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PPHHẦẦNN  11::  MMỞỞ  ĐĐẦẦUU  
1. Sự cần thiết của đề tài 

Xã Phước Đồng là một xã ngoại thành Thành phố Nha Trang, 

tỉ 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 công 

trình xây dựng sai phép và không phép được hình thành, đặc biệt là ở 

những khu giáp ranh các phường nội thành. Do đó, nhằm kiểm soát 

và cải tạo các công trình xây dựng sai phép và không phép 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 thì cần có những chủ trương, 

chính sách quản lý xây dựng phù hợp.  

Với thực trạng nêu trên của xã Phước Đồng, có lẽ đã hội đủ 

các yếu tố cơ bản để học viên chọn và nghiên cứu đề tài “Quản lý 

vấn đề xây dựng sai phép và không phép của Khu dân cư thuộc 

xã Phước Đồng - thành phố Nha Trang”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nhận dạng và phân loại các hình thức vi phạm xây dựng trên 

địa bàn xã Phước Đồng 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vấn đề xây dựng 

sai phép và không phép trên địa bàn xã Phước Đồng. 

3. Nội dung nghiên cứu 

Tổng quan về quá trình đô thị hóa ở các phường xã vùng ven 

TP.Nha Trang và tình hình đô thị hóa xã Phước Đồng.  
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Đánh giá và phân tích những mặt được và 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. 

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, cơ sở pháp lý 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. 

Phân tích các yếu tố tác động đến sự hình thành, từ đó xác 

định nguyên nhân cơ bản hình thành các vấn đề xây dựng sai phép và 

không phép trên địa bàn xã Phước Đồng.  

Đề xuất giải pháp Quản lý xây dựng vấn đề xây dựng sai phép 

và không phép trên địa bàn xã Phước Đồng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp đánh giá, so sánh, phân tích và tổng hợp được 

sử dụng trong luận văn để đánh giá thực trạng Quản lý xây dựng vấn 

đề xây dựng sai phép và không phép và nghiên cứu những cơ sở 

khoa học liên quan đến công tác quản lý xây dựng. 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: vấn đề xây dựng sai phép và không 

phép trên địa bàn xã Phước Đồng. 

- Phạm vi nghiên cứu: công tác quản lý quy hoạch xây dựng, 

quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn xã Phước 

Đồng.  
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6. Cấu trúc luận văn 

Phần 1: Mở đầu 

Phần 2: Nội dung nghiên cứu 

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

quản lý xây dựng trên địa bàn xã Phước Đồng. 

+ Chương 2: Cở sở khoa học về công tác quản lý xây dựng 

vấn đề xây dựng sai phép và không phép. 

+ Chương 3: Giải pháp quản lý xây dựng vấn đề xây dựng sai 

phép và không phép trên địa bàn xã Phước Đồng. 

Phần 3: Kết luận và kiến nghị 

7. Kết quả nghiên cứu 

- Xác định những nguyên nhân cơ bản hình thành vấn đề xây 

dựng sai phép và không phép trên địa bàn xã Phước Đồng. 

- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm 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. 

8. Giải thích thuật ngữ 

Về mặt pháp lý, các công trình xây dựng sai phép và không 

phép được xem là: 

- Các công trình có quy hoạch nhưng treo, không thực hiện. 

- Các công trình không được quản lý mà người dân phải tự 

giải quyết xây dựng theo nhu cầu của họ. 

- Các công trình không có quy hoạch hoặc có quy hoạch 

nhưng thực hiện không đúng quy hoạch. 
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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 XÃ 

PHƯỚC ĐỒNG 

1.1 Những khái niệm cơ bản: 

1.1.1 "Đô thị hóa" và ''công trình xây dựng sai phép và không 

phép'': 

1.1.1.1 Đô thị hóa 

1.1.1.2 Công trình xây dựng sai phép: 

1.1.1.3 Công trình xây dựng không phép: 

1.1.2 Tình hình đô thị hóa tại xã Phước Đồng: 

1.1.2.1 Vị trí 

1.1.2.2 Dân số  (Bảng 1.4, 1.5 – Phụ lục 1) 

1.1.2.3 Mức sống dân cư 

Về thu nhập (Bảng 1.6, 1.7 – Phụ lục 1). 

Về hộ nghèo (Bảng 1.8 – Phụ lục 1). 

Về nhà ở (Bảng 1.9 - Phụ lục 1). 

1.1.2.4 Sự tồn tại khách quan và vấn đề xây dựng sai phép 

và không phép ở xã Phước Đồng 

Sự tồn tại khách quan vấn đề xây dựng sai phép và không 

phép 

Vấn đề xây dựng sai phép và không phép tại xã Phước 

Đồng(Phụ lục 3) 
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1.1.2.5 Đánh giá chung về xã Phước Đồng 

 Điểm mạnh 

 Điểm yếu 

 Cơ hội 

 Thách thức 

1.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến công tác Quản lý 

xây dựng vấn đề xây dựng sai phép và không phép thuộc xã 

Phước Đồng 

Trong thời gian qua, đã có rất nhiều chuyên gia đầu ngành về 

quy hoạch kiến trúc và nhà quản lý có tâm huyết đề cập đến việc 

thực hiện phương pháp lập quy hoạch bằng phương pháp quy hoạch 

chiến lược, quy hoạch đô thị hợp nhất mà các nước đang phát triển 

đang áp dụng [20] [26].  

Bên cạnh đó, một số cuộc hội thảo về đô thị, quy hoạch và 

quản lý đô thị đã được tổ chức tại Việt Nam. Trong đó, cuộc hội thảo 

quốc tế về “Các xu hướng đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông 

Nam Á” được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh vào tháng 12/2008, các 

vấn đề về xã hội, kinh tế, pháp luật, đô thị, môi trường, quy hoạch, 

kiến trúc… đã được đề cập  
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1.3 Tổng quan vấn đề xây dựng sai phép và không phép trên địa 

bàn xã Phước Đồng 

1.3.1 Các yếu tố tác động đến sự hình thành 

1.3.1.1 Tác động từ điều kiện tự nhiên 

1.3.1.2 Tác động từ điều kiện kinh tế - xã hội 

1.3.1.3 Tác động từ quản lý nhà nước 

1.3.2 Nguyên nhân hình thành 

Hàng năm tốc độ dân số cơ học do di dân là khá lớn. Sự tập 

trung dân cư nhanh và không được kiểm soát, việc đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật không theo kịp cùng với định hướng quy hoạch không rõ ràng 

và sự kiểm soát, quản lý đô thị không hiệu quá của chính quyền đã 

dẫn đến hình thánh vấn để xây dựng không phép vá sai phép trên địa 

bàn xã Phước Đồng 

1.3.3 Sự hình thành và phân bố 

Bên cạnh những khu dân cư mới được hình thành theo chủ 

trương của chính quyền thì xuất phát từ nhu cầu nhả ở của những 

người thu nhập thấp, thiếu ổn định, một số người đã sử dụng đất 

nông nghiệp gần các tuyến đường giao thông có sẵn tự phân lô bán 

lại cho các đối tượng có nhu cầu bức xúc về chỗ ở. Đối tượng này 

thường là những người nhập cư từ các tỉnh vào thành phố để mưu 

sinh với khả năng tài chính nhất định để có thể an cư lạc nghiệp theo 

quan niệm truyền thống. Và hậu quả là sự hình thành vấn đề xây 

dựng sai phép và không phép trong các đô thị. 
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Các công trình xây dựng sai phép và không phép trên địa bàn 

xã Phước Đồng 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, 

tập trung tại một số khu vực đô thị có mật độ dân cư rất cao giáp 

ranh nội thành như: thôn Thành Phát, thôn Phước Hạ … (xem Hình 

3.1) 

1.3.4 Đặc điểm 

1.3.4.1 Hình thành không theo quy hoạch, chủ yếu hình 

thành từ việc xây dựng không phép, trái phép trên đất nông 

nghiệp 

1.3.4.2 Các công trình xây dựng sai phép và không phép 

trên địa bàn xã có chất lượng thấp 

1.3.4.3 Đời sống của người dân tại các công trình xây dựng 

sai phép và không phép có chất lượng thấp 

1.4 Thực trạng quản lý xây dựng trên địa bàn xã Phước Đồng  

1.4.1 Công tác quản lý quy hoạch xây dựng  

Đã có 02 quyết định bao gồm duyệt và điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng đô thị (Quy hoạch phân khu) tỉ lệ 1/2000 với tổng 

diện tích khoảng 530 ha và 06 quyết định bao gồm duyệt và điều 

chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 với 

tổng diện tích 129.61 ha được phê duyệt do UBND xã Phước Đồng 

quản lý (xem hình 1.3) (Phụ lục 2). 

Trên cơ sở các đồ án được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND 

xã đã tiến hành thực hiện công bố quy hoạch theo nội dung và hình 
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thức công bố quy hoạch được quy định tại Quyết định số 

49/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của UBND Thành phố và 

cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định (xem hình 1.4). 

1.4.2 Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị 

UBND Thành phố ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-

UBND ngày 21/12/2014 về quy định hạn mức tối thiểu tách thửa. 

UBND xã Phước Đồng đã tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của xã 

Phước Đồng và được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 

836/QĐ-UBND ngày 07/04/2014.  

1.4.3 Những tồn tại trong công tác quản lý 

Nhìn chung, tính khả thi của đồ án chưa cao,  

Quy hoạch không theo kịp với sự phát triển thực tế .Bên cạnh 

đó, UBND Thành phố chưa có sự chỉ đạo kịp thời  

Những định hướng trong quy hoạch còn nhiều bất cập 

Nội dung phần lớn đồ án được phê duyệt chưa thật bám sát 

nhu cầu phát triển thực tế của xã 

Chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định của các công tác 

lập quy hoạch.  

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

1.4.4.1 Nguyên nhân chủ quan 

Sự phối hợp của các sở ngành trong việc quản lý xây dựng 

chưa chặt chẽ  
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Bộ máy quản lý Nhà nước về công tác quản lý quy hoạch xây 

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

bộ,  

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưa bám sát 

thực tế. Tình trạng tham nhũng, thiên vị, nể nang đối với một số cán 

bộ ở cơ sở còn phổ biến nên việc xử lý vi phạm chưa triệt để. 

Trình độ cán bộ quản lý xây dựng – địa chính ở cơ sở còn yếu 

kém,  

Công tác tuyên truyền tuy có thực hiện nhưng chưa thực sự 

sâu rộng  

1.4.4.2 Nguyên nhân khách quan 

Trách nhiệm của vai trò lãnh đạo của Đảng ủy một số xã, thị 

trấn. 

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

hóa và tốc độ tăng dân số cơ học. 

Luật quy định chưa chặt chẽ, rõ ràng và một số chính sách liên 

quan đến xử lý vi phạm, thủ tục đất đai, xây dựng còn nhiều bất cập. 

Chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, chủ yếu mang tính răn đe dẫn 

đến một bộ phận người dân lẫn cán bộ quản lý xem thường vi phạm. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Xã Phước Đồng là một xã ngoại thành có tốc độ đô thị hóa cao 

và phải đối mặt với những hậu quả nêu trên. 

Tình trạng dân cư tập trung vào các đô thị ngày càng đông đã 

làm gia tăng đột ngột đội quân thất nghiệp khi mà cung chưa theo 
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kịp cầu, tạo nên các Thành phố đông dân, làm cho các đô thị phát 

triển mất cân đối.  

Vì vậy, mặc dù việc thực hiện triển khai công tác quy hoạch 

trêm địa bàn xã đang dần được giải quyết nhưng để công tác quy 

hoạch mang tính khả thi, khắc phục những tồn tại trong công tác 

quản lý xây dựng trên địa bàn xã Phước Đồng lại là một vấn đề nan 

giải đặt ra cho chính quyền xã Phước Đồng. 

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

XÂY DỰNG VẤN ĐỀ XÂY DỰNG SAI PHÉP VÀ KHÔNG 

PHÉP 

2.1 Cơ sở pháp lý (Phụ lục 4). 

2.2 Cơ sở lý luận 

2.2.1 Công tác Quản lý xây dựng đô thị 

2.2.1.1 Khái niệm 

2.2.1.2 Mục tiêu  

2.2.1.3 Quản lý Quy hoạch xây dựng đô thị 

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

đô thị 

a) Lập và ban hành văn bản pháp quy về quản lý quy hoạch 

xây dựng đô thị 

b) Lập và xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị 

c) Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị 

theo quy hoạch được duyệt 
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d) Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống đô thị 

e) Quản lý sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị 

f) Giải quyết tranh chấp, thanh tra và xử lý vi phạm những quy 

định về quản lý đô thị 

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, Gắn bó mật thiết giữa các ngành kinh tế – xã 

hội, Là cơ sở tạo ra nguồn lực thu hút được các nguồn vốn trong và 

ngoài nước, Giúp quản lý có hiệu quả việc sử dụng, điều chỉnh, mua 

bán và đầu tư phát triển đất đai cho mục đích xây dựng đô thị 

b) Mục tiêu:  

Đảm bảo việc phát triển đất đai đô thị công bằng, trật tự, tiết 

kiệm và bền vững, Bảo vệ các nguồn lực tự nhiên, xã hội và duy trì 

các hệ thống nguồn lực này phù hợp với môi trường, sinh thái, Đảm 

bảo tính kinh tế, an toàn, thuận tiện cho cư dân đô thị và du khách 

đến đô thị trong sinh hoạt làm việc, nghỉ ngơi…Bảo vệ các tiện nghi 

công cộng và các công trình để chúng cung cấp ổn định và đồng bộ 

các dịch vụ tiện nghi (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin 

liên lạc, bảo vệ môi trường) vì lợi ích công cộng, Cân bằng về mặt 

lợi ích giữa các nhóm chủ thể (nhóm quản lý và nhóm chịu sự quản 

lý về quy hoạch), giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. 
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c) Yêu cầu:  

- Quản lý Quy hoạch xây dựng một cách có hệ thống, Tiến 

hành một cách công khai và minh bạch, Cần thay đổi tư duy và biện 

pháp kiểm soát phát triển, Cần có tính linh hoạt, Cần đặt trong bối 

cảnh thực tế. 

d) Nguyên tắc: 

Liên kết chặt chẽ giữa quy hoạch và các bộ phận khác của hệ 

thống kiểm soát, Nguyên tắc một cửa trong việc quản lý quy hoạch 

xây dựng và phát triển đô thị, Nguyên tắc đảm bảo độ tin cậy và 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: 

b) Các biện pháp kinh tế: 

2.2.2 Công tác Quản lý trật tự xây dựng đô thị 

2.2.2.1 Khái niệm 

2.2.2.2 Hình thức xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị 

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 

2007 và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 

của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm 

trật tự xây dựng đô thị theo hướng dẫn và áp dụng mức xử phạt cụ 

thể đối với từng đối tượng, từng trường hợp cụ thể. 
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2.2.2.3 Nguyên tắc xử lý vi phạm trật tự xây dựng 

- Mọi hành vi vi phạm về trật tự xây dựng phải được phát hiện 

kịp thời và bị đình chỉ ngay để xử lý 

- Một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính một lần, việc 

tái phạm phải được xem là hành vi vi phạm mới để xử phạt 

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính mà dung 

túng, bao che không xử phạt hoặc xử phạt không kịp thời, không 

công minh, không đúng thẩm quyền thì tùy theo tính chất, mức độ 

sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định 

của pháp luật. 

- Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có hành vi 

chống đối người thì hành công vụ, trì hoãn, trốn tránh thi hành quyết 

định xử phạt hoặc có những hành vi vi phạm khác thì tuỳ theo tính 

chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về chất thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

2.2.2.4 Quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý về trật tự 

xây dựng  

a) Trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, xã 

b) Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, xã, 

thị trấn 

c) Trách nhiệm, thẩm quyền của Chánh Thanh tra xây dựng 

Thành phố 
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d) Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan quản lý 

2.2.2.5 Quy trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng  

a) Kiểm tra, phát hiện vi phạm, lập biên bản 

b) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

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

2.3.1 Thành phố Jakarta (Indonesia) – Kinh nghiệm về 

Quản lý quy hoạch xây dựng và Quản lý đô thị 

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

dân trong xây dựng và quản lý đô thị 

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...  

Nhà nước luôn đóng vai trò quyết định trên vai trò của chủ thể 

chính trong quá trính phát triển đô thị. Cộng đồng có vai trò động 

lực. Nhà đầu tư là nguồn vật lực quan trọng trong vai trò trung gian 

khi tham gia đầu tư, làm chất xúc tác tạo điều kiện cho đô thị phát 

triển hiệu quả. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG VẤN ĐỀ 

XÂY DỰNG SAI PHÉP VÀ KHÔNG PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN 

XÃ PHƯỚC ĐỒNG 

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

dựng vấn đề xây dựng sai phép và không phép trên địa bàn xã 

Phước Đồng 

3.1.1 Quan điểm 

Các công trình xây dựng sai phép và không phép được xem là 

những phần tử không mong muốn trong việc phát triển đô thị. Sự 

lãng quên hoặc đặt các công trình này nằm ngoài tầm kiểm soát trong 

điều kiện phát triển đô thị hiện nay là rất nguy hiểm, sẽ tác động tiêu 

cực và trực tiếp đến quá trình phát triển bền vững của đô thị. Vì sự 

phát triển của đô thị với các mặt kinh tế xã hội mà các công trình này 

mang lại, đòi hỏi các nhà quản lý vẫn phải quan tâm và ứng xử đúng 

mực đối với các khu dân cư này.  

3.1.2 Mục tiêu 

- Trước mắt là kiểm soát sự hình thành và mở rộng các công 

trình xây dựng sai phép và không phép trên địa bàn xã Phước Đồng. 

- Về lâu dài cần có những giải pháp phù hợp hơn nhằm ngăn 

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

triển xây dựng sai phép và không phép gây nên. 

3.1.3 Yêu cầu 

Công tác Quản lý xây dựng vấn đề xây dựng sai phép và 

không phép trên địa bàn xã Phước Đồng phải được thực hiện dựa 
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trên cơ sở pháp lý là các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết 

được cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời tuân thủ theo các văn bản, 

quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng của Nhà nước. 

3.2 Các kết quả đạt được trong việc giải quyết nhu cầu bức xúc 

của người dân tại các công trình xây dựng sai phép và không 

phép 

3.2.1 Triển khai các công tác chỉnh trang, đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật: 

3.2.2 Đầu tư hạ tầng xã hội: 

3.2.3 Triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà và quyền sử dụng đất:  

3.2.4 Triển khai công tác chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường:  

3.2.5 Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị: 

3.2.6 Nhận xét, đánh giá: 

Có thể tóm tắt những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý 

đô thị được xem như là nguyên nhân dẫn đến việc hình thành các 

công trình sai phép và không phép trên một số lĩnh vực như sau: 

- Về kinh tế., Công tác triển khai quy hoạch, Về phát triển hạ 

tầng kỹ thuật, Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Về quản lý đất 

đai, Về quản lý, phát triển nhà ở, Về công tác quản lý ngân sách, 

Công tác bảo vệ môi trường, Về công tác xóa đói giảm nghèo, Về 

giáo dục đào tạo, Về văn hóa xã hội. 
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3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Quản lý 

xây dựng vấn đề xây dựng sai phép và không phép trên địa bàn 

xã Phước Đồng 

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

lý đô thị 

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

dựng 

3.3.2.1 Đổi mới phương pháp quy hoạch.  

3.3.2.2 Nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch 

- Đưa ra các chính sách ưu đãi để kêu gọi đầu tư và xác định 

danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư. 

- Những đồ án đã được phê duyệt cần được rà soát, điều chỉnh 

theo thời gian quy định nhằm phù hợp với thực tế và định hướng 

phát triển chung của khu vực. 

- Nhân lực thực hiện công tác lập quy hoạch hiện nay đã và 

đang là vấn đề cần được quan tâm. 

- Quy hoạch có tính định hướng cao trong chiến lược xây dựng 

phát triển và quản lý đô thị. 

3.3.2.3 Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô 

thị 

- Quy định rõ việc quản lý cảnh quan kiến trúc đô thị, quản lý 

thực hiện theo quy hoạch được duyệt cho từng khu  

- Trách nhiệm của chính quyền phải bao gồm các chức năng: 

kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh, cải thiện…  
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- Quy định rõ trách nhiệm của chính quyền đô thị và các cơ 

quan chuyên môn liên quan trong tổ chức 

- Xây dựng quy chế quản lý thích hợp cho từng đối tượng, 

Ngoài ra cũng cần có những quy định đối với các khu vực chưa có 

quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt. 

- Nêu rõ những yêu cầu bắt buộc về kiến trúc 

3.3.2.4 Nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác quản 

lý quy hoạch xây dựng đô thị 

3.3.2.5 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS 

Công tác quản lý quy hoạch đô thị mang lại hiệu quả và tính 

khả thi cao thì việc áp dụng GIS là cần thiết.  

3.3.3 Giải pháp thực hiện và quản lý theo quy hoạch 

Những đồ án không còn phù hợp thực tế cần được thực hiện 

điều chỉnh quy hoạch  

Có kế hoạch di dời, giải tỏa, bố trí tái định cư các khu dân cư 

không có hướng cải tạo 

Các đồ án quy hoạch cần tiếp tục đẩy mạnh công tác công bố, 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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3.3.4 Giải pháp quản lý đất đai 

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

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

3.3.6.1 Sử dụng phương tiện kích cung - cầu để phát triển 

nhà ở 

3.3.6.2 Chuyển loại hình nhà ở dạng liên kế phố sang nhà ở 

chung cư 

3.3.6.3 Quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản 

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

3.3.8 Giải pháp tuyên truyền vận động 

3.3.9 Giải pháp giáo dục, thuyết phục 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Vấn đề xây dựng sai phép và không phép trên địa bàn xã 

Phước Đồng là một thực tế khách quan bên cạnh những yếu tố chủ 

quan từ sự yếu kém trong công tác quản lý xây dựng. 

Chính quyền đã không đủ sức để kiểm soát và ngăn chặn sự 

hình thành của vấn đề này. Đồng thời để giải quyết triệt để sự xuất 

hiện của những công trình xây dựng sai phép và không phép này đòi 

hỏi chính quyền phải kiên trì và cần nhiều thời gian để thực hiện.  

PPHHẦẦNN  33::  KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  --  KKIIẾẾNN  NNGGHHỊỊ  
1. Kết luận 

Xã Phước Đồng đã có rất nhiều giải pháp quản lý xây dựng 

nhằm khắc phục, nhưng do những nguyên nhân khách quan lẫn chủ 
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quan, từ công tác quản lý đến thực hiện, từ chính sách đến thực thi… 

đã làm xuất hiện những tồn tại và hạn chế nhất định trong công tác 

quản lý xây dựng 

Trên cơ sở cơ sở pháp lý và cơ sở lý luận về công tác quản lý 

đô thị, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng các vấn đề xây 

dựng sai phép và không phép trên địa bàn xã Phước Đồng, học viên 

đề xuất những giải 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 để kiểm soát sự hình thành và mở rộng các 

công trình xây dựng sai phép và không phép này, tiếp đến là ngăn 

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

triển xây dựng sai phép và không phép gây nên. 

2. Kiến nghị 

Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng hơn nữa. Bên 

cạnh đó là nâng cao vai trò của nhân dân trong quy hoạch xây dựng  

Việc thực thi quy hoạch xây dựng cần phải có sự tham gia, 

phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành và của cộng đồng.  

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. Cán bộ quản lý cần sâu sát, gần gũi với dân 

hơn 
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