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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Thành phố Pleiku là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của 

tỉnh Gia Lai. Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng, phát triển đô 

thị trên địa bàn thành phố Pleiku đã có nhiều bước phát triển rõ rệt, 

góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói 

riêng và của cả Tỉnh nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác 

quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị còn một số tồn tại, 

hạn chế như: Việc lập quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng đô 

thị , quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới) chưa đồng bộ; công tác điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại một số khu vực đã lập quy 

hoạch trên địa bàn thành phố còn nhiều bất cập, điều chỉnh nhiều lần, 

có xu hướng gia tăng dân số, tầng cao, mật độ sử dụng đất và giảm 

các quỹ đất hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật gây nguy cơ quá tải hạ 

tầng đô thị trong thời gian tới. Vì vậy, công tác quản lý quy hoạch 

xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku cần được chú trọng và quản lý 

một cách rõ ràng, khoa học, tránh việc chồng chéo, điều chỉnh quy 

hoạch nhiều lần gây lãng phí nguồn kinh phí cho công tác lập, quản 

lý quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư, phát 

triển kinh tế xã hội của Thành phố. 

Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị đóng vai trò 

quan trọng đến chất lượng công tác lập quy hoạch và phát triển đô 

thị. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước về quy 

hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai” 
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là cần thiết và cấp bách, với mong muốn đề tài sẽ phần nào đóng góp 

xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp hơn  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: 

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn là phân tích thực 

trạng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố 

Pleiku từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản 

lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác 

quản lý quy hoạch xây dựng đô thị.  

- Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về quy hoạch xây 

dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh  ia  ai giai đoạn 2016 - 2020.  

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

nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn tập trung vào những vấn 

đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác quản lý nhà nước về 

quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh  ia  ai  

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Phạm vi nội dung:  uận văn tập trung nghiên cứu công tác 

quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, 
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tỉnh  ia  ai  

- Phạm vi không gian:  uận văn tập trung nghiên cứu công 

tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố 

Pleiku, tỉnh  ia  ai   

- Phạm vi thời gian:  uận văn nghiên cứu công tác Quy 

hoạch xây dựng đô thị giai đoạn từ 2016 - 2020, định hướng và giải 

pháp thực hiện đến năm 2030   

4. Phƣơng pháp nghiên cứu: 

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu: 

4.1.1. Dữ liệu thứ cấp: 

- Các tài liệu, thông tin, kết quả nghiên cứu trong và ngoài 

nước; báo, tạp chí liên quan đến Quy hoạch xây dựng, tài liệu trên 

mạng  nternet có liên quan đến đề tài nghiên cứu, thu thập tổng hợp 

kết quả quản lý Quy hoạch xây dựng của các đơn vị, định hướng 

chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước về Quy hoạch xây dựng. 

Số liệu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai, các đồ án Quy hoạch xây dựng đô thị và tiến độ thực 

hiện các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

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 thu thập các số liệu để đánh giá  

4.2. Phương pháp phân tích: 

4.2.1. Phương pháp thống kê mô tả  

Sử dụng số liệu thống kê và kết quả điều tra thu thập về công 
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tác quản lý các quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt được thu thập từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 

Pleiku để mô tả, đánh giá thực trạng, phân tích biến động và mối liên 

hệ ... tìm ra quy luật biến thiên của các chủ thể nghiên cứu, nguyên 

nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến các quy luật này. Mục đích là thông 

qua các hiện tượng bên ngoài phân tích, nhận xét, đánh giá nhiều 

chiều để tìm được ra bản chất của vấn đề, cuối cùng là đưa ra các 

hướng tác động, khắc phục sao cho đạt được yêu cầu đặt ra.  

4.2.2. Phương pháp so sánh  

Phương pháp này sử dụng dựa trên số liệu của một kỳ làm 

gốc lấy các kỳ sau để so sánh với kỳ gốc để biết mức độ tăng, giảm 

của năm sau so với năm trước. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng cả so 

sánh tuyệt đối và tương đối để có những số liệu làm cơ sở phân tích 

mức độ thay đổi của từng chỉ số.  

5. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan  

Phan  uy Đường (2010), “Giáo trình Quản lý nhà nước về 

kinh tế”, Nhà xuất bản đại học quốc gia,  à Nội. Đỗ  oàng Toàn 

(2005)  “Giáo trình Quản lý Nhà nước về kinh tế”, Nguyễn Thế  á 

(2011), “Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị” (tái bản), NXB Xây 

dựng  Trần Ngọc  iên, Trần Văn Chử (1998), “Đô thị hóa trong giai 

đoạn hiện nay – Những vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm” Hoàng Cao 

 iêm (2013), “Những vấn đề bất cập trong quá trình đô thị hóa ở 

Việt Nam”, Hoàng Cao Thắng (2002), “Nâng cao hiệu lực quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn 

thành phố  à Nội”   uận văn Thạc sỹ Quản lý nhà nước,  ọc viện 
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Hành chính, Võ Duy Đông (2011) ”Quản lý nhà nước về quy hoạch 

xây dựng đô thị của chính quyền cấp Quận tại thành phố hồ Chí 

Minh”,   uận văn Thạc sỹ Quản lý  ành chính công,  ọc viên  ành 

chính, Nguyễn Thị Kim Dung (2020), ”Quản lý nhà nước về quy 

hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên”,  uận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Thái Nguyên  

6. Kết cấu của đề tài: 

Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về quy hoạch xây 

dựng đô thị. 

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về quy 

hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Chương 3:  oàn thiện công tác quản lý nhà nước về quy 

hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUY HOẠCH 

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

1.1. KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUY HOẠCH 

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ. 

 1.1.1. Khái niệm đô thị và tiêu chuẩn, phân loại đô thị. 

a. Khái niệm đô thị: Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có 

mật độ cao và hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là 

trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, 

có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc 

một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành 

của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn [2]  
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 b. Phân loại đô thị: Theo  uật Quy hoạch đô thị năm 2009 

và Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về 

phân loại đô thị, dựa trên các nhóm tiêu chí trên đô thị Việt Nam 

được phân thành 6 loại sau:  oại đặc biệt, loại  , loại   , loại    , loại 

 V, loại V   

1.1.2. Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị  

a.  Khái niệm quy hoạch xây dựng đô thị  

Theo  uật Quy hoạch đô thị năm 2009 “Quy hoạch đô thị là 

việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công 

trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập 

môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể 

hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị”  

b. Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị  

 Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị là quá trình nghiên cứu 

những bất cập của các đồ án, đề án quy hoạch, các phân khu đô thị, 

nghiên cứu các bất cập của những chính sách áp dụng trong quá trình 

triển khai thực hiện công tác quản lý, đề xuất với các cấp có thẩm 

quyền để giải quyết một cách kịp thời”  

c. Vai trò của quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng đô 

thị  

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUY HOẠCH 

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ  

 1.2.1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng, chiến lược 

phát triển đô thị. 

Theo  uật Quy hoạch đô thị năm 2009 và  uật sửa đổi, bổ 
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sung một số Điều của 37  uật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 

quy định thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng đô thị  

 Tiêu chí đánh giá công tác Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định 

hướng, chiến lược phát triển đô thị: Công tác Xây dựng và chỉ đạo 

thực hiện định hướng, chiến lược phát triển đô thị gắn kết với quy 

hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội; Công tác Xây dựng và chỉ 

đạo thực hiện định hướng, chiến lược phát triển đô thị được quan tâm 

đúng mức; Chất lượng công tác Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định 

hướng, chiến lược phát triển đô thị còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu 

phát triển; Việc điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược phát 

triển đô thị theo nhu cầu thực tế chưa kịp thời; Định hướng, chiến 

lược phát triển đô thị được công bố công khai; Định hướng, chiến 

lược phát triển đô thị xuất phát từ  nhu cầu phát triển đô thị của thành 

phố Pleiku; Định hướng, chiến lược phát triển đô thị đảm bảo tính 

khoa học, tính đồng bộ trong phát triển đô thị của thành phố Pleiku 

 1.2.2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị 

“Chính quyền đô thị xây dựng định hướng phát triển kiến 

trúc đô thị mang tính đa dạng trong sự thống nhất, ban hành các 

chính sách, quy chế và kế hoạch đầu tư phát triển cảnh quan đô thị 

đảm bảo hiện đại văn minh nhưng vẫn bảo tồn được giá trị văn hóa, 

truyền thống dân tộc”  

Tiêu chí đánh giá công tác ban hành và tổ chức thực hiện văn 

bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô 
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thị:  Công tác ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị chưa tuân thủ 

đúng quy trình; Các quy định ràng buộc pháp lý và các chế tài xử lý 

trong công tác ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị rất rõ rang, minh 

bạch; Công tác Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị là phù hợp 

với nhu cầu phát triển của thành phố và người dân; Công tác Ban 

hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà 

nước về quy hoạch xây dựng đô thị phù hợp với đặc điểm và điều 

kiện của thành phố; Công tác Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản 

quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị 

đảm bảo tính khoa học, hợp lý và hiệu quả 

1.2.3. Quản lý nhà nước hoạt động quy hoạch xây dựng đô 

thị theo đúng trình tự 

 oạt động quy hoạch xây dựng đô thị cần thực hiện các bước 

cơ bản sau: Tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị; Tổ chức lấy ý 

kiến về quy hoạch xây dựng đô thị ;  ập nhiệm vụ quy hoạch xây 

dựng đô thị;  ập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;  

Tiêu chí đánh giá công tác quản lý nhà nước hoạt động quy 

hoạch xây dựng đô thị theo đúng trình tự: Công tác lập Q XDĐT 

phù hợp với sự phát triển của thành phố; Quy hoạch hệ thống vườn 

hoa, cây xanh đô thị, hệ thống hạ tầng, kỹ thuật hợp lý; Các chủ 

trương lập quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung, và thiết thực 

cho công tác quản lý; Các bước lập Q XDĐT được thực hiện nhanh 



9 

 

chóng, kịp thời; Việc giải ngân vốn cho hoạt động Q XDĐT được 

thực hiện đúng theo kế hoạch, chính sách; Công tác ngân vốn cho 

hoạt động Q XDĐT kịp thời, nhanh chóng; Thủ tục giải phóng mặt 

bằng cho hoạt động Q XDĐT nhanh chóng; Chính sách giá đền bù 

cho hoạt động Q XDĐT phù hợp với thực tế; Việc áp dụng chính 

sách đền bù cho hoạt động Q XDĐT đúng với quy định pháp luật;  

Công tác cấp phép xây dựng phù hợp với cảnh quan đô thị, và kiến 

trúc quy hoạch 

1.2.4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và  thông 

tin về quy hoạch xây dựng đô thị. 

Các địa phương cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý phát 

triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Phát huy vai trò của các tổ 

chức thành viên trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý 

thức chấp hành pháp luật cho người dân  Tiêu chí đánh giá công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về quy hoạch 

xây dựng đô thị:  Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

và thông tin về quy hoạch xây dựng đô thị được tiến hành thường 

xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thông tin về quy 

hoạch xây dựng đô thị được công bố công khai; Người dân hiểu biết 

về pháp luật liên quan đến quy hoạch xây dựng đô thị; Người dân dễ 

dàng tiếp cận với thông tin về quy hoạch xây dựng đô thị 

1.2.5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong công tác 

quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị  

Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị không thể 
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thiếu hoạt động thanh tra, kiểm tra  Tiêu chí đánh giá công tác kiểm 

tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về quy 

hoạch xây dựng đô thị:  Công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt 

động Q XDĐT đúng qui định pháp luật; Công tác thanh tra, kiểm 

tra được tiến hành khách quan, trung thực; Công tác xử lí vi phạm 

cho hoạt động Q XDĐT đúng qui định pháp luật; Công tác kiểm tra, 

thanh tra, xử lý vi phậm đảm bảo không bỏ lọt sai phạm; Các quy 

định pháp lý thiếu cụ thể và các chế tài chưa đủ mạnh 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ 

THỊ 

 1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

 1.3.2. Điều kiện kinh tế 

 1.3.3. Điều kiện xã hội 

1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị 

của một số địa phương trong nước. 

1.4.1. Kinh nghiệm của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: 

1.4.2. Kinh nghiệm của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ: 

1.4.3. Bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước về quy hoạch xây 

dựng đô thị đối với thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

                 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUY 

HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, 

TỈNH GIA LAI 
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2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

THÀNH PHỐ PLEIKU ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý: 

b. Địa hình, khí hậu: 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12% 

(theo giá 2010)  Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến 

năm 2020, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 50,2%, công 

nghiệp - xây dựng 41,22% và nông, lâm nghiệp, thủy sản 4,99%  Cụ 

thể như bảng dưới đây: 

2.1.3. Đặc điểm xã hội 

a. Dân số:  

b. Lao động:  

2.1.4. Đánh giá ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên, kinh tế, 

xã hội đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô 

thị của thành phố pleiku 

a. Thuận lợi 

b. Khó khăn 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH 

PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 

2.2.1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng, chiến 

lược phát triển đô thị 
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Qua kết quả điều tra kháo sát cho thấy tiêu chí Công tác Xây 

dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng, chiến lược phát triển đô thị 

được quan tâm đúng mức có điểm trung bình rất cao là 4.22. Phần 

lớn các ý kiến khảo sát đều rất đồng ý với nhận định này   Tuy nhiên 

Việc điều chỉnh, bổ sung định hướng, chiến lược phát triển đô thị 

theo nhu cầu thực tế chưa kịp thời có điểm trung bình 3 37, tiêu chí 

Định hướng, chiến lược phát triển đô thị được công bố công khai có 

điểm trung bình 3.24 và tiêu chí Định hướng, chiến lược phát triển 

đô thị đảm bảo tính khoa học, tính đồng bộ trong phát triển đô thị 

của thành phố Pleiku có điểm trung bình 3.32. Như vậy các ý kiến 

khảo sát đều không đồng ý cũng không phản đối với nhận định này    

2.2.2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý hoạt động quy hoạch đô thị 

Kết quả điều tra thể hiện việc  an hành và tổ chức thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về quy hoạch xây 

dựng đô thị tại thành phố Pleiku cho thấy tiêu chí Công tác  an hành 

và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước 

về quy hoạch xây dựng đô thị phù hợp với đặc điểm và điều kiện của 

thành phố có điểm trung bình là 3 54  Như vậy các ý kiến khảo sát 

đều đồng ý với nhận định này    

Các quy định ràng buộc pháp lý và các chế tài xử lý trong 

công tác ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 

quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị rất rõ ràng, minh 

bạch có điểm trung bình là 3 27  Tiêu chí Công tác  an hành và tổ 

chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về quy 

hoạch xây dựng đô thị là phù hợp với nhu cầu phát triển của thành 
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phố và người dân có điểm trung bình là 2 97 và tiêu chí Công tác 

 an hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quản lý 

nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị đảm bảo tính khoa học, hợp 

lý và hiệu quả có điểm trung bình là 3 22  Như vậy các ý kiến khảo 

sát đều không đồng ý cũng không phản đối với nhận định này     

2.2.3. Quản lý nhà nước về hoạt động quy hoạch đô thị 

theo đúng trình tự.  

Kết quả điều tra thể hiện việc Quản lý nhà nước hoạt động 

quy hoạch xây dựng đô thị theo đúng trình tự tại thành phố Pleiku 

cho thấy: tiêu chí Công tác lập Quy hoạch xây dựng đô thị phù hợp 

với sự phát triển của thành phố có điểm trung bình là 3 54, tiêu chí 

Các chủ trương lập quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung, và thiết 

thực cho công tác quản lý có điểm trung bình là 3 43, tiêu chí Việc 

giải ngân vốn cho hoạt động Quy hoạch xây dựng đô thị được thực 

hiện đúng theo kế hoạch, chính sách có điểm trung bình là 4.07, tiêu 

chí Thủ tục giải phóng mặt bằng cho hoạt động Quy hoạch xây dựng 

đô thị nhanh chóng có điểm trung bình là 3 54, tiêu chí Công tác cấp 

phép xây dựng phù hợp với cảnh quan đô thị, và kiến trúc quy hoạch 

có điểm trung bình là 3.79. Như vậy các ý kiến khảo sát đều đồng ý 

với nhận định này    

2.2.4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông 

tin về quy hoạch xây dựng đô thị  

Kết quả điều tra thể hiện việc công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật và thông tin về quy hoạch xây dựng đô thị tại 

thành phố Pleiku cho thấy: tiêu chí Công tác tuyên truyền, phổ biến, 
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giáo dục pháp luật và  thông tin về quy hoạch xây dựng đô thị được 

tiến hành thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng có 

điểm trung bình là 3 42 và tiêu chí Thông tin về quy hoạch xây dựng 

đô thị được công bố công khai có điểm trung bình là 3 93  Như vậy 

các ý kiến khảo sát đều đồng ý với nhận định này   

Tuy nhiên các tiêu chí như Người dân hiểu biết về pháp luật  

liên quan đến quy hoạch xây dựng đô thị có điểm trung bình là 2 95 

và tiêu chí Người dân dễ dàng tiếp cận với thông tin về quy hoạch 

xây dựng đô thị có điểm trung bình là 2 85  Như vậy các ý kiến khảo 

sát đều không đồng ý cũng không phản đối với nhận định này  

2.2.5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý nhà 

nước về quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

Kết quả điều tra thể hiện công tác thanh tra, kiểm tra về quy 

hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh  ia  ai cho thấy: 

tiêu chí Các quy định pháp lý thiếu cụ thể và các chế tài chưa đủ 

mạnh có điểm trung bình là 3 8  Như vậy các ý kiến khảo sát đều 

đồng ý với nhận định này   

Tuy nhiên, tiêu chí Công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt 

động Q XDĐT đúng quy định pháp luật có điểm trung bình là 3 09, 

tiêu chí Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành khách quan, 

trung thực có điểm trung bình là 2 91, tiêu chí Công tác xử lí vi 

phạm cho hoạt động Q XDĐT đúng quy định pháp luật có điểm 

trung bình là 3.37, tiêu chí Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 

phậm đảm bảo không bỏ lọt sai phạm có điểm trung bình là 2 89  
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Như vậy các ý kiến khảo sát đều không đồng ý cũng không phản đối 

với những nhận định này    

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ 

PLEIKU, TỈNH GIA LAI 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

U ND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Sở Xây dựng: Chủ trì, phối 

hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

các địa phương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy 

hoạch xây dựng đảm bảo phù hợp với các loại quy hoạch cao hơn, 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị từng đô thị phù hợp 

với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020 - 2025 

định hướng đến năm 2035 đã được phê duyệt  Đôn đốc các huyện, 

thị, xã tổ chức lập các loại quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm 

theo quy định; Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quy hoạch 

xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát 

hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm  Chủ động 

tổng hợp, đồng thời công khai, minh bạch thông tin về các quy hoạch 

đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh; cung cấp đầy đủ thông tin về 

quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu   

2.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân 

công tác quy hoạch xây dựng đô thị còn một số tồn tại, hạn 

chế như: Việc lập quy hoạch xây dựng (quy hoạch đô thị, quy hoạch 

xây dựng khu chức năng, quy hoạch nông thôn) chưa đồng bộ; các 
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huyện chưa tổ chức lập quy hoạch vùng huyện; công tác điều chỉnh 

quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại một số địa 

phương trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, điều chỉnh nhiều lần, có 

xu hướng gia tăng dân số, tầng cao, mật độ sử dụng đất và giảm các 

quỹ đất hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật gây nguy cơ quá tải hạ tầng 

đô thị trong thời gian tới; nhiều địa phương trong tỉnh chưa hoàn 

thiện việc lập chương trình phát triển đô thị và khu vực phát triển đô 

thị dẫn tới các đô thị phát triển thiếu tầm nhìn và tính bền vững, chưa 

gắn phát triển đô thị với quy hoạch và kế hoạch   ên cạnh đó, việc 

công khai quy hoạch và giám sát của cộng đồng dân cư trong thực 

hiện quy hoạch còn hình thức, không hiệu quả; cấp phép xây dựng 

còn nhiều tồn tại, điển hình là vi phạm về chiều cao tầng, mật độ xây 

dựng, hình thức kiến trúc… chưa quản lý được không gian kiến trúc 

tổng thể  

                      KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

CHƢƠNG 3 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC  

VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ 

PLEIKU, TỈNH GIA LAI 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ 

THỊ TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI. 

 3.1.1. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý nhà nước 

về Quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
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3.1.2. Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về 

Quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI 

THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 

3.2.1. Hoàn thiện công tác Xây dựng và chỉ đạo thực hiện 

định hướng, chiến lược phát triển đô thị  

Khi xây dựng chiến lược phát triển đô thị UBND Thành phố 

PleiKu, tỉnh Gia Lai cần căn cứ vào quyết định đầu tư để bố trí chiến 

lược phát triển đô thị, đảm bảo cân để thực hiện chiến lược. Lập 

chiến lược phát triển đô thị theo đúng quy định của luật pháp  Đồng 

thời, phải đổi mới phương thức lập chiến lược phát triển đô thị. 

Việc lập chiến lược phát triển đô thị UBND Thành phố PleiKu, 

tỉnh Gia Lai cần phải thực hiện một cách chủ động và có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan của thành phố . Khi xây dựng chiến 

lược phát triển đô thị phải xác định được nguồn vốn để thực hiện chiến 

lược phát triển đô thị. 

Việc lập chiến lược phát triển đô thị phải đảm bảo theo theo 

quy định của Luật và việc lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện và theo 

dõi, đánh giá thực hiện, điều chỉnh chiến lược phát triển đô thị cần 

tuân thủ các quy định của Chính phủ. 

UBND Thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai cần nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng chiến lược phát triển đô thị hoá định hướng 

đầu tư xây dựng từ khâu xây dựng chiến lược phát triển đô thị đầu tư 

đến khâu tổ chức thực hiện 
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3.2.2. Hoàn thiện công tác Ban hành và tổ chức thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về quy hoạch xây 

dựng đô thị 

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý 

thức của tổ chức, doanh nghiệp và người dân tuân thủ các quy định 

của pháp luật, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các văn bản pháp luật 

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

với UBND thành phố sớm có văn bản quy định hướng dẫn cụ thể về 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. Rà soát và hoàn thiện 

quy hoạch xây dựng đô thi   

Đối với U ND TP Pleiku có văn bản quy chế phối hợp giữa 

phòng Quản lý đô thị với Đội kiểm tra Quy tắc quản lý đô thị trong 

việc quản lý xây dựng đô thị. 

Hệ thống tất cả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến quản lý xây dựng đô thị để cán bộ kiểm tra xử lý vi phạm quản 

lý xây dựng đô thị để dễ dàng vận dụng trong công việc. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước hoạt động 

quy hoạch xây dựng đô thị theo đúng trình tự 

UBND Thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai cần quan tâm đến vấn 

đề nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng đô thị trong tất 

cả các khâu: từ khâu điều tra, khảo sát, xây dựng quy hoạch, thẩm 

định phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị.  

UBND Thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai cần phối hợp chặt chẽ 

với các sở quản lý công trình chuyên ngành để thống nhất khi triển 

khai quy hoạch xây dựng đô thị sử dụng đất xây dựng các công trình, 
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mạng lưới công trình xây dựng. Công tác quy hoạch xây dựng đô thị 

thường liên quan đến nhiều ngành nên cần sự thống nhất mới có thể 

khai thác cao nhất hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai, tránh tình 

trạng nhiều công trình xây dựng không phù hợp với điều kiện thực tế 

tại địa phương  

UBND Thành phố PleiKu PleiKucần tiếp tục ban hành các văn 

bản hướng dẫn pháp luật về xây dựng quy hoạch.  

UBND thành phố PleiKu cần nâng cao chất lượng công tác thẩm 

định các quy hoạch xây dựng đô thị. Công tác quản lý nhà nước về quy 

hoạch xây dựng đô thị thành phố Pleiku muốn đạt được hiệu quả hơn 

nữa cần làm tốt công tác công khai quy hoạch. Xây dựng quy định 

quản lý theo quy hoạch và quy chế quản lý kiến trúc - quy hoạch 

thành phố Pleiku: Thành phố Pleiku cần xây dựng quy định về quản 

lý theo quy hoạch quy chế quản lý kiến trúc - quy hoạch thành phố. 

Các quy định là căn cứ để công tác quy hoạch xây dựng đô thị được 

tiến hành một cách đảm bảo  Quy định cũng sẽ là cơ sở để thực hiện 

các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch xây dựng đô thị 

tại thành phố. 

Đối với việc lập các đồ án quy hoạch có tính chất định 

hướng phức tạp giúp phát triển cho một vùng rộng như các đồ án 

phân khu, đồ án quy hoạch các khu chức năng, các đồ án định hướng 

phát triển chiến lược, thì phải tuyển chọn đơn vị tư vấn hạng  , II và 

có đủ năng lực đảm nhận thực hiện  

3.2.4. Hoàn thiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật và thông tin về quy hoạch xây dựng đô thị 
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Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu 

rộng pháp luật: Luật xây dựng, Luật đất đai   đến các tầng lớp nhân 

dân trên các buổi họp dân phố, đài phát thanh, loa tuyên truyền lưu 

động và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của UBND xã, 

phường, Đài phát thanh  

Có hình thức công khai, công bố các đồ án quy hoạch cần 

được cải tiến và đa dạng để người dân dễ tiếp cận như treo bảng đồ 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các tuyến đường có quy hoạch kiến 

trúc như đường. Công khai bản đồ quy hoạch xây dựng đô thị trên 

các trang thông tin điện tử của U ND xã, phường. 

Đổi mới phương pháp tuyên truyền công khai các thông tin 

về quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan đến 

các địa bàn dân cư để công dân biết rõ, chấp hành. 

Công tác tuyên truyền phải có nội dung phong phú, thiết 

thực với những hình ảnh minh họa cụ thể, đội ngũ tuyên truyền nhiệt 

huyết và có trình độ chuyên môn về trật tự xây dựng đô thị.  

Cần có sự tham gia tuyên truyền về quy hoạch xây dựng đô 

thị của Mặt trận đoàn thể, Ban công tác Mặt trận từng khu dân cư, 

phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, 

người dân. 

3.2.5. Hoàn thiện công tác Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 

phạm trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô 

thị  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm 

phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch  xây dựng đô 
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thị tránh trường hợp phát hiện chậm trễ ngay khó khăn trong công 

tác xử lý có thể gây thiệt hại cho người dân  Do đó U ND TP Pleiku 

có kế hoạch kiểm tra định kỳ, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương trong 

công tác thanh kiểm tra xử lý các vi phạm trong công tác quản lý nhà 

nước về trật tự xây dựng đô thị  Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý 

trật tự xây dựng mà nòng cốt là lực lượng thanh tra phải thường 

xuyên, phát hiện xử lý kịp thời những sai phạm. Lực lượng thanh tra 

phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tư tưởng đạo đức tốt. 

Trọng dụng những người có tài năng kịp thời có hình thức xử lý như 

là thuyên chuyển, đưa ra khỏi ngành những cán bộ vi phạm, thoái 

hóa về đạo đức. 

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch  xây dựng 

đô thị nhằm tạo sự công bằng, thượng tôn pháp luật, tạo mỹ quan đô 

thị. Những người có hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng thì tùy 

vào mức độ, tính chất có thể bị hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự, trường hợp vi phạm trật tự đô thị ảnh hưởng đến quyền lợi 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức thì phải bồi thường thiệt hại. Xử lý 

nghiêm những cán bộ công chức làm công tác liên quan đến quản lý 

quy hoạch xây dựng đô thị có hành vi buông lỏng, làm ngơ, nhũng 

nhiễu trong hoạt động quản lý, kiểm tra phát hiện vi phạm, cấp giấy 

phép vượt thẩm quyền, cấp giấy phép xây dựng khi chưa đủ thành 

phần hồ sơ theo quy định,    Xem xét tăng nặng hình thức xử phạt đối 

với các công trình cố tình vi phạm, trì hoãn thực hiện quyết định xử 

phạt. 

 Phát huy và tăng cường vai trò của cộng đồng và tham gia 
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của dân cư: Tăng cường vai trò của người dân là một nội dung quan 

trọng bắt buộc phải thực hiện trong các đồ án quy hoạch nói chung 

và thiết kế đô thị nói riêng  Mục đích lớn nhất là khuyến khích và 

phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng, giám sát và thực 

thi các đồ án quy hoạch, mang lại lợi ích thiết thực cho quy hoạch và 

quản lý đô thị  Các bước thực hiện đều lấy của cộng đồng, ngay từ 

khâu lập dự án  Vì mỗi dự án đều có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng 

về các mặt môi trường tự nhiên, xã hội, mật đô giao thông  Xây dựng 

Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị tạo điều kiện để 

người dân nâng cao nhận thức và tham gia, thực hiện công tác quản 

lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng  

Việc quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tổ chức thi công 

công trình trong các khu đô thị có mật độ xây dựng cao cần quan tâm 

công tác giải quyết kiến nghị thi công công trình gây lún nứt công 

trình lân cân  Các ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn, đặc biệt là 

người đứng đầu cần quan tâm hơn tới công tác tiếp dân; coi công tác 

tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên. Cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chủ động trong công 

tác tiếp công dân, nắm bắt giải quyết tình hình, giải quyết đơn thư 

khiếu nại tố cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải 

quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ cơ sở. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội 

ngũ tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Với mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá thực trạng 

công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại thành phố Pleiku, 

tỉnh  ia  ai, qua đó tìm ra những giải pháp tăng cường công tác 

quản lý quy hoạch đô thị để góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và 

phát triển đô thị tại thành phố Pleiku phù hợp với chương trình phát 

triển đô thị quốc gia, phát huy các thế mạnh của thành phố Pleiku để 

phát triển kinh tế - xã hội   uận văn đã tập trung giải quyết một số 

vấn đề như sau: 

Một là, hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản 

về quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị; làm rõ vai trò, nội dung cơ 

bản của quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, cũng như làm rõ các 

nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về 

quy hoạch đô thị  

 ai là, nghiên cứu, phân tích và làm rõ thực trạng quản lý 

nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh 

 ia  ai dưới các góc độ khác nhau  Từ đó đánh giá về thực trạng 

quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại thành phố   uận văn đã nêu 

và làm nổi bật những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra một số hạn 

chế trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị tại thành 

phố Pleiku, tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn 

đến những hạn chế đó  

 a là, trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản và đánh giá 

thực trạng, luận văn đã đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp đồng bộ 

góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị 
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tại thành phố Pleiku, tỉnh  ia  ai   ên cạnh đó luận văn cũng đưa ra 

các kiến nghị với nhà nước, những kiến nghị với chính quyền địa 

phương và cơ quản quản lý quy hoạch chi tiết thành phố Pleiku về  

một số vấn đề có liên quan hoạt động quản lý nhà nước về quy hoạch 

đô thị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện 

quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, 

tỉnh  ia  ai  

Vấn đề quản lý Nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị 

mang tính chiến lược mà còn là vấn đề thời sự vô cùng bức thiết  Vì 

vậy cần tăng cường quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thành phố 

Pleiku để đạt được những mục tiêu đã đề ra một cách hiệu quả nhất  

Với những kết quả nghiên cứu của luận văn, hi vọng luận 

văn sẽ có những đóng góp thiết thực và hiệu quả vào quá trình quản 

lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại thành phố Pleiku, tỉnh  ia  ai 

trong thời gian tới  

Mặc dù bản thân đã có nhiều nổ lực, cố gắng trong quá trình 

nghiên cứu viết luận văn  Nhưng do giới hạn về mặt thời gian và 

kiến thức vì vậy nội dung luận văn không thể tránh khỏi những mặt 

hạn chế, thiếu sót  Rất mong nhận được từ quý thầy cô những chỉ 

dẫn, góp ý để luận văn này tiếp tục được hoàn thiện  

 


