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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chỉnh trang và phát triển đô 

thị, đây là một trong 7 chương trình đột phá được đề ra tại Đại hội 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020) 

nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, chăm lo và nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân thành phố; Đảng bộ quận Phú Nhuận 

triển khai thực hiện các chỉ tiêu tại Đại hội đại biểu lần thứ XI 

(nhiệm kỳ 2015 – 2020), trong đó chú trọng phát triển các loại hình 

dịch vụ cao cấp, tăng cường công tác quản lý đô thị, huy động mọi 

nguồn lực xã hội, công khai quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng cơ 

sở kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị quận xanh, sạch, đẹp, góp phần 

xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có chất lượng sống 

tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.  

Với vị trí là quận trung tâm, có vai trò là một trong những vị trí cửa 

ngõ với nút giao thông hàng không của Thành phố, Quận Phú Nhuận 

xác định nhiệm vụ chỉnh trang và phát triển đô thị có vai trò quan 

trọng, trong đó có công tác quản lý xây dựng đô thị, quản lý xây 

dựng công trình nhà ở chiếm tỉ trọng lớn, tác động lớn đến mỹ quan 

khu vực và môi trường đô thị trên địa bàn.  

Nhằm tăng cường công tác quản lý xây dựng công trình của người 

dân đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và góp phần xây dựng cảnh 

quan đô thị hài hòa, văn minh, hiện đại, tránh trường hợp người dân 

xây dựng tự phát rồi đến khi Nhà nước triển khai thực hiện quy 

hoạch thì lại phải tháo dỡ công trình gây lãng phí tiền của và công 

sức, cần thiết phải có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà Quản lý đô thị 

đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở và công cụ hữu hiệu để tổ chức thực 
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thi quy hoạch đô thị đã được thông qua, trong đó Giấy phép xây 

dựng là một công đoạn và công cụ kiểm soát.   

Với những yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn và công tác quản lý đô thị, 

việc nghiên cứu cải tiến quy trình cấp Giấy phép Xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh là hết 

sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 

2. Mục tiêu, mục đích nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu các giải pháp cải tiến quy trình cấp Giấy phép Xây dựng 

nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho người dân trong việc xây dựng nhà ở; đảm bảo việc xây dựng 

theo đúng quy hoạch được duyệt; tăng cường hiệu quả công tác quản 

lý đô thị; góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu nhà ở 

người dân.  

2.2. Mục đích nghiên cứu  

Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình cấp Giấy phép Xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Phân tích bối cảnh, lịch sử hình thành và phát triển của địa bàn 

nghiên cứu. Đánh giá thực trạng về quản lý xây dựng của chính 

quyền địa phương.   

- Thu thập các cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở từ các bài học 

thực tiễn; các chính sách của nhà nước có liên quan đến quy trình cấp 

giấy phép xây dựng. 

- Liên hệ với kinh nghiệm về quản lý quy trình cấp giấy phép xây 

dựng của một số tỉnh, thành trong nước. Từ đó, rút ra được bài học 
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trong công tác quản lý quy trình cấp giấy phép xây dựng tại quận 

Phú Nhuận.  

- Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận.  

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

4.1. Đối tượng nghiên cứu:  

- Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận. 

- Các chính sách quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

4.2. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực quy hoạch, xây dựng; Công tác quản lý quy hoạch, 

xây dựng, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị.  

- Không gian nghiên cứu: các khu dân cư hiện hữu trên địa bàn quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Thời gian nghiên cứu: Từ khi Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 trong công tác cấp 

phép xây dựng (năm 2008) đến nay, tầm nhìn đến năm 2030.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp được sử dụng: Phương pháp lịch sử; phương 

pháp phân tích – tổng hợp; phương pháp so sánh. 

6. Cấu trúc Luận văn 

Phần 1. Mở đầu 

Phần 2. Nội dung nghiên cứu 

- Chương 1: Tổng quan về quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận. 

- Chương 2: Cơ sở khoa học trong việc nghiên cứu quy trình cấp 

phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong quận Phú Nhuận. 
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- Chương 3: Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận.  

Phần 3. Kết luận và kiến nghị. 

7. Giải thích thuật ngữ  

 

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CẤP GIẤY 

PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRÊN ĐỊA BÀN 

 QUẬN PHÚ NHUẬN 

1.1. Khái quát về quận Phú Nhuận 

1.1.1. Vị trí địa lý  

Quận Phú Nhuận là một quận nội thành của Thành phố Hồ Chí 

Minh. Quận nằm về hướng Tây Bắc, cách trung tâm thành phố Hồ 

Chí Minh 4,7 km theo đường chim bay, được xem là quận cửa ngõ ra 

vào phía Bắc của khu trung tâm thành phố. Quận có diện tích 5km
2
, 

gồm 15 phường, trong đó, phường 11 là trung tâm của quận; Dân số 

trên địa bàn quận: 175.175 người, mật độ 35.897 người/km
2
. 

1.1.2. Lịch sử phát triển 

Vùng đất Phú Nhuận, được biết, đến ngay từ những ngày đầu khai 

mở đất phương Nam. Năm 1820, nơi đây thuộc huyện Bình 

Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Về sau, là xã thuộc 

huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Dân cư Phú Nhuận là cư dân lâu 

đời của vùng Bến Nghé. Trải qua hơn 300 năm xây dựng và phát 

triển, dân cư Phú Nhuận, đã không ngừng đổi mới về thành phần, số 

lượng, trình độ, kiến thức… 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=ph%E1%BB%A7+T%C3%A2n+B%C3%ACnh&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=tr%E1%BA%A5n+Phi%C3%AAn+An&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng&type=A0
http://mobile.coviet.vn/detail.aspx?key=Gia+%C4%90%E1%BB%8Bnh&type=A0


5 

 

Từ Giai đoạn Quy hoạch phát triển: Quận Phú Nhuận được xác định 

là quận có chức năng dân dụng là chính. Nội dung điều chỉnh quy 

hoạch mới theo hướng giảm mật độ, tăng chiều cao, dành đất phát 

triển hạ tầng xã hội; ưu tiên xây dựng nhà cao tầng, kết hợp chức 

năng ở và các loại hình dịch vụ qua việc kết hợp quy hoạch đồng bộ 

giữa công tác chỉnh trang giải tỏa xây dựng mới và phát triển mạng 

lưới giao thông.  

1.1.3. Đặc điểm địa bàn 

Gồm có 4 cụm dân cư liên phường: 1-2-7; 3-4-5; 10-11-12-13-14; 

8-15-17 và cụm dân cư phường 9. 

1.1.4. Tình hình kinh tế xã hội và định hướng phát triển đô thị:                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.4.1 Về tình hình kinh tế xã hội: 

Cơ cấu kinh tế quận phát triển theo định hướng dịch vụ thương 

mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Định hướng quy hoạch 

của quận là điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm mật độ, tăng 

chiều cao, dự trù quỹ đất phát triển hạ tầng xã hội.  

   1.1.4.2 định hướng phát triển đô thị: 

Định hướng phát triển đô thị văn minh hiện đại, kết hợp hài hòa 

giữa cải tạo cảnh quan, phát triển đô thị với phát triển các ngành 

kinh tế. Trong đó, tập trung đầu tư cho việc cải tạo nâng cấp kết 

cấu hạ tầng đô thị. 

Huy động nguồn lực của các doanh nghiệp và nhân dân trên các 

lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh phương thức đầu tư 

“Nhà nước và nhân dân cùng làm” để mở rộng, nâng cấp các tuyến 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
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đường hẻm, đảm bảo công tác chống ngập, PCCC, trật tự trị an, 

nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. 

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa 

bàn quận Phú Nhuận: 

1.1.5. Nhà xây dựng mới  

1.2.2.1 Có các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép 

xây theo Điều 3, Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017. 

1.2.1.2 Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị gồm: 

- Có giấy tờ hợp pháp về đất đai. 

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt. 

- Đảm bảo thành phần hồ sơ theo Điều 11, Thông tư 15/2015/TT-

BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. 

- Phù hợp quy hoạch lộ giới đường hẻm của thành phố và quận. 

1.1.6. Nhà cải tạo, sửa chữa: 

Hồ sơ xin phép sửa chữa, cải tạo công trình gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình. 

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, 

quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật. 

- Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, 

nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo. 

Ngoài ra, khi xin phép cải tạo sửa chữa, nâng tầng thì chủ đầu tư 

có trách nhiệm cung cấp hồ sơ giám định khả năng chịu lực của công 

trình theo Điều 3, Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 04 

năm 2011 của Bộ Xây dựng. 
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1.1.7. Nhà xây dựng có thời hạn 

Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện 

và chưa có quyết định thu hồi đất. 

Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại 

được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ 

thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ 

(thường là là 5 năm kể từ khi cấp giấy phép xây dựng).  

1.1.8. Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng 

1.1.8.1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng: 

Khi có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung 

dưới đây thì phải điều chỉnh giấy phép xây dựng: Thay đổi hình thức 

kiến trúc mặt ngoài của công trình; vị trí, diện tích xây dựng; quy 

mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng 

đến kết cấu chịu lực chính; 

1.1.8.2. Gia hạn giấy phép xây dựng: 

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây 

dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề 

nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được 

gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. 

1.1.8.3. Cấp lại giấy phép xây dựng: 

Giấy phép xây dựng được cấp lại khi bị rách, nát hoặc bị mất. 

Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao; 

1.2. Thực trạng quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 

trên địa bàn quận Phú Nhuận: 

1.2.1. Tổ chức thực hiện quy hoạch được duyệt: 
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Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã triển khai công bố Đồ án 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh phê duyệt gồm 4 khu dân cư liên phường và 01 khu dân cư 

phường 9. 

 

1.2.2. Kiểm tra, thụ lý hồ sơ, trình ký giấy phép xây dựng: 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      

Sơ đồ 2.1 Quy trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn  

quận Phú Nhuận 

 

Sau khi thụ lý hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị sẽ tiến hành kiểm tra 

thực tế về đối chiếu với pháp lý, nếu đạt yêu cầu thì dự thảo giấy 

phép trình ký. Tuy nhiên, do tính phức tạp trong pháp lý và hiện 

Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ 

Cán bộ kỹ thuật Khảo sát, thụ lý 

hồ sơ 

Trình lãnh đạo 

ký nháy 

Lãnh đạo ký 

thừa ủy quyền 

Chủ tịch ký 

duyệt 

Bộ phận trả hồ sơ 

Đ
ạt
 

P
h

iế
u

 b
áo
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trạng nên cán bộ kỹ thuật phải khảo sát kỹ lưỡng và linh hoạt, cụ thể 

trong đề xuất, tránh giải quyết rập khuôn hoặc sai sót khi giải quyết. 

1.2.3. Thực trạng quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 

1.2.3.1. Trước khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001: 2008 trong công tác cấp giấy phép xây dựng:  

Mỗi năm quận Phú Nhuận cấp khoảng 700-800 GPXD, thời hạn 

là 15 ngày làm việc. Khoảng 50% hồ sơ được giải quyết ngay lần 

đầu (trong đó 60% đúng hạn, 40% bị trễ hạn), 50% hồ sơ còn lại phải 

phát phiếu báo điều chỉnh (trong đó phiếu báo 1 lần 50%, còn lại 

phải phát phiếu báo điều chỉnh 2-3 lần). 

1.2.3.2. Từ khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 

2008 trong công tác cấp giấy phép xây dựng:  

Số lượng giấy phép cấp mỗi năm tăng lên khoảng 1000-1150 

GPXD, thời hạn hẹn trả vẫn là 15 ngày làm việc, hồ sơ được lưu theo 

dõi bằng quy trình quản lý chất lượng ISO, kết quả các bước thực 

hiện được đánh giá thông qua phiếu theo dõi hồ sơ. Số hồ sơ được 

giải quyết trong lần đầu nộp hồ sơ tăng đáng kể, chiếm khoảng 85% 

số hồ sơ tiếp nhận (trong đó 92% đúng hạn), hồ sơ phải phát phiếu 

báo điều chỉnh giảm xuống còn 15% (trong đó phiếu báo 1 lần chiếm 

tỷ lệ 67%). 

1.2.4. Quản lý hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội: 

Phải tuân thủ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 

(quy hoạch phân khu) đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt). Thời hạn quy hoạch: đến năm 2020.  

Trong công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô 

thị thì quy hoạch là yếu tố ảnh hưởng hàng đầu, nếu thực hiện tốt 

công tác quy hoạch và vận dụng linh hoạt quy hoạch sẽ góp phần đáp 
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ứng tốt nhu cầu nhà ở cho người dân trong khuôn khổ quy định về 

cấp phép xây dựng và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 

1.2.5. Sự tham gia cộng đồng trong quản lý xây dựng nhà ở: 

Người dân có quyền tham gia vào việc ra quyết định vì kết quả 

của các quyết định trong cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của 

chính họ. Sự tham gia của cộng đồng giúp dự án thu được những kết 

quả tốt hơn vì chính người dân biết rõ nhất nhu cầu, khả năng của họ 

và Nhà nước cũng có thể huy động thêm các nguồn lực của cộng 

đồng để đáp ứng trở lại các nhu cầu từ cộng đồng, giảm áp lực đầu tư 

từ ngân sách. 

1.3. Công tác quản lý trật tự xây dựng nhà ở trên địa bàn quận 

Phú Nhuận 

1.3.1. Công tác thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng, phát 

hiện vi phạm và đề xuất xử lý:Thực hiện theo 4 bước: 

 

Sơ đồ 1.9 Công tác chuẩn bị 

tiến hành kiểm tra công trình 

xây dựng 
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1.3.2. Nghiệm thu công trình hoàn thành, kết biên bản: 

 

 

1.4. Lĩnh vực nghiên cứu và các lĩnh vực có liên quan 

1.4.1. Lĩnh vực nghiên cứu chính là Quản lý quy hoạch xây dựng 

Quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng là hai công tác liên quan, 

bổ sung mật thiết cho nhau. Các đồ án thiết kế quy hoạch định hướng 

được phê duyệt thì công tác cấp giấy phép xây dựng là một công 

đoạn và là công cụ kiểm soát việc thực thi đồ án quy hoạch  

Có ba loại quy hoạch gồm: Quy hoạch chung, Quy hoạch phân 

khu và Quy hoạch chi tiết. Cả ba loại quy hoạch trên đều có ảnh 

hưởng lớn đến công tác cấp GPXD nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận 

Phú Nhuận. 

1.4.2. Lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng:  

Là nhiệm vụ được phân công cho Đội Thanh tra địa bàn quận 

(trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng) để thực hiện kiểm tra, giám sát 

việc xây dựng của các chủ đầu tư. 

Sơ đồ 1.10 Các bước thực hiện thủ tục Hoàn công công trình sau khi xây dựng 
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Phương châm xử lý: công trình xây dựng vi phạm phải được phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để; đảm bảo công khai, minh 

bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật. 

1.4.3. Cải cách hành chính trong cấp phép xây dựng: 

Thực hiện Chương trình đột phá về cải cách hành chính trên địa 

bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016-2020, xác định 8 mục tiêu, 

trong đó có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và giải quyết 

hồ sơ đúng hạn. Kết quả thực hiện phản ánh trong lĩnh vực cấp 

GPXD, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong công tác cấp GPXD đã giảm đáng 

kể, mức độ hài lòng người dân tăng lên. 

1.5. Những vấn đề nghiên cứu chính: 

1.5.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công 

tác cấp giấy phép xây dựng. 

1.5.2. Tính chất địa bàn khu vực:  
Mỗi địa bàn, khu vực có những đặc điểm khác nhau, đòi hỏi phải 

có tính linh hoạt trong việc áp dụng các quy định vào công tác cấp 

giấy phép xây dựng cho từng khu vực, địa bàn. 

1.5.3. Năng lực đội ngũ quản lý, đội ngũ cán bộ: 
Chất lượng đội ngũ quản lý và nguồn nhân lực thuộc ngành là 

nhân tố mang tính quyết định thành công trong công tác cải tiến quy 

trình cấp Giấy phép Xây dựng, vì họ là những người hiện thực hóa 

những chủ trương, đường lối, định hướng của pháp luật và Nhà 

nước, vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, đồng thời rút tỉa được 

những mặt còn hạn chế, vướng mắc để khắc phục kịp thời. 

1.6. Kết luận chương 1 
Từ khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 

trong công tác cấp giấy phép xây dựng (năm 2008), số lượng hồ sơ 

trễ hẹn với dân đã giảm đáng kể so với trước, mức độ hài lòng của 

người dân cũng được tăng lên. Tuy nhiên, ở khâu giải quyết hồ sơ 

hầu như đến 90% là trễ công đoạn (theo phiếu theo dõi hồ sơ của 
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chương trình quản lý chất lượng ISO). Tình trạng phát phiếu báo để 

yêu cầu bổ túc hồ sơ hoặc chỉnh sửa bản vẽ vẫn còn nhiều. 

 

CHƯƠNG 2: CÁC CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC VỀ CÔNG 

TÁC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 

PHÚ NHUẬN 

2.1. Cơ sở pháp lý 

- Các nội dung quy định theo Khoản 1, Điều 89, Luật Xây dựng 

năm 2014: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 

của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 

15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, Quyết định số 26/2017/QĐ-

UBND ngày 20/6/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy 

định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn TPHCM và 

một số Quyết định, Chương trình do Ủy ban nhân dân quận Phú 

Nhuận ban hành. 

2.2. Cơ sở lý luận:  

2.2.1 Khái niệm: Công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 

hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước (Ủy ban nhân dân quận, 

huyện) xác nhận cho chủ sở hữu nhà được phép xây dựng theo quy 

mô, phạm vi được quy định bằng loại giấy chứng nhận đó là  Giấy 

phép xây dựng. 

2.2.2 Nội dung quy trình cấp GPXD nhà ở riêng lẻ:  

- Tiếp nhận hồ sơ (tại bộ phận nhận hồ sơ hoặc cổng thông tin điện 

tử UBND quận Phú Nhuận) 

- Luân chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý đô thị 

- Cán bộ thụ lý tiếp nhận, tiến hành thực địa, thụ lý hồ sơ 

- Cán bộ kỹ thuật trình ký kết quả (trình GPXD hoặc phiếu báo) 
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- Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị kiểm tra (nếu hồ sơ đạt thì ký tắt 

vào dự thảo GPXD, nếu lập phiếu báo thì Lãnh đạo Phòng ký thừa 

ủy quyền). 

- Chuyển hồ sơ đề xuất cấp GPXD trình lãnh đạo UBND quận Phú 

Nhuận. 

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân ký duyệt GPXD.  

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho chủ đầu tư. 

2.2.3 Ý nghĩa quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 
- Ban hành quy định về quy trình giúp người dân nắm được các bước 

thực hiện của cơ quan thực hiện giải quyết hồ sơ mình như thế nào 

và mình cần phải bắt đầu tiến hành từ đâu. 

- Gíúp công tác giải quyết hồ sơ có trình tự, có hệ thống. 

- Là cơ sở để các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và 

nhân dân giám sát việc thực hiện giải quyết hồ sơ của đơn vị được 

phân quyền.  

2.3. Cơ sở thực tiễn: 

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn công tác cấp GPXD trên địa bàn 

quận Bình Thạnh và quận 8, đối chiếu với quy trình và kết quả thực 

hiện tại quận Phú Nhuận để rút ra bài học thực tiễn sau: Cần tuân thủ 

đúng các quy định hướng dẫn nhưng phải có sự áp dụng linh hoạt 

vào tình hình thực tế ở địa phương, không cứng nhắc. Nếu thực hiện 

khéo léo công tác cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thể đồng thời 

thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn mà tiết kiệm được ngân sách 

Nhà nước đáng kể. Thủ tục hành chính nên tinh gọn, thành phần hồ 

sơ không rườm rà để giảm thiểu thời gian, công sức cho người dân. 

Chủ động xin ý kiến cấp trên đối với những trường hợp vượt mức 

thẩm quyền nhưng có ý nghĩa mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư 

và góp phần phát triển đô thị khu vực. Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin vào công tác quản lý đô thị, cấp GPXD.           
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2.4. Kết luận chương 2. 

Công tác cấp giấy phép xây dựng có ý nghĩa vô cùng quan trọng 

trong việc phát triển đô thị, giúp đô thị phát triển một cách có trật tự, 

tuân theo quy hoạch, đảm bảo an toàn cho con người và sự phát triển 

đồng bộ của các hệ thống hạ tầng khác.   

Cần có những văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện cho các địa 

bàn có tính chất, đặc điểm khác nhau. 

Cơ chế, chính sách nên nghiên cứu theo hướng mở thoáng tạo điều 

kiện cho người dân được xây dựng, quy chuẩn cần thêm các yếu tố 

tăng tầng cao. 

Đẩy mạnh việc áp dụng dịch vụ công trong nền quản lý hành chính 

quận, áp dụng cấp phép xây dựng trực tuyến. 

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH – ĐÈ XUẤT 

3.1. Phân tích cơ sở pháp lý 

3.1.1.  Quy định chung:  

Phân tích các Quy định của Luật Xây dựngsố 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 

của Chính phủ: quy định về nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng, 

phân loại, trình tự đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt dự án và hình 

thức tổ chức quản lý thực hiện dự án; Thông tư số 15/2016/TT-BXD 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy 

phép xây dựng; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. 

3.1.2 Quy định trên địa bàn TPHCM và địa phương: 

Phân tích các nội dung của Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 

19/01/2017 của UBND quận Phú Nhuận về ban hành Kế hoạch thực 
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hiện Chương trình CCHC trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 

2016 – 2020 và các văn bản có liên quan: 

Mục tiêu quận đề ra là triển khai dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ 

đúng hạn trên 90%, cập nhật, công bố công khai 100% thủ tục hành 

chính; Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả  công tác chỉ đạo, 

điều hành trong hoạt động CCHC các cấp; hoàn thành các yêu cầu 

công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 

chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 và Quyết định 

số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 của UBND TPHCM về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của UBND TPHCM: Đây là các 

văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò kim chỉ nam để cấp GPXD 

nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận. Quyết định quy định, 

hướng dẫn cụ thể diện tích và kích thước lô đất được xây dựng (tại 

Điều 6), quy định về mật độ xây dựng (Điều 7), số tầng cao nhà liên 

kế, khoảng lùi (Điều 8), và các điều khác quy định về số lửng, mái 

che thang, tầng hầm, độ vươn ban công… 

3.2 Phân tích Cơ sở lý luận: 

Công tác cấp phép xây dựng có sự tiến bộ, đạt được nhiều kết quả 

hơn trước, phần lớn là nhờ vào sự cải tiến của quy trình, thủ tục cấp 

phép xây dựng.  

Hiện nay, quận đang thực hiện chương trình cấp giấy phép xây dựng 

trực tuyến, áp dụng từ quý II năm 2017, cán bộ thực hiện còn nhiều 

lúng túng. Phần mềm ứng dụng để xử lý thông tin, số liệu để xuất 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=135/2007/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=31&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=135/2007/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=31&lan=1
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giấy phép xây dựng có nhiều điểm chưa chuẩn, cần tiếp tục cập nhật, 

bổ sung, chuẩn hóa. 

3.3. Phân tích thực trạng quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận: 

3.3.1 Trước khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO: 

Người dân có nhu cầu liên hệ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

tại Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, hồ sơ được luân chuyển về bộ 

phận thụ lý là Phòng Quản lý đô thị.  

Cán bộ phụ trách kiểm tra thực tế công trình, đối chiếu với hồ sơ 

pháp lý rồi trình kết quả. Tuy nhiên, kết quả trả hồ sơ thường trễ so 

với lịch hẹn, do không có chương trình quản lý để khống chế thời 

gian trả kết quả nên cán bộ phụ trách còn lơ là, chậm trễ trong khâu 

thụ lý, một hồ sơ thường phát phiếu báo nhiều lần do yêu cầu bổ túc 

thêm những hồ sơ cần thiết hoặc yêu cầu chỉnh sửa bản vẽ. 

3.3.2 Từ khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO: 

Thủ tục và thành phần hồ sơ xin phép từ khi áp dụng chương trình 

quản lý chất lượng ISO được tinh gọn hơn, thời gian giải quyết hồ sơ 

là 15 ngày làm việc, trong phiếu luân chuyển hồ sơ có quy định rõ 

thời gian giải quyết cho từng bộ phận, khi cán bộ phụ trách luân 

chuyển hồ sơ cho bộ phận khác đều có ký, ghi rõ thời gian bàn giao, 

nên dễ dàng kiểm soát được trách nhiệm của từng công đoạn. Vì thế, 

tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn với dân trong lĩnh vực cấp giấy 

phép xây dựng đã giảm đáng kể (55% trễ hạn trước năm 2008, nay 

giảm chỉ còn 20%). 
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3.3.3 Phân tích hiện trạng địa bàn: 

Phân tích ảnh hưởng của yếu tố địa bàn đến hiệu quả công tác CPXD 

và cấp độ cải tiến quy trình cấp giấy phép xây dựng trên từng cụm 

dân cư phường/liên phường. 

3.4. Tổng hợp các yếu tố cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận, cơ sở hiện 

trạng, những tồn tại, hạn chế trong quy trình và công tác cấp 

giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú Nhuận 

theo hướng nhận định nguyên nhân và hệ quả 

Hệ thống Văn bản quy pháp luật quy định trong lĩnh vực xây dựng 

chưa hạn chế, không bao quát tất cả các vấn đề thực tiễn, một số văn 

bản còn chung chung, chưa áp dụng được cho từng địa bàn cụ thể. 

Quận Phú Nhuận đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 

nhưng chưa đẩy mạnh và chuyên sâu trong áp dụng cấp giấy phép 

xây dựng nhà ở trực tuyến. Việc thực hiện quy hoạch còn chậm, gây 

khó khăn trong công tác cấp giấy phép xây dựng. Nhu cầu chủ đầu tư 

đa dạng trong khi Văn bản hướng dẫn chưa mang tính cụ thể nên khi 

triển khai thực hiện còn lúng túng, bất cập. Trình độ nghiệp vụ của 

đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế, đa số trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm 

hoặc chưa được cập nhật những kỹ thuật, công nghệ mới. 

 

PHẦN 3: KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trong quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị, việc xây dựng nhà ở 

có trật tự, có quy luật, tuân theo quy hoạch là rất quan trọng, để quản 

lý được những hoạt động xây dựng của người dân, cần có công cụ 

quản lý hiệu quả đó là giấy phép xây dựng. 
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Việc nghiên cứu “Gải pháp cải tiến quy trình cấp giấy phép xây dựng 

nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh” để từ đó mang lại hiệu quả cao trong công tác cấp giấy phép 

xây dựng cho người dân, đảm bảo việc xây dựng theo đúng quy 

hoạch được duyệt; giúp công tác quản lý đô thị được tốt và hiệu quả 

hơn; góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu nhà ở 

người dân. Để đạt được mục tiêu này, luận văn đã thực hiện nghiên 

cứu các nội dung như sau: 

- Chương I: Tổng quan về quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trên địa bàn quận Phú nhuận. Trong đó, cốt lõi là nội dung 

1.3, giúp Luận văn có cái nhìn khái quát về thực trạng quy trình cấp 

giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú nhuận. 

- Chương II: Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung: Các cơ sở 

khoa học lý luận về quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, 

các văn bản pháp luật của Nhà nước và địa phương, các bài học kinh 

nghiệm cấp giấy phép xây dựng, từ đó hiểu rõ được vấn đề và cơ sở 

để giải quyết vấn đề. 

- Chương III: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp các yếu tố cơ sở pháp 

lý, cơ sở lý luận, cơ sở hiện trạng, những mặc tồn tại, hạn chế trong 

quy trình và công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa 

bàn quận Phú Nhuận, Luận văn đã tìm ra những giải pháp cải tiến 

quy trình cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận Phú 

Nhuận. 

2.  Kiến nghị: 

Các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương cần nghiên cứu 

hệ thống văn bản pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể để cơ quan địa 

phương áp dụng phù hợp với tình hình thực tế. 
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Chính quyền các cấp nên nghiên cứu các văn bản thực hiên vừa có 

biện pháp chế tài nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân trong ciệc 

xây dựng nhà, chỉnh trang đô thị trên cơ sở cấp phép xây dựng nhưng 

qua đó phải kết hợp lùi theo quy hoạch, góp phần từng bước chỉnh 

trang đô thị.  Nhà nước cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch. 

Nâng cao đầu tư phần mềm, đào tạo đội ngũ cán bộ ứng dụng công 

nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nói riêng và lĩnh vực 

cấp phép xây dựng nói riêng./. 

 


