mại, dịch vụ. 

1.3.  Hiện trạng khu đô thị Tây Bắc 

1.3.1.  Vị trí địa lý  

Khu đô thị Tây Bắc có với diện tích quy hoạch 7745,78 ha 

1.3.2.  Hiện trạng quy hoạch xây dựng  

không gian kiến trúc của khu vực tập trung ở khu vực dọc Quốc lộ 14 

và ĐT 741. 

1.3.3.  Hiện trạng kiến trúc cảnh quan 

Khu vực tập trung dân cư đông dân cư, vì vị trí đất bằng phẳng và có 

nhiều công trình hành chính thương mại tập trung.  

1.3.4.  Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật đô thị 

Giao thông phường tương đối hoàn chỉnh, lưới điện đã phủ kín 100% 

1.4.  Hiện trạng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng 

1.4.1.  Hiện trạng công tác quy hoạch  

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung được duyệt còn 

thấp. Hiện trạng công tác quản lý kiến trúc cảnh quan  

1.4.2.  Những bất cập trong quy hoạch và quản lý quy hoạch khu 

đô thị Tây Bắc 

Thiếu sự đồng bộ thống nhất giữa quản lý, tư vấn quy hoạch, 
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kiến trúc, xây dựng trong quá trình quản lý quy hoạch và kiểm soát.  

1.5.  Kết luận 

Qua những đánh giá và phân tích nêu trên cho thấy các địa bàn khu đô 

thị Tây Bắc trong thị xã Đồng Xoài chưa tiến hành quy hoạch chi tiết, 

đã vậy tiến độ xây dựng cũng triển khai khá chậm.Kiến trúc cảnh quan 

ở khu đô thị Tây Bắc có vai trò quan trọng trong cảnh quan kiến trúc 

cảnh quan thị xã. Kiến trúc cảnh quan góp phần hình thành nên một 

bản sắc riêng cho một đô thị miền núi.Do đó việc nghiên cứu để đề 

xuất định hướng phân khu quản lý quy hoạch xây dựng, đề xuất các 

giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan, các quy chế quản lý kiến trúc 

cảnh quan nhằm làm cơ sở cho công tác cải thiện môi trường sinh thái, 

khai thác triệt để tiềm năng của khu đô thị Tây Bắc. 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG QUẢN LÝ QUY 

HOẠCH KHU ĐÔ THỊ TÂY BẮC – THỊ XÃ ĐỒNG 

XOÀI 

2.1.  Cơ sở nghiên cứu về lý luận 

2.1.1.  Lý thuyết về quy hoạch xây dựng 

Quy hoạch xây dựng đô thị còn có nhiệm vụ tạo dựng bộ mặt kiến trúc 

đặc trưng, cảnh quan và môi trường đô thị.  

2.1.1.1. Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng 

Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị chủ yếu là phân bố sử dụng đất và 

mạng lưới giao thông, kỹ thuật hạ tầng.  

Quản lý quy hoạch đô thị là lĩnh vực quan trọng nhất trong công tác. 

2.1.1.2. Quản lý quy hoạch xây dựng 

Quản lý quy hoạch xây dựng có một nội dung là công tác quản lý trật 

tự đô thị nhằm thực hiện tiêu chí đô thị “được quản lý tốt” 

2.1.1.3. Lý thuyết về thiết kế đô thị 



6 

 

Thiết kế đô thị tạo ra sự tổng hòa của nghệ thuật tổ chức đô thị, 

không gian và bố cục cây xanh, cảnh quan, màu sắc vật liệu. 

2.1.2.  Quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan, quản lý kiến trúc cảnh 

quan có sự tham gia của cộng đồng 

2.1.2.1. Quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan 

Việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị phải tuân thủ theo 

quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy 

hoạch, kiến trúc đô thị.  

2.1.2.2. Nội dung lý thuyết về quản lý kiến trúc cảnh quan có sự 

tham gia của cộng đồng 

Có những nghiên cứu về cuộc sống của người dân tại nơi tái định cư 

để đánh giá hiệu quả của dự án và đúc kết kinh nghiệm. 

2.1.3.  Nội dung các lý luận về tổ chức hệ thống công viên cây xanh 

– mặt nước trong đô thị 

Vai trò của yếu tố không gian xanh trong đô thị đã được đề cập đến 

ngay từ các lý luận ban đầu của việc đề xuất tổ chức không gian đô thị.  

2.1.3.1. Quan điểm hệ thống xã hội – hệ sinh thái cây xanh đô thị 

Bản chất của xã hội và sinh thái tự nhiên của rừng cây xanh đô thị là 

một hệ thống. 

2.1.3.2. Quan điểm cây xanh đô thị là nguồn tài nguyên dùng 

chung 

Nhận ra tính bền vững từ giá trị cây xanh đô thị. 

2.1.3.3. Quan điểm quản lý cây xanh đô thị bền vững 

Duy trì cây xanh đô thị là quản lý nguồn tài nguyên. 

2.2.  Cơ sở pháp lý 

2.2.1.  Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam 

2.2.1.1. Quốc hội 
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Luật Đất đai; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường;Luật quy hoạch 

đô thị; 

2.2.1.2. Chính phủ 

Căn cứ Nghị định 38/2010/NĐ-CP; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP 

2.2.1.3. UBND tỉnh 

Quyết định số 2241/QĐ-UBND, QĐ Số: 110/2004/QĐ-UB. 

2.3.  Bài học thực tiễn trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng 

– một số kinh nghiệm công tác quản lý đô thị Trung 

Quốc[1] 

2.3.1.  Công tác Quy hoạch đô thị 

Áp dụng đa dạng mô hình quản lý, chế độ quản lý. 

2.3.2.  Quy hoạch sinh thái đô thị Trung Quốc 

Nghiên cứu thống nhất, nối tiếp và lồng ghép với Quy hoạch đô thị, 

quy hoạch đất đai Thượng Hải.  

2.3.3.  Công tác Quy hoạch – xây dựng các Dự án trọng điểm 

Nghiên cứu lựa chọn, hoạch định, quy hoạch, xây dựng, các cơ chế 

chính sách tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng. 

2.3.4.   Quy hoạch và bảo vệ các di tích lịch sử  

Bảo vệ khai thác và phát huy giá trị. 

2.3.5.  Quy hoạch xây dựng, phát triển nhà ở đô thị Trung Quốc 

Cải cách về nhà ở đô thị, bằng nhiều hình thức 

2.3.6.  Quy hoạch xây dựng, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 

thị:  

Các chính sách thu hút nguồn vốn, đầu tư  

                                                 
[1] Địa điểm học viên tham quan trong học phần Tham quan và 

Phương pháp thực hiện luận văn – Học phần Thạc sĩ Quản lý đô thị 

& công trình – Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 
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2.3.7.  Các lĩnh vực hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý đô thị 

Coi việc phát triển khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, tin học… 

2.4.  Kết luận chương 2 

Các công cụ quản lý bao gồm hệ thống pháp luật, hệ thống bộ 

máy chính quyền, nhân lực, cơ sở vật chất và công nghệ quản lý. [2] 

Bài học kinh nghiệm quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị và QLKTCQ 

là cơ sở hỗ trợ, hoạch định những chính sách quản lý nhanh, tiết kiệm 

thời gian thử nghiệm. Tuy vậy, các nhà quản lý cần có những quan 

điểm đúng đắn, vận dụng sáng tạo, khai thác các yếu tố tự nhiên hợp 

lý, tổ chức các không gian kiến trúc nhân tạo hài hòa, nghiên cứu xã 

hội học để áp dụng một cách phù hợp với điều kiện cụ thể của địa 

phương, đảm bảo phát triển, bền vững.  

Sau khi tìm hiểu về các văn bản pháp lý hiện hành, nắm được 

các chủ trương chung của Nhà nước nói chung và của tỉnh Bình Phước 

nói riêng, Thị xã Đồng Xoài cần lựa chọn hướng quản lý cho phù hợp 

với địa phương, đặc biệt trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ hiện nay. 

Để tránh vấn đề ngày càng một khó giải quyết hơn, địa phương cần 

nhanh chóng hơn trong việc tìm ra quy trình quản lý đô thị nói chung 

và tình hình quy hoạch xây dựng tại khu đô thị Tây Bắc nói riêng. Để 

tìm ra quy trình quản lý hiệu quả thì việc học hỏi kinh nghiệm của các 

địa phương, quốc gia khác là việc cần thiết, nhằm đưa ra được các bài 

học cần học hỏi, những thách thức cần đề phòng. Kết quả cuối cùng là 

đạt được mục tiêu ban đầu mà luận văn này nêu ra.

                                                 
[2] Võ Kim Cương – Chính sách đô thị, tầm nhìn bao quát và hệ thống của 

nhà quản lý đô thị, NXB XD, Hà Nội, 2017 
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH TẠI KHU 

ĐÔ THỊ TÂY BẮC – THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI 

3.1.  Quan điểm và nguyên tác quản lý quy hoạch xây dựng 

3.1.1.  Quan điểm quản lý quy hoạch xây dựng 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn, quy phạm, các chính sách và cơ chế có liên quan; 

- Tăng cường sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân cư; 

- Ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lỷ quy hoạch xây 

dựng. 

3.1.2.  Nguyên tắc quản lý quy hoạch xây dựng 

- Nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền; 

- Coi trọng vai trò và sự tham gia cộng đồng trong quá trình quản 

lý quy hoạch xây dựng. 

3.2.  Đề xuất giải pháp nâng cao công tác lập, thẩm định, phê duyệt 

quy hoạch xây dựng tại phường Tân Phú 

3.2.1.  Lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng 

3.2.1.1. Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến 

a. Trình tự thực hiện: 

Chủ đầu tư nộp hồ sơ; lệ phí và nhận kết quả cấp giấy phép xây dựng 

công trình tại Sở Xây dựng 

b. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Sở Xây dựng 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá 

nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo mẫu kèm theo bản sao có chứng 

thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.  

c2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  
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e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư                                                                 

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Sở Xây dựng 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép xây dựng 

kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng.  

h. Lệ phí: 100.000 đồng (Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh). 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình 

không theo tuyến;  

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế . 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

 Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư. 

3.2.1.2. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị 

Công trình đường bộ, đường sắt, đường dây tải điện, đường cáp viễn 

thông, đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước, các công trình 

khác. 

a. Trình tự thực hiện:  

Chủ đầu tư nộp hồ sơ; lệ phí và nhận kết quả cấp giấy phép xây 

dựng công trình tại Sở Xây dựng. 

b. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Sở Xây dựng 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

c1) Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo 

an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây 

chen có tầng hầm;  

 c2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư                                                                 

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Sở Xây dựng 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép xây dựng, 

kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng. 

phí: 100.000 đồng (Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 

28/12/2012 của UBND tỉnh). 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình 

theo tuyến trong đô thị ;  

- Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế . 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư. 

3.3.  Đề xuất giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng tại khu đô thị 

Tây Bắc 

3.3.1.  Đề xuất giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng 

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy 

hoạch đô thị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

3.3.2.  Nội dung công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại khu đô 

thị Tây Bắc 

Quản lý theo quy hoạch, quản lý theo giấy phéo xây dựng, xử phạt vi 

phạm hành chính trong xây dựng và xử lý vi phạm trật tư xây dựng. 

3.3.2.1. Quản lý việc xây dựng theo quy hoạch 

Đảm bảo các có sự liên kết giữa các cấp chính quyền với người dân để 

đảm bảo các thông tin luôn được cập nhật thường xuyên.  
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3.3.2.2. Công bố quy hoạch xây dựng 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc 

3.3.2.3. Hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng 

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

3.3.2.4. Cắm mốc giới ngoài thực địa 

Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày làm việc. 

3.3.2.5. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 

Ủy ban nhân dân Thị xã Đồng Xoài có trách nhiệm tổ chức việc tiếp 

nhận, xử lý và cung cấp các thông tin khi có yêu cầu. 

3.3.2.6. Xử lý các hành vi vi phạm Pháp luật về Quy hoạch xây 

dựng 

Xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

3.3.2.7. Quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng 

Các công trình được miễn giấy phép xây dựng; Thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng; Yêu cầu đối với công tác cấp giấy phép. 

3.3.2.8. Trình tự xử phạt vi phạm hành chính 

a.  Lập biên bản vi phạm hành chính 

b. Thời hạn ra quyết định xử phạt 

c. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

d. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

3.3.2.9. Khiếu nại, tố cáo 

Thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

3.3.2.10. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm. 

3.3.2.11. Các hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng 

Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tổ chức thi công xây dựng công trình 

sai nội dung giấy phép được cấp có thẩm quyền cấp.  

3.3.3.  Xử lý vi phạm trật tự xây dựng 
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3.3.3.1. Các loại công trình vi phạm trật tự xây dựng 

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

xây dựng mà không có Giấy phép xây dựng. 

3.3.3.2. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng 

a. Thẩm quyền của Thanh tra viên, cán bộ quản lý xây dựng 3 

phường 

b.Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 3 phường 

c.Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thị xã 

d. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

e. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị của Trưởng 

phòng quản lý đô thị giúp Ủy ban nhân dân Thị xã quản lý xây dựng 

f. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Chánh thanh 

tra Sở Xây dựng 

3.3.3.3. Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm trật tự xây dựng 

a. Lập biên bản ngừng thi công xây dựng 

b. Đình chỉ thi công xây dựng 

c. Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm 

3.3.3.4. Phương án phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng 

Việc phá dỡ công trình phải có phương án nhằm bảo đảm an 

toàn trong quá trình phá dỡ. Đối với những công trình xây dựng yêu 

cầu phải phê duyệt phương án phá dỡ thì phương án phá dỡ phải do 

chủ đầu tư lập; trường hợp không đủ điều kiện lập phương án phá dỡ, 

chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực để lập 
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Trường hợp bị cưỡng chế phá dỡ thì người có thẩm quyền ban 

hành quyết định cưỡng chế phá dỡ chỉ định tổ chức tư vấn lập phương 

án phá dỡ, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí lập phương án phá dỡ. 

  Nội dung phương án phá dỡ: Phương án phá dỡ phải thể hiện 

các biện pháp, quy trình phá dỡ, các trang thiết bị, máy móc phục vụ 

phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài 

sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; trình tự, tiến độ, kinh phí phá 

dỡ.  

Phương án phá dỡ phải được cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân Thị xã Đồng Xoài phê duyệt trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều này.. 

3.3.3.5. Những trường hợp không phải phê duyệt phương án phá 

dỡ 

Công trình xây dựng tạm; Bộ phận công trình, công trình xây dựng có 

độ cao từ 3m trở xuống so với nền đất; Móng công trình xây dựng là 

móng gạch, đá; móng bê tông độc lập không liên kết với những công 

trình lân cận. 

Tổ chức phá dỡ phải đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp 

luật. Trường hợp không phải lập phương án phá dỡ thì việc phá dỡ phải 

đảm bảo an toàn về người, tài sản và vệ sinh môi trường. 

3.4.  Đề xuất giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng (kiến trúc cảnh 

quan với sự tham gia của cộng đồng) 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những thông tin cần 

thiết, kết hợp với việc nâng cao trình độ hiểu biết về dân chủ của nhân 

dân, để mọi người có thể đóng góp có hiệu quả nhất trong xây dựng và 

thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;  

Đặc biệt là việc triển khai thực hiện các dự án liên quan đến quy 

hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc cảnh quan vì ảnh hướng trực tiếp, 
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gián tiếp đến một số ít cũng như đại bộ phận người dân. 

Tuyên truyền qua các kênh thông tin để người dân biết được 

những thông tin về quy hoạch, các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị và 

có những đóng góp hữu ích và giám sát những sai phạm trong thực thi 

quy hoạch cảnh quan ven sông. 

3.5.  Đề xuất giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng (hệ thống cây 

xanh – mặt nước với sự tham gia của cộng đồng) 

Đối với chính quyền địa phương 

Đô thị Đồng Xoài nên triển khai chính sách đẩy mạnh công tác 

quản lý và sử dụng đất nông nghiệp và đất công trên địa bàn đô thị, 

bao gồm  

1) báo cáo tình hình sử dụng đất nông nghiệp và đất công  

2) đề xuất sử dụng quỹ đất trên. Để bổ xung cho điều đó, chính 

quyền đô thị nên kiểm kê các công viên, vườn hoa/sân chơi, cây xanh 

đường phố, hệ thống mặt nước .  

Các hoạt động nói trên nên được thực hiện có sự tham gia của 

người dân và kết quả của nó nên được công bố trong từng phường để 

người dân đóng góp ý kiến, bởi vì họ biết rõ đất công đã và đang được 

sử dụng cũng như nên được sử dụng như thế nào.  

Bên cảnh đó, cần có một cơ chế phối hợp tốt hơn giữa các cơ 

quan 

quy hoạch đô thị, cơ quan quản lý đất đai và các ngành khác, trong đó 

nhu cầu sử dụng đất công có thể được xem xét một cách toàn diện hơn. 

Thiết lập một hệ thống quản lý thông tin thống nhất của thành 

phố để quy hoạch và quản lý đô thị tốt hơn 

Một hệ thống quản lý thông tin dùng chung phục vụ công tác 

quy hoạch và quản lý đô thị cần được thành lập ở cấp thành phố.  

Hệ thống thông tin này cần chứa các thông tin toàn diện, đa 
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ngành, trong đó có cả thông tin về công viên, vườn hoa và sân chơi, 

cây xanh đường phố, ao hồ, sông rạch và trở thành nguồn thông tin 

chính thức duy nhất cho mọi đối tượng dùng chung.  

Hệ thống này nên được quản lý bởi một cơ quan nhà nước, nó 

sẽ thu thập và xử lý thông tin một cách có phối hợp và thống nhất, lưu 

giữ, cập nhật thường xuyên và cung cấp thông tin cho các cơ quan và 

cá nhân như một dịch vụ công, mà để có được thông tin, một số đối 

tượng phải trả tiền.  

Tất cả các cơ quan chính quyền đểu phải sử dụng nguồn thông 

tin này để đảm bảo có cách hiểu giống nhau về các dữ liệu. Nhiệm vụ 

này có thể được giao cho phòng quản lý đô thị để có thể áp dụng một 

phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị tích hợp hơn. 

Các bên liên quan khác 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các cơ quan dân cử ở 

cấp phường nên tích cực hơn trong giám sát chính sách, tổ chức giám 

sát cộng đồng và dẫn dắt các hoạt động cộng đồng. Họ cần làm việc 

nhiều hơn với người dân để tìm hiểu nhu cầu của họ và dẫn dắt các 

cuộc thảo luận với chính quyền về bảo tồn đất công cho các không gian 

công cộng và huy động các nguồn lực để xây dựng/cải thiện/duy 

trì/quản lý hệ thống không gian công viên cây xanh – mặt nước. 

Các chuyên gia và các hiệp hội nghề nghiệp có thể gây ảnh 

hưởng đến chính sách và phương pháp quy hoạch đô thị thông qua 

mạng lưới nghề nghiệp của họ. Để làm được điều này, họ cần có nhận 

thức tốt hơn về tầm quan trọng của quản lý hệ thống không gian công 

viên cây xanh – mặt nước trong quy hoạch đô thị và cải thiện sự điều 

phối hợp trong mạng lưới của họ để có thể can thiệp vào chính sách 

một cách hiệu quả hơn.  

Chương trình đào tạo quy hoạch đô thị nên bao gồm cả quy 
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hoạch cây xanh ở cấp độ đơn vị nhà ở, và dạy cho các nhà quy hoạch 

đô thị và các kiến trúc sư tương lai quan tâm đến việc quy hoạch và 

thiết kế đô thị có thể tác động đến cuộc sống của người dân như thế 

nào, để làm cho sản phẩm của họ hướng tới người sử dụng hơn. 

Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) có thể tổ chức các chiến dịch 

vận động 1) thúc đẩy các giá trị của quản lý hệ thống không gian công 

viên cây xanh – mặt nước., 2) đề xuất những gì có thể thực hiện để cải 

thiện tình hình, và 3) cung cấp các thông lệ tốt có thể áp dụng.  

Nội dung của nghiên cứu này có thể được sử dụng làm tài liệu 

vận động. NGOs có thể tiến hành một nghiên cứu sâu hơn về vườn 

hoa/sân chơi khu dân cư trong các khu nhà ở  cũ thuộc sở hữu nhà nước 

nhằm đánh giá các chính sách của chính phủ hiện nay nhằm nâng 

cấp/tái phát triển chúng, cũng như dự án thí điểm đang được thực hiện. 

NGOs cũng có thể tiến hành một dự án thí điểm kiểm kê đất công ở 

cấp phường có sự tham gia của người dân.  

Điều này có thể cung cấp một mô hình mới về quản lý đất đai 

minh bạch và cung cấp bằng chứng về lợi ích khi có sự tham gia của 

người dân, cũng như những trở ngại có thể nảy sinh trong quá trình 

này cho các nhà hoạch định chính sách xem xét khi quy hoạch đô thị 

và quy hoạch sử dụng đất trong tương lai. 

Các phương tiện truyền thông đại chúng cần tích cực hơn trong 

việc truyền tải thông tin đa chiều nhằm đóng góp vào việc quản lý hệ 

thống không gian công viên cây xanh – mặt nước.  

Họ cần được xây dựng nhận thức về vấn đề này và được cung 

cấp các thực tiễn tốt, để đến lượt mình, họ thông báo cho công chúng 

và thúc đẩy các cuộc thảo luận của công chúng nhằm gây ảnh hưởng 

tới các chính sách trong tương lai.  

Bên cạnh đó, giới truyền thông cần được xây dựng năng lực để 



18 

 

đưa tin một cách khách quan và có hiểu biết tốt về pháp luật. 

 Khu vực tư nhân thường được coi là chỉ quan tâm đến lợi nhuận. 

Trong thực tế, họ cũng có thể có những đóng góp tốt để xây dựng vườn 

hoa/sân chơi khu dân cư, theo những cách khác nhau, bao gồm cung 

cấp vật liệu đã qua sử dụng hay tài chính. Họ cũng có thể đầu tư trực 

tiếp vào các công viên công cộng trong khi hưởng lợi nhuận gián tiếp 

từ đó. Họ cần được thông tin đầy đủ và có nhận thức tốt hơn về vấn đề 

này. 

3.6.  Kết luận chương 3 

Có một quy hoạch hợp lý không chưa đủ mà đô thị phải được 

quản lý chặt chẽ theo định hướng phát triển chung của đô thị và theo 

xu hướng chung của thế giới với sự tham gia của các cấp chính quyền 

đến những người dân. 

Một thiết kế muốn thành công phải dựa trên bối cảnh do đó 

những thiết kế hệ thống không gian cây xanh – mặt nước của đề tài 

nghiên cứu phải tôn trọng những đặc tính tự nhiên; tôn trọng quá khứ 

vì không có quá khứ ta sẽ không biết ta từ đâu đến và ta sẽ đi về đâu. 

Trong quá trình thiết kế và thực thi các đồ án quy hoạch xây 

dựng cần có sự tham gia của giới chuyên môn, chính quyền địa phương 

và cộng đồng để tăng tính khả thi và hiện thực hóa các đồ án.  

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhằm tạo 

nguồn lực cho công tác quản lý đô thị nói chung, quản lý quy hoạch 

xây dựng tại khu đô thị Tây Bắc nói riêng.  
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PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1.  Kết luận 

Về công tác chỉnh trang đô thị thời gian qua, Thị xã Đồng Xoài 

đã tập trung thực hiện một số dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch 

vụ đô thị, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan tại các tuyến đường chính. 

Đến nay, Thị xã đã đạt hầu hết các tiêu chí theo quy định để công nhận 

thành phố Đồng Xoài vào năm 2018. Tuy nhiên, Thị xã còn nhiều vấn 

đề cần phải tập trung giải quyết như: cải tạo, nâng cấp suối Đồng Tiền, 

suối Tầm Vông; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao 

thông chính như đường Hồ Xuân Hương, đường tránh nội ô thị xã 

Nguyễn Huệ; bê tông hóa các tuyến giao thông trong ngõ hẻm; nâng 

cấp chợ Đồng Xoài và xây dựng các khu công viên… 

Bên cạnh đó, bảo vệ môi trường, giữ gìn, đảm bảo trật tự xây 

dựng đô thị là trách nhiệm của toàn xã hội, từng cá nhân phải nhận 

thức được trách nhiệm và cùng chung tay góp sức, mới có thể tạo ra 

chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đô 

thị nói chung và công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nói riêng, 

tiến tới từng bước nâng cao hiệu quả công tác “Quản lý quy hoạch xây 

dựng khu vực khu đô thị Tây Bắc, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước”. 

2.  Kiến nghị 

Để công tác “Quản lý quy hoạch xây dựng khu vực phường Tân 

Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước” đạt hiệu quả cao hơn, nhóm 

nghiên cứu có một số kiến nghị về giải pháp như sau: 

Giải pháp về tổ chức, quản lý và cơ chế, chính sách Kiện toàn 

hệ thống tổ chức phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng theo 

từ cấp Thị xã đến cấp phường, xã theo Luật Đất đai, Luật Xây dựng, 

Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

10/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây 
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dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu 

xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà 

và công sở và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến lĩnh vực 

xây dựng. Rà soát, quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân từ 

cấp thị xã tới cấp phường, xã; trách nhiệm các cơ quan chuyên môn; 

trách nhiệm của tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 

trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trách nhiệm 

của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý quản lý quy hoạch xây 

dựng. 

 Giải pháp về truyền thông, nâng cao nhận thức và phát triển 

nguồn nhân lực Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung về quản 

lý quy hoạch xây dựng rộng rãi tới các cấp, các ngành, cộng đồng dân 

cư, tổ chức, cá nhân. Tăng cường trao đổi, tham quan, học tập kinh 

nghiệm trong triển khai công tác quản lý chất thải, chú trọng đến tính 

khả thi, sự phù hợp khi triển khai áp dụng cùng mô hình quản lý quy 

hoạch xây dựng giữa các địa phương trong Tỉnh và ngoài Tỉnh. Đào 

tạo và tăng cường nguồn nhân lực biên chế phục vụ cho công tác quản 

lý quy hoạch xây dựng.  

Giải pháp về đầu tư và tài chính Xây dựng chính sách mua sắm 

công để ưu tiên mua sắm các thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Nghiên cứu, áp dụng lộ trình 

điều chỉnh thu phí dịch vụ công nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu về 

bù đắp chi phí quản lý vận hành và đầu tư xây dựng. 

Giải pháp về giám sát, kiểm tra, thanh tra Tăng cường sự phối 

hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch xây dựng 

của thị xã Đồng Xoài và cấp Tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra hoạt động xây dựng để phòng ngừa cũng như kịp thời phát hiện và 

xử lý các vi phạm./. 
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