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MỞ ĐẦU 

Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây ở nước ta, cùng với việc chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế đồng thời bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam cũng có sự phát triển 

đáng kể cả về số lượng và chất lượng, đã từng bước đáp ứng được 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điển hình là sự gia 

tăng nhanh chóng dân số ở các đô thị lớn, sự phát triển hệ thống 

mạng lưới giao thông, các dự án quy hoạch các đô thị đã và đang 

phát triển mạnh mẽ, đầu tư cho các công trình công cộng tăng nhanh, 

phát triển mạng lưới công nghệ thông tin… 

Hiện nay công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị trên địa 

bàn huyện Đak Đoa-tỉnh Gia Lai vẫn tồn tại những hạn chế, khuyết 

điểm như: quản lý, sử dụng đất chưa đúng mục đích; xây dựng nhà 

trái phép, môi trường bị ô nhiễm, thực hiện sau quy hoạch chưa 

nghiêm, tỷ lệ quy hoạch chi tiết còn thấp, tình trạng vi phạm trật tư 

xây dựng xử lý chưa dứt điểm, còn để kéo dài; nước sạch không đủ 

cung cấp cho nhân dân, hạ tầng kỹ thuật nhất là khu vực nội thị trấn 

chưa đáp ứng nhu cầu, các khu tái định cư mới xây dựng không đồng 

bộ, các công trình phúc lợi xã hội chưa được quan tâm chú trọng, hệ 

thống điện chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng viễn thông 

đầu tư chưa đồng bộ, chưa thông nhất, các tệ nạn xã hội ngày càng 

tăng, vấn đề giải quyết việc làm cho những người làm nông nghiệp 

khi bị di dời giải tỏa đất nông nghiệp chưa được quan tâm tạo điều 

kiện; định hướng phát triển đô thị chưa được quan tâm đúng mức ở 

tầm nhìn dài hạn … 

Để thực hiện tốt công tác quản lý đô thị  trên địa bàn, ngoài 

việc thực hiện các văn bản luật đã được ban hành; tùy từng tình hình 
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thực tế của từng địa phương ban hành quy chế quản lý, kế hoạch thực 

hiện. Cần có Đề tài nghiên cứu, đánh giá để xác định rõ các thế 

mạnh, điểm yếu, những thành tựu đã đạt được cũng như các tồn tại 

hạn chế trong công tác quản lý đô thị trong thời gian qua để đề giải 

pháp, kế hoạch tổng thể thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Qua phân tích trên có thể đi đến kết luận rằng, việc nguyên cứu luận 

văn về “Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai” là cần thiết và cấp bách. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác 

quản lý trật tự đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa. 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Khái quát cơ sở lý luận về công tác quản lý trật tự đô thị 

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý trật tự đô thị trên địa 

bàn huyện Đak Đoa. 

- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý trật tự 

đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

+ Đối tượng nghiên cứu là biểu hiện của công tác quản lý trật 

tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa - tỉnh Gia Lai. 

Phạm vi nghiên cứu: 

+ Nội dung: Đề tài tập trung xem xét và đánh giá quản lý nhà 

nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. Tức là xem xét đánh giá các 

hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương trong quản lý trật 

tự xây dựng, việc chấp hành các quy định về trật tự xây dựng của 

người dân và tổ chức trên địa bàn.    

+Về không gian: Trên địa bàn huyện Đak Đoa – tỉnh Gia Lai.  
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+Thời gian: Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ năm 2015 đến 

2020 và dữ liệu sơ cấp được thu thập trong năm 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu: 

4.1.1 Dữ liệu thứ cấp: 

Tư liệu, số liệu có sẵn liên quan đến quy hoạch, xây dựng, đất 

đai trật tự  xây dựng, nhà ở, thị trường bất động sản…  từ các cơ 

quan Nhà nước, các sở ngành, các phòng ban trong huyện, các thư 

viện, trung tâm quy hoạch, trung tâm nghiên cứu.... 

4.1.2 Dữ liệu sơ cấp: 

Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn khảo sát.  

Phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi theo mẫu đã 

được thiết kế, từ đó thống nhất các số liệu đã thu thập được. 

* Chọn mẫu:  

- Cỡ mẫu 110 mẫu. 

- Phương pháp khảo sát: chọn mẫu ngẫu nhiên và thuận tiện. 

Học viên sẽ sử dụng chủ yếu là phỏng vấn trực tiếp lấy ý kiến của bộ 

phận làm công tác Quản lý nhà nước về Trật tự đô thị -trật tự xây 

dựng trên địa bàn và một số người dân, tổ chức doanh nghiệp liên 

quan. 

4.2. Phƣơng pháp phân tích: 

4.2.1 Phƣơng pháp phân tích thống kê:  

Là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội 

bằng việc mô tả thông qua các số liệu thu thập được. Phương pháp 

này sử dụng các chỉ tiêu phân tích như số tương đối, số tuyệt đối, số 

bình quân và phương pháp phân tổ để phân tích tình hình kinh tế - xã 

hội ở địa phương cũng như tình hình quản lý  về trật tự xây dựng đô 

thị trên địa huyện Đak Đoa.  
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4.2.2 Phƣơng pháp PRA: 

Đây là phương pháp có sự tham gia của người dân, công chức 

phòng, ban, công ty … trực tiếp làm công việc quản lý trật tự đô thị; 

Đồng thời nghiên cứu thực tế trên địa bàn huyện Đak Đoa để tổng 

hợp, phân tích đánh giá và khái quát vấn đề cần nghiên cứu.  

4.2.3. Phƣơng pháp so sánh:  

Đây là phương pháp sử dụng các tiêu chuẩn và quy định của 

pháp luật và văn bản liên quan tới quản lý nhà nước về trật tự xây 

dựng làm thước đo khi xem xét các hoạt động của cơ quan chính 

quyền trong quản lý và thực hiện chấp hành các quy định này của 

người dân và tổ chức như thế nào. Việc so sánh đối chiếu để rút ra 

những tính kịp thời, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước đối 

tượng này.  

4.3. Cách tiếp cận nghiên cứu:  

Luận văn sử dụng phƣơng pháp đánh giá nhanh PRA hay 

tiếp cận có sự tham gia của ngƣời dân 

Là cách tiếp cận tìm hiểu về tỉnh hình quản lý trật tự xây dựng 

đô thị ở địa phương được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu và dựa 

trên các thông tin thu thập từ trước, quan sát trực tiếp và phỏng vấn 

khi cần thiết trong trường hợp có những câu hỏi không thể xác định 

được trước đó.  

5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan  

6. Kết cấu của đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý trật tự xây dựng đô thị. 

Chương 2: Thực trạng quản lý trật tự trật tự xây dựng đô thị 

trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quản lý trật tự xây dựng 

đô thị trên đại bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ 

THỊ 

1.1.1 Một số khái niệm 

Khái niệm về quy hoạch Quy hoạch xây dựng đô thị: 

+ Quy hoạch xây dựng đô thị:  

Theo Nguyễn Đinh Hưng (2003) quy hoạch xây dựng độ thì là 

việc tổ chức không gian kiến trúc và bố trí công trình trên một khu vực 

lãnh thổ trong từng thời kỳ, làm cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị đầu tư 

xây dựng, quản lý xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.  

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị: 

+ Khái niệm Quản lý trật tự xây dựng đô thị:  

Quản lý trật tự xây dựng đô thị là hoạt động kiểm tra, thanh 

tra, đề xuất,  kiến nghị và xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền và 

đúng quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến trật tự xây 

xựng nhằm đảm bảo tất cả tổ chức cá nhân đều xây dựng công trình 

đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội, an 

ninh quốc phòng, giữ gìn và phát triển mỹ quan đô thị, bảo tồn các 

giá trị văn hóa theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, ở những nơi 

mới có quy hoạch chung mà chưa có quy hoạch chi tiết thì quản lý 

trật tự xây dưng bằng quy chế quản lý quy hoạch, trật tư xây dựng.  

1.1.2. Đặc điểm quản lý về trật tự xây dựng đô thị: 

Với đối tượng trật tự xây dựng thì quản lý đối tượng này có 

các đặc điểm.  

Thứ nhất, Quản lý trật tự xây dựng đô thị đó là sự thực thi 

quyền lực công và nhân danh Nhà nước.  

Thứ hai, Quản lý nhà nước về trật đô thị là hoạt động của cơ 
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quan hành chính nhà nước can thiệp vào các quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội,  

Thứ ba, Nhiệm vụ quản lý nhà nước trât tự xây dựng đô thị 

bao gồm:  

1.1.3. Vai trò của Quản lý trật tự xây dựng đô thị: 

Quản lý trật tự đô thị có vai trò rất lớn: Thứ nhất, duy trì và 

bảo đảm tính nghiêm minh của các quy định về quản lý xây dựng đô 

thị. Thứ hai, Bảo đảm quy hoạch đô thị được thực hiện đúng, góp 

phần phát triển đô thị; Thứ ba, Bảo đảm huy động và sử dụng nguồn 

lực có hiệu quả vào phát triển đô thị; 

1.2. NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

Ban hành và tuyên truyền các văn bản quy định về Quản lý trật 

tự xây dựng đô thị 

1.2.1 Ban hành các văn bản quy định về Quản lý trật tự xây 

dựng đô thị 

Ban hành các văn bản quy định về Quản lý trật tự xây dựng đô thị 

là quá trình các cơ quan quản lý nhà nước soạn thảo và công bố các văn 

bản. Quá trình này bắt đầu từ công bố triển khai các văn bản quy định 

Quản lý trật tự xây dựng đô thị của cơ quan cấp trên và soạn thảo văn bản 

điều chính các quan hệ trong xây dựng đô thị ở địa phương. Việc soạn 

thảo phải trên cơ sở nắm bắt thực tiễn và xác định sự cần thiết phải ban 

hành. Quá trình soạn thảo cần thiết phải (i) tuân thủ quy định của luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; (ii) tham vấn ý kiến của các bên 

liên quan như các nhà quản lý, doanh nghiệp tổ chức và người dân về nội 

dung các quy định của văn bản. Sau khi tiếp thu và sửa chữa sẽ được 

Phòng Tư pháp kiểm tra và cuối cùng sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem 

xét và ra quyết định ban hành theo đúng thẩm quyền.  

Cơ quan chủ trì soạn thảo là HĐND và UBND huyện nhưng giao 
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cho cơ quan tham mưu là Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện chính 

với sự tham gia của các phòng ban liên quan của huyện. 

Tuyên truyền các quy định Quản lý trật tự đô thị 

Tuyên truyền các quy định Quản lý trật tự đô thị là quá trình 

các cơ quan quản lý nhà nước truyền tải các thông tin của văn bản tới 

các đối tượng liên quan bằng các kênh khác nhau nhằm bảo đảm tính 

công khai minh bạch trong quản lý và đưa văn bản vào cuộc sống. 

Chủ thể thực hiện tuyên truyền các quy định Quản lý trật tự đô 

thị là HĐND và UBND huyện, nhưng cơ quan thực hiện chính là 

Phòng Kinh tế - hạ tầng, Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm văn 

hóa thông tin và thể thao huyện …các cơ quan phối hợp là Ban tuyên 

giáo Huyện ủy, Đài truyền thanh, truyền hình huyện, UBND  các xã, 

thị trấn và các hội đoàn thể 

Đối tượng tuyên truyền: công dân, tổ chức, doanh nghiệp  

Các tiêu chí đánh giá: Mức độ tuân thủ quy định của pháp luật 

trong ban hành văn bản pháp luật về quản lý trật tự xây dựng; Việc soạn 

thảo văn bản quản lý trật tự xây dựng được tham vấn hay hỏi ý kiến của 

các bên liên quan; Mức độ tiếp thu ý kiến tham vấn khi soạn thảo; Tính 

đầy đủ của các văn bản quy định về quản lý trật tự xây dựng 

1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng đô thị 

Tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng đô thị được tổ chức 

từ trung ương tới các địa phương. Hoạt động của bộ máy này bảo 

đảm cho thiết lập, duy trì trật tự đô thị cũng như bảo đảm các hoạt 

động xây dựng trên từng địa bàn theo đúng quy định của pháp luật 

trong đó đặc biệt là quy hoạch. 

Các hoạt động của bộ máy sẽ được liên thông từ cấp tỉnh tới 

cấp xã bảo đảm sự thống nhất hoạt động dưới sự chỉ đạo của cơ quan 

cấp tỉnh. Việc bộ máy quản lý này vận hành thông suốt, hạn chế các 
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thủ tục và có thể liên thông trong giải quyết thủ tục sẽ giúp cho xã 

hội giảm chi phí thực thi pháp luật, tăng hiệu quả thực thi công vụ. 

Đồng thời điều này cũng cho phép nâng cao tính kịp thời, đầy đủ, 

minh bạch và hiệu lực hiệu quả trong quản lý trật tự xây dựng đô thị. 

Hiệu lực và hiệu quả quản lý trật tự xây dựng đô thị phụ thuộc 

vào trình độ của đội ngũ cán bộ công chức làm việc trong bộ máy 

quản lý. Điều này đỏi hỏi họ phải được đào tạo theo nhiều lĩnh vực 

chuyên môn và quản lý.  

Các tiêu chí đánh giá: - Tỷ lệ cán bộ công chức qua đào tạo 

các chuyên môn liên quan; - Bộ máy quản lý gọn nhẹ (% đồng ý); - 

Cán bộ công chức làm việc liên quan quản lý trật tự xây dựng đô thị 

nắm chắc các quy định của pháp luật (% đồng ý); - Các thủ tục hành 

chính liên quan quản lý trật tự xây dựng đô thị gọn nhẹ (% đồng ý) 

1.2.3. Cấp giấy phép xây dựng 

Đây là biện pháp kiểm soát về mặt kiến trúc, cảnh quan, kết 

cấu hạ tầng, không gian liên kề, không gian công cộng một cách cụ 

thể nhất và có thể giám sát, kiểm tra (công tác hậu cấp phép). Hiện 

nay công tác cấp phép phục vụ quản lý trật tự xây dựng không chỉ áp 

dụng ở nước ta mà còn áp dụng rộng khắp trên các nước khác. 

Giấy phép xây dựng g m: Giấy phép xây dựng mới; Giấy 

phép sửa chữa, cải tạo; Giấy phép di dời công trình. 

Các điều kiện cấp giấy phép: (i)  iều kiện cấp giấy ph p xây 

dựng đối với công trình trong đô thị: (ii)  iều kiện cấp giấy ph p xây 

dựng đối với nhà ở riêng l  (iii)  iều kiện cấp giấy ph p xây dựng có 

thời hạn (công trình tạm):  

 Thu h i, hủy giấy phép xây dựng  

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu h i 

giấy phép xây dựng 
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Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 

xây dựng  

 Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan đến cấp giấy 

phép xây dựng 

Quyền và nghĩa vụ của ngƣời đề nghị cấp giấy phép xây 

dựng 

Tiêu chí đánh giá: Việc cấp, thu hồi và điều chính giấy phép 

xây dựng được thực hiện theo đúng thẩm quyền (% đồng ý); Các 

giấy phép được cấp đều phù hợp với các điều kiện quy định (% đồng 

ý); Người dân và doanh nghiệp không phải chờ đợi lâu hơn quy định 

để có giấy phép xây dựng (% đồng ý); Cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép xây dựng thực hiện đúng trách nhiệm (% đồng ý) 

1.2.4. Thanh kiểm tra và xử lý vi phạm Quản lý trật tự xây 

dựng đô thị 

Thanh kiểm tra: 

Thanh kiểm tra nhằm phát hiện những dấu hiệu sai phạm với 

các mức độ khác nhau nhằm cảnh báo cho các đối tượng quản lý kịp 

thời khắc phục sửa chữa nhờ đó pháp luật xây dựng được thực thi 

hiệu quả. 

Công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm là công tác mang 

tính cưỡng chế của pháp luật.  

Các biện pháp kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện các hành vi 

vi phạm trật tự xây dựng. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng nội 

dung giấy phép xây dựng đã được cấp. 

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng.  

Việc xử lý phạm trật tự xây dựng là hoạt động giải quyết các 

vi phạm trong xây dựng như tạm dừng, thảo dỡ trả lại hiện trạng ban 

đầu … 



10 

Việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị được 

tuân thủ theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của 

Chính phủ  

Tham gia xử lý vi phạm trật tự xây dựng có nhiều cơ quan 

ngoài hai đơn vị thường trực thanh kiểm tra còn có các cơ quan tư 

pháp, công an, UBND các xã và đại diện công dân.. 

Các tiêu chí đánh giá: Tổng số đợt thanh kiểm tra; Số lượng 

công trình bị phát hiện sai phạm; `Tỷ lệ xử lý / tổng số sai phạm; 

Tổng số tiền phạt ; Quy trình thanh kiểm tra được công bố công khai 

cho đơn vị và được thực hiện đúng (% đồng ý); Cán bộ công chức 

làm công tác thanh kiển tra nắm vững quy định (% đồng ý) 

1.2.5. Giải quyết các khiếu nại về trật tự xây dựng 

Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra 

quyết định giải quyết khiếu nại. 

Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu 

nại trực tiếp. 

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết 

định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành 

chính liên quan tới trật tự xây dựng. 

Cơ quan giải quyết khiếu nại về trật tự xây dựng ở cấp huyện 

và xã là chủ tịch UBND cấp huyện và xã. Trong đó khiếu nại lần đầu 

sẽ thuộc về cấp ra quyết định hành chính liên quan. Cấp huyện sẽ có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 đối với quyết định hành chính, 

hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình 

quản lý trực tiếp.  

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể 

từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể 

kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 
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Các tiêu chí đánh giá: Tổng số đơn khiếu nại nhận được; Tỷ 

lệ được giải quyết; Tỷ lệ số vụ khiếu lại có thời gian giải quyết lần 

đầu không quá 30 ngày;  Tỷ lệ số vụ khiếu lại có thời gian giải quyết 

lần hai không quá 45 ngày;  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ ĐÔ THỊ: 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1. 3.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội 

1.3.2. Quá trình đô thị hóa ở địa phƣơng  

Tóm tắt chương 1 

 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC 

NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên của Huyện Đak Đoa 

  Huyện Đak Đao nằm tiếp giáp thành phố Pleiku – tỉnh lỵ của 

tỉnh Gia Lai, và các huyện có mức độ đô thị hóa cao như huyện Chư 

Sê… .Cộng với không gian đất đai nằm hai bên tuyến quốc lộ 19 và 

19 D.  Điều này cũng kéo theo quá trình đô thị hóa ở huyện. Khi nhu 

cầu đất mở rộng đô thị và các khu công nghiệp tăng lên. Do đó công 

tác quản lý trật tự xây dựng đô thị cũng tăng khối lượng và phức tạp 

hơn. 

2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội của Huyện Đak Đoa 

 Kinh tế xã hội của huyện có sự phát triển nhanh đã thúc đẩy 

quá trình tích tụ sản xuất và dân cư và đặc biệt là quá trình phát triển 
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hạ tầng giao thông, điện nước … trên toàn huyện. Vì vậy đối với Thị 

trấn Đak Đoa đô thị hóa ngày càng nhanh, mật độ xây dựng, hình 

thành khu dân cư, đầu tư hạ tầng ngày càng mở rộng ở các trung tâm 

xã.  

 Sự phát triển của các công trình hạ tầng xã hội mạnh mẽ đã 

tăng nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng.  

 Đời sống của người dân ngày càng tăng nên nhu cầu xây 

dựng nhà ở cũng tăng cao không chỉ ở thị trấn, trung tâm xã mà cả 

các xã nông thôn.  

 Rõ ràng đối tượng quản lý trật tự xây dựng ngày càng tăng 

về quy mô và phức tạp hơn các mối quan hệ trong đó. Vì thế quản lý 

trật tự xây dựng cũng phải có những sự cải thiện và điều chỉnh về 

cách thức, phương pháp và công cụ mới có thể đáp ứng yêu cầu.  

2.1.3 Quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Đak Đoa 

Quá trình đô thị hóa ở huyện là khá nhanh như đã trình bày 

trên đây cho thấy nhu cầu xây dựng các công trình như nhà ở, khu 

dân cư và hạ tầng đi kèm đã tăng liên tục trong những năm qua. Dự 

báo những năm tới xu thế này tiếp tục duy trì và có phần tăng thêm. 

Do vậy, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị sẽ phải tăng cường 

để bảo đảm sự phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và các quy định 

của pháp luật.  

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA 

2.2.1. Công tác Ban hành và tuyên truyền các văn bản quy 

định về Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa 

A. Ban hành các văn bản quy định về Quản lý trật tự xây 

dựng đô thị 

Trong thời gian qua, các cơ quan Quản lý trật tự xây dựng đô 
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thị đã ban hành hàng loạt các văm bản có liên quan bao gồm của cả 

trung ương, tỉnh và huyện. Trong quá trình ban hành và triển khai 

các văn bản có liên quan tới quản lý trật tự xây dựng đô thị, các cơ 

quan quản lý của huyện về cơ bản đã tuân thủ quy định của pháp luật 

trong ban hành văn phản pháp luật về quản lý trật tự xây dựng. Quá trình 

soạn thảo ban hành văn bản quản lý trật tự xây dựng các cơ quan chức 

năng đã thực hiện tốt việc công khai minh bạch và dân chủ. Đồng thời các 

văn bản của địa phương ban hành phần lớn bảo đảm chất lượng theo yêu 

cầu của văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực này. 

Việc ban hành văn bản đã đạt được : Các văn bản được ban 

hành tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; Ban hanh văn bản 

bảo đảm tính minh bạch và dân chủ; Các văn bản rõ ràng, kịp thời 

ban hành.  

Tuy nhiên vẫn tồn tại một số lưu tâm trong nội dung văn bản 

quy định về quản lý trật tự xây dựng ở UBND huyện Đak Đoa: 

Các văn bản liên quan tới quản lý trật tự xây dựng của huyện 

vẫn còn khiếm khuyết, chưa đầy đủ nên chưa hoàn thiện và cần phải 

thường xuyên bổ sung; 

Đồ án quy hoạch khi xây dựng chưa tiến hành khảo sát kỹ, nên 

khi triển khai còn bất cập phải điều chỉnh quy hoạch. 

Tầm nhìn dài hạn, tính dự báo, định hướng xu thế phát triển 

trong tương lại còn bị động; còn tùy thuộc vào các dự án kếu gọi đầu 

tư, thu hút dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

B. Công tác tuyên truyền các quy định về quản lý trật tự xây 

dựng đô thị 

Công tác tuyên truyền đã đạt được: Đã huy động được sức 

mạnh tổng hợp của các cơ quan chuyên môn và tổ chức xã hội trong 

công tác tuyên truyển; Có sự phối hợp và phân công hợp lý giữa các 
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cơ quan đơn vị; Các hình thức tuyên truyền phong phú, tần suất cao; 

Mỗi hình thức đã có thay đổi phù hợp với từng nhóm đối tượng 

tuyên truyền; Tác động về mặt tâm lý khá rõ khi tình trạng các vụ vi 

phạm bị xử lý liên quan tới trật tự xây dựng giảm ở những năm sau.   

Công tác tuyên truyền có những điểm cần lưu tâm: Công tác 

tuyên truyền tuy đã cố gắng nhưng vẫn tăng về lượng hơn là chất; 

Nhiều hoạt động vẫn mang nặng về hình thức; Nội dung tuyên truyền 

chưa sinh động và dễ tiếp thu; Nguồn lực tài chính còn hạn chế.  

2.2.2. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng 

đô thị huyện Đak Đoa 

Công tác chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện 

Đak Đoa đã đạt được: Tổ chức bộ máy quản lý quản lý trật tự xây 

dựng đô thị của huyện Đak Đoa đã vận hành thông suốt theo đúng 

chức năng nhiệm vụ của mỗi thành phần; Có sự phối hợp tốt bảo 

đảm tính hiệu lực của quản lý nhà nước; Tổ chức bộ máy dần gọn 

nhẹ; Đã có sự cải thiện đáng kế chất lượng dịch vụ công. 

Công tác chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện 

Đak Đoa còn một số mặt cần lưu tâm: Người dân (tổ chức, doanh 

nghiệp và dân cư) vẫn chưa thực sự hài lòng với chất lượng bộ máy 

quản lý; Một số cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 

huyện Đak Đoa vẫn chưa nắm chắc các quy định của pháp luật liên 

quan; Tuy đánh giá cao nhưng người dân – nhóm 2 vẫn cho rằng 

Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong quản lý trật tự xây 

dựng đô thị được rút ngắn nhưng chưa như họ kỳ vọng.  

2.2.3. Thực trạng công tác Cấp giấy phép xây dựng đô thị 

trên địa bàn huyện Đak Đoa 

Công tác Cấp giấy phép xây dựng đô thị trên địa bàn huyện 

Đak Đoa đã đạt được: Các cơ quan ở đây đã có quy trình thực hiện 
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cấp giấy phép rõ ràng và công bố công khai; Đã thực hiện khá tốt và 

đúng quy trình việc cấp, thu hồi và điều chính giấy phép xây dựng và 

thẩm quyền; Giấy phép được cấp đúng điều kiện và không có sai 

phạm nào trong những năm qua; Thủ tục hành chính đơn giản tiết 

kiệm thời gian cho người dân; Quyền lợi của người dân được đảm 

bảo; Người dân đã cộng tác và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.  

Công tác Cấp giấy phép xây dựng đô thị trên địa bàn huyện 

Đak Đoa có những mặt cần quan tâm điều chỉnh: Người dân vẫn cảm 

thấy phải chờ lâu hơn kỳ vọng mới có được giấy phép; Quy trình cấp 

giấy phép vẫn cần được cải thiệt rút ngắn hơn; Người dân vẫn mong 

muốn các cơ quan nhà nước về quyền lợi của họ được cấp giấy phép 

bảo đảm hơn; Một bộ phận người dân đề nghị cấp giấy phép xây 

dựng chưa cộng tác để thực hiện tốt nghĩa vụ của họ.  

2.2.4. Thực trạng Thanh kiểm tra và xử lý vi phạm Quản 

lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa 

Công tác Thanh kiểm tra và xử lý vi phạm Quản lý trật tự xây 

dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa đạt được: quy trình kiểm tra 

theo đúng pháp luật và chặt chẽ; tính công khai minh bạch; cán bộ 

công chức có chuyên môn và nắm được các quy định; Công tác 

thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh và hạn chế sai phạm; Việc xử lý vi 

phạm nghiêm minh và đúng quy định 

Tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần chấn chỉnh như: Tình 

trạng vi phạm như sai giấy phép xây dựng vẫn còn nhiều và thuyên 

giảm chậm; Còn một số cán bộ do trình độ nên chưa nắm chắc quy 

định nên người dân chưa hài lòng; Việc xử lý vi phạm trật tự xây 

dựng đô thị của các cơ quan chưa thật nghiêm minh và còn tình trạng 

nể nang cho 1 số đối tượng nên người dân chưa hài lòng.  

 



16 

2.2.5. Thực trạng Giải quyết các khiếu nại về trật tự xây 

dựng địa bàn huyện Đak Đoa 

Quy trình giải quyết khiếu nại về trật tự xây dựng đô thị được 

thực hiện căn cứ vào: Thông tư 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 

của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 

dựng; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà 

và công sở; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 

2014; Luật tiếp công dân…. 

Với việc xử lý đơn liên quan đến trật tự xây dựng đô thi: Đội 

kiểm tra quy tắc đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đak Đoa là 

cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện giải quyết giải quyết khiếu 

nại, phản ảnh của công dân. (Bảng 12 và 13. Phụ lục 2)  

Việc thực hiện các nội dung quản lý trật tự xây dựng đô thị 

huyện Đak Đoa trên đây đã góp phần cải thiện tình hình đơn thư khiếu 

nại về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện.  

Để đánh giá công tác Giải quyết các khiếu nại về trật tự xây 

dựng đô thị địa bàn huyện Đak Đoa, nghiên cứu sử dụng số liệu khảo 

sát đánh giá của các bên liên quan sẽ cho cái nhìn nhiều góc cạnh.  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN 

LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

ĐAK ĐOA 

Từ những phân tích đánh giá trên đây có thể rút ra 

Những kết quả đạt được 

Những thành công bao gồm  

Thứ nhất; Các văn bản được ban hành tuân thủ đúng các quy 

định của pháp luật; Ban hanh văn bản bảo đảm tính minh bạch và 
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dân chủ; Các văn bản rõ ràng, kịp thời ban hành; Tác động về mặt 

tâm lý khá rõ khi tình trạng các vụ vi phạm bị xử lý liên quan tới trật 

tự xây dựng giảm ở những năm sau.   

Thứ hai; Tổ chức bộ máy quản lý quản lý trật tự xây dựng đô 

thị của huyện Đak Đoa đã vận hành thông suốt theo đúng chức năng 

nhiệm vụ của mỗi thành phần; Có sự phối hợp tốt bảo đảm tính hiệu 

lực của quản lý nhà nước; Tổ chức bộ máy dần gọn nhẹ; Đã có sự cải 

thiện đáng kế chất lượng dịch vụ công. 

Thứ ba; Các cơ quan ở đây đã có quy trình thực hiện cấp giấy 

phép rõ ràng và công bố công khai; Đã thực hiện khá tốt và đúng quy 

trình việc cấp, thu hồi và điều chính giấy phép xây dựng và thẩm 

quyền;  

Thứ tư; quy trình kiểm tra theo đúng pháp luật và chặt chẽ; 

tính công khai minh bạch; cán bộ công chức có chuyên môn và nắm 

được các quy định; Công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh và hạn 

chế sai phạm; Việc xử lý vi phạm nghiêm minh và đúng quy định 

Thứ năm; Giảm đáng kể tỷ lệ đơn thư khiếu nại về trật tự xây 

dựng đô thị trên địa bàn huyện; Việc giải quyết theo đúng thẩm quyền 

và quy định của pháp luật;  

Những hạn chế  

Thứ nhất; Công tác tuyên truyền tuy đã cố gắng nhưng vẫn 

tăng về lượng hơn là chất; Nhiều hoạt động vẫn mang nặng về hình 

thức; Nội dung tuyên truyền chưa sinh động và dễ tiếp thu; Nguồn 

lực tài chính còn hạn chế. 

Thứ hai; Một số cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng 

đô thị huyện Đak Đoa vẫn chưa nắm chắc các quy định của pháp luật 

liên quan; Tuy đánh giá cao nhưng thời gian giải quyết các thủ tục 

hành chính trong quản lý trật tự xây dựng đô thị được rút ngắn nhưng 
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chưa như họ kỳ vọng.  

Thứ ba; Người dân vẫn cảm thấy phải chờ lâu hơn kỳ vọng 

mới có được giấy phép; Quy trình cấp giấy phép vẫn cần được cải 

thiệt rút ngắn hơn; Người dân vẫn mong muốn các cơ quan nhà nước 

quan tâm hơn nữa đến quyền lợi của họ được cấp giấy phép bảo đảm 

hơn;  

Thứ tư; Tình trạng vi phạm như sai giấy phép xây dựng vẫn 

còn nhiều và thuyên giảm chậm; Còn một số cán bộ do trình độ nên 

chưa nắm chắc quy định nên người dân chưa hài lòng;  

Thứ năm; Số lượng khiếu nại vẫn tăng hàng năm, việc giải 

quyết khiếu nại vẫn còn những trường hợp người dân chưa hài lòng 

và tâm phục. 

Tóm tắt chƣơng 2 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY 

DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA 

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 

Ngoài các kết quả phân tích ở chương 2 và các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan thì các căn cứ còn bao gồm: 

3.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-

2025 

Thứ nhất, Chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa thành tựu 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước, của địa phương.  

  Thứ hai, Phát huy các nguồn lực đầu tư, khai thác tốt nhất các 

tiềm năng, lợi thế để đưa kinh tế - xã hội huyện phát triển, giữ vững 

ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội.  

 Thứ ba, Phát triển kinh tế - xã hội phải đảm bảo sự hài hòa 

giữa các vùng trên địa bàn, trong đó chú ý đến vùng sâu, vừng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội  

Mục tiêu tổng quát:  

Huyện Đak Đoa tập trung khai thác mọi nguồn lực cho phát 

triển kinh tế, nỗ lực phấn đấu thực hiện hai Chương trình mục tiêu 

Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Xác 

định rõ giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư, khai thác vào các lĩnh 

vực mà huyện có tiềm năng, lợi thế, góp phần thúc đẩy nhanh quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Kinh tế phát 
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triển tạo động lực phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. 

Mục tiêu cụ thể 

Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm trên 

10%;  

Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2025, tỷ trọng các ngành:  

Nông lâm nghiệp: 37,9%;  Công nghiệp - xây dựng: 25%; Dịch vụ: 

37,1%.  

3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN 

3.2.1. Hoàn thiện Công tác Ban hành và tuyên truyền các 

văn bản quy định về Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn 

huyện Đak Đoa  

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xây dựng, đối 

với UBND tỉnh Gia Lai sớm có văn bản quy định hướng dẫn cụ thể 

về cấp phép xây dựng, kiểm tra hậu cấp phép. 

- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa rà soát công tác quy hoạch, 

quy hoạch liên vùng, quy hoạch vùng và quy hoạch kế hoạch sử 

dụng đất để làm cơ sở triển khai thực hiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu 

phát triển của tỉnh cũng như của huyện. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch, công bố 

công khai các quy hoạch, các dự án liên quan đến hoạt động xây 

dựng trên địa bàn. 

3.2.2 Hoàn thiện công tác Tuyên truyền các quy định quản 

lý trật tự xây dựng: 

- Tuyên truyền cho nhân dân hiểu Luật xây dựng xây dựng, 

luật quy hoạch, ý thức chấp hành việc xây dựng theo quy hoạch, định 
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hướng phát triển thị trấn theo hướng đô thị văn minh để người dân có 

trách nhiệm và tự giác chấp hành. Tránh tình trạng tự ý xây dựng sai 

quy hoạch. 

 

3.2.3. Hoàn thiện công tác Cấp giấy phép xây dựng 

- Cải tiến bộ máy phòng Kinh tế và Hạ tầng-cơ quan tham 

mưu UBND huyện trong cấp phép xây dựng. 

- Nâng cao chuyên môn cho các công chức thực hiện công tác 

cấp phép xây dựng như cử đi học các lớp tập huấn, bồi dưỡng hướng 

dẫn các văn bản mới. 

- Thí điểm có thể cấp giấy phép xây dựng qua mạng đối với 

một số tuyến đường. 

-Đơn giản hóa thủ tục cấp phép nhất có thể. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác Thanh kiểm tra: 

- Kiện toàn Tổ quy tắc đô thị ở cấp thị trấn, cấp xã, phân cấp 

phân quyền nhiều hơn cho Đội công trình đô thị để xử lý các trường 

hợp vi phạm trật tự xây dựng. 

-Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ phụ trách thanh 

kiểm tra, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về văn bản quản lý 

trật tự xây dựng. 

3.2.5. Hoàn thiện công tác giải quyết các khiếu nại về trật 

tự xây dựng địa bàn huyện Đak Đoa 

Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại trật tự xây dựng: 

Tăng cường đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại về 

trật tự xây dựng. 
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Tăng cường sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội: 

Chuyển việc giải quyết các khiếu nại về trật tự xây dựng  sang 

cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân. 
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KẾT LUẬN 

 Huyện Đak Đoa đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị 

hóa diễn ra nhanh đòi hỏi công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 

trên địa bàn cần được sự quan tâm của Hội đồng nhân dân, UBND 

Huyện Đak Đoa. 

Như Chương 2, đã phân tích thực trạng công tác quản lý trật tự 

xây dựng đô thị trên địa bàn Huyện Đak Đoa. Những thành công bao 

gồm: Thứ nhất; Ban hành và tuyên truyền các văn bản quy định về 

Quản lý trật tự xây dựng đô thị: Các văn bản được ban hành tuân thủ 

đúng các quy định của pháp luật; Ban hanh văn bản bảo đảm tính 

minh bạch và dân chủ; Các văn bản rõ ràng, kịp thời ban hành; Đã 

huy động được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan chuyên môn và 

tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền;. Thứ hai; tổ chức bộ máy 

quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Đak Đoa: Tổ chức bộ máy 

quản lý quản lý trật tự xây dựng đô thị của huyện Đak Đoa đã vận 

hành thông suốt theo đúng chức năng nhiệm vụ của mỗi thành phần; 

Thứ ba; công tác Cấp giấy phép xây dựng đô thị trên địa bàn huyện 

Đak Đoa: Các cơ quan ở đây đã có quy trình thực hiện cấp giấy phép 

rõ ràng và công bố công khai; Thứ tư; Thanh kiểm tra và xử lý vi 

phạm Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa: 

quy trình kiểm tra theo đúng pháp luật và chặt chẽ; tính công khai 

minh bạch; cán bộ công chức có chuyên môn và nắm được các quy 

định; Thứ năm; Giải quyết các khiếu nại về trật tự xây dựng địa bàn 

huyện Đak Đoa: Giảm đáng kể tỷ lệ đơn thư khiếu nại về trật tự xây 

dựng đô thị trên địa bàn huyện;  

Những hạn chế bao gồm: Thứ nhất; Ban hành và tuyên truyền 

các văn bản quy định về Quản lý trật tự xây dựng đô thị: Công tác 

tuyên truyền tuy đã cố gắng nhưng vẫn tăng về lượng hơn là chất; 
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Thứ hai; tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Đak 

Đoa: Người dân (tổ chức, doanh nghiệp và dân cư) vẫn chưa thực sự 

hài lòng với chất lượng bộ máy quản lý; Thứ ba; công tác Cấp giấy 

phép xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa: Người dân vẫn 

cảm thấy phải chờ lâu hơn kỳ vọng mới có được giấy phép; Quy 

trình cấp giấy phép vẫn cần được cải thiệt rút ngắn hơn; Thứ tư; 

Thanh kiểm tra và xử lý vi phạm Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên 

địa bàn huyện Đak Đoa: Tình trạng vi phạm như sai giấy phép xây 

dựng vẫn còn nhiều và thuyên giảm chậm; Còn một số cán bộ do 

trình độ nên chưa nắm chắc quy định nên người dân chưa hài lòng; 

Thứ năm; Giải quyết các khiếu nại về trật tự xây dựng địa bàn huyện 

Đak Đoa: Số lượng khiếu nại vẫn tăng hàng năm, việc giải quyết 

khiếu nại vẫn còn những trường hợp người dân chưa hài lòng và tâm 

phục. Thứ sáu; Công tác thực hiện sau quy hoạch còn chậm, chưa 

đồng bộ do hạn chế về vốn, tình trang lấn chiếm đất quy hoạch, xây 

dựng vi phạm chỉ giới quy hoạch còn xảy ra. 

Sau khi tìm hiểu nguyên cứu nguyên nhân gây ra những tồn tại 

tôi cũng đưa ra những giải pháp để cải thiện công tác quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn Huyện Đak Đoa, tăng cường tình hiệu lực và 

hiệu quả công tác này. Các giải pháp bao gồm Hoàn thiện Ban hành 

và tuyên truyền các văn bản quy định về Quản lý trật tự xây dựng đô 

thị trên địa bàn huyện Đak Đoa; Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý 

trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa; Hoàn thiện công 

tác Cấp giấy phép xây dựng; Hoàn thiện công tác Thanh kiểm tra và 

xử lý vi phạm Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak 

Đoa; Hoàn thiện công tác giải quyết các khiếu nại về trật tự xây dựng 

địa bàn huyện Đak Đoa. 

  


