
VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 

                                                        

                                                          

 

 

 

 

 
                                                       VÕ MINH TRÍ         

 

          

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 

VỀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN QUẬN GÒ VẤP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

Chuyên ngành: Luật hiến pháp và luật hành chính 

                 Mã số: 60.38.01.02 
 

 

       

 

 

      LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC 

 

 

 

    NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

    GS.TS. VÕ KHÁNH VINH 
 

    

 

  

 

 

 
      HÀ NỘI, Năm 2016 



LỜI CAM ĐOAN 
 

Tôi xin cam đoan rằng các nội dung được trình bày trong Luận văn về đề tài 

“Quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân quận về trật tự đô thị từ thực tiễn quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa 

học của GS.TS. Võ Khánh Vinh. Mọi số liệu dẫn chứng thể hiện trong Luận văn là trung 

thực và được chú thích nguồn đầy đủ. 

 

                          Hà Nội, ngày 28  tháng  7  năm 2016 

                         Người cam đoan 

 

 

 

                       Võ Minh Trí 

 

 



MỤC LỤC 

 

 Trang 

MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1 

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ 

ĐÔ THỊ ............................................................................................................................... 6 

1.1. Khái niệm quản lý trật tự đô thị .................................................................................... 6 

1.2. Mục đích, vai trò, nội dung của quản lý trật tự đô thị................................................... 7 

1.3. Các nguyên tắc của công tác quản lý trật tự đô thị ..................................................... 11 

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý trật tự đô thị .................................................... 12 

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA 

BÀN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ..........................................................27 

2.1.   c điểm tình hình quận Gò Vấp ...........................................................................................27 

2.2. Thực trạng công tác quản lý xây dựng ........................................................................ 30 

2.3. Thực trạng công tác quản lý trật tự lòng lề đường ...................................................... 35 

2.4. Công tác quản lý hệ thống chợ .................................................................................... 38 

2.5. Hoạt động của  ội quản lý trật tự đô thị quận Gò Vấp .............................................. 40 

Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ ĐÔ 

THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ………… 47 

3.1. Giải pháp chung .......................................................................................................... 47 

3.2. Hoàn thiện chính sách về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trật tự đô thị (phát huy 

những ưu điểm và khắc phục những hạn chế) ................................................................... 49 

3.3. Hoàn thiện các giải pháp về quản lý trật tự xây dựng đô thị ...................................... 55 

3.4. Nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức ......................................... 60 

3.5. Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về trật tự đô thị ....................... 61 

3.6. Nhóm giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đ c biệt là dân 

nhập cư ............................................................................................................................... 62 

3.7. Hoàn thiện và tăng cường công tác tổ chức thực hiện ................................................ 64 

KẾT LUẬN .................................................................................................................. 67 

TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 69 



DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

  ANTT             An ninh trật tự 

                  ASXH             An sinh xã hội 

                  ATGT             An toàn giao thông 

                  GPXD             Giấy phép xây dựng 

                 QLNN             Quản lý nhà nước 

                TTĐT               Trật tự đô thị 

                UBND              Ủy ban nhân dân 

                VSMT             Vệ sinh môi trường 



 

1 

 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Từ những chủ trương, chính sách của  ảng, thực thi pháp luật nhà nước của các 

địa phương trong thời gian phát triển khá rõ nét gắn với quá trình đổi mới từ Trung ương 

đến địa phương; nâng cao đời sống, nhu cầu sinh hoạt của người; đ c biệt Thành phố Hồ 

Chí minh là một trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước; trong đó 

quận Gò vấp là cửa ngõ giao thông quan trọng vào trung tâm thành phố; lưu lượng người 

dân rất đông nhưng cơ sở hạ tầng phát triển có giới hạn; do đó có ảnh hưởng đến trật tự 

đô thị của địa phương; vấn đề quản lý nhà nước về trật tự đô thị tại quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh là như thế nào 

 Trong những năm qua, quận Gò Vấp thực hiện công tác phát triển kinh tế - văn 

hóa - xã hội và quốc phòng an ninh góp phần trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước; song tốc độ tăng dân số cơ học cao (dân từ các Tỉnh khác về 

Thành phố), dân số quận Gò Vấp hiện nay là 634.779 dân – với diện tích 1.975,85 ha; 

công tác quản lý nhà nước của quận nói chung tuy có nhiều hiệu quả, phát triển trên 

nhiều lĩnh vực; nhưng công tác về trật tự đô thị, vẫn còn phức tạp, đa dạng loại hình nên 

hiệu quả chưa cao – trong đó nhất là tình hình buôn bán không đúng nơi quy định, sử 

dụng vỉa hè ho c đường, hẻm để kinh doanh, buôn bán … còn có nơi, nhiều khu vực vẫn 

chưa giải quyết dứt điểm; tình hình xây dựng có đảm bảo các quy định của pháp luật 

nhưng sai phép ho c sai thiết kế xây dựng vẫn còn xảy ra; nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước và nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác quản lý trật tự đô thị, đảm 

bảo mỹ quan đô thị, cần có nhiều giải pháp, biện pháp tăng cường hơn nữa để thực thi 

pháp luật. 

 Từ thực tế cho thấy, Ủy ban nhân dân quận đã có đội trật tự đô thị: tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, về mĩ quan đô 

thị, về cơ sở hạ tầng …; theo chức năng nhiệm vụ,  ội lập chương trình, kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý và sử 

dụng đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình hạ 

tầng kỹ thuật, công tác vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và trật tự 
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đô thị trên địa bàn, nhưng cách thức quản lý và hoạt động chưa thống nhất. Do vậy, cần 

thiết nâng cao chất của đội trật tự đô thị quận giúp UBND quận trong công tác quản lý 

nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường đô thị; quản lý 

xây dựng … nói chung là quản lý trật tự đô thị. Bên cạnh đó, đối với Công an quận có đội 

trật tự thường xuyên xử lý về trật tự lòng lề đường nhưng theo lĩnh vực giao thông chưa 

đảm bảo. Với mục tiêu cải thiện bộ m t đô thị của quận Gò vấp và nâng dần chất lượng 

hoạt động, đòi hỏi công tác quản lý và nhất là công tác quản lý nhà nước của Ủy ban 

nhân dân quận cần tập trung thống nhất triển khai đồng bộ từ quận về phường; phân công 

rõ ràng về nhiệm vụ của hai đội này để phối hợp thực hiện và xử lý có hiệu quả trên địa 

bàn toàn quận.  

 Các đề tài nghiên cứu, bài viết về trật tự đô thị có nhiều tác giả nghiên cứu, tuy 

nhiên chưa chuyên sâu và đ c biệt là luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực – 

trong đó có quy định về chính quyền đô thị; cho nên qua nghiên cứu từ lý luận và hoạt 

động thực tiễn từ quản lý nhà nước về trật tự đô thị đã thúc đẩy tác giả chọn nghiên cứu 

đề tài “Quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân quận về trật tự đô thị từ thực tiễn quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh” 

 2. Tình hình nghiên cứu đề tài   

 Trong phạm vi tìm hiểu tình hình về thực trạng của quận Gò Vấp và trong tương 

lai phát triển của chính quyền đô thị; công tác quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân 

quận về trật tự đô thị cần quan tâm thực hiện để đảm bảo mỹ quan đô thị. Nghiên cứu sâu 

và có nhận định đánh giá để phát triển đề tài về các tài liệu như: 

 - Hiến pháp, luật tổ chức chính quyền địa phương; các quy định của pháp luật về 

lĩnh vực trật tự đô thị, về quản lý đô thị.  

 - Nghị quyết và các văn bản của  ảng, của Chính phủ, Bộ, UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh về lĩnh vực trật tự đô thị. 

 - Các báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự đô thị. 

 - Các đề tài nghiên cứu, bài viết về trật tự đô thị. 
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 Từ việc nghiên cứu và tham khảo các tài liệu, nhìn chung có rất nhiều bài viết 

có đề cập nội dung như: quản lý đô thị, quản lý xây dựng đô thị, quản lý trật tự an 

ninh, về nhập cư ...; nhưng chưa có bài viết ho c có bài viết nhưng chưa chuyên sâu 

trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị. 

 Do đó, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân quận về 

trật tự đô thị từ thực tiễn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh” để làm luận văn 

thạc sĩ luật là không trùng lắp với các công trình nghiên cứu khoa học đã được công 

bố. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Việc nghiên cứu Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận về trật tự đô thị 

từ thực tiễn quận Gò Vấp nhằm định hướng cho nhận thức, hoạt động trong thời gian 

tới của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân được giao nhiệm vụ trong công tác tổ 

chức thực hiện, phối hợp thực hiện ch t chẽ, hiệu quả và đúng quy định phát luật.  

 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý trật tự đô thị; 

 - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Gò Vấp; 

 -  ề xuất các phương hướng để tăng cường quản lý trật tự đô thị trên địa bàn 

quận Gò Vấp. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Trong phạm vi đề tài này, tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đề về trật tự 

đô thị dưới góc độ khoa học pháp lý, trong đó tập trung đánh giá những vấn đề chung 

và các quy định quản lý nhà nước về trật tự đô thị. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Về đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước và tình hình chấp hành 

pháp luật của nhân dân trong phạm vi địa bàn quận Gò Vấp nhưng tham khảo tài liệu 
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và bài viết về lĩnh vực trật tự đô thị từ trước đến nay, nhằm hoàn thiện hơn công tác quản 

lý nhà nước về trật tự đô thị trong giai đoạn hiện nay. 

 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

 5.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

 Trong quá trình nghiên cứu xây dựng đề tài, tác giả sử dụng phương pháp luận duy 

vật biện chứng và duy vật lịch sử của Triết học Mác – Lênin và kết hợp thống kê, tổng 

hợp, phân tích theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô 

thị; những chủ trương, chính sách của  ảng, việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan quản lý 

nhà nước, việc chấp hành của nhân dân. Qua đó, có những giải pháp, định hướng hoàn 

thiện hơn, thực hiện có hiệu quả hơn trong lĩnh vực trật tự đô thị. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Thứ nhất, phương pháp tiếp cận hệ thống, nhằm làm rõ công tác quản lý nhà nước 

về trật tự đô thị 

 Thứ hai, phương pháp nghiên cứu gián tiếp thông qua việc tổng hợp, phân tích các 

tài liệu, nhất là tài liệu về trật tự đô thị làm cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà 

nước về trật tự đô thị 

 Thứ ba, phương pháp kết hợp lý luận và thực tiễn được sử dụng xuyên suốt trong 

luận văn nhằm phân tích đánh giá công  tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị 

 Thứ tư, phương pháp so sánh, để thấy điểm nổi bật, mô hình hay để thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị tốt hơn trong thời gian tới. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

 Luận văn này khái quát, nhìn nhận và đánh giá những tồn tại – hạn chế của địa 

phương, những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị; qua đó, đề tài này được thực 

hiện với mong muốn góp phần hệ thống hóa nhìn nhận, đánh giá toàn diện, đồng bộ hơn 

về trật tự đô thị góp phần hoàn thiện khung pháp luật và công tác quản lý nhà nước 

về trật tự đô thị  
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 6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Từ thực tiễn và cơ sở lý luận để đánh giá tổng thể thực trạng, từ đó xây dựng 

những giải pháp liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị nhằm 

thực hiện thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả; luận văn của tác giả mong muốn 

đây là việc đánh giá, đúc kết kinh nghiệm về những điểm mới, là nguồn để các nhà 

nghiên cứu xây dựng pháp luật tham khảo và cũng là luận văn để các bạn sinh 

viên, học viên nghiên cứu trong quá trình học tập, nghiên cứu hay bồi dưỡng cán 

bộ thuộc về lĩnh vực này. 

7. Cơ cấu của luận văn 

 Ngoài, phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục; 

luận văn có 3 chương sau đây:  

 Chương 1: Những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về trật tự đô thị 

 Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa 

bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ 

1.1. Khái niệm quản lý trật tự đô thị 

  ô thị: là điểm tập trung dân cư với mật độ cao chủ yếu là lao động phi nông 

nghiệp, có cơ sở hạ tầng thích hợp, là trung tâm tổng hợp hay chuyên ngành, có vai trò 

thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của một miền lãnh thổ, của 

một tỉnh, của một huyện ho c của một vùng trong tỉnh, trong huyện.  

Trật tự đô thị: là sự ổn định, sự sắp xếp theo một thứ tự, một quy tắc nhất định ở 

nơi dân cư đông đúc; nói cách khác, trật tự đô thị là sự sắp xếp ổn định của một địa 

phương về cơ sở hạ tầng thích hợp, về chuyên ngành …góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của một địa phương. 

Quản lý trật tự đô thị: là việc lập chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật trân các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, quản 

lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật, công tác vệ sinh môi 

trường, trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị của địa phương. 

  ô thị không những là nơi tiêu biểu cho sự phát triển, thịnh vượng và văn minh 

của mỗi quốc gia mà còn là trung tâm truyền bá văn minh, là đầu tàu thúc đẩy các vùng 

xung quanh phát triển, được cấu thành từ 2 yếu tố: 

 - Các yếu tố không gian vật chất: Bao gồm cơ cấu quy hoạch, kiến trúc, môi 

trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. 

 - Các yếu tố kinh tế xã hội: Bao gồm các hoạt động sản xuất vật chất, lực lượng 

sản xuất, cơ cấu ngành, nhân khẩu - xã hội, lối sống, … của dân cư đô thị.                 

 Ở Việt Nam, theo Quyết định số 132/ H BT ngày 05/5/1990 quy định đô thị là 

các điểm dân cư có các yếu tố cơ bản gồm: 

 - Là trung tâm tổng hợp hay chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội của một vùng lãnh thổ nhất định. 

 - Quy  mô  dân  số  nhỏ  nhất  là 4.000 người (vùng  núi  có thể  nhỏ  hơn). 
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 - Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm ít nhất 60 % tổng số lao động của đô thị 

đó, là nơi sản xuất hàng hoá, thương nghiệp và dịch vụ phát triển. 

 - Có kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng phục vụ đời sống dân cư 

đô thị. 

 - Mật độ dân cư được xác định tuỳ theo từng loại đô thị, phù hợp với đ c điểm của 

từng vùng. 

 Trong đô thị luôn tồn tại các nhu cầu ăn ở, làm việc, đi lại, vui chơi, ... và theo xu 

hướng đô thị hoá toàn cầu, các nhu cầu đó ngày càng đòi hỏi cao hơn, phức tạp hơn, luôn 

luôn phát sinh những vấn đề mới.  ể đáp ứng các nhu cầu đó buộc chính quyền đô thị 

phải tổ chức xã hội một cách khoa học và việc quản lý hoạt động của đô thị phải trở 

thành một yêu cầu tất yếu. Chính vì vậy công tác quản lý đô thị là khâu quyết định cho 

việc thực hiện những định hướng phát triển đô thị nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững 

trong một xã hội đô thị hoá với tốc độ khá cao. Nó cũng trở thành một chủ đề rất quan 

trọng đối với các chính phủ và các tổ chức phát triển quốc tế trên thế giới. 

 Quản lý đô thị là quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có mục đích bằng một hệ 

thống các chủ trương, cơ chế, chính sách của các chủ thể quản lý đô thị (các cấp chính 

quyền, các tổ chức xã hội, các sở, ban ngành chức năng) vào các hoạt động đô thị nhằm 

sử dụng, đảm bảo phát huy tiềm năng và tận dụng thời cơ của đô thị, tạo điều kiện, môi 

trường và điều tiết, kiểm soát quá trình xây dựng, phát triển đô thị nhằm thực hiện có 

hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội mà đô thị đã đề ra. 

 Quá trình hình thành và phát triển các đô thị đòi hỏi phải tăng cường vai trò quản 

lý của nhà nước đối với đô thị, vì vậy trên góc độ Nhà nước, quản lý nhà nước đối với đô 

thị là sự can thiệp bằng quyền lực của mình (bằng pháp luật, thông qua pháp luật) vào các 

quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở đô thị nhằm phát triển đô thị theo định hướng nhất 

định, để nó hoạt động trong một trật tự nhất định.  

1.2. Mục đích, vai trò, nội dung của quản lý nhà nước về trật tự đô thị 

- Mục đích quản lý nhà nước về trật tự đô thị 
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 ô thị là đầu mối thực hiện các chức năng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, 

tỷ lệ tăng trưởng đô thị là một tiêu chí mà chính quyền nhà nước rất quan tâm, quản lý sự 

tăng trưởng là một công việc quan trọng của công tác quản lý đô thị. Chính vì vậy mục 

đích đầu tiên của công tác quản lý nhà nước về đô thị là làm chủ được quá trình tăng 

trưởng và nghiên cứu tỷ lệ tăng trưởng của đô thị. 

  ể quản lý sự tăng trưởng đô thị các nhà quản lý phải điều phối các hoạt động của 

đô thị. Một đô thị phát triển bền vững là một đô thị có sự phát triển hài hoà giữa các 

thành phần và các giai đoạn phát triển.Trong quá trình tổ chức, xây dựng và phát triển đô 

thị, quản lý nhà nước về đô thị đề ra những mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn buộc 

các nhà quản lý đô thị phải có nhiệm vụ đề ra được các hoạch định và lập kế hoạch phát 

triển tổng thể. 

  iều tiết sự phát triển cho phù hợp với sự phân bố và trình độ phát triển của lịch 

sử sản xuất, tập trung xây dựng cơ sở kinh tế kỹ thuật vững chắc vì mục tiêu đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ vững phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, đảm 

bảo an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ mỹ quan đô thị. 

 - Vai trò của quản lý nhà nước về trật tự đô thị 

 Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị được thực hiện tốt sẽ làm đô thị ổn 

định và phát triển bền vững, nâng cao tính hiệu quả và tính hợp lý trong việc sử dụng các 

nguồn tài chính, nguồn nhân lực và nguồn kỹ thuật của đô thị.  

 Chương trình quản lý nhà nước về trật tự đô thị là một chất xúc tác quan trọng cho 

sự phát triển ngay trong mạng lưới đô thị của một vùng, một nước và toàn cầu. 

 Thông thường các nhà kinh tế thường quan tâm đến lợi nhuận mà bỏ qua ho c coi 

nhẹ vấn đề môi trường, các vấn đề cung cấp các dịch vụ du lịch...Còn các nhà xã hội lại 

chỉ quan tâm đến nạn thất nghiệp, mức thu nhập, các vấn đề xã hội khác....Các vấn đề 

quan tâm ở mỗi ngành, mỗi tập thể, mỗi cá nhân thường gây ra những mâu thuẫn 

tưởng chừng khó giải quyết. Nhưng nếu có sự can thiệp của công tác quản lý nhà 

nước về trật tự đô thị trong từng lĩnh vực của nó thì mọi mâu thuẫn sẽ được giải 

quyết và giữa các hoạt  động sẽ được kết hợp hài hoà. 
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- Những nội dung chủ yếu của quản lý trật tự đô thị 

  * Quản lý nhà và đất đô thị theo quy hoạch: 

 Là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước 

về đô thị bởi đất đai là một tài sản quan trọng trong sản xuất, quyền sử dụng và sở 

hữu đất đai thể hiện sự công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường. Trên những 

mảnh đất này chứa đựng những công trình phục vụ cho những hoạt động của đô thị 

như ăn ở, đi lại, làm việc, ... của dân cư đô thị. Vì vậy công tác quản lý đô thị 

không thể tách rời với công tác quản lý nhà ở đô thị và không thể không nhắc đến 

trong công tác quản lý đô thị. Quản lý nhà và đất đô thị phải đảm bảo theo quy 

hoạch thì mới đảm bảo cho sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của nhà nước; là căn cứ 

quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai và xây dựng nhà ở tạo điều 

kiện để sử dụng đất đai và nhà ở một cách hợp lý. 

  * Quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch: 

   Là công tác quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về đô thị bởi nếu việc xây 

dựng không tuân theo những định hướng mà quy hoạch đã vạch ra thì không thể kiểm 

soát được sự phát triển của đô thị theo đúng trật tự của nó và có thể dẫn đến những thiệt 

hại to lớn về nhiều m t kinh tế - xã hội. 

 Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch là tổng thể các biện 

pháp, cách thức mà chính quyền đô thị vận dụng các công tác quản lý để tổ chức sắp xếp 

các không gian đô thị sao cho sử dụng hợp lý các nguồn lực (không gian, kết cấu hạ tầng 

và tài nguyên thiên nhiên) để tác động vào các hoạt động xây dựng và phát triển (chủ yếu 

là phát triển không gian vật thể) nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững (kinh tế, xã hội, 

môi trường) của đô thị.  

  * Quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

 Các công trình hạ tầng kĩ thuật là những tài sản vật chất và các hoạt động hạ tầng 

có liên quan để phục vụ các nhu cầu kinh tế - xã hội của dân cư đô thị. Vì thế mà việc 

cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng là một trong những chức năng quản lý đô thị 
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quan trọng của chính quyền đô thị nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đô thị, đảm 

bảo trật tự đô thị trong xây dựng. 

  * Quản lý cơ sở hạ tầng xã hội đô thị: 

 Là công tác tổng hợp quản lý các ngành y tế, giáo dục, thương mại, vui chơi giải 

trí... Quản lý xã hội đô thị bao gồm các nhiệm vụ: An ninh đô thị, phòng cháy chữa cháy, 

an ninh văn hoá, trật tự công cộng, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội ... Quản lý hạ tầng 

đô thị là một nhiệm vụ của quản lý nhà nước về đô thị mà chính quyền đô thị chịu trách 

nhiệm. Các biện pháp bảo đảm an ninh đô thị được chính quyền các cấp giao cho cơ quan 

chuyên trách mà chủ yếu là quân đội và công an. 

  * Quản lý môi trường đô thị: 

   Với tốc độ đô thị hoá chóng m t như hiện nay ở các đô thị trong đó có cả Việt 

Nam ta một phần tạo thêm sự hiện đại, khang trang cho đô thị, nâng cao đời sống vật chất 

tinh thần, đáp ứng các nhu cầu lớn của cộng đồng dân cư đô thị. Nhưng m t khác, đó là 

tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái ngày càng suy giảm nghiêm trọng đang ở mức 

cảnh báo. Các nhà máy, công xưởng, công trình kĩ thuật ngày ngày, giờ giờ mọc lên cũng 

đồng nghĩa với việc chất lượng môi trường ô nhiễm n ng nề.  iều này ảnh hưởng rất 

nhiều đến sự phát triển bền vững. Chính vì vậy để một đô thị tồn tại một cách bền vững 

trong hiện tại và trong tương lai thì không một chính quyền đô thị nào có thể bỏ qua công 

tác quản lý môi trường đô thị trong hệ thống quản lý trật tự đô thị. Quản lý môi trường đô 

thị sẽ nhằm mục đích cân đối hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và bảo vệ 

môi trường đảm bảo sự phát triển bền vững của một đô thị. 

  * Quản lý dân số lao động việc làm đô thị: 

 Dân số, lao động, việc làm là ba nội dung gắn liền với nhau trong quá trình đô thị 

hoá. Với tốc độ đô thị hoá như hiện nay dẫn đến bùng nổ dân số, dẫn đến tình trạng thất 

nghiệp, gây ô nhiễm môi trường sinh thái ... Vì vậy, cần phải đề cao công tác quản lý 

dân số, lao động việc làm trong quản lý đô thị.  ó là việc xây dựng các chính sách, 

giải pháp và thực hiện các chính sách để phát triển và ổn định dân số, lao động đô 

thị, trên cơ sở tạo lao động việc làm và nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị. 
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  * Quản lý tài chính, kinh tế đô thị: 

 Mỗi chính quyền đô thị cần có kế hoạch phát triển tài chính (thu, chi, tạo lập 

quỹ) nhằm đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của đô thị. Kế hoạch phát triển tài 

chính là khâu quan trọng nhưng việc quản lý, thực thi nó còn quan trọng hơn nhiều. 

 ó là việc xác định chính sách tài chính, cơ chế tài chính hợp lý như: sưu tầm các số 

lượng về các nguồn quỹ chủ yếu, phân tích xu hướng, dự đoán sự phát triển, quy định 

về tiềm năng tài chính và thiết lập kế hoạch tài chính hợp lý để tạo điều kiện tốt nhất 

cho sự phát triển kinh tế. 

1.3. Các nguyên tắc của công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị 

  ể đô thị phát triển bền vững và theo một trật tự nhất định, công tác quản lý 

nhà nước về trật tự đô thị hiệu quả thì cần tuân theo các quy tắc sau: 

 - Nguyên tắc tập trung thống nhất: Thống nhất về các chủ trương, chính sách, 

quy định, biện pháp, thời gian hành động.  ể đảm bảo tính thống nhất cần phải đơn 

giản thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho dân và đỡ lãng phí tiền của. Tập trung 

quyền lãnh đạo, quyền quyết định vào Uỷ ban nhân dân, khắc phục sự phân tán quyền 

lực cho các cơ quan chuyên môn.           

 - Nguyên tắc quản lý trực tiếp:  ể tránh tình trạng chồng chéo, phân tán và lấn 

át nhau trong quản lý gây mất trật tự, kỷ cương đô thị cần phải thực hiện nguyên tắc 

này, thể hiện qua việc giảm cấp trung gian; tăng cường nhiệm vụ quản lý hành chính 

và quyền lực cho chính quyền cơ sở. Chính quyền sơ sở trực tiếp tiếp xúc với nhân 

dân để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đời sống hàng ngày. 

 - Nguyên tắc kết hợp giữa quản lý ngành và quản lý lãnh thổ: Nhằm đảm bảo 

tính thống nhất trong cả nước, thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Quản lý ngành 

được thể hiện bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong cả nước, bằng 

các văn bản pháp quy có hiệu lực thi hành trong cả nước.Với nguyên tắc này Uỷ ban 

nhân dân không phải chỉ là của địa phương mà còn là cơ quan hành chính nhà nước 

ở địa phương thay m t trung ương làm chức năng quản lý nhà nước. 
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 - Nguyên tắc quản lý đô thị có hiệu quả: Tiết kiệm và hiệu quả là hai m t của một 

vấn đề.  ối với một nguồn lực của đô thị (cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài nguyên tự nhiên và 

xã hội…) cần sản xuất ra lượng của cải vật chất tinh thần nhiều nhất đáp ứng ngày càng 

cao nhu cầu phát triển của dân cư đô thị. Việc quản lý đô thị càng có hiệu quả cao khi 

tiến hành triệt để tiết kiệm nguồn lực để sản sinh ra một đơn vị sản phẩm.   

 - Nguyên tắc thiết lập cơ cấu tổ chức tối ưu: Nguyên tắc này khẳng định rằng số 

công việc và người chịu quản lý trực tiếp của một người quản lý nào đó phải có giới hạn 

nhất định, vì một người quản lý không thể bao quát, kiểm soát, giám sát một số quá lớn 

những người thuộc cấp dưới. 

 - Nguyên tắc kết hợp hài hoà các lợi ích xã hội: Nội dung chính của nguyên tắc 

này là phải kết hợp hài hoà các loại lợi ích của xã hội bao gồm cả lợi ích vật chất và lợi 

ích tinh thần (lợi ích của Nhà nước, tập thể, cá nhân) trên cơ sở những đòi hỏi của quy 

luật khách quan. 

 - Nguyên tắc xử lý tốt các mối quan hệ đối ngoại: Các quan hệ đối ngoại có ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc phát triển đô thị. Vì vậy mà nguyên tắc cơ bản này cần quan tâm 

là đa phương hoá quan hệ, đa dạng hoá quan hệ, tôn trọng chính kiến của nhau bằng sự 

hợp tác với các tổ chức khác, lãnh thổ khác để hoàn thành nhiệm vụ của  mình. 

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về trật tự đô thị 

1.4.1. Di cư và tác động của di cư đến vấn đề trật tự xã hội 

 Trong thực tiễn xã hội có nhiều loại di cư khác nhau nhưng di cư có ảnh hưởng và 

tác động trực tiếp đến đời sống văn hóa – xã hội, đến an sinh xã hội, đến trật tự xã hội và 

đó là những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý trật tự đô thị. Một số dạng di cư như:    

 - Di cư thành thị - thành thị: Chỉ các dòng di dân từ đô thị này đến đô thị khác, 

kèm theo sự thay đổi chỗ ở thường xuyên trong một giai đoạn nhất định.  ây là hình thức 

di dân phổ biến trong các nước phát triển hiện nay. Ở Việt Nam có một số luồng chính: 

luồng di dân Bắc – Nam, luồng di dân từ các thành phố nhỏ, thị xã thị trấn về các 

thành phố lớn như Hà Nội, Huế,  à Nẵng, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ. 
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 - Di cư nông thôn – thành thị: Là các dòng di chuyển của dân cư từ khu vực 

nông thôn (nơi đi) đến khu vực đô thị (nơi đến), kèm theo sự thay đổi chổ ở thường 

xuyên trong một giai đoạn nhất định.  ây là hình thức di cư phổ biến trong các nước 

đang phát triển. Ở Việt Nam từ 1986 cho đến nay, dòng di dân nông thôn – thành thị 

ngày càng tăng về quy mô và cường độ. Hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh 

đã đón nhận một lượng lớn dân cư từ các vùng nông thôn tới cư trú trong thành phố. 

 Sự đổi mới kinh tế và tác động của nó đến di cư: Yếu tố bao trùm nhất cho 

nguyên nhân và mọi cuộc di chuyển dân cư ở nông thôn ra thành thị ở nước ta hiện 

nay là lý do kinh tế (thiếu việc làm, thu nhập quá thấp ở nơi đi). Việc đổi mới cơ chế 

quản lý, mở rộng quyền tự do làm việc cách sống đã tạo ra sự tiền đề cơ bản cho sự di 

chuyển. Các chính sách phát triển, đô thị hóa và công nghiệp hóa ở các đô thị lớn tạo 

ra những cơ hội mở rộng việc làm có thu nhập cao hơn đã thúc đẩy và làm tăng các 

dòng nhập cư vào đô thị, đ c biệt các đô thị lớn. 

 Cơ chế thị trường đã tác động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở nông thôn. Tuy 

nhiên mức tăng trưởng kinh tế ở khu vực này chưa cao, khả năng thu hút lao động 

thấp. Theo tổng cục Thống kê thì chỉ số phát triển giá trị tổng sản lượng nông nghiệp 

(năm trước = 0) thì năm 1991 là 102,9; 1992: 108,1 ; 1993: 103,9. Nông nghiệp đã tạo 

ra lực đẩy lao động rời khởi nông thôn ra đô thị tìm việc. (Tổng cục Thống kê (2004), 

 iều tra di cư năm 2004: Những kết quả chủ yếu, Nxb Thống kê, năm 2004.) 

 Với sự tăng trưởng kinh tế công nghiệp cao ở khu vực đô thị, đã tạo nhiều việc 

làm mới.  ô thị có một sức hút hấp dẫn đối với lao động từ nông thôn tới. Sự chênh 

lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị cũng là, một yếu tố quan trọng tác động 

đến hiện tượng di dân, lao động nông thôn vào đô thị tìm việc dưới nhiều hình thức 

khác nhau. 

 Những nhà kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin cũng đánh giá cao vai trò của di 

cư, của tính năng xã hội của dân cư, vì cũng chính trong quá trình di cư mà các kinh 

nghiệm sản xuất, chinh phục tự nhiên và các kinh nghiệm xã hội được phổ biến trong 

cộng đồng. 
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 Trong lịch sử của di cư trên thế giới cũng như ở nước ta, dòng di cư tự do phổ biến 

trong mọi giai đoạn lịch sử và có thể nói, đó là dòng di cư có vai trò quan trọng nhất bởi 

vì tính kế hoạch, sự kiểm soát di cư của nhà nước phong kiến, tư bản chủ nghĩa trước đây 

và của nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng có tác động tới một bộ phận người di cư. Cũng 

chính di cư tự do mới thể hiện rõ nhất những đ c điểm của di cư như tính chọn lọc. 

 Trong thế giới hiện đại, đô thị có một vai trò đ c biệt trong sự phát triển xã hội của 

quốc gia, của các vùng lãnh thổ, là các cực phát triển của quốc gia, các vùng. Các thành 

phố lớn, nhất là các thành phố thủ đô là nơi hội tụ những tinh hoa của thời đại, những 

thành tựu về kinh tế, chính trị văn hóa xã hội mà một quốc gia dân tộc đạt được. Bởi vậy, 

di cư luôn hướng tới những thành phố lớn làm cho vấn đề di cư nông thôn – thành thị có 

một số sắc thái đ c biệt và quy mô lớn. 

 Ở thành phố, xét trên góc độ việc làm, lực lượng lao động di chuyển tự do vào 

thành phố làm việc, họ cũng có những nhu cầu “bình dân”, những nhu cầu cho ăn, sinh 

hoạt. Từ khi chuyển đổi cơ chế đến nay dòng người di chuyển tự do vào thành phố có 

nhiều loại, trong đó loại tìm việc làm theo thời vụ. Ngoài ra còn có dòng người tự do di 

chuyển về đoàn tụ gia đình, con cái, anh em…Như vậy việc di chuyển những người này 

về khía cạnh xã hội có ý nghĩa thực tiễn vào việc đảm bảo và cải thiện nhu cầu tình cảm 

gia đình, họ hàng và quan hệ cộng đồng trong dân cư.  oàn tụ gia đình là điều kiện làm 

ổn định và tăng sức phát triển kinh tế hộ gia đình. 

 Tuy nhiên, m t trái là làm quá tải sức sử dụng các công trình hạ tầng cơ sở, kỹ 

thuật, nhà ở, ảnh hưởng tới môi trường và làm giảm mỹ quan đô thị. Lao động di chuyển 

tự do theo mùa vụ vào thành phố tìm việc làm và làm việc có thời gian di chuyển và lưu 

trú không cố định, nên khi di chuyển hầu hết lao động không khai báo tạm trú với chính 

quyền gây khó khăn cho việc quản lý nhân sự. Làm nảy sinh một số vấn đề xã hội phức 

tạp như: trật tự an ninh, xung đột xã hội người di dân và người địa phương gây nên một 

số hiện tượng cờ bạc, nghiện hút, mại dâm. Khi dòng di dân tự do nông thôn - 

thành thị với quy mô lớn sẽ làm tăng sức ép việc tăng thêm số người thất nghiệp ở 

các thành phố lớn; ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự đô thị. 
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1.4.2. Buôn bán hàng rong 

  Từ lâu hoạt động buôn bán hàng rong đã gắn liền với sự phát triển không gian đô 

thị và quá trình tăng trưởng kinh tế, sự quần cư đô thị. Các loại hàng hóa và dịch vụ của 

hoạt động buôn bán hàng rong luôn đa dạng và phong phú về chủng loại, đáp ứng được 

nhiều các nhu cầu về ăn, uống, m c, vui chơi, giải trí … của đông đảo dân cư. Bên cạnh 

những tác động xấu do hoạt động buôn bán hàng rong đem lại cho không gian văn hóa và 

văn minh đô thị như mất trật tự, ô nhiễm môi trường, kẹt xe, không có không gian đi bộ, 

không gian nghỉ ngơi, hoạt động buôn bán hàng rong cũng đã góp phần rất quan trọng 

đến việc ổn định thu nhập và đời sống của hàng nghìn người dân. Dù vậy, từ lâu các nhà 

quản lý, quy hoạch xây dựng đô thị vẫn chưa quan tâm đúng mức và cẩn trọng đến loại 

hình hoạt động buôn bán hàng rong. 

   Các dạng hoạt động buôn bán hàng rong được phân thành hai nhóm chính là kinh 

doanh cố định và kinh doanh lưu động. Vì vậy giữa hai đối tượng buôn bán này có sự 

khác nhau là đại đa số những người buôn bán lưu động đều có nguồn gốc tại các tỉnh 

khác đến. Trong khi đó, số người buôn bán cố định hầu hết đều có nguồn gốc tại địa 

phương. Như vậy số lao động thu hút vào khu vực hoạt động buôn bán hàng rong, nhất là 

buôn bán lưu động có liên quan với số người nhập cư từ các tỉnh khác đến. Số người 

buôn bán cố định thường có thời gian sinh sống tại địa phương khá lâu, trong khi số buôn 

bán lưu động lại có thời gian sinh sống mới chỉ vài năm.    

 Thời gian sinh sống có liên quan đến việc khai báo về tình trạng hộ khẩu. Nếu như 

những người kinh doanh cố định có thời gian sinh sống lâu hơn những người buôn bán 

lưu động thì việc khai báo thường trú của những người buôn bán cố định sẽ chiếm tỉ lệ 

cao hơn những người kinh doanh lưu động. Như vậy, tương quan giữa thời gian sinh 

sống, nơi sinh và tình trạng hộ khẩu có mối quan hệ khá rõ nét. Trong mối quan hệ 

này, những người buôn bán lưu động bao giờ cũng thường rơi vào trường hợp khai 

báo chưa có hộ khẩu thường trú. 

   M t hàng kinh doanh của đối tượng buôn bán hàng rong khá đa dạng, từ văn 

phòng phẩm sách báo cho đến thực phẩm thuốc lá và dịch vụ ăn uống. Ngoài ra còn có 

một vài thứ khác như bách hóa tạp phẩm, quần áo, vải, nón, kính, … cũng khá phổ 
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biến và chiếm một tỷ trọng nhất định trong tổng số. Tuy nhiên, khác với đối tượng 

kinh doanh cố định, đối tượng buôn bán lưu động chủ yếu tập trung nhiều nhất vào 2 

loại hàng hóa là thực phẩm và thuốc lá.  ây là loại hàng hóa có nhu cầu phục vụ tận 

nơi nhất là trong các ngõ hẻm cách đường khá xa, ho c tại các nơi sinh hoạt đông đúc 

nhưng khả năng cung ứng còn hạn chế.    

 Buôn bán hàng rong có đ c điểm là có thể phục vụ trên diện rộng nhưng cũng 

chính vì thế mà rất là khó khăn trong việc tập hợp họ, khó khăn cho việc bảo đảm mỹ 

quan và trật tự đô thị. Nhưng để quản lý tốt khu vực kinh doanh này đi vào hoạt động, 

trong bước đầu hướng đến giải pháp hiện đại thay đổi hoàn toàn với các sinh hoạt còn 

mang dáng dấp truyền thống hiện nay và vẫn là bài toán đ t ra nan giải.    

         Hoạt động buôn bán hàng rong đúng là rất khó quản lý nên Nhà nước chúng ta 

đã có đề ra những chính sách để nhằm quản lý nó. Một trong những chính sách đó là 

Nghị định 39/2007/N –CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về phạm vi kinh 

doanh của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải 

đăng kí kinh doanh (còn được hiểu là hoạt động buôn bán hàng rong) và trách nhiệm 

của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đối tượng này. 

  ối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định này là những người buôn bán 

hàng rong không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong, ho c vừa mua rong vừa 

bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của của các 

thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật 

để bán rong; và buôn bán v t là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có ho c 

không có địa điểm cố định. Bên cạnh đó cũng bao gồm hoạt động bán quà v t là 

hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống có ho c không có địa điểm cố định; 

buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán 

cho người mua buôn ho c người bán lẻ; thực hiện các dịch vụ kinh doanh lưu động 

là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định.  

 Nghị định nghiêm cấm cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại tại các khu 

vực, tuyến đường, địa điểm sau đây: Khu vực thuộc các di tích lịch sử, văn hóa đã được 
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xếp và hạng, các danh lam thắng cảnh khác, khu vực các cơ quan nhà nước, cơ quan 

ngoại giao, các tổ chức quốc tế; khu vực thuộc vành đai an toàn kho đạn dược, vật liệu 

nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam; khu vực 

thuộc cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu quốc tế, bến tàu, sân ga và trên các 

phương tiện vận chuyển, khu vực trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo; nơi tạm dừng 

của các phương tiện giao thông đang tham gia lưu thông, bao gồm cả đường bộ và 

đường thủy; phần đường bộ bao gồm lối ra vào khu chung cư ho c khu tập thể; ngõ 

hẻm, vỉa hè lòng đường, lề đường của đô thị, đường huyện, đường tỉnh và quốc lộ 

dành cho người và phương tiện tham gia giao thông, trừ các khu vực, tuyến đường 

ho c phần vỉa hè đường bộ được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch ho c cho phép sử 

dụng tạm thời để thực hiện các hoạt động thương mại; các tuyến đường, khu vực do 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. 

 Nghị định nghiêm cấm cá nhân hoạt động thương mại thực hiện các hoạt 

động bất hợp pháp ho c theo cách thức gây rối trật tự ảnh hưởng xấu đến môi 

trường, sức khỏe, an toàn và phúc lợi chung của cộng đồng; sử dụng các phương 

tiện điện tử để thực hiện các hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan 

đến thương mại xâm phạm lợi ích người tiêu dùng, xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ ho c làm ảnh hưởng đến quyền bảo mật thông tin cá nhân. Khi kinh doanh 

lưu động, cá nhân hoạt động thương mại phải đ t, để các phương tiện di chuyển, 

thiết bị dụng cụ bán hàng và hàng hóa ngăn nắp, trật tự; phải có dụng cụ đựng 

rác và chất thải phù hợp. Nghiêm cấm đeo bám, nài ép, chèo kéo, tranh giành, 

gây phiền hà cho khách và có lời nói ho c cử chỉ thô tục, bất lịch sự với khách; tụ 

tập đông người ho c dùng loa phóng thanh, còi kèn và các phương tiện tăng âm 

khác cổ động, quảng cáo cho hoạt động kinh doanh lưu động mà chưa cam kết với 

chính quyền địa phương nơi tiến hành các hoạt động này về việc sử dụng đúng 

mục đích và bảo đảm an toàn trật tự an toàn xã hội; rao bán rong, rao làm dịch 

vụ lưu động, gây ồn tại nơi công cộng và ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung 

trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau; nghiêm cấm in, vẽ, 



 

18 

 

viết lên tường, treo cờ, panô, áp phích, biển hiệu, biển quảng cáo trái quy định của 

pháp luật, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng xấu đến mỹ quan 

chung; sử dụng các phương tiện di chuyển, thiết bị, dụng cụ thực hiện các hoạt động 

thương mại không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, vệ sinh; đổ chất thải, vứt 

ho c để các phương tiện di chuyển, thiết bị, dụng cụ các hoạt động thương mại, bao bì 

và dụng cụ gói, đựng hàng khác, giấy, rác, hàng hóa, và các đồ vật khác ra đường giao 

thông, xuống sông cống rãnh ho c bất kỳ khu vực nào gây ô nhiễm môi trường, làm 

cản trở lưu thông, gây bất tiện cho cộng đồng; nghiêm cấm việc nấu ăn, ngủ nghỉ ở 

phần đường bộ dành cho người và phương tiện tham gia giao thông; lối đi, chiếu nghỉ 

cầu thang nhà chung cư; nhà chờ xe buýt; nơi hoạt động văn hóa, giải trí vui chơi 

công cộng làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan chung và trật tự, an toàn và xã hội; lợi 

dụng trẻ em, người tàn tật để thực hiện các hoạt động thương mại. 

1.4.3. Nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè 

 Quyết định 74/2008/Q -UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, 

vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ rõ khái niệm về lòng đường, vỉa hè: 

“Vỉa hè, lòng đường là bộ phận của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở 

hữu của Nhà nước. Vỉa hè, lòng đường còn bao chứa các công trình cấp thoát nước, 

chiếu sáng, thông tin, môi trường và các công trình khác. Vỉa hè phục vụ chủ yếu cho 

người đi bộ, lòng đường phục vụ chủ yếu cho các phương tiện tham gia giao thông. 

Khi sử dụng vỉa hè, lòng đường vào các mục đích khác phải được phép của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền. Việc sử dụng vỉa hè, lòng đường phải đảm bảo trật tự 

ATGT, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị” 

 Theo văn bản chỉ đạo thì việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường và vỉa hè 

vào các mục đích ngoài giao thông phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp 

phép. Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè ngoài mục 

đích giao thông đều phải xin cấp phép sử dụng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 

trong giấy phép.  ồng thời phải bố trí lối đi thuận tiện, an toàn cho người đi bộ và 
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phương tiện giao thông. Việc cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè chỉ có giá 

trị trong khoảng thời gian quy định.  

 * Sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông đường bộ: 

 Các trường hợp được sử dụng vỉa hè theo quy định tại thành phố Hồ Chí Minh như 

sau: 

 1. Hoạt động tổ chức tiệc cưới, tang lễ khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng 

tạm thời một phần vỉa hè phục vụ cho việc cưới, việc tang cần thông báo với Ủy ban 

nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú và không phải thực hiện thủ tục cấp phép. Ủy 

ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và giám sát các hộ 

gia đình, cá nhân việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè cho việc cưới, việc tang để 

không ảnh hưởng lối đi cho người đi bộ và mỹ quan đô thị.  

 2. Hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình: Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện chỉ xem xét việc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè cho hoạt 

động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình trên nguyên tắc không gây 

cản trở giao thông cho người đi bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và mỹ 

quan đô thị. Trong trường hợp việc tập kết vật liệu xây dựng đòi hỏi m t bằng lớn, 

vượt quá phạm vi cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, cơ quan có thẩm quyền có thể 

xem xét việc cấp phép sử dụng tạm thời toàn bộ vỉa hè để phục vụ hoạt động trên. 

Tuy nhiên, thời gian cho phép chỉ được thực hiện từ 21 giờ ngày hôm trước đến 06 

giờ sáng ngày hôm sau, sau đó phải trả lại nguyên trạng vỉa hè. Tổ chức, cá nhân 

được cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè không được tự ý đào bới, xây 

dựng làm biến dạng lòng đường và vỉa hè.  

 3. Hoạt động trông giữ xe công cộng có thu phí: Cơ quan có thẩm quyền chỉ 

xem xét việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe đạp, xe mô tô 

có thu phí tại các vị trí, địa điểm nằm trong danh mục khu vực, tuyến đường đã được 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố thống 

nhất sắp xếp, tổ chức làm bãi giữ xe trên vỉa hè. Danh mục này phải được Ủy ban 

nhân dân thành phố thông qua. Các điểm trông giữ xe công cộng trên vỉa hè có thu phí 
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phải bảo đảm thuận lợi cho người đi bộ, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và 

không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình và cá nhân có quyền 

sử dụng hợp pháp nhà, công trình xây dựng dọc tuyến đường đó.  

 4. Hoạt động phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa: Việc cấp 

phép sử dụng tạm thời vỉa hè vào việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa chỉ 

áp dụng tại các tuyến đường nằm trong danh mục công trình và tuyến đường đ c 

thù được phép sử dụng vỉa hè vào kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa. Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện lập danh mục này, gửi Sở Giao thông vận tải thẩm định 

và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.  

 5. Hoạt động xã hội: Việc cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè đối với hoạt 

động này được xem xét trên nguyên tắc không gây cản trở giao thông cho người đi 

bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị. Trong trường hợp 

hoạt động này được tiến hành trên m t bằng rộng (bao gồm cả một phần lòng 

đường) thì cần có sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan, tổ chức tiến 

hành hoạt động xã hội phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thống 

nhất bằng văn bản về phương án đảm bảo giao thông trước khi tiến hành tổ chức 

các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.  

 6. Hoạt động để xe 2 bánh tự quản trước cửa nhà: Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện nghiên cứu ban hành danh mục các tuyến đường có điều kiện vỉa hè rộng rãi 

thuộc phạm vi địa bàn quản lý để dành một phần vỉa hè hạn chế trên các tuyến đường 

này cho nhân dân để xe 2 bánh tự quản trước cửa nhà (chỉ phục vụ cho xe của gia đình 

và xe của khách hàng). 

  ối với vỉa hè có bề rộng trên 3m, phạm vi cho phép sử dụng tạm thời ngoài 

mục đích giao thông có bề rộng lớn nhất là 1,5m tính từ mép tiếp giáp nhà bên trong 

vỉa hè (ho c từ mốc chỉ giới đường) trở ra ho c từ mép bó vỉa trở vào. Việc xác định 

tiêu chí cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè phải đảm bảo trật tự, ngăn nắp trên suốt 

chiều dài từng đoạn tuyến ho c suốt tuyến đường. Trong trường hợp sử dụng vỉa hè 
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để xây dựng, lắp đ t, sửa chữa các công trình ngầm và công trình bên trên, phạm vi vỉa 

hè được cấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo bề rộng phần vỉa hè còn lại không nhỏ 

hơn 1m để đảm bảo lưu thông cho người đi bộ.  ối với vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn 3m, 

việc cấp phép sử dụng ngoài mục đích giao thông chỉ được xem xét đối với các hoạt động 

tiệc cưới, tang lễ, xây dựng và hoạt động xã hội, đồng thời phải đảm bảo lưu thông cho 

người đi bộ. Khu vực vỉa hè được cấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo không chắn 

ngang lối ra vào đường hẻm; không nằm trước m t tiền của các công trình văn hóa, giáo 

dục, thể thao, y tế, tôn giáo, cơ quan ngoại giao, công sở… Việc sử dụng vỉa hè phải đảm 

bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, không làm hư hỏng kết cấu vỉa hè, tạo lối đi thông 

thoáng cho người đi bộ và không ảnh hưởng đến tầm nhìn lưu thông của người sử dụng 

các phương tiện giao thông. 

1.4.4. Vấn đề quản lý chợ  

 Theo Thông tư 15-TM/CSTTTN ngày 16/10/1996 của Bộ Thương mại và Nghị 

định 02/2003/N -CP ngày 14/01/2003 thì chợ là mạng lưới thương nghiệp hình thành và 

phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế-xã hội. 

  Hiện nay tại Việt Nam, có 02 loại hình: chợ truyền thống là chợ được xây dựng từ 

nhiều chục năm trước đây, đa phần là theo quy hoạch phù hợp với dân số dân cư lúc bấy 

giờ và chợ tự phát là chợ buôn bán chiếm lòng lề đường đa số mới phát sinh trong 

khoảng từ năm 1999 tới nay. Do từ 1996 tới nay dân số của thành phố tăng nhanh, gia 

tăng cơ học, bên cạnh đó là sự quản lý trật tự lòng lề đường của phường, quận còn buông 

lỏng, thiếu cương quyết giải tỏa sắp xếp theo quy hoạch. 

 Lịch sử hình thành chợ giữ một vị trí quan trọng trong đời sống dân cư. Từ khái 

niệm của Paul A.Samuelson, thị trường là một quá trình trong đó người mua và người 

bán một thứ hàng hóa tác động qua lại để xác định giá cả và số lượng hàng. Thị trường là 

sự biểu hiện thu gọn của các công ty về sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và các quyết 

định của người công nhân về việc làm bao lâu cho ai đều được dung hòa bằng sự điều 

chỉnh giá cả. Ta có thể phân biệt trong xã hội từ trước đến nay đang tồn tại hai loại thị 

trường là thị trường tập trung và thị trường phi tập trung. Thị trường tập trung, nói 

nôm na, chính là các chợ trong dân gian từ xưa đến nay và đã phát triển qua nhiều 
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thời kỳ. M c dù ngày nay hình thái chợ tập trung đã mang nhiều tính chất hiện đại 

như siêu thị nhưng một số nơi vẫn tồn tại các hình thái chợ cổ điển. Từ thời Trung 

cổ, các chợ này được nhóm họp theo từng thời điểm nhất định do những người 

tham gia tự đ t ra, người ta gọi là đi chợ phiên. Các phiên chợ nhóm họp theo tuần 

trăng, hay một ngày nào đó trong tuần, ho c bao năm họp một lần, … với những 

hàng hóa mua bán chuyên biệt cho một loại hàng, ho c một số loại hàng nhất định 

(chợ tơ lụa, chợ muối, chợ gỗ, …), ho c tạp phẩm - rất nhiều m t hàng lương thực 

thực phẩm; cho đến đồ gốm mỹ nghệ kim khí. Sau này, khi khoa học kỹ thuật tiến 

bộ hơn, dân số gia tăng, nhu cầu cung ứng những sản phẩm thiết yếu của đời sống 

cũng gia tăng và ngày càng đa dạng thì sự nhóm họp chợ cũng trở nên thường 

xuyên hơn, những chợ phiên này dần dần có nhu cầu nhóm họp tăng lên và có cơ 

cấu tổ chức cũng như quản lý hoàn chỉnh ch t chẽ hơn.  

 Quá trình hình thành và phát triển của từng địa phương cũng là quá trình 

hình thành và phát triển chợ. Trong những năm qua, mạng lưới chợ đóng vai trò rất 

quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đ c biệt là từ thập niên 80 và những 

năm đầu của thập niên 90.  ây là giai đoạn mà mạng lưới siêu thị và trung tâm 

thương mại chưa hình thành và phát triển, chợ vẫn là nơi tiêu thụ hàng hóa chủ yếu 

của người sản xuất và nhập khẩu trên địa bàn thành phố cũng như nơi mua sắm chủ 

yếu của người dân trong vùng và nơi cung cấp hàng hóa cho các tỉnh thành trong 

cả nước. Ở những thành phố lớn như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,  à Nẵng 

… có nhiều chợ bán buôn, chuyên doanh, chuyên cung cấp hàng hóa từ hàng tiêu 

dùng, thực phẩm chế biến, hàng may m c, hàng điện tử đến vật tư nguyên liệu 

phục vụ sản xuất cho các tỉnh, thành trong cả nước. Hàng hóa tập trung về các chợ 

bán buôn từ rất nhiều nguồn khác nhau: hàng sản xuất từ các doanh bán trong 

nước, hàng nhập khẩu, hàng mua trôi nổi trên thị trường do thân nhân ở nước ngoài 

gởi về hay do thủy thủ tàu viễn dương mua về, … Nếu không có mạng lưới các 

chợ bán buôn của thành phố, hàng hóa ở các tỉnh chắc chắn sẽ không đáp ứng đủ 

nhu cầu người tiêu dùng cả về số lượng lẫn chất lượng. 
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 Vai trò của chợ đối với nhu cầu mua sắm của người dân, chợ là nơi cung cấp 

hàng hóa chủ yếu, từ hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến đến hàng may 

m c, hàng kim khí điện máy, hàng tiêu dùng, đến mỹ phẩm, hàng nữ trang, … Do là 

nơi cung cấp hàng hóa chủ yếu, ngoài các chợ chuyên doanh phục vụ bán buôn, hầu 

hết các chợ trên địa bàn từng địa phương đều kinh doanh tổng hợp với nhiều m t hàng 

khác nhau. Có thể nói rằng, trong một giai đoạn dài của xã hội, phần lớn hoạt động 

mua sắm đều diễn ra ở các chợ. 

 Về vai trò của chợ đối với kích thích phát triển sản xuất: chợ là nơi tiêu thụ 

hàng hóa chủ yếu của các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn trong 

và ngoài vùng. Các số liệu thống kê trong giai đoạn này cho thấy, trên 90% lượng 

hàng hóa sản xuất ra được tiêu thụ thông qua các mạng lưới thương mại, dịch vụ mà 

chủ yếu là các chợ, người bán tư bán hàng chiếm tỷ trọng khá thấp. Chợ cũng góp 

phần duy trì trật tự đô thị địa phương khi quy tụ những người bán về một khu vực 

nhất định, hạn chế tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 

 Hiện nay, khi mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ đã 

hình thành và phát triển mạnh, m c dù vẫn có tầm quan trọng trong sinh hoạt của 

người dân thành phố, nhưng có thể nói chợ đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình và 

sự tồn tại mạng lưới chợ chính là sự hỗ trợ cho sự hình thành và phát triển của loại 

hình kinh doanh mới, đó là siêu thị và trung tâm thương mại. 

1.4.5. Quản lý trật tự xây dựng 

 Quản lý trật tự xây dựng là một khâu rất quan trọng trong quản lý xây dựng. 

Bằng những quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể của đô thị nói riêng và của nhà 

nước nói chung, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng quản lý mọi hoạt 

động xây dựng trên địa bàn đô thị theo đúng trật tự, đảm bảo nguyên tắc, quy tắc và 

mỹ quan, môi trường đô thị. Quản lý trật tự xây dựng cũng là việc đi kiểm tra những 

công trình xây dựng trên địa bàn xây dựng mà không đúng như yêu cầu trong GPXD 

đã được cơ quan cấp phép cấp cho và có biện pháp xử lý theo luật đã định. Quản lý 

trật tự xây dựng là khâu tiếp theo của khâu cấp phép. Quản lý trật tự xây dựng dựa 
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trên căn cứ chủ yếu là GPXD và các tiêu chuẩn đã được duyệt. Công tác quản lý trật 

tự xây dựng đảm bảo cho công tác cấp phép được thực thi có hiệu lực. 

 Chính phủ đã ban hành Nghị định 180/N -CP về xử lý vi phạm trật tự xây 

dựng đô thị. Theo đó, những công trình xây dựng không phép vẫn được xem xét cấp 

phép xây dựng, sau đó nếu đảm bảo một trong các điều kiện sau: xây trên đất ở có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà; xây dựng mới trên nền nhà 

cũ ho c cải tạo nhà đang ở phù hợp qui hoạch xây dựng; công trình xây dựng có đủ 

điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Khi phát hiện, cơ quan chức 

năng sẽ lập biên bản ngừng thi công, yêu cầu chủ đầu tư làm thủ tục xin cấp GPXD. 

 Nếu chủ đầu tư không chấp hành thì cơ quan chức năng đình chỉ thi công. 

Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi có quyết định đình chỉ thi công, nếu chủ đầu tư 

không xuất trình GPXD thì công trình sẽ bị cưỡng chế phá dỡ. Sau khi được cấp 

GPXD, nếu công trình đã xây dựng sai nội dung giấy phép thì chủ đầu tư phải tự phá 

dỡ phần sai nội dung giấy phép được cấp mới được tiếp tục thi công. Nếu không chấp 

hành thì công trình phải bị cưỡng chế, đồng thời chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí 

tổ chức cưỡng chế này. 

 Nghị định cũng qui định trách nhiệm của các bên trong quá trình xây dựng 

công trình. Theo đó, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải ngừng thi công công trình khi 

có biên bản ngừng thi công của cơ quan chức năng và phải bồi thường thiệt hại do 

mình gây ra.  ơn vị giám sát, tư vấn thiết kế nếu thông đồng ho c để chủ đầu tư, nhà 

thầu thi công làm sai thiết kế xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lý hình 

sự. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp cũng phải chịu trách nhiệm về tình hình vi 

phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.  

 Theo Quyết định số 89/2007/Q -Ttg, các công trình vi phạm trật tự xây dựng 

sẽ bị đình chỉ thi công có hiệu lực và n ng hơn nữa là tịch thu GPXD, cưỡng chế dỡ 

bỏ. Trong Nghị định 23/2009-N -CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, có 
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hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2009, trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư có các 

hành vi như tự thực hiện khảo sát xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực, 

không thực hiện giám sát khảo sát xây dựng ho c không tổ chức nghiệm thu kết 

quả khảo sát xây dựng sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng; các chủ đầu tư vi phạm 

về trật tự xây dựng gồm tổ chức thi công xây dựng công trình không có GPXD, tổ 

chức thi công xây dựng sai thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; xây dựng sai 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối 

với công trình xây dựng được miễn GPXD... sau khi có quyết định đình chỉ thi 

công của cấp có thẩm quyền mà chủ đầu tư vẫn tái phạm thì tùy theo mức độ vi 

phạm, quy mô công trình vi phạm, sẽ bị xử phạt từ 300 - 500 triệu đồng và bị tước 

quyền sử dụng GPXD (nếu có); đối với các nhà thầu, nếu vi phạm một trong những 

hành vi như nghiệm thu khống, tổ chức bàn giao công trình cho chủ sở hữu, sử 

dụng công trình khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định, báo cáo tài liệu, số 

liệu khảo sát không trung thực, không đúng quy định dẫn tới phải điều chỉnh thiết 

kế 2 lần trở lên... sẽ bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng. 

 Ngoài việc áp dụng các hình thức phạt tiền, phạt bổ sung và thực hiện các 

biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, một số hành vi vi phạm còn phải được 

công bố trên trang tin điện tử của Bộ Xây dựng và của UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  
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Kết luận chương 1 

  

 Quản lý TT T là một hoạt động quản lý nhà nước, công tác QLNN trong 

thời gian qua rất được quan tâm và thực hiện thường xuyên về trật tự đô thị; tuy 

nhiên việc thực hiện chưa thật sự đồng bộ, các quy định pháp luật có nhưng từng 

ngành, từng cấp áp dụng thực thi chưa triệt để, trách nhiệm chưa tập trung.  ây là 

vấn đề mấu chốt để nghiên cứu. 

 Cùng với công tác QLNN của chính quyền, bên cạnh đó là ý thức của nhân 

dân trong việc chấp hành, nếu thực hiện tốt tạo được tiềm năng phát triển kinh tế 

xã hội và ngược lại là sự trì trệ, là những vấn đề phát sinh khó khăn trong quản lý. 

Qua phân tích, công tác quản lý nhà nước về TT T vẫn còn nhiều thiếu sót, bất 

cập, chưa thật sự nề nếp, từ việc thực thi công vụ đến việc chấp hành các chủ 

trương, chính sách của nhân dân về lĩnh vực này. 

 Chính vì sự thiếu sót và bất cập trên dẫn đến nhiều khó khăn trong hoạt động 

QLNN và việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn QLNN đối với công tác QLNN về 

TT T; nói cách khác, pháp luật về TT T chưa điều chỉnh sâu sắc, triệt để về 

TT T trong đời sống xã hội ho c chưa tạo sự thống nhất chung trong các cơ quan 

thẩm quyền và hoạt động QLNN của UBND các cấp. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

2.1. Đ c đi m tình hình quận Gò Vấp 

2.1.1. Vị trí địa lý và lịch sử hình thành 

 Gò Vấp đã được khai phá từ những ngày đầu khi lưu dân Việt đi mở đất từ cuối 

thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII. Gò Vấp cách trung tâm Bến Nghé xưa (quận 1 bây giờ) 

khoảng 1 km về phía Tây Bắc, lại nằm trên vùng đất “Gò” cao (hơn 11 m so với m t 

biển) có nước ngọt của sông Bến Cát - phụ lưu của sông Sài Gòn - thuận lợi canh tác và 

sinh hoạt, vì thế lưu dân chọn lập làng, dựng ấp, tạo dựng quê hương mới. 

 Quận Gò Vấp vào năm 1960 có 8 xã. Tháng 7-1976, sau khi Quốc Hội nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa ra nghị quyết đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh, 

Gò Vấp trở thành quận nội thành. Từ tháng 4-1984 Gò Vấp được điều chỉnh địa giới, còn 

lại 12 phường.  ến năm 2006, Gò Vấp tiếp tục được điều chỉnh địa giới thành 16 

phường cho đến bây giờ, gồm các phường: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17. 

 Quận Gò Vấp nằm ở phía Bắc và Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, Bắc giáp quận 

12, nam giáp quận Phú Nhuận, Tây giáp quận 12 và quận Tân Bình,  ông giáp quận 

Bình Thạnh. Tổng diện tích m t đất tự nhiên 1.975,85 ha,  theo số liệu thống kê, dân số 

trên địa bàn quận là 634.779 người với 149.639 hộ trong đó số dân nhập cư từ các tỉnh 

vào chiếm từ 34-36% dân số và có trên 158.000 người từ nơi khác đến làm ăn sinh sống; 

mật độ dân cư phân bố không đồng đều giữa các phường. Quận Gò Vấp là đầu mối giao 

thông quan trọng đi các tỉnh miền đông và miền trung. 

2.1.2.  ác quy định của pháp luật về công tác quản lý trật tự đô thị tại quận Gò Vấp 

2 1 2 1   ác v n bản của  ơ quan th m quyền cấp tr n 

 Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; quy định UBND cấp tỉnh tổ 

chức cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đ c biệt, cấp I 

thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục 
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đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án và các công trình khác do 

UBND cấp tỉnh quy định. UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình 

còn lại thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp phép UBND cấp tỉnh.  

 Nghị định 39/2007/N –CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt 

động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh 

Nghị định số: 180/2007/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử 

lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị: Nghị định quy định đối tượng áp dụng; về 

nguyên tắc xử lý vi phạm; biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; thẩm 

quyền xử lý vi phạm … 

 Nghị định số: 64/2012/N -CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về 

cấp phép xây dựng 

 Nghị định số: 121/2013/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất 

động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 

tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 

 Nghị định 171/2013/N -CP ngày 13/11/ 2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 

 Tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch được duyệt theo Luật quy 

hoạch đô thị và tổ chức thực hiện cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt theo 

Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng. 

2 1 2 2   ác v n bản của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quyết định số 06/2004/Q -UBND ngày 20/01/2004 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về hợp nhất  ội Quản lý trật tự đô thị và  ội thi hành 

quyết định hành chính thành  ội Quản lý trật tự đô thị quận-huyện và ban hành 
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quy chế (mẫu) tổ chức hoạt động của  ội quản lý trật tự đô thị quận-huyện và Tổ quản lý 

trật tự đô thị phường xã, thị trấn. 

 Quyết định 74/2008/Q -UBND ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 Quyết định số 55/2013/Q -UBND ngày 06/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của đội quản lý trật 

tự đô thị quận - huyện 

 Quyết định số 58/2013/Q -UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Quy chế đã quy định những quy định chung; quy định 

tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây 

dựng; về trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng; về trách 

nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; về tổ chức thực hiện 

 Quyết định số 27/2014/Q -UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

2 1 2 3   ác v n bản của Quận Gò Vấp 

 Quyết định số 3851/Q -UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 

quận Gò Vấp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  ội Quản lý trật tự đô thị 

quận Gò Vấp trực phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quy chế quy 

định về vị trí và chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức bộ máy và biên chế; …. 

 Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân quận Gò Vấp về thực hiện chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị trên 

địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2016 – 2020. 

 Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 

quận Gò Vấp về xây dựng phường văn minh đô thị và khu phố văn hóa trên địa bàn 

quận Gò Vấp giai đoạn 2015 – 2020. 
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Và thực trạng công tác quản lý trật tự đô thị tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh như: báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã 

hội 5 năm (2011 - 2015); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 

(2016 - 2020). 

2.2. Thực trạng công tác quản lý xây dựng 

 Công tác quản lý trật tự xây dựng được thể hiện qua một số nội dung sau: 

1. Công bố quy hoạch xây dựng: 

 Về quy hoạch xây dựng đô thị, đến nay đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng quận Gò Vấp đến năm 2020 tỷ lệ 1/5000 đã được Ủy ban nhân dân 

Thành phố phê duyệt; 16/16 phường có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ 

lệ 1/2000 được và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng lộ giới hẻm tỷ lệ 1/500 được 

duyệt, đã tổ chức công bố, công khai theo quy định; cung cấp thông tin quy hoạch 

xây dựng tại bộ phận “một cửa” để phục vụ nhân dân. Thực hiện công tác rà soát 

điều chỉnh quy hoạch xây dựng nhằm nâng cao tính khả thi của các đồ án quy 

hoạch xây dựng, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; công tác quy 

hoạch được nhiều kết quả, nhận thức và tầm nhìn quy hoạch ngày càng dược nâng 

lên. 

2. Hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng: 

 Tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch được duyệt theo Luật quy 

hoạch đô thị và tổ chức thực hiện cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt theo 

Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng; 

 Triển khai cho 16 phường thực hiện công tác quản lý theo quy hoạch được 

duyệt và thường xuyên công khai quy hoạch đến người dân (thông qua khu phố, tổ 

dân phố) để biết và thực hiện theo quy hoạch được duyệt; Ủy ban nhân dân 16 

phường thực hiện công tác tuyên truyền, công khai các đồ án quy hoạch đến người 

dân (kể cả niêm yết tại trụ sở) để nhân dân giám sát việc thực hiện quy hoạch và 

các dự án đầu tư.  
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3. Quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng: 

 Ủy ban nhân dân quận giao cho phòng Quản lý đô thị trực tiếp tham mưu và 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng; qua đó thực hiện việc cấp phép cho 

cá nhân, tổ chức về xây dựng (hàng năm cấp phép bình quân: trên 3.000 giấy phép 

xây dựng); sau cấp phép thực hiện công tác phối hợp kiểm tra – cụ thể được quy định 

theo quyết định số: 58/Q -UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, phối hợp cùng 

 ội Thanh tra xây dựng (phụ trách địa bàn Gò Vấp:  ội này trực thuộc Sở Thanh tra 

xây dựng Thành phố) và cùng với Ủy ban nhân dân các phường kiểm tra, xử lý theo 

đúng quy định.  

 Riêng đội quản lý trật tự đô thị quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận thành 

lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự 

đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức thi hành các quyết định hành chính và thực hiện 

các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao. 

4. Kiểm tra và xử lý vi phạm trong xây dựng: 

 Trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý công trình xây dựng vi phạm trật tự 

xây dựng, được quy định tại  iều 10 của Quyết định số: 58/2013/Q -UBND của Ủy 

ban nhân dân Thành phố – trong đó có: Thanh tra viên, cán bộ, công chức và nhân 

viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, phát hiện và xử lý công trình xây dựng không có 

Giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng do Ủy ban 

nhân dân cấp xã cấp; Chánh Thanh tra sở xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm 

tra, phát hiện và xử lý các công trình xây dựng vi phạm về trật tự xây dựng … 

 Về xử lý vi phạm trong xây dựng được quy định tại  iều 18 của Nghị định số: 

64/2012/N -CP của Chính phủ – trong đó: việc xử lý vi phạm đối với công trình xây 

dựng không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai với giấy phép được cấp, xây dựng 

không đúng với quy hoạch xây dựng và không đúng với các quy định khác của pháp 

luật được thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử lý vi phạm trật tự xây dựng 

đô thị và về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng – cụ thể các 



 

32 

 

trường hợp xây dựng không phép thời gian qua không có, các trường hợp sai phép rất 

ít: 25/3.000 giấy phép xây dựng (chủ yếu thêm tầng ho c lấn lộ giới). 

  5. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong xây dựng: 

 Tại Chương I của Luật khiếu nại và Luật Tố cáo (Luật số: 02/2011/QH13 và 

Luật số: 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011) đã có “Những quy định chung”, 

cụ thể trong quá trình áp dụng thực hiện: liên quan đến lĩnh vực xây, các hộ dân (cá 

nhân) trong chấp tranh ranh đất là chủ yếu, có gửi đơn phản ánh đến UBND các 

phường để giải quyết – trong công tác giải quyết của UBND phường đã phối hợp cùng 

các cơ quan chức năng của quận như: Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, 

Thanh tra xây dựng; quá trình giải quyết này kết hợp giữa hồ sơ pháp lý và thực tiễn 

đa số là chỉ giải quyết một lần, các bên đều đồng thuận. 

 Về xây dựng: trên cơ sở Giấy phép xây dựng và bản thiết kế được chủ đầu tư 

niêm yết tại công trình xây dựng, Tổ công tác (Thanh tra xây dựng, Tổ trật tự đô thị, 

Công chức  ịa chính – xây dựng) kiểm tra gắn với vai trò giám sát của nhân dân, 

thường có phản ánh (khiếu nại) là quá trình xây dựng là không che chắn, gây tiếng ồn, 

vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị ho c để lấn chiếm lòng lề 

đường…, quá trình giải quyết áp dụng những quy định của Nghị định số 

180/2007/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ; tại Chương IV quy định 

về “Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị”, tại Chương V quy định về 

“Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị”; thời gian qua, các trường 

hợp vi phạm trên thường là qua trao đổi của Tổ công tác ho c một ít có lập biên bản, 

sau đó chủ đầu tư khắc phục ngay, chưa phải ban hành quyết định đình chỉ thi công 

xây dựng ho c quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô 

thị. Về tố cáo: thường là tố cáo người đang thi hành công vụ có bao che, có nhũng 

nhiễu (tham nhũng), thời gian qua chưa ghi nhận được trường hợp nào.  

 6. Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý trật tự xây 

dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận 

 * Hạn chế trong công tác quy hoạch  
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 Hiện nay Quận chưa có quy hoạch cụ thể chi tiết 1/500 nên công tác cấp phép xây 

dựng hầu như là dựa trên bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 phần quy hoạch sử dụng đất 

và quy hoạch giao thông đã được phê duyệt. Quy hoạch chung tỷ lệ quá nhỏ nên việc 

quản lý đất đai, chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ thiếu chính xác, cũng là căn cứ 

không rõ ràng để cấp GPXD và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận.  

 Bản đồ chỉ giới đường đỏ không được công khai rộng rãi. Khiến người dân muốn 

đầu tư xây dựng nhưng phân vân không rõ khu đất mình định đầu tư có nằm trong diện 

quy hoạch hay không.  ây là một hạn chế về thông tin quy hoạch nữa mà cần thiết phải 

khắc phục. 

 * Hạn chế từ phía chủ đầu tư 

 Tồn tại nhiều chủ đầu tư, người có công trình xây dựng và trực tiếp chịu trách 

nhiệm về công trình của mình vẫn chưa m n mà với việc xin cấp GPXD m c dù thủ tục 

hành chính đã cải cách rất nhiều.  ây có lẽ là nguyên do dẫn đến hành vi vi phạm trật tự 

xây dựng công trình không phép. 

 Hồ sơ xin cấp GPXD phải bao gồm cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  ây là 

điều kiện khiến các chủ đầu tư g p nhiều khó khăn khi tiến hành xin phép xây dựng. Bởi 

nguồn gốc đất sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Quận là cực kỳ phức 

tạp. Theo quy định thì hồ sơ xin cấp GPXD phải có bảng sao công chứng giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Các chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng nhưng vướng một điều là 

chưa hoàn thành thủ tục xin cấp sổ đỏ. Giấy tờ thiếu, mà để hoàn thành đầy đủ lại phải 

mất rất nhiều thời gian. Trong khi với người Việt Nam, có một truyên thống là xây nhà 

phải hợp tuổi hợp ngày. Nếu cứ đợi cho khi nào hoàn thành các thủ tục xây dựng thì lại 

không được tuổi, không được ngày.  o đó mà các chủ đầu tư bất chấp GPXD mà cứ xây 

cho phù hợp với tín ngưỡng của họ.  ây cũng là nguyên do dẫn đến các công trình xây 

dựng không phép.  

 * Hạn chế từ việc tổ chức phòng chuy n môn cấp phép xây dựng  

 Hiện nay, thiếu nguồn nhân lực quản lý vẫn là vấn đề rất cấp bách của hầu 

hết các cơ quan quản lý nhà nước. Với lượng công việc tương đối nhiều, cán bộ thụ 



 

34 

 

lý hồ sơ lại ít là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác thụ lý hồ sơ cấp 

GPXD g p nhiều khó khăn. 

 Một vấn đề cần quan tâm nữa là trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ 

xây dựng còn n ng về "cảm tính", thường bị ràng buộc bởi mối quan hệ họ hàng, xóm 

giềng. 

 * Hạn chế từ công cụ pháp luật 

 Bất cập trong công cụ pháp luật cũng là một nguyên nhân quan trọng ảnh 

hưởng đến công tác cấp phép xây dựng. Việc thường xuyên thay đổi những quy chế 

mới, tiêu chuẩn mới về định mức, tiêu chuẩn mới, đơn giá hay hình thức xử lý vi 

phạm... Khiến việc thẩm định hồ sơ và tính toán chi phí xây dựng cho từng công trình 

và hạng mục công trình của các chủ đầu tư phải tính lại nhiều lần, gây mất thời gian 

và tăng chi phí. 

 Quy định pháp luật chưa thực sự rõ ràng khiến cho việc hiểu sai và vận dụng ở 

các đơn vị là khác nhau, tạo kẽ hở cho việc vi phạm trật tự xây dựng diễn ra.  

 * Hạn chế tư công tác tuy n truyền vận động 

 Trên thực tế thì công tác này ở các phường còn chưa sâu rộng đến các tổ chức 

và cá nhân có công trình xây dựng.  ây cũng là nguyên nhân khiến cho các chủ đầu 

tư không nắm bắt được mà làm sai và trái những quy định khi xây dựng. 

 Nhìn chung, trong hoạt động quản lý nhà nước đối với đầu tư nói chung, về xây 

dựng nói riêng, Nhà nước đã ban hành các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng để quy 

định các yêu cầu trong hoạt động xây dựng trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống quy 

chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về 

xây dựng ban hành ho c công nhận để áp dụng thống nhất trong hoạt động xây dựng. 

Hoạt động xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng. Cụ 

thể như Luật xây dựng 2003: “Quy chuẩn xây dựng là các quy định bắt buộc áp dụng 

trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây 

dựng ban hành”.  
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2.3. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về trật tự lòng lề đường 

 1. Công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về lập lại trật tự lòng lề 

đường của Ủy ban nhân dân thành phố và quận Gò Vấp: 

 Công tác quản lý và xử lý về trật tự lòng, lề đường trong thời gian qua được các 

cấp có thẩm quyền (từ Ủy ban nhân dân Thành phố đến Phường) đều quan tâm, thông 

qua việc đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước để chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh 

vực trong đó có trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường; hơn nữa là có các văn bản chỉ đao 

thực hiện – ví dụ như Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 31/10/2013 về việc triển 

khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

gần nhất, Ủy ban nhân dân Thành phố vừa có văn bản chỉ đạo số: 6409/VP-DTMT 

ngày 05 tháng 7 năm 2016 về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý III năm 2016; qua đó là thực hiện Công điện 

số 1095/C -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Thủ tường Chính phủ về tăng cường 

thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý 

III năm 2016 

 Ủy ban nhân dân quận Gò vấp, hàng năm qua đánh giá kết quả hoạt động quản 

lý nhà nước trên các lĩnh vực nói chung và công tác quản lý trật tự đô thị nói riêng đều 

có Kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo; như năm 2016 về công tác nay, Quận đã 

ban hành: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận về tăng cường công tác quản lý trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận 

Gò Vấp; Kế hoạch số 44/KH-UBND-ATGT ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ban An 

toàn giao thông quận về thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa 

bàn quận năm 2016; Công văn số 618/UBND-VP ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận về chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh 

doanh, buôn bán anh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; Công văn 

số: 1724/UBND-ATGT ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ban An toàn giao thông quận 

về việc chấn chỉnh tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè, xóa bỏ các điểm đậu xe 

sai quy định, các tổ chức, cá nhân tự ý thu tiền trái phép. 
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 2. Kết quả đạt được trong thời gian gần đây: 

 Cụ thể trên địa bàn quận Gò Vấp trong thời gian qua thực hiện công tác về an 

toàn giao thông, về trật tự lòng lề đường; Ủy ban nhân dân quận thống nhất các 

ngành, cơ quan chức năng của quận và đến Ủy ban nhân dân 16 phường quá trình 

thực hiện gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo về an toàn giao thông 

như: mở rộng đường Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, ngã rẽ các giao lộ như: Ngã 6 Gò 

Vấp, Ngã tư Thông tây … việc thực hiện này đã giải quyết lưu thông trong giao thông 

được thông suốt, tránh ùn tắc giao thông; quyết liệt hơn, là từ quận đến phường và cả 

hệ thống chính trị của  ảng bộ quận Gò Vấp “….Phấn đấu xây dựng quận Gò Vấp 

văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”, về nhận thức, tinh thần trách nhiệm nâng lên, công 

tác chung của cả  ảng bộ Gò Vấp, song song và gắn kết trong giải quyết tình trạng 

lấn chiếm lòng lề đường tăng cường hơn, tạo chuyển biến hơn; đảm bảo được mỹ 

quan đô thị - cụ thể nhiều tuyến đường được xây dựng là tuyến văn hóa như: Phạm 

Văn  ồng, Quang Trung, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh …; Ủy ban nhân dân các 

phường đăng ký và xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, kết quả năm 2015 có 

06 phường (phường 1, 3, 4, 6, 10, 16) được ghi nhận năm thứ I đạt chuẩn văn minh đô 

thị, có 02 phường (phường 1 và 4) được công nhận là phường văn minh đô thị (ghi 

nhận 3 năm liên tục = công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị). 

 Từ công tác triển khai, quán triệt thực hiện trong thời gian gần (sau đại hội 

 ảng bộ quận – tháng 6 năm 2015), công tác này có chuyển biến nhưng thật sự chưa 

bền vững, vì những người buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường chủ yếu là những người 

bán hàng rong, người cư trú không ổn định nên trong quá trình giải quyết khu vực 

này, thì họ chuyển khu vực khác; việc xử lý vi phạm rất khó khăn. 

 3. Công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự lòng, lề đường: 

 Trước hết là công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đ c biệt là cán bộ 

công chức, đoàn viên, hội viên, nhất là đảng viên được quán triệt và thông suốt, đảm 

bảo buôn bán, kinh doanh đúng nơi quy định, không mua hàng của những người 

buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; ngoài ra, từng phường có Ban An toàn giao 
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thông thực hiện công tác tuyên truyền theo từng ngành, từng giới đảm bảo cả hệ thống 

chính đều nhận thức và có trách nhiệm trong công tác này. 

 Song song với công tác tuyên truyền, các lực lượng phối hợp thành nhiều tổ, 

nhiều đoàn công tác thực hiện xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự lòng, lề đường và 

thu giữ nhiều tang vật, phương tiện; hàng năm trung bình lập biên bản và xử phạt vi 

phạm lên đến hơn 1.000.000.000 đồng (một tỉ đồng); thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND 

của Chủ tịch UBND quận công tác này trong 6 tháng đầu năm 2016 đã tạo sự đồng 

thuận của nhân dân, người dân chấp hành và hưởng ứng rất cao; các cơ quan chức 

năng thi hành nhiệm thực hiện quyết hơn - trong xử lý luôn cả những người dừng, đậu 

xe không đúng nơi quy định; bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện kẻ 

vạch sơn lề đường cho để xe tạm nhưng đảm bảo có lối đi bộ cho số hộ trong hoạt 

động kinh doanh không có nơi để xe. Công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự 

lòng, lề đường thời gian gần đây giảm hẳn – trong 6 tháng đầu năm 2016 xử phạt vi 

phạm hơn 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), giảm 40% so với cùng kỳ; Nhìn 

chung đã tạo được mỹ quan đô thị, đường thông – hè thoáng. 

 4. Hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện: 

 Do tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tiếp tục tăng nhanh (dự báo năm 

2020 dân số Gò Vấp khoảng 710.000 dân); tình hình và trật tự an toàn giao thông vẫn 

tiếp tục duy trì để đảm bảo sự ổn định nhưng dự báo nguy cơ phát sinh ùn tắc giao 

thông tại nhiều nơi trong giờ cao điểm; công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, về 

trật tự mỹ quan đô thị thật sự chưa thống nhất cao ho c quá trình thực hiện còn thiếu 

đồng bộ - ví dụ như: Công an trật tự của quận xử lý xe nhưng hàng hóa thì không; Tổ 

trật tự đô thị xử lý hàng hóa nhưng không phối hợp Công an quận ho c phường thì 

không thể thực hiện được; khó khăn khác là các trường hợp buôn bán hàng rong 

không xác định được nơi cư trú và họ có nhiều cách đối phó với cơ quan chức năng 

nên công tác xử lý vi phạm luôn luôn là vấn đề nan giải (còn nhiều quyết định tồn 

do không liên hệ được người vi phạm). 
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 Hạn chế, khó khăn có nhiều nguyên nhân, trong đó vẫn còn một số bất cập do 

hệ thống các cơ chế, chính sách quản lý và phát triển giao thông đô thị còn chưa đầy 

đủ, còn chồng chéo và chưa phù hợp với đ c thù kinh tế, xã hội quận Gò Vấp; hiệu 

lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về trật tự đô thị, về trật 

tự an toàn giao thông, về xây dựng văn hóa cho người tham gia giao thông chưa đáp 

ứng được yêu cầu. 

 5.  ánh giá việc triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự lòng lề đường của 

các cấp chính quyền địa phương theo các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành: 

 Công tác quản lý trật tự lòng lề đường của các cấp chính quyền địa phương 

trong thời gian qua thật sự là rất quyết liệt – công tác triển khai quán triệt từ Trung 

ương, Thành phố, quận, phường và cho đến hộ nhân dân đều biết, đều hiểu nhưng 

thực tế do hoàn cảnh phải mưu sinh mà nhiều người dân vi phạm; khó khăn cho Ủy 

ban nhân dân phường hiện nay là gần nhân dân nhất phải chấp hành thực hiện chỉ đạo 

của cấp trên nhưng lực lượng hỗ trợ từ  ội Trật tự đô thị quận rất ít, những người 

thực thi công vụ như Công an, quân sự là chỉ bảo vệ người trong thi hành công vụ; 

quá trình thực hiện của từng ngành, của cơ quan chức năng chưa có văn bản Quy 

phạm pháp luật quy định riêng cho lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường; việc 

xử lý vi phạm chỉ áp dụng Nghị định 171/2013/N -CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ và đường sắt. 

 Trong công tác thực hiện của Ủy ban nhân dân các phường chưa đồng bộ, 

thường là ra quân làm rất tích cực trong đợt cao điểm – sau đó lại buông lỏng quản lý, 

ít kiểm tra; công tác phối hợp với  ội trật tự đô thị cũng không liên tục từ đó tình 

trạng lấn chiếm lòng, lề đường thực hiện chưa triệt để; về quy định tác giả đề nghị 

Chính phủ ban hành văn bản riêng về lĩnh vực này để thực hiện đồng bộ, thống nhất. 

2.4. Công tác quản lý hệ thống chợ 

 1. Thực trạng hoạt động của hệ thống chợ trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố 

Hồ Chí Minh: 
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 Qua khảo sát tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn, thực tế vào những 

năm 80 có trên 20 chợ, trung bình mỗi phường đều có chợ; sau những năm 90 hệ 

thống siêu thị hình thành và dần dần từ chợ chuyển thành những siêu thị; hiện nay 

toàn quận Gò Vấp còn lại chỉ có 05 (năm) chợ như: Chợ Gò Vấp, Tân Sơn Nhất, 

Thông Tây, Xóm mới, An Nhơn về tổ chức và hoạt động do Ủy ban nhân dân quận 

thực hiện công tác quản lý theo Quyết định số 1117/Q -UBND ngày 22 tháng 7 năm 

1993 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về tổ chức và hoạt động 

các chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; thực tiễn các chợ còn lại hiện trong quá 

trình hoạt động đều tự chủ về kinh phí nhưng Tiểu thương ngày một giảm dần, tình 

hình buôn bán trong chợ rất khó khăn do ít người vào chợ để mua hàng hóa, nhiều 

Tiểu thương chuyển đổi ngành hàng ho c buôn bán nhiều m t hàng nhưng vẫn không 

trụ được và bỏ sạp. 

 2. Nguyên nhân tình trạng bỏ sạp trong các chợ của các tiểu thương: 

 Do tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống siêu thị phát triển mạnh gắn với thực hiện 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa của  ất nước; bên cạnh đó là chợ tự phát phát sinh, 

việc sử dụng lòng, lề đường làm nơi buôn bán; người dân thường mua hàng hóa 

những nơi này vì rất thuận lợi là nhanh, dễ mua, giá rẽ (vì những người bán hàng 

rong, bán dọc đường không phải nộp thuế) – do đó Tiểu thương các chợ tự bỏ sạp 

chuyển nghề khác. 

 3. Hạn chế và khó khăn trong công tác quản lý chợ tại địa bàn: 

 Từ nguyên nhân trên, chợ còn lại có 05 chợ nhưng số Tiểu thương trong chợ rất 

ít (50% sạp trong chợ), nhiều Tiểu thương bên ngoài chợ buôn bán lấn ra lề đường, 

thậm chí lấn xuống lòng đường nên công tác quản lý, công tác giữ trật tự của chợ luôn 

luôn g p khó khăn, khó khăn hơn là công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

quận vừa làm sao giữ chợ, nhất là các chợ truyền thống, vừa xây dựng chợ văn minh 

thương nghiệp, hơn hết là đảm bảo văn minh đô thị, mỹ quan đô thị và phát triển đúng 

định hướng Nghị quyết  ại hội đại biểu Quận  ảng bộ đã đề ra. 

2.5. Hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị quận Gò Vấp 
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 1. Quá trình hình thành  ội Quản lý trật tự đô thị quận Gò Vấp 

 ể thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, ngày 06 tháng 12 năm 

2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 55/2013/Q -

UBND về ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị 

quận - huyện. Theo quy chế trên, đội trật tự đô thị được thành lập nhằm giúp Ủy ban 

nhân dân quận - huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi 

trường, tổ chức thi hành các quyết định hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện giao; đội trực thuộc Phòng Quản lý đô thị quận - 

huyện; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Trưởng Phòng Quản 

lý đô thị quận - huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ 

của các Sở - ngành liên quan. 

  ội Quản lý trật tự đô thị quận Gò Vấp được thành lập theo Quyết định số 

4485/Q -UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 

về thành lập  ội Quản lý trật tự đô thị quận Gò Vấp trực thuộc phòng Quản lý đô thị 

quận Gò Vấp;  ội trưởng là phó phòng Quản lý đô thị quận chịu trách nhiệm trước 

trưởng phòng Quản lý đô thị và pháp luật về toàn bộ hoạt động của  ội Quản lý trật tự đô 

thị. 

 2. Tổ chức hoạt động và kết quả hoạt động của  ội quản lý trật tự đô thị quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

 ội Quản lý trật tự đô thị quận có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực 

quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham mưu Trưởng Phòng Quản lý 

đô thị trình Chủ tịch (ho c Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận phê duyệt và tổ chức 

thực hiện; 

 - Tham mưu trình Chủ tịch (ho c Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận kế hoạch tổ 

chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá 

nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực: 
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 a) Về trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn quận; 

 b) Về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. 

 - Tham mưu, đề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 

phụ trách theo quy định của pháp luật và Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận xem xét quyết định; theo dõi việc thực hiện các quyết định hành chính đã ban hành, 

đôn đốc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực thi hành; đề xuất biện pháp cưỡng chế và 

tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận không 

tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

 - Các quyết định hành chính gồm: Quyết định hành chính có nội dung về giải 

quyết các vấn đề liên quan đến nhà, đất của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền 

đã có hiệu lực pháp luật; quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy 

ban nhân dân quận; quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp hết thời 

hiệu xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; quyết 

định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, 

Thành phố ho c quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính ở Trung 

ương có hiệu lực thi hành tại địa bàn quận; các quyết định hành chính khác theo quy định 

của pháp luật. 

 - Tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời đến  ội Thanh tra xây dựng địa bàn 

thuộc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tình hình xây dựng trên địa bàn 

phường. 

 - Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của  ội; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể 

bằng văn bản. 

 Việc tổ chức hoạt động thực hiện theo Quyết định số 55/Q -UBND ngày 06 tháng 

12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) tổ 

chức và hoạt động của  ội Quản lý trật tự đô thị quận – huyện; Quận Gò Vấp ban 

hành Quyết định số 3851/Q -UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy 



 

42 

 

ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của  ội Quản 

lý trật tự đô thị quận Gò Vấp trực thuộc phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 Về kết quả hoạt động của  ội Quản lý trật tự đô thị quận Gò Vấp, thành phố 

Hồ Chí Minh thời gian qua có nhiều hiệu quả thiết thực, từng bước ổn định trật tự an 

toàn xã hội, đảm bảo mỹ quan đô thị góp phần vào phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - 

quốc phòng an ninh của quận. Ngay sau khi thành lập,  ội quản lý TT T phối hợp 

với các phường tập trung kiểm tra việc quản lý vỉa hè, lòng đường, bảo đảm an toàn 

giao thông trên các trục đường nội thị. Qua kiểm tra, thu giữ và xử lý nhiều tang vật vi 

phạm; tổ chức tháo dỡ các kết cấu mái che, mái vẩy chiếm dụng vỉa hè, các tụ điểm 

bán hàng trái phép... Về công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, tính 

đến tháng 1-2016,  ội quản lý TT T thực hiện kiểm tra 107 lượt hộ xây dựng, phát 

hiện và lập biên bản ngừng thi công xây dựng đối với 93 trường hợp vi phạm. Trong 

đó, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp, phạt hơn 121 triệu đồng. 

 Trong công tác phối hợp với cơ quan chức năng,  ội quản lý TT T quận Gò 

Vấp cùng Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý một số vi 

phạm trật tự xây dựng sai phép. Từ đầu năm 2016 đến nay, do triển khai đồng bộ các 

giải pháp từ tuyên truyền, thuyết phục và xử lý hành chính nghiêm đối với những 

trường hợp cố tình vi phạm nên công tác quản lý trật tự xây dựng chuyển biến tích 

cực. Nhất là ý thức chấp hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng của các tổ chức, 

cá nhân ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó,  ội quản lý TT T tiếp tục phối hợp ch t 

chẽ với các phường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp xây dựng nhà ở, 

phát hiện và xử lý kịp thời một số vi phạm mới phát sinh. Cơ bản người dân chấp 

hành nghiêm quy định quản lý về trật tự xây dựng, góp phần tạo nên các khu phố 

“xanh-sạch-đẹp”. 

 M c dù đạt những kết quả tích cực nhưng qua thực tế hoạt động,  ội quản lý 

TT T cũng còn một số tồn tại sau:  
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 Thực tiễn thời gian dài không có đội TT T, việc ảnh hưởng đến trật tự đô thị, 

trật tự mỹ quan đô thị bỏ ngõ – có Cảnh sát trật tự của Công an quận quản lý khi thực 

hiện nhưng không đồng bộ và chỉ giải quyết về xe (không giải quyết hàng hóa); cộng 

thêm việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường để một thời gian quá dài nên công tác 

giải quyết triệt để phải kiên trì, bền bỉ 

 Khó khăn nhiều nhất hiện nay là nhân sự, thay đổi liên tục; tinh thần trách 

nhiệm một số cán bộ công chức chưa cao và kể cả công tác phối hợp giữa các lực 

lượng chức năng thi hành nhiệm vụ chưa đồng bộ. Bên cạnh đó năng lực chuyên môn, 

kinh nghiệm xử lý vi phạm hành chính chưa nhiều; việc nắm bắt các thông tin quy 

hoạch, cấp phép xây dựng chưa kịp thời nên chất lượng công tác kiểm tra còn thấp và 

rất cần đẩy mạnh hơn nữa công tác hướng dẫn về chuyên môn xây dựng cho các 

phường, tuyên truyền tới từng khu phố, tổ dân phố, hộ gia đình về chủ trương chính 

sách pháp luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Tập huấn về quản lý trật tự xây 

dựng cho cán bộ cơ sở và lực lượng tham gia  ội quản lý TT T. Yêu cầu các xã 

thường xuyên nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự xây dựng, chủ động 

phối hợp với  ội quản lý TT T kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm khi 

chủ đầu tư khởi công xây dựng. 

 Cách quản lý “song trùng” (người thì vẫn ở phường, quản lý lại thuộc  ội quản lý 

đô thị quận) không phải là không có những “lấn cấn”. Nếu không có sự phối hợp trên tinh 

thần trách nhiệm cao vì lợi ích chung, rất dễ nảy sinh chồng chéo. Thực tế trong quá trình 

xử lý vi phạm, ngoài việc ý thức chấp hành luật pháp của người dân chưa cao thì mối 

quan hệ phối hợp giữa Công an quận, Công an phường, UBND các phường và lực lượng 

quản lý đô thị chưa thực sự đồng bộ, đ c biệt trong phối hợp giải quyết những vụ việc 

phức tạp cần phản ứng nhanh, kịp thời. Bên cạnh đó, trình độ năng lực của cán bộ quản lý 

đô thị còn chưa đồng đều, nhiều người còn chưa nắm rõ được quy trình xử lý nên quan 

trọng nhất là phải được tập huấn nâng cao cả phương diện chuyên môn nghiệp vụ và lý 

luận chính trị, quản lý nhà nước để thực hiện công việc hiệu quả hơn, tránh sự chồng 

chéo, gây không ít cản trở cho lực lượng Quản lý đô thị mới thành lập. 
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  Tại các cuộc họp giao ban của Ủy ban nhân dân quận, lãnh đạo quận đánh 

giá cao những chuyển biến trong công tác quản lý đô thị qua con số trường hợp xử 

lý, tuy nhiên công tác này vẫn g p những khó khăn nhất định. Trong cuộc họp, 

nhiều vướng mắc được nêu ra, khó khăn hiện nay đó là các lực lượng quản lý đô 

thị thiếu phương tiện phục vụ việc triển khai nhiệm vụ, bởi các phương tiện đều 

thuộc sự quản lý UBND phường nên việc điều động g p không ít khó khăn. Trong 

khi đó, UBND cấp phường lại lo lắng không thể giải quyết kịp thời những vi phạm 

trong địa bàn quản lý nếu lực lượng đã trực thuộc quản lý điều hành trực tiếp của 

 ội quản lý đô thị. Ngoài ra, do số lượng tang vật tịch thu ngày càng nhiều trong 

khi kho bãi để lưu giữ quá chật chội gây nên tình trạng quá tải.  
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Kết luận chương 2 

 

 Qua nghiên cứu thực trạng quy định và thực thi pháp luật về quản lý TT T từ 

thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, có thể rút ra kết luận sau: 

 1. Pháp luật về quản lý TT T của quận chưa thật ch t chẽ và đồng bộ, đ c biệt 

là mối quan hệ trong phối hợp giải quyết các vấn đề xã hội như TT T hiện nay quá 

phức tạp, bộc lộ nhiều bất cập, dẫn đến một sự việc có thể hai cơ quan giải quyết 

(Công an và đội TT T) ho c hai cấp giải quyết (UBND phường và quận); từ đó có 

thể đùn đẩy nhau và việc vi phạm lĩnh vực này vẫn còn xảy ra, giải quyết không căn 

cơ, không đạt hiệu quả. 

 Thực tiễn cho thấy quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung dân 

nhập cư đông nhất (dự kiến đến năm 2020: khoảng 710.000 dân), do đó về ANTT, 

ASXH … có ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị, văn minh đô thị và đòi hỏi 

công tác QLNN, việc thực thi pháp luật cần tập trung tăng cường cao hơn nữa. 

 2. Trong giai đoạn 5 năm 2010 – 2015 tốc độ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội 

của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khá cao nhưng công tác tham mưu, phối 

hợp một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa kịp thời, chưa phân tích, dự báo hết tình hình; 

cán bộ quận có sự luân chuyển nhiều nên có ảnh hưởng đến công tác quản lý, công tác 

điều hành của chính quyền các cấp (trích văn kiện  ại hội đại biểu  ảng bộ quận Gò 

Vấp lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020) 

 Chính vì vậy, UBND quận tăng cường hơn nữa công tác quản lý, tập trung chỉ 

đạo, điều hành trên các lĩnh vực, trong đó công tác quản lý TT T là một trong những 

điều kiện, nền tảng cho sự phát triển kinh tế - văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh. 

 3. Từ thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý TT T trên, đ c biệt quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh cho thấy còn những hạn chế, tồn tại cần phải giải quyết như: 

 - Một số quy định của UBND thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực TT T chưa 

nhiều ho c quy định chưa rõ ràng, tạo cơ hội cho người vi phạm chây ỳ ho c bất chấp 

việc xử lý của cơ quan thẩm quyền nhưng vẫn vi phạm. 



 

46 

 

 - Chưa có sự thống nhất về cơ quan quản lý chuyên môn cũng như phân cấp 

quản lý cho nên ở nhiều địa phương khác nhau là có công tác quản lý khác nhau. 

 - Một số quy định về trình tự, thủ tục trong xử lý còn thiếu ho c không rõ 

ràng, không thống nhất dẫn đến việc thực thi pháp luật không ổn (chưa nói đến 

người thi hành nhiệm vụ vi phạm pháp luật); kể cả biện pháp chế tài các hành vi vi 

phạm pháp luật chưa đủ sức răn đe, còn rất nhiều khó khăn trong công tác QLNN 

của địa phương.  

- Trật tự đô thị có nội dung khá rộng lớn, từ trật tự xã hội đến trật tự xây 

dựng, trật tự giao thông và trật tự kinh doanh phải ổn định. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ  

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1. Giải pháp chung 

 Phát huy những thành tựu đã đạt được, để thực hiện thành công các mục tiêu Nghị 

quyết  ại hội  ảng bộ thành phố cũng như Nghị Quyết  ại hội  ảng bộ quận Gò Vấp, 

nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, phát triển 

bền vững, hướng tới đô thị xanh, công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị cần tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ đột phá sau: 

 Tăng cường huy động các nguồn lực tài chính từ ngân sách và ngoài ngân sách và 

tập trung ưu tiên đầu tư cho công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa 

bàn quận Gò Vấp. Trong đó chú trọng kêu gọi tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm, 

cùng chung tay trong công tác chỉnh trang, xây dựng đổi mới đô thị. 

 Về việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ưu tiên đầu tư các công 

trình cấp thiết như các công trình dịch vụ công ích; công trình bảo vệ vệ sinh môi trường; 

hệ thống cấp nước sạch; nâng cấp, cải tạo hoàn thiện đồng bộ hệ thống thoát nước, hệ 

thống đường giao thông đã xuống cấp, hư hỏng n ng trên địa bàn quận Gò Vấp để đảm 

bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị và chống lấn chiếm m t nước. 

 Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc của các cấp 

ủy đảng và chính quyền từ thành phố, quận đến các phường xã đối với công tác chỉnh 

trang đô thị, trật tự đô thị.   c biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia giám sát 

của nhân dân, của cộng đồng đối với Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND các xã, 

phường và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cơ quan chức năng chịu trách nhiệm 

việc để xảy ra vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn. Tăng cường sự lãnh đạo của các 

về cấp ủy đảng trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn cho phù hợp với tình 

hình thực tế và tiếp tục lãnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường 

thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận về tăng cường công tác quản lý trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận 
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Gò Vấp, Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 

quận Gò Vấp về xây dựng phường văn minh đô thị và khu phố văn hóa trên địa bàn quận 

Gò Vấp giai đoạn 2015 – 2020, Kế hoạch số: 110/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về thực hiện chương trình chỉnh trang và phát triển đô 

thị trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch số 44/KH-UBND-

ATGT ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ban An toàn giao thông quận về thực hiện công tác 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận năm 2016 

 Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý đô thị, 

quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị từ quận đến cơ sở. Trước mắt, cần tập 

trung lãnh chỉ đạo các phòng, ban chức năng của quận xây dựng  ề án nâng cao 

chất lượng công tác quản lý đô thị giai đoạn 2016-2020 Ủy ban nhân dân quận xem 

xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu của đề án đã đề ra. 

 Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, trước hết là giáo dục, nâng 

cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp. Quán triệt tinh thần xây dựng thành phố 

Hồ Chí Minh trở thành đô thị xanh, phát triển bền vững là nội dung cơ bản, xuyên 

suốt, thường xuyên của từng ngành, đơn vị, từng phường từ đó xây dựng chương 

trình, kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả.  ồng thời, tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng 

dân cư đô thị, để người dân biết và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác 

quản lý đô thị, hình thành nếp sống văn minh đô thị. 

  ể tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị trên địa bàn 

quận Gò Vấp cần có sự vào cuộc một cách nghiêm túc, quyết liệt của các cấp chính 

quyền cơ sở và nhất là mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức của mình đối với 

việc giữ gìn trật tự, mỹ quan cho địa phương.  ối với các địa phương có nhiều hộ 

kinh doanh, cần bố trí các địa điểm cụ thể, thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân kinh doanh, hạn chế tình trạng tranh chấp, chen lấn, ùn tắc, dẫn đến vi 

phạm trật tự an toàn giao thông ảnh hưởng đến tài sản và tánh mạng của người dân. 
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3.2. Hoàn thiện chính sách về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực trật tự đô thị (phát 

huy những ưu đi m và khắc phục những hạn chế) 

3.2.1. Hoàn thiện chính sách về vấn đề di cư 

 Chính sách phát triển bền vững và đồng đều giữa các vùng đô thị và nông thôn: Sự 

cân bằng phát triển giữa nông thôn và đô thị là định hướng và mục tiêu phát triển của một 

quốc gia. Sự di chuyển hợp lý giữa dân cư đô thị và nông thôn phụ thuộc vào chiến lược 

và chương trình đô thị hoá, công nghiệp hoá và phát triển nông thôn của đất nước như 

phát triển hợp lý các đô thị loại trung bình, phát triển mạnh các loại đô thị nhỏ, thị trấn, 

tập trung đầu tư cho hệ thống giao thông liên vùng, liên tỉnh được tốt, đồng thời khuyến 

khích phát triển khắp nơi cùng hệ thống cơ sở hạ tầng tốt, bảo hiểm tốt, như thế đô thị sẽ 

không còn là nơi hấp dẫn mạnh mẽ người di cư tìm việc làm và mưu cầu cuộc sống tốt 

hơn. 

3.2.2. Hoàn thiện chính sách về vấn đề buôn bán hàng rong 

 Xây dựng các tuyến phố chuyên doanh - nơi cung cấp những m t hàng và dịch vụ 

nhất định, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Thông qua các tuyến phố chuyên doanh, 

mỗi địa phương phường xã dễ dàng xây dựng và thể hiện các nét văn hóa kinh doanh của 

mình. Và cũng từ đó sẽ có điều kiện thuận lợi về m t không gian để quản lý trật tự, xây 

dựng nếp sống văn minh với sự tham gia của cộng đồng. 

 Xây dựng các chính sách khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia xây 

dựng mạng lưới những cửa hàng giá rẻ dưới dạng những siêu thị nhỏ, phân bố tương đối 

dày, đều khắp, tựa như mạng lưới các bưu điện ở thành phố hiện nay. 

 Cùng với người dân, các phường - xã xây dựng các mô hình quản lý kinh doanh tự 

quản, tiến tới xây dựng những nội quy, nhằm tuyên truyền ho c chế tài mạnh mẽ người 

dân tham gia hoạt động buôn bán hàng rong biết được quyền lợi và nghĩa vụ khi thực 

hiện giữ gìn vệ sinh, an ninh trât tự… trong kinh doanh, buôn bán (dù là buôn bán nhỏ). 

Nên chấm dứt tình trạng “chế tài nửa vời” tức phạt tiền theo mức quy định, trong khi đó 

người dân buôn bán hàng rong vi phạm trật tự vỉa hè, vi phạm đến nếp sống văn 

minh đô thị. 
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 Ngăn ch n kịp thời hiện trạng hoạt động buôn bán hàng rong đang “lấn sân”, “rút 

lui” vào hoạt động trong các đường hẻm nhỏ, các khu dân cư nhằm tránh các thảm họa về 

môi trường, tiếng ồn, cháy nổ, ... có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

 Cần có lực lượng hoạt động chuyên trách (cán bộ công chức có chuyên môn), để 

phạt n ng các trường hợp cố tình ho c nhắc nhở những trường hợp chưa ý thức làm ảnh 

hưởng đến trật tự đô thị, chiếm dụng lòng, lề đường sai quy định.  

 Tiếp tục làm sạch các vỉa hè, các đường hẻm, các khu chợ bằng cách lót các nền 

gạch, đá. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cả người bán hàng lẫn người mua hàng 

thấy được việc đi mua sắm là một hoạt động sinh hoạt văn hóa, giải trí luôn cần có không 

gian sạch sẽ và thoáng mát. 

 Bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hàng rong phải quy định rõ 

ràng về các chế tài áp dụng khi cá nhân vi phạm các quy định đã đề ra và các mức hình 

phạt có thể đi từ phạt cảnh cáo cho lần đầu, đến phạt tiền, còn nếu tiếp tục vi phạm thì sẽ 

tịch thu phương tiện buôn bán và đình chỉ hoạt động, không cho buôn bán nữa.  

3.2.3. Hoàn thiện chính sách quy hoạch sắp xếp vỉa hè và xây dựng mô hình tự quản 

 Công tác quy hoạch phải điều chỉnh hợp lý gắn với chỉnh trang đô thị của 

Thành phố và Quận thực hiện tốt công tác quản lý theo quy hoạch; tránh việc xây 

dựng sai quy hoạch và đối với các hộ, cá nhân kinh doanh vỉa hè ở khu vực xung 

quanh chợ, chính quyền địa phương cần có biện pháp đưa họ vào ổn định buôn bán 

trong chợ. Trước khi tiến hành giải tỏa, cần làm tốt công tác chuẩn bị. Một m t, phải 

thông báo sớm để người dân có thời gian thu xếp. M t khác, chính quyền địa phương 

phải có sự hỗ trợ hữu hiệu về vốn, về m t thủ tục giấy tờ…trên cơ sở đó, hộ thực sự 

có nhu cầu tiếp tục kinh doanh có thể an tâm về một chỗ buôn bán mới ổn định và 

nghiêm chỉnh chấp hành việc giải tỏa. 

   t các biển cấm buôn bán kinh doanh ở những địa điểm có thể gây ách tắc 

giao thông như trường học, ngã tư, … và ở những khu vực có đông người qua lại ban 

ngày, chỉ cho phép buôn bán vào buổi tối.  ối với vỉa hè có chiều rộng dưới 2,5m, 

tuyệt đối cấm việc kinh doanh buôn bán.  ối với vỉa hè có chiều rộng từ 2,5m trở lên, 
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tạo điều kiện cho việc kinh doanh trong phạm vi ngoài 2,5m kể từ bờ vỉa hè.  ể xác 

định được như vậy thực sự khó khăn, cần tiến hành kẻ vạch sơn để bảo đảm công 

bằng và trong xử lý vi phạm. 

 Bên cạnh đó, cần nghiên cứu gom việc mua bán rời rạc thành những khu tập 

trung theo ngành hàng và loại hình dịch vụ để quản lý. 

 Tổ chức các tổ tự quản gồm khoảng 20 cá nhân ho c hộ kinh doanh trở xuống 

cùng hoạt động trên một đoạn vỉa hè. Tổ tự quản cùng nhau lập ra bản cam kết chung 

về vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn trật tự an ninh, đảm bảo mỹ quan đô thị…và 

nhất là không tiếp nhận thành viên mới.  ối với từng tuyến đường, thành lập Ban 

quản lý gồm đại diện chính quyền, đoàn thể và đại diện của các hộ kinh doanh để 

quản lý các tổ.  

Ủy ban nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm trực 

tiếp quản lý các hoạt động thương mại (kinh doanh, buôn bán) của cá nhân hoạt động 

thương mại trên địa bàn bao gồm các công việc sau đây: 

 1. Lập sổ theo dõi cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn quản lý (bao gồm 

cá nhân hoạt động thương mại cư trú trên địa bàn và cá nhân ở nơi khác thường xuyên 

đến địa bàn quản lý hoạt động thương mại) và tình hình hoạt động, chấp hành pháp 

luật của các đối tượng này. 

 2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên 

quan về quản lý cá nhân hoạt động thương mại tới đối tượng trực tiếp thực hiện, cán 

bộ quản lý và toàn thể nhân dân trên địa bàn. 

 3. Phối hợp ch t chẽ với các cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có thẩm 

quyền và trách nhiệm trong việc quản lý cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn. 

 4. Triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch và phân công trách nhiệm quản 

lý hoạt động thương mại cụ thể của cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn 

theo hướng dẫn và phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. 
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 5. Thông báo công khai, rộng rãi các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm ho c 

cho phép cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại. 

 6. Triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức hoạt động thương mại và hình 

thức quản lý phù hợp, bảo đảm hoạt động bình thường của các khu vực, tuyến đường, 

địa điểm cấm ho c cho phép cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại; bảo đảm an 

ninh, an toàn cho các hoạt động hợp pháp của cá nhân hoạt động thương mại trên địa 

bàn quản lý. 

 7. Thực hiện các giải pháp tổ chức, quản lý bảo đảm cho cá nhân hoạt động 

thương mại tuân thủ đúng các quy định về phạm vi hoạt động; không tự ý bố trí sắp 

xếp và để cho cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại tại các khu vực, tuyến 

đường, địa điểm bị cấm. 

 8. Thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí đối với cá nhân 

hoạt động thương mại trên địa bàn quản lý. 

 9. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân hoạt động thương 

mại theo thẩm quyền. 

 10.  ịnh kỳ ho c đột xuất tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

nhà nước cấp trên về tình hình phát triển, tổ chức, quản lý và hoạt động của cá nhân 

hoạt động thương mại trên địa bàn và kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc quản lý 

hoạt động của các đối tượng này. 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, các ban ngành, đoàn thể tham gia 

quản lý trật tự ATGT, chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Phương pháp tuyên truyền 

các cơ quan chức năng phải phối kết hợp với các ngành tham mưu cho cấp uỷ  ảng và 

chính quyền địa phương các nội dung, biện pháp nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về 

nhận thức của các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm 

quan trọng của công tác chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để góp phần đảm bảo trật tự 

ATGT, TT T. Trong giai đoạn hiện nay, cần vận dụng linh hoạt các nội dung, biện pháp 

tuyên truyền cần xây dựng quy chế phối kết hợp tuyên truyền, vận động giữa các cơ 

quan và nhân dân. Việc tuyên truyền, cảm hoá, giáo dục cần sử dụng linh hoạt các 
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tổ chức, đoàn công tác, cán bộ có uy tín, kiên trì tuyên truyền, vận động giáo dục cá 

biệt đối với từng công dân nhất là đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm ở các 

địa bàn trọng điểm.  

 Phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ đảng viên tại khu dân cư trong 

việc tiên phong chấp hành pháp luật của nhà nước không tổ chức buôn bán, không cho 

thuê m t bằng đối với các cá nhân, tổ chức có hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng lề 

đường, dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định. Từ đó có tác dụng lan tỏa đến quần 

chúng nhân dân, có hiệu quả thiết thực trong công tác vận động quần chúng nhân dân 

đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh, đô thị. 

3.2.4. Hoàn thiện chính sách quy hoạch, phát triển chợ truyền thống 

 Cần phát triển chợ truyền thống, phối hợp bán buôn và đảm bảo xây dựng chợ 

văn minh thương nghiệp, chuyên doanh, … và các loại hình chợ khác như chợ đấu 

giá, chợ bán đồ cũ…; Phát triển chợ phải đi đôi với việc phát triển và đảm bảo các 

điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, về giao thông, cấp thoát nước, cung cấp điện và 

các dịch vụ hỗ trợ, đồng thời phải tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước. Trong 

điều kiện ngân sách còn khó khăn cần có chủ trương và chính sách khuyến khích huy 

động mọi nguồn vốn đầu tư phát triển chợ theo phương hướng Nhà nước và Nhân dân 

cùng làm, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước; nói cách khác là xã hội hóa về chợ. 

 Chợ phải quy hoạch gần đường giao thông, bến xe, bến tàu, bảo đảm lưu thông 

hàng hoá và hành khách tới chợ;  ồng thời không được lấn chiếm lòng đường, hè phố, dễ 

gây ách tắc giao thông.  ảm bảo đầy đủ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong chợ có gắn với 

khu vực bên ngoài như: giao thông, cổng cho khách ra vào, cổng cho xe vận chuyển hàng 

hoá ra vào chợ 

 Chợ phải đảm bảo đủ diện tích xây dựng theo quy định và phát triển chợ; tuỳ theo 

quy mô của từng chợ, thiết kế xây dựng phải đảm bảo thông thoáng về không gian, m t 

bằng cho người mua cũng như người bán, cơ chế dễ dàng, giải quyết tốt vệ sinh môi 

trường trong chợ cũng như khu vực xung quanh; chợ văn minh thương nghiệp theo 

tiêu chí nào thì quá trình phát triển chợ phải như quy định trước. 
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 Hoạt động kinh doanh đối với chợ không đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn mang 

n ng vấn đề xã hội, liên quan tới an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, 

vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy, chữa cháy.  ể góp phần giải quyết tình trạng 

chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường, khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, nâng cấp sửa 

chữa chợ, thu hút tiểu thương vào chợ, cần có các chính sách ưu đãi về thuế cũng như các 

khoản thu khác theo hướng các hộ kinh doanh trong chợ có mức điều tiết về thuế và các 

khoản thu khác thấp hơn so với các hộ kinh doanh cùng ngành hàng ở khu vực đường 

phố.   

 * Giải pháp giải tỏa các chợ tự phát: 

 Giải tỏa chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường là một trong những nội dung quan 

trọng của việc duy trì trật tự, kỷ cương đô thị và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực này cần thực hiện các biện pháp sau: 

 - Thực hiện đồng bộ trên toàn Thành phố, toàn địa bàn quận Gò Vấp và thường 

xuyên, liên tục về việc giải tỏa các chợ tự phát nhằm tránh tình trạng giải tỏa chỗ này thì 

các hộ kinh doanh lại chuyển sang chỗ khác. 

 - Ngăn ch n kịp thời các tụ điểm kinh doanh tự phát mới phát sinh. 

 -  ối với các chợ tự phát ăn theo chợ chính thức, kiên quyết giải tỏa. Giải tỏa các 

hộ kinh doanh lưu động (buôn bán hàng rong), các hộ kinh doanh lấn chiếm lề đường, 

mái hiên.  ối với các hộ sử dụng nhà để kinh doanh, hàng hóa phải đưa vào trong nhà, 

không cho lấn chiếm lề đường. 

 -  ối với các chợ tự phát hình thành những nơi có nhu cầu về chợ nhưng không 

thể xây dựng chợ mới có thể tổ chức các tụ điểm kinh doanh trên cơ sở sử dụng nhà của 

hộ dân có điều kiện làm nơi mua bán, đưa các hoạt động buôn bán vào trong nhà, hàng 

hóa không có trên lề đường, vỉa hè và đ c biệt các hộ kinh doanh lưu động phải xử lý 

triệt để. 

 - Áp dụng cơ chế quản lý thông qua đăng ký kinh doanh và các quy định hiện 

hành để giải tỏa các chợ tự phát. Các hộ kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, nếu không có thì cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định hiện hành.  
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 - Thực hiện nghiêm túc những quy định đã có về vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh 

môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy để điều chỉnh các hoạt động kinh doanh 

của các hộ tiểu thương. Những hộ nào không đảm bảo những quy định sẽ bị xử lý. Xử 

lý các vi phạm của người mua hàng, như dừng xe ở lề đường gây cản trở giao thông. 

 - Áp dụng các biện pháp kinh tế để điều chỉnh hoạt động của các chợ tự phát. 

 ối với các chợ tự phát tạm thời duy trì ho c chưa thể thực hiện giải tỏa, các hộ kinh 

doanh tự phải bị điều tiết các khoản thu với giá trị ở mức ngang bằng ho c lớn hơn đối 

với các hộ kinh doanh trong chợ chính thức. 

 - Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự phát trong 

việc giải tỏa các chợ tự phát. Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đoàn 

thể, nhất là chi bộ  ảng,  oàn thanh niên và những người có uy tín trong khu vực gắn 

với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn ở khu dân cư” để tuyên 

truyền, vận động các hộ chấm dứt mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; đảm bảo mỹ 

quan đô thị và từng phường xây dựng phường văn minh đô thị. 

 - Tổ chức đào tạo và bố trí, sắp xếp công ăn việc làm cho người lao động, giúp 

họ từ bỏ hoạt động mua bán lấn chiếm lòng, lề đường bên ngoài chợ.    

3.3. Hoàn thiện các giải pháp về quản lý trật tự xây dựng đô thị 

 Công khai quy hoạch, công khai bản đồ quy hoạch chi tiết tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân các phường, tại những nơi công cộng - nơi có nhiều người dân quan tâm làm 

căn cứ chính xác cho công tác cấp GPXD và quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.  

 Công tác quản lý xây dựng nói chung phải làm từ nhiều phía mà chủ đầu tư là 

một trong những tác nhân quan trọng. Tuyên truyền ý thức chấp hành trật tự xây dựng 

của chủ đầu tư có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mỗi người dân đều phải có ý thức 

chung trong việc bảo vệ mỹ quan đô thị và trật tự xây dựng đô thị. Không vì mục đích 

cá nhân mà cố tình làm sai luật. Dù công tác thanh tra kiểm tra có mạnh đến mức 

nào nhưng ý thức coi thường pháp luật xây dựng từ phía chủ đầu tư cũng sẽ dẫn 

đến gây mất trật tự xây dựng, phá vở quy hoạch xây dựng. 
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 Bổ sung nguồn nhân lực làm việc tại phòng Quản lý đô thị quận; trang bị, cung 

cấp các phần mềm quản lý về công tác cấp phép xây dựng để thuận tiện cho việc triển 

khai công tác quản lý trật tự xây dựng và thường xuyên mở lớp tập huấn các cán bộ 

chuyên môn về các văn bản mới ban hành. 

Công tác tuyên truyền vận động thường xuyên có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Tuyên truyền cũng là hình thức khơi dậy ý thức tự giác từ phía người dân tuân thủ trật tự 

xây dựng. Mọi người dân đều có trách nhiệm chung giám sát các công trình.  iều này là 

rất cần thiết, vì quản lý cộng đồng và quản lý nhà nước kết hợp sẽ rất hiệu quả. Quản lý 

cộng đồng ở mọi nơi mọi lúc. Do đó, chỉ đạo các UBND phường thường xuyên tuyên 

truyền, thực hiện các kế hoạch công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý trật 

tự đô thị theo kế hoạch của UBND Thành phố, Quận nhằm nâng cao ý thức và tuân thủ 

theo các quy định công tác quản lý xây dựng của người dân theo tinh thần học tập Nghị 

quyết  ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của  ảng – trong đó có 6 nhiệm vụ trọng 

tâm như nhiệm vụ năm là, thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo 

của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề 

bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảo an ninh xã hội, an ninh con 

người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát 

huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Và nhiệm 

vụ sáu là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây 

dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh. 

3.3.1. Giải pháp về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị làm cơ sở cho sự phát 

triển về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ  hí Minh 

  ể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cùng với tốc độ tăng dân số và điều 

kiện sống thì các quận trong Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận Gò Vấp nói 

riêng để phát triển đô thị xứng tầm, các khu dân cư đảm bảo mỹ quan đô thị, nhà ở đúng 

quy định, Cảnh quan đô thị….. Giải pháp trước mắt là các cơ quan quản lý nhà nước về 

quy hoạch cần phải khẩn trương hoàn thành quy hoạch phát triển hạ tầng và quy 

hoạch chi tiết phục vụ cho việc xây dựng và quản lý đô thị, đ c biệt là quy hoạch 
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các khu đô thị mới và khu dân cư đảm bảo cho việc sử dụng đất đúng quy hoạch đã 

được phê duyệt. Song song đó, cần đẩy nhanh việc triển khai các đồ án quy hoạch đã 

được phê duyệt; rà soát lại quy hoạch và thực hiện công tác quản lý nhà nước, công 

tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất đúng quy định nhằm phát triển đô thị. 

 Quy hoạch sử dụng đất trong đô thị và quy hoạch xây dựng đô thị, về bản chất, 

hai loại quy hoạch này đều có nội dung liên quan tới việc xác định mục đích, chức 

năng sử dụng đất cho các khu vực trong đô thị. Mục tiêu và nhiệm vụ của quy hoạch 

xây dựng là để xác định quy mô, ranh giới, tính chất, chức năng của từng khu đất 

trong đô thị, quy định về tiêu chuẩn phát triển về m t không gian, kiến trúc, cảnh 

quan, hạ tầng kỹ thuật của từng khu vực. Do đó, nội hàm của quy hoạch xây dựng đô 

thị đã bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất trong đô thị. Vì vậy, trong đô thị chỉ cần lập 

quy hoạch đô thị, không lập quy hoạch sử dụng đất riêng theo quy định của Luật  ất 

đai. 

 Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp thực hiện quản lý nhà nước, tập trung thống nhất 

về kế hoạch, quy hoạch phát triển về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng, an 

ninh trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tiễn xã hội về phát triển đô thị của 

quận.  ây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tác dụng định hướng cho tương lai phát 

triển và cũng là điều kiện cần thiết giúp cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác 

quản lý nhà nước và điều hành hoạt động phát triển bền vững. Do đó, việc xây dựng đô 

thị, trật tự đô thị trong thời gian tới cần phải giải quyết tốt các vấn đề sau: 

 Một là, tập trung giải quyết vấn đề cơ bản của tồn tại lịch sử trong các khu dân cư 

về cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh và những vấn đề mới phát sinh trong quản lý nhà nước 

về đô thị (những quy định mới của pháp luật) cần giải quyết để đảm bảo sự thống nhất 

chung. Tồn tại thời gian qua về phát triển đô thị, trật tự đô thị để lại nhiều vấn đề cần 

được giải quyết như: chợ tự phát, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, những 

người bán rong, …. 

 Hai là, công khai thông tin quy hoạch cho người dân được biết để họ cùng 

tham gia. Nhà nước phải tuyên truyền, tập huấn về quy hoạch để cán bộ, nhân dân 
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biết và thực hiện. Xây dựng cơ chế hữu hiệu để người dân và tổ chức có lợi ích và 

trách nhiệm trong khu vực quy hoạch được tham gia vào việc xây dựng, thẩm định, 

điều chỉnh quy hoạch.  ây cũng là cách thức để đưa kiến thức cơ bản về quy hoạch và 

quản lý xây dựng đô thị tới người dân để từ đó họ có thể hiểu và tham gia tích cực vào 

việc phát triển và gìn giữ không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị nơi họ sinh sống. 

 Ba là, quy hoạch phải gắn liền với việc dự báo về xu hướng phát triển kinh tế - 

xã hội nên phải lồng ghép các mục tiêu kinh tế - xã hội vào trong các đồ án thay vì chỉ 

tập trung vào việc tạo dựng hình ảnh bề ngoài của đô thị. Việc không dự báo chính 

xác xu hướng phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình lập quy hoạch xây dựng đô thị 

sẽ làm cho việc đầu tư phát triển mang tính chắp vá, làm xấu đi hình ảnh của Thành 

phố nói chung và Quận nói riêng. 

 Bốn là, thống nhất cơ quan làm quy hoạch để tránh sự quy hoạch chắp vá, 

chồng chéo; để làm cho quy hoạch phù hợp với sự phát triển đô thị trước mắt và lâu 

dài. Phát triển nhà ở trong đô thị phải đồng bộ với việc phát triển hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng đô thị, cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.  ối với các dự án phát triển 

khu đô thị mới và dự án nhà ở, các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội của 

dự án phải phù hợp để kết nối với mạng lưới hạ tầng của Thành phố và của khu vực 

xung quanh. 

 Năm là, quy hoạch thực hiện phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của toàn quận 

phải tuyệt đối tuân thủ quy hoạch chung đã được phê duyệt, phải bám sát quy hoạch 

phát triển về kinh tế, xã hội của Thành phố. Các giải pháp kiến trúc nhà ở, xây dựng 

chợ bảo đảm hài hoà tính hiện đại với tính dân tộc; đa dạng hoá và không lạc hậu 

trong từng giai đoạn phát triển. Việc phát triển phải tính đến các phương án bảo vệ các 

di tích lịch sử, các công trình văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng dân cư, đồng thời 

phải đảm bảo tính chiến lược trong việc bảo vệ an ninh, quốc phòng. 

 Sáu là, cần xác định lại cơ cấu hợp lý giữa các loại đất theo hướng tăng tỷ lệ 

đất công viên cây xanh, điều kiện môi trường trong lành, hướng con người về với 
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thiên nhiên và tăng tỷ lệ đất xây dựng cao tầng vì đây là xu hướng phát triển nhà ở 

trong tương lai khi quỹ đất hạn hẹp.  

 Bảy là, cần tăng cường và củng cố chức năng quản lý và thanh tra, kiểm tra 

thường xuyên việc tuân thủ quy hoạch, tránh tình trạng quy hoạch “treo”, ho c xây 

dựng không theo quy hoạch. Cần áp dụng các biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ trong 

việc xử lý các vi phạm quy hoạch như cưỡng chế, bắt khôi phục lại hiện trạng khi xây 

dựng sai quy hoạch được duyệt. 

3.3.2.  ải cách thủ tục hành chính 

 Việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá là điều kiện tiên quyết 

cho việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với cấp phép xây dựng, giải quyết trật 

tự đô thị. Trong thời gian vừa qua, các thủ tục hành chính phiền hà phức tạp, rắc rối đã 

gây nhiều ách tắc và cản trở đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. 

Phương hướng cải cách thủ tục hành chính cần phải xem xét các nội dung sau: 

  ơn giản hoá các bộ phận trong bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, thực hiện 

chế độ hành chính theo nguyên tắc “một cửa”, giảm bớt các thủ tục và các đầu mối trung 

gian, có sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa 

phương và các cơ quan quản lý chuyên ngành. 

 Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, tránh tình trạng gây sách nhiễu 

đối với các chủ đầu tư khi giải quyết các thủ tục hành chính. 

 Các thủ tục về hồ sơ đơn giản, quá trình giải quyết đúng quy trình, đúng thời gian 

quy định; nếu chậm trễ phải thực hiện thư xin lỗi. 

3.3.3. Phương hướng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội quản lý trật 

tự đô thị quận Gò Vấp, thành phố Hồ  hí Minh 

 Thường xuyên kiện toàn nhân sự có đủ trình độ chuyên môn, đ c biệt là người 

đứng đầu ( ội trưởng) đảm bảo bản lĩnh tư tưởng công tác vững vàng để thực thi nhiệm 

vụ.  ội Quản lý trật tự đô thị quận phải có cơ chế riêng – ví dụ như: được quyền thu 

hàng hóa, phương tiện, tang vật để xử lý (tránh việc lập biên bản xong thì đối 
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tượng vi phạm di chuyển nơi không thể xử lý được), có công cụ hỗ trợ trong thi 

hành nhiệm vụ công tác, có trụ sở - kho bãi để giữ hàng hóa, phương tiện, tang vật 

…; song song với đó là công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng phải thống 

nhất, đồng bộ, rõ hơn là nếu thành lập  oàn công tác thì do  ội quản lý trật tự đô 

thị làm trưởng đoàn và trách nhiệm chính thuộc về  ội quản lý trật tự đô thị. 

 Quá trình thực hiện nhiệm vụ của  ội quản lý trật tự đô thị quận gắn với 

nhiệm vụ chính trị của  ảng bộ quận như Nghị quyết đại hội đại biểu đề ra: 

“….Phấn đấu xây dựng quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”, đó là mục 

tiêu chung và phát triển quận Gò vấp thành một quận đô thị, trật tự, mỹ quan; thúc 

đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - ổn định quốc phòng an ninh. 

3.4. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị 

  ể hoạt động quản lý nhà nước thực hiện có hiệu quả, thì yếu tố con người 

là quan trọng nhất và để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới là cần phải có kế 

hoạch, quy hoạch đào tạo nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán 

bộ quản lý nhà nước và người thực thi công vụ để vừa đáp ứng kịp thời cho nhu 

cầu trước mắt, vừa chuẩn bị một cách cơ bản cho hoạt động quản lý nhà nước trong 

thời gian dài. Công tác đào tạo cần tập trung các nội dung sau: 

 Một là, Chính phủ cần phải những quy định đảm bảo tốt hơn về các chế độ 

chính sách đối với cán bộ công chức; cụ thể là chế độ tiền lương. 

 Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, lấy mục đích hiệu quả công 

việc là chính; Cán bộ quản lý chuyên môn, vừa phải là những chuyên gia trong từng 

lĩnh vực, vừa phải có kiến thức toàn diện về pháp luật và phải là người có tư cách đạo 

đức. 

 Ba là, với xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu hoá trong mọi lĩnh vực, đ c biệt 

là kinh tế, khoa học kỹ thuật thì vấn đề giao lưu học hỏi kinh nghiệm nước ngoài về 

quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, về trật tự đô thị là rất cần thiết. Do đó, cần tổ 

chức nhiều hơn các hình thức toạ đàm, hội thảo, tham quan học hỏi kinh nghiệm 
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với các chuyên gia khác nhau, từ đó cán bộ công chức chủ động, sáng tạo tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân quận về các mô hình phù hợp với địa phương. 

 Bốn là, giai đoạn hiện có nhiều Luật mới quy định về chuyên môn, về ngành, 

lĩnh vực nên cán bộ công chức phải đảm bảo tính chuyên nghiệp và kiến thức chuyên 

ngành sâu rộng nhưng trình cán bộ công chức thường giới hạn chỉ một ho c hai 

chuyên môn, do đó cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đa dạng hóa về trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm, vị trí việc làm, ...  

 Năm là, công tác quản lý nhà nước cần đổi mới, uyển chuyển so với thực tiễn 

địa phương việc quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, quản trật tự đô thị có nhiều thay 

đổi liên tục cho nên cán bộ công chức phải chuyên về quản lý trật tự đô thị cần phải 

có tính chuyên nghiệp cao (chuyên ngành). 

3.5. Tăng cường ki m tra và xử lý các vi phạm pháp luật về trật tự đô thị 

 Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nhà nước về trật tự đô thị đóng một vai trò 

quan trọng, một m t nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, m t khác còn nhằm mục 

đích chỉnh trang đô thị và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và công dân thực hiện có 

hiệu quả nội dung công việc theo quy định của pháp luật.  ể thực hiện tốt hoạt động 

quản lý nhà nước về trật tự đô thị thì ngoài việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ 

quan quản lý nhà nước (Ủy ban nhân dân các cấp) cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

công tác như sau: 

 Một là, các cơ quan quản lý nhà nước, thường xuyên phối hợp ch t chẽ với vai trò 

giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban m t trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và nhân 

dân địa phương ho c cơ quan chuyên ngành tổ chức hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với 

lĩnh vực này nhằm phát hiện các vi phạm pháp luật để xử lý kịp thời, tránh sự việc tồn tại 

lâu dài nhưng không biết ho c biết mà không xử lý. 

 Hai là, công tác quản lý nhà nước gắn với hoạt động kiểm tra, thanh tra nhưng 

không để tình trạng tuỳ tiện hay lợi dụng nhằm làm giảm uy tín và hiệu lực của hoạt 

động quản lý nhà nước; các biện pháp xử lý phải nghiêm minh nhưng phải trên cơ 

sở các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước về trật tự đô thị. 
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 Ba là, công tác xử lý cũng rất quan trọng, trách nhiệm của ai, thời gian thực 

hiện, thời gian hoàn thành, hạn chế chỗ nào, kiên quyết xử lý những trường hợp chậm 

trễ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển đô thị, tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn làm 

mất uy tính với nhân dân.  

 Nói chung công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận cần ch t chẽ, 

đồng bộ, thường xuyên liên tục, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa” trong việc duy trì 

quản lý trật tự đô thị, việc xử phạt vi phạm. 

Công tác chống lấn chiếm lòng, lề đường cần quan tâm thêm: 

- Công tác chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gắn liền với địa giới hành 

chính, theo sự phân công, phân cấp giữa các lực lượng nghiệp vụ đồng thời đ t dưới 

sự lãnh đạo của cấp uỷ  ảng và chính quyền địa phương. 

 - Công tác chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè có liên quan đến nhiều chính 

sách, pháp luật, đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lực lượng và quyền, nghĩa vụ, lợi 

ích chính đáng của công dân. 

 - Công tác chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phải kết hợp ch t chẽ giữa việc 

áp dụng các biện pháp xử lý, ngăn ch n của Nhà nước đối với các hành vi vi phạm với 

việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành các quy định về chống lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè, lấy giáo dục, thuyết phục là chính. 

 - Công tác chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cần phải phối kết hợp ch t chẽ 

giữa các chủ thể trong chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 

3.6. Nhóm giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đ c biệt là 

dân nhập cư 

 - Những giải pháp cụ thể đối với người lao động tự do 

  ối với những người lao động tự do nông thôn ra thành phố tìm việc làm theo 

thời vụ thì nên quản lý theo các điểm sau: 

 +  ăng ký, quản lý theo chế độ tạm trú và lập phiếu đăng ký lao động. 
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 + Tổ chức hệ thống văn phòng dịch vụ giới thiệu việc làm cung ứng lao động, 

thông tin thị trường theo đơn vị quản lý hành chính ở các thành phố nhằm hạn chế và 

từng bước giải toả các tụ điểm của thị trường lao động tự phát. 

 + Phối hợp quản lý các đối tượng hành nghề tự do với chính sách quản lý nhân 

khẩu, nhà ở, vệ sinh đô thị, trật tự công cộng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho 

người lao động tự do hành nghề theo pháp luật. 

 + Có biện pháp quản lý hành chính ch t chẽ đối với số người thuộc đối tượng 

xã hội phức tạp. Khi cần thiết phải xử lý theo pháp luật và buộc họ phải trở lại địa 

phương. 

 Tổ chức khảo sát thực trạng lao động tự do (trong đó có bán hàng rong) tại khu 

vực nội thành để hiểu rõ đ c điểm, hoàn cảnh, nguyện vọng, nhu cầu hỗ trợ về công 

việc làm ho c đào tạo nghề cho người lao động chuyển đổi nghề phù hợp với yêu cầu 

của thị trường lao động. 

 Xây dựng các chính sách hỗ trợ vốn đ c biệt ưu đãi đối với các dự án của tập thể, 

cá nhân người lao động bán hàng rong ở khu vực nội thành thực hiện việc chuyển nghề tự 

do sang nghề nghiệp ổn định trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp, 

khu chế xuất của thành phố ho c chuyển việc nội thành ra vùng ven và ngoại thành. 

 Tổ chức các chương trình thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm 

theo địa bàn phường giúp người lao động tìm hiểu, chuyển đổi công việc phù hợp. Xây 

dựng các Trung tâm giới thiệu việc làm phối hợp với các Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội quận, các Ban Giảm nghèo của các quận để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc 

làm cho người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề của mình. Cụ thể như: 

 Phối hợp với các cơ quan chức năng và các trung tâm giới thiệu việc làm 

thuộc hệ thống Nhà nước thực hiện công tác khảo sát nhu cầu việc làm, chuyển 

nghề, nhu cầu vay vốn của người lao động; cập nhật thông tin thị trường lao động, 

ngành nghề của thành phố phù hợp với điều kiện, sở trường của người lao động cần 

chuyển đổi việc làm; tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm bằng các hoạt động chuyên 
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đề theo từng phường, xã; thực hiện tổ chức các hoạt động giao dịch giữa doanh nghiệp 

và người lao động trực tiếp tại phường, xã; tư vấn đào tạo cho người lao động có nhu 

cầu chuyển đổi nghề về kỹ năng tự tổ chức việc làm ổn định, kỹ năng tìm việc làm ổn 

định phù hợp phát triển thị trường lao động của thành phố; phối hợp với các trung tâm 

giới thiệu việc làm các tỉnh để thông tin việc làm của địa phương, có thể giới thiệu 

cho những người nhập cư đang làm việc tại thành phố có nguyện vọng và điều kiện 

trở lại quê hương làm việc sinh sống ổn định; mở các lớp đào tạo nghề miễn phí và 

khuyến khích các thanh niên trẻ theo học, sau đó vận động và giới thiệu việc làm để 

họ chuyển đổi ngành nghề; có biện pháp hỗ trợ vốn thiết thực với mức lãi suất thấp, 

thời hạn vay kéo dài, phương thức cho vay linh động sao cho đồng tiền đến được tay 

người vay một cách tiện lợi nhất, nhanh chóng nhất; đào tạo nghề cho đối tượng là 

con em của những người kinh doanh trên vỉa hè nhằm mục đích giữ cho họ không tiếp 

nối việc buôn bán như của những gánh hàng rong.  

3.7. Hoàn thiện và tăng cường công tác tổ chức thực hiện  

 Lực lượng buôn bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung 

và trên địa bàn quận Gò Vấp nói riêng ngày một đông vì sự phát triển của kinh tế đã 

làm cho số lượng người dân ở nông thôn ra thành phố ngày càng đông tạo nên sự bất 

ổn về việc làm. Lực lượng tham gia vào kinh doanh gánh hàng rong là rất lớn và hầu 

hết là dân nhập cư. Chính vì vậy quản lý những đối tượng này rất là khó khăn. Số 

lượng người bán rong ngày một tăng, ngược lại số cán bộ quản lý trong lĩnh vực này 

lại quá ít, chưa thể đáp ứng được nhu cầu quản lý đ t ra. Việc quản lý đối tượng này 

chủ yếu là nhờ vào lực lượng công an trật tự và những người bán hàng rong sẽ bị xử 

phạt do lấn chiếm lòng lề đường vi phạm luật giao thông. Vì vậy cần nhanh chóng bổ 

sung lực lượng,  ội chuyên ngành để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt 

động kinh doanh của những người bán hàng rong, buôn bán không đúng nơi quy định. 

Công tác thực hiện kết hợp với cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra - 

kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh đ c biệt là các nơi kinh doanh về dịch vụ ăn uống 

xem có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không để kịp thời phát hiện và xử lý 
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những sai phạm. Bên cạnh tăng cường lực lượng cũng cần trang bị cho đội ngũ quản 

lý chuyên môn nghiệp vụ rõ rang, đảm bảo tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức. 

Tổ chức các khóa huấn luyện công tác quản lý và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ những 

kiến thức cần thiết, thường xuyên đổi mới trong công tác quản lý như bên cạnh việc 

xử phạt những cá nhân vi phạm còn phải tuyên truyền cho họ biết về hoạt động buôn 

bán phải tuân theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị bằng biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền, 

vận động kết hợp với công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, từ đó tạo được 

sự chuyển biến trong ý thức của người dân về việc chấp hành, tuân thủ các quy định 

về nếp sống văn minh đô thị. Riêng đối với đội ngũ, UBND thành phố cần chỉ đạo các 

cơ quan chức năng và chính quyền các quận, huyện phối hợp các cơ sở đào tạo trên 

địa bàn tiến hành đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị cho thành viên các 

đội quản lý trật tự đô thị; Bao gồm các kiến thức cơ bản kèm theo giới thiệu đ c điểm, 

tình hình về quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý dân số đô thị, kiến trúc, cảnh quan, 

không gian công cộng và cộng đồng đô thị, quản lý môi trường, đất và nhà ở, các vấn 

đề về bất động sản, kinh tế, dịch vụ công, phát triển bền vững... Ði cùng với đó là phải 

có những quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ để tránh việc làm bừa, làm ẩu; để 

việc tổ chức thi hành các quyết định hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do 

chủ tịch UBND quận, huyện giao đúng thẩm quyền. 

Trong tương lai nhiệm vụ của chính quyền đô thị đã được Luật tổ chức chính 

quyền địa phương quy định; cho nên mục tiêu quản lý về trật tự đô thị cũng cần tập 

trung các nhiệm vụ như: 

 Một là, thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà 

nước về trật tự đô thị. 

 Hai là, tuyên truyền để người dân ý thức được trật tự đô thị và góp phần vào 

văn minh đô thị hướng đến xây dựng chính quyền đô thị thật sự. 

 Ba là, kết hợp tốt việc thực hiện và tuyên truyền, công tác quản lý nhà nước 

phải đạt hiệu quả; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. 
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Kết luận chương 3 

 

 Từ những phân tích, đánh giá và tăng cường quản lý TT T trên địa bàn 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại 

và thiếu sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan trong tổ chức thực hiện QLNN. 

Từ đó, pháp luật về quản lý TT T cần tăng cường cải cách, hoàn thiện theo một số 

phương hướng như sau: 

 Một là, pháp luật về TT T cần được quy định đầy đủ, rõ ràng (chủ thể là cơ 

quan nào chịu trách nhiệm, chuyên môn nào thực hiện đến đâu, nội dung gì …). 

 Hai là, pháp luật về TT T phải đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh, tính 

hiệu quả. 

 Ba là, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tạo mối quan hệ phối hợp thực 

hiện có hiệu quả gắn với công tác tuyên truyền và tăng cường vai trò, trách nhiệm 

của chuyên trách (chuyên ngành). 

 Với những phương hướng trên, tác giả đã đề xuất kết hợp các giải pháp 

nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

lĩnh vực TT T, từ đó thực hiện đồng bộ, thống nhất tạo sự phát triển chung trên 

các lĩnh vực, đồng thời mục tiêu hướng đến xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh 

“văn minh – hiện đại – nghĩa tình” trong tương lai gần. 
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                                                KẾT LUẬN 

Trên cơ sở đề tài và mục đích nghiên cứu, trong khả năng của tác giả đã tập 

trung nghiên cứu các vấn đề, nội dung: quản lý nhà nước của UBND quận về trật 

tự đô thị từ thực tiễn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; với một số nội dung 

trọng tâm, tập trung nhất là về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự đô 

thị và phát huy những m t thuận lợi, có giải pháp giải quyết những khó khăn, bất 

cập trong thời gian qua; m t khác, nhà nước cần tăng cường hơn, hoàn thiện về cơ 

chế thực hiện.  

Song song, với phát triển chung và sự phát triển kinh tế nước ta đang hội 

nhập quốc tế, thành phố Hồ Chí Minh luôn xem đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là 

một thành phần quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế những 

năm qua cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp đáng kể cho sự 

phát triển chung của  ất nước – trong đó có quận Gò Vấp. Tuy nhiên để đáp ứng 

đòi hỏi đ t ra cho phát triển của một thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, 

công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị phải được quản lý ch t chẽ và phát triển 

theo định hướng, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung của 

thành phố. Thực tiễn, đ t ra yêu cầu là phải nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý 

nhà nước đối với lĩnh vực trật tự đô thị xứng với tên gọi Thành phố mang tên Bác, 

Thành phố Anh Hùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước. Do đó việc còn nhiều bất cập về trật tự đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh là 

yêu cầu cấp thiết hiện nay. 

Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân quận về trật tự đô thị từ thực tiễn quận Gò vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, có thể khẳng định được vai trò, tầm quan trọng của quản lý nhà nước 

đối với hoạt động này. Kết quả nghiên cứu cho thấy Thành phố nói chung và Gò 

Vấp nói riêng trong hoạt động quản lý nhà nước đã có nhiều cố gắng phát huy và 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thực hiện có chủ trương, chỉ đạo thống nhất từ 
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Thành phố đến phường – xã – thị trấn. Tuy nhiên, do những nguyên nhân chủ quan 

cũng như khách quan, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực này vẫn còn 

nhiều bất cập và hạn chế cần khắc phục. Thông qua việc nghiên cứu này, tác giả rất 

mong muốn công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh, ngày một hiệu quả hơn, trật tự đô thị văn minh hơn, mỹ quan đô thị phát 

triển. Do vậy, tác giả đề xuất các biện, giải pháp để Thành phố đưa vào áp dụng 

nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự đô thị như: 

Thứ nhất: triển khai luật xây dựng và có văn bản quy phạm pháp luật trong 

hoạt động quản lý nhà nước về trật tự đô thị. 

Thứ hai: Ban hành quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế của  ội Quản lý 

trật tự đô thị quận - huyện mang tính chuyên nghiệp; có thể để thay đổi Quyết định 

số 55/Q -UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban 

hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của  ội Quản lý trật tự đô thị quận - 

huyện. 

Thứ ba: nhóm giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, 

đ c biệt là dân nhập cư. 

Thứ tư: Quá trình thực hiện phải đồng bộ, thống nhất từ chủ trương đến thực 

thi nhiệm vụ công tác; đ c biệt là nhân rộng mô hình Quận I và gắn tình hình thực 

tiễn từng quận – huyện. 

Qua nghiên cứu đề tài này và có thể nói lĩnh vực này phức tạp và khó khăn 

cả về khách quan lẫn chủ quan; về cơ sở lý luận và thực tiễn. Vì vậy, trong phạm vi 

một Luận văn Thạc sĩ Luật học, tuy với nhiều cố gắng nhưng tác giả chưa giải 

quyết hết tác động, ảnh hưởng có liên quan lĩnh vực này. Tác giả rất mong nhận 

được nhiều ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô góp ý, bổ sung để tác giả có thể tiếp 

tục nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ hơn đề tài này khi có điều kiện và đ c biệt là vận 

dụng trong công tác thực tiễn hiện nay. 
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