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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong nh ng năm g n đây việc phát tri n  inh tế - x  hội đ  làm thay 

đổi diện m o nông thôn, cùng với sự phát tri n đ  là t c độ đô thị h a đang 

di n ra hết sức nhanh ch ng tr n ph m vi qu c gia  T nh   nh Phước cũng 

không nằm ngoài sự phát tri n đ , với t c độ đô thị h a nhanh cũng  éo theo 

nh ng hệ lụy c n phải giải quyết đ  là các hiện tượng xây dựng  hông phép, 

hiện tượng này đ  gây n n nhiều nhức nh i trong dự lu n hiện nay  Nếu 

 hông giải quyết được vấn đề này, t nh tr ng các  hu vực trung tâm hành 

chính, các  hu dân cư đ  được quy ho ch của t nh cũng như các huyện, thị sẽ 

xảy ra t nh tr ng m nh ai nấy làm, thích xây g  th  xây điều này sẽ gây mất 

tr t tự đô thị, phá vỡ quy ho ch chung của các đô thị   

T nh h nh xây dựng  hông phép, vi ph m tr t tự xây dựng đ  và đang là 

một vấn đề c n phải được xem xét một cách nghi m túc đ  nâng cao hiệu quả 

trong thực thi các quy định của pháp lu t li n quan đến ho t động xây dựng 

công tr nh và quản lý quy ho ch xây dựng  Hiện nay, hiện tượng xây dựng 

 hông phép, trái phép tuy  hông phải là phổ  iến nhưng tr n địa  àn các 

huyện, thị của t nh   nh Phước c  th  nh n thấy các công tr nh vi ph m về 

quy ho ch xây dựng ngày càng nhiều và đa d ng hơn  Các hiện tượng vi 

ph m này  hông ch  ở các huyện ở xa, điều  iện  h   hăn như  ù Đ p,  ù 

Gia M p mà c n sảy ra ngay ở nh ng nơi c  trình độ dân trí cao, được tiếp 

c n các quy định của pháp lu t thường xuy n như Đồng Xoài, Đồng Phú, 

Phước Long,   nh Long… Mức độ vi ph m  hông ch  d ng l i ở một s  hộ 

xây dựng hàng quán lấn chiếm hành lang giao thông mà    cả một s  hộ xây 

dựng nhà máy sản xuất, trụ sở công ty, nhà  i n c  cũng không xin phép, 

th m chí c  một s  công tr nh xây dựng vi ph m lấn chiếm đất công, sử dụng 

đất đai  hông đúng mục đích di n ra ngày càng nhiều và phức t p  Do nh ng 
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lý do chủ quan về công tác l p quy ho ch  hông được quan tâm thực hiện, 

ho c thực hiện  hông được  ịp thời và thực hiện l p quy ho ch c  nhiều  ất 

c p thiếu x t  Trước nh ng tồn t i h n chế đó, y u c u quản lý tr t tự xây 

dựng theo đúng quy ho ch và pháp lu t, lo i tr  hiện tượng tự phát, tùy tiện 

mất  i m soát là một vấn đề quan trọng hiện nay đ i với t nh   nh Phước 

trong việc thực hiện Lu t Xây dựng s  50 năm 2014, Nghị định s  

59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2015, Quyết định s  61/2013/QĐ-

UBND ngày 24/12/2013 của U ND t nh   nh Phước về việc  an hành quy 

định cấp giấy phép xây dựng tr n địa  àn t nh  

Một trong nh ng công cụ đ  quản lý tr t tự xây dựng đ  là cấp giấy 

phép xây dựng  Thực tế chứng minh, nếu tr nh tự thủ tục cấp phép  hoa học 

và c  tính thực ti n cao th  sẽ được tuân thủ một cách nghi m minh hơn g p 

ph n quản lý tr t tự xây dựng n i chung và công tác quản lý đô thị n i ri ng 

sẽ được t t hơn  Nếu việc cấp phép xây dựng được thực hiện nghi m túc và 

hiệu quả trong thực tế thì việc thực thi pháp lu t và l p l i  ỷ cương trong xây 

dựng và quản lý đô thị sẽ nhanh ch ng vào nề nếp g p ph n xây dựng nước 

Việt Nam nói chung và t nh   nh Phước n i riêng “Văn minh hơn, hiện đ i 

hơn”  Đ  cũng là lý do đ  tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước trong cấp 

phép xây dựng t  thực ti n t nh   nh Phước”  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Vấn đề quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng  hông phải là vấn đề 

mới, đ  c  nhiều công tr nh nghi n cứu xoay quanh vấn đề này, tôi đ  tiến 

hành tham  hảo các công tr nh đ  được nghi n cứu như sau: 

 Nguy n Cửu Việt (2006), Các biện pháp quản lý nhà nước có hiệu 

quả, NX  Tư pháp  Tác giả tr nh  ày một cách sơ lược nh ng vấn đề cơ  ản 

về các  iện pháp quản lý hành chính nhà nước c  hiệu quả  Theo đ , ít nhiều 

đề c p đến vấn đề lý lu n về quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xây 

dựng  
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 Trương Đắc Linh, Cao Vũ Minh (2011), Nâng cao biện pháp quản lý 

hành chính nhà nước, NX  th ng K   Tài liệu phân tích  há đ y đủ và chi 

tiết các quy định pháp lu t về lĩnh vực hành chính  Qua đ , đề ra các  iện 

pháp nhằm cải cách hành chính g p ph n thúc đẩy phát tri n  inh tế  

 Nguy n Cảnh Hợp (2014), Hoàn thiện pháp luật hành chính và cải 

cách hành chính ở Việt Nam hiện nay, NX  Tư Pháp, Hà Nội  Tài liệu cung 

cấp nh ng vấn đề lý lu n cơ  ản về pháp lu t hành chính hiện hành thông qua 

việc phân tích các chế định hành chính trong đ  c  lĩnh vực xây dựng.   

Ngoài ra, c n c  một s   ài viết th  hiện sự quan tâm của các tác giả li n 

quan đến vấn đề quản lý hành chính ở lĩnh vực xây dựng và cấp phép xây 

dựng các  áo, t p chí, chủ yếu là phục vụ cho tham  hảo, nghi n cứu: 

 Cao Vũ Minh (2011), “ àn về  iện pháp quản lý hành chính trong lĩnh 

vực xây dựng”, Tạp chí Luật học,  (3), tr.41-46. 

 Võ Minh Sơn (2012),  “ ất c p pháp lu t hành chính về cấp phép xây 

dựng, (9), Tạp chí Nhà nước và pháp luật tr.34-36. 

 Tr n Đức Lượng - Ph  Tổng Thanh tra làm chủ nhiệm (năm 2002),  

Đề tài “Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu 

lực quản lý nhà nước” đ  đánh giá hệ th ng tổ chức  ộ máy, cơ chế v n hành 

công tác thanh tra,  i m tra, giám sát; 

Tuy nhi n, các công tr nh tr n chưa nghi n cứu một cách toàn diện và 

thấu đáo về nh ng vấn đề lý lu n và thực ti n quản lý nhà nước trong cấp 

phép xây dựng ở cấp độ lu n văn th c s  lu t học chuy n ngành Lu t Hiến 

pháp và lu t hành chính nhất là gắn với t nh   nh Phước  Do đ , đề tài “Quản 

lý nhà nước trong cấp phép xây dựng t  thực ti n t nh   nh Phước”  hông 

trùng l p với các công tr nh đ  công   , đề tài c  ý nghĩa lý lu n và thực ti n   

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Mục đích 

Mục đích chính của lu n văn là t m hi u, phân tích cơ sở lý lu n đánh giá 

thực tr ng, thành công và  ất c p, t  đ  đề xuất giải pháp c n thiết nhằm hoàn 
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thiện công tác xử lý các hiện tượng xây dựng  hông phép, trái phép, vi ph m 

tr t tự xây dựng tr n địa  àn t nh   nh Phước  

3.2 . Nhiệm vụ nghiên cứu 

Đ  thực hiện mục đích đề ra, lu n văn t p trung giải quyết các vấn đề: 

- Tổng hợp, phân tích làm sáng tỏ nh ng vấn đề lý lu n quản lý nhà 

nước về xử lý hiện tượng xây dựng  hông phép  

- Đánh giá thực tr ng, nh ng m t m nh và nh ng vẫn đề c n tồn t i của 

công tác xử lý hiện tượng xây dựng  hông phép tr n địa  àn t nh   nh Phước  

- Đề xuất một s  nh m giải pháp chung t  đ  c  nh ng  iến nghị cụ th  

đ  nhằm hoàn thiện công tác xử lý các hiện tượng xây dựng  hông phép tr n 

địa  àn t nh  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Nh ng nội dung chủ yếu trong công tác hướng dẫn, quản lý, xử lý vi 

ph m trong công tác cấp phép xây dựng t  thực tế trong quá tr nh làm việc 

tr n địa  àn t nh   nh Phước  

- Ph m vi nghi n cứu: Đề tài nghi n cứu thực tr ng “quản lý nhà nước 

trong cấp phép xây dựng t  thực ti n t nh   nh Phước” t  năm 2011 đến nay  

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài nghi n cứu tr n cơ sở các quan đi m Chủ nghĩa Mác – Lênin và 

của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề nhà nước, pháp lu t và quản lý, đ c  iệt 

là các quan đi m của Đảng và Nhà nước trong ho t động quản lý nhà nước về 

cấp phép xây dựng t i địa phương  

 Lu n văn được thực hiện dưới g c độ quản lý hành chính nhà nước. 

Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong lu n văn là: phương pháp tiếp 

c n hệ th ng; phân tích, tổng hợp, so sánh, th ng   ... 
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6. Ý nghĩa l  luận và th c ti n của đề tài 

6.1. Ý nghĩa l  luận 

Đề tài hệ th ng h a cơ sở lý lu n về quản lý nhà nước về quản lý cấp 

phép xây dựng; phân tích đánh giá thực tr ng quản lý nhà nước về cấp phép 

xây dựng tr n địa  àn t nh   nh Phước nhằm hoàn thiện nội dung quản lý nhà 

nước về cấp phép xây dựng, qua đ  quản lý được tình h nh xây dựng, quản lý 

đô thị nhằm nâng cao m  quan đô thị của các địa phương t  thực ti n của 

  nh Phước  

6.2. Ý nghĩa th c ti n 

Kết quả nghi n cứu của đề tài c  th  làm cơ sở đ  nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về xây dựng  Đề tài c  th  làm tài liệu tham  hảo 

cho sinh vi n và các cơ quan chức năng li n quan tới lĩnh vực quản lý xây 

dựng  

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài ph n mở đ u,  ết lu n và danh mục tài liệu tham  hảo, lu n văn 

được  ết cấu thành 03 chương, cụ th  như sau: 

Chương 1:  Nh ng vấn đề lý lu n và pháp lý về quản lý nhà nước trong 

cấp phép xây dựng t  thực ti n t nh   nh Phước. 

Chương 2: Thực tr ng quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng t i t nh 

  nh Phước  

Chương 3: Phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước trong cấp phép xây dựng t  thực ti n t nh   nh Phước  
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Chương 1  

NH NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PH P LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

TRONG CẤP PHÉP XÂY DỰNG TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

1.1. Quan niệm về quản l  nhà nước trong cấp phép xây d ng  

Việt Nam đang trong tiến tr nh phát tri n thành một nước công nghiệp 

hiện đ i vào năm 2020  Tuy chịu ảnh hưởng tác động chung của suy thoái 

kinh tế thế giới, nhưng tổng sản phẩm trong nước (GDP) hằng năm đều tăng, 

trong đ  nguồn thu t  các ho t động  inh tế đô thị, đ c  iệt các thành ph  lớn, 

các đô thị gắn với phát tri n công nghiệp, thương m i, dịch vụ, du lịch chiếm 

tỷ lệ  há cao trong cơ cấu GDP cả nước,  hẳng định vai tr  của hệ th ng đô 

thị là động lực chủ đ o của  inh tế Việt Nam  Đô thị h a m nh mẽ t i các đô 

thị lớn đang t o hiệu ứng thúc đẩy đô thị h a nhanh lan toả diện rộng tr n 

ph m vi các t nh, các vùng và cả nước  Nhiều đô thị mới,  hu đô thị mới được 

h nh thành phát tri n; nhiều đô thị cũ được cải t o, nâng cấp h  t ng cơ sở: 

đường xá, điện nước, cơ sở giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường…Các đô thị 

Việt Nam đang nỗ lực phát tri n, nâng t m  iến trúc hiện đ i của các đô thị 

của nước ta so với các đô thị của các nước tr n thế giới.  

Quản lý đô thị và xây dựng đô thị theo quy ho ch là một trong nh ng 

nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đô thị ở Việt Nam n i ri ng và 

thế giới n i chung  Đ  thực hiện t t nhiệm vụ này th  việc cấp phép xây dựng 

đ ng vai tr  hàng đ u, là  ước c n thiết và đ u ti n đ  quản lý xây dựng theo 

đúng quy ho ch, đảm  ảo phát tri n đô thị theo định hướng, mục ti u  inh tế 

x  hội  M t  hác, công tác cấp phép xây dựng c n đ ng vai tr  quan trọng 

trong việc xây dựng,  ảo vệ cảnh quan đô thị, phát tri n đồng  ộ các ngành 

 inh tế với các vấn đề môi trường, giao thông và các vấn đề x  hội  hác  

Ở h nh thức đơn giản nhất, cấp phép c  th  được định nghĩa là việc cho 

phép một  hả năng ho c quyền sử dụng một sản phẩm nào đ  trong một 
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khoảng thời gian nhất định, c n xây dựng là một quy tr nh thiết  ế và thi 

công nên các cơ sở h  t ng ho c công trình, nhà ở . . .  

T i đi m 17, 18 và 19 Điều 3, Lu t Xây dựng s  50/2014/QH13 được 

Qu c hội thông qua ngày 18/6/2014 quy định: Giấy phép xây dựng là văn  ản 

pháp lý do cơ quan nhà nước c  thẩm quyền cấp cho chủ đ u tư đ  xây dựng 

mới, sửa ch a, cải t o, di dời công tr nh  

Như v y, cấp giấy phép xây dựng được hi u là một lo i giấy phép được 

cấp đ  xây dựng công tr nh dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và h  

t ng    thu t  Mục đích của việc cấp giấy phép xây dựng là t o điều  iện cho 

các tổ chức, hộ gia đ nh, cá nhân thực hiện xây dựng các công trình nhanh 

ch ng, thu n tiện; đảm  ảo quản lý việc xây dựng theo quy ho ch và việc 

tuân thủ các quy định của pháp lu t c  li n quan;  ảo vệ cảnh quan thi n 

nhi n, môi trường,  ảo tồn các di tích lịch sử, văn hoá và các công tr nh  iến 

trúc c  giá trị; phát tri n  iến trúc mới, hiện đ i, đ m đà  ản sắc dân tộc và sử 

dụng hiệu quả đất đai xây dựng công tr nh; làm căn cứ đ  giám sát thi công, 

xử lý các vi ph m về tr t tự xây dựng, l p hồ sơ hoàn công và đăng  ý sở h u 

ho c sử dụng công tr nh xây dựng, Nhà nước sẽ c  th m một ph n thuế t  

lĩnh vực này. 

Khái niệm cấp phép xây dựng rộng hơn  hái niệm cấp giấy phép xây 

dựng. Việc cấp giấy phép xây dựng phải tr n cơ sở đề nghị của người xin cấp 

giấy phép và được tiến hành theo một quy tr nh, thời gian nhất định của 

nh ng người c  thẩm quyền  Đ  c  cơ sở quản lý tr t tự xây dựng, th  c  

nhiều công trinh được cấp phép xây dựng và Nhà nước căn cứ vào nội dung 

được quy định trong giấy phép xây dựng đ  được cấp và các quy định pháp 

lu t c  li n quan đ  quản lý tr t tự xây dựng  Tuy nhi n, đ  t o thu n lợi cho 

người dân trong lĩnh vực xây dựng th   hông phải công tr nh xây dựng nào 

cũng c n phải c  giấy phép xây dựng, c  nh ng công tr nh được mi n giấy 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi_c%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi_c%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_s%E1%BB%9F_h%E1%BA%A1_t%E1%BA%A7ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%E1%BB%9F
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phép xây dựng, do đ  người dân căn cứ vào quy ho ch được duyệt và các quy 

định pháp lu t c  li n quan đ  xây dựng  Nội dung quản lý tr t tự xây dựng 

đ i với các công tr nh được mi n giấy phép xây dựng là  i m tra sự tuân thủ 

quy ho ch xây dựng, thiết  ế đô thị  Đ i với trường hợp thiết  ế xây dựng đ  

được cơ quan chuy n môn về xây dựng thẩm định th  nội dung quản lý nhà 

nước về xây dựng là  i m tra sự tuân thủ thiết  ế đ  được thẩm định và các 

quy định pháp lu t c  li n quan  

Như v y, c  th  hi u quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng là tổng 

hợp các ho t động của các cơ quan nhà nước c  thẩm quyền  Đ  là các ho t 

động trong việc nắm và quản lý t nh h nh cấp phép xây dựng; trong việc thực 

hiện các  ước đ  tiến tới cấp giấy phép xây dựng theo quy ho ch chung; trong 

việc  i m tra, giám sát quá tr nh dẫn đến việc cấp giấy phép và thực hiện theo 

giấy phép phép xây dựng  Mục ti u cao nhất của quản lý nhà nước trong cấp 

phép xây dựng là đảm  ảo sự quản lý th ng nhất của Nhà nước trong lĩnh vực 

xây dựng, đảm  ảo cho việc xây dựng đúng quy ho ch chung, an toàn và chất 

lượng  

1.2. Vai tr  của quản l  nhà nước trong cấp phép xây d ng 

Trước đây, do nhiều nguy n nhân, nhiệm vụ quản lý cấp phép xây dựng 

ít được quan tâm một cách đúng mức  Nhưng g n đây nhiều vấn đề thực ti n 

li n quan đến công tác quản lý cấp phép xây dựng trước  hi chủ đ u tư  hởi 

công công tr nh  hông cho phép chúng ta hời hợt, đơn giản trong nh n thức 

và ch m tr  trong việc thực thi các giải pháp  Lâu nay, việc tổ chức xây dựng 

các công tr nh cụ th  chủ yếu chúng ta quan tâm đến quy mô và  ề rộng mà ít 

chú ý đến tổng th  mang tính văn minh, hiện đ i  Công tác quản lý việc cấp 

phép xây dựng và tr t tự xây dựng c  vai tr  quan trọng như là một trong 

nh ng giải pháp quan trọng t o cho ho t động xây dựng các đi m dân cư 

nông thôn c  tính đồng  ộ và th ng nhất, môi trường s ng, làm việc, tổ chức 
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giao thông thu n lợi  Xuất phát t  ý nghĩa và t m quan trọng của công tác 

quản lý cấp phép xây dựng, c  th  thấy vai trò của Nhà nước trong việc quản 

lý cấp phép xây dựng là:  

Thứ nhất, đảm  ảo  hông gian đô thị, các tuyến ph ,  hu dân cư được sử 

dụng một cách hợp lý, g p ph n thay đổi  ộ m t của t nh   nh Phước n i 

ri ng và đ i với cả nước n i chung nhằm thúc đẩy phát tri n  inh tế - x  hội 

của đất nước n i chung, địa phương n i ri ng. 

T  xưa tới nay, đ i với nh ng công tr nh lịch sử được đ  l i t  thời cha 

ông ta  Đ i với triều đ i nào mà c  nh ng ông vua anh minh, tích cực chăm lo 

tới dân, tới nước th   inh tế x  hội thời đ  phát tri n, công tr nh được xây 

dựng nhiều và đ  l i nhiều dấu ấn của thời  ỳ đ    

Ví dụ: vào thời  ỳ chúa Nguy n Phúc Nguy n đang trị v  ở Đàng trong, 

Quảng Nam là một địa phương nghèo, nhưng  hi c  chính sách mở rộng giao 

thương  uôn  án với nước ngoài  Th  nơi đây trở thành một hải cảng s m uất 

  c nhất Đông Nam á, là nơi giao lưu văn h a gi a các nước tr n thế giới, đ c 

 iệt  inh tế ở đây rất phát tri n  Thời  ỳ này đ  đ  l i cho người dân Quảng 

Nam n i ri ng và cả nước Việt Nam n i chung  hu ph  cổ Hội An  Nơi đây 

đ  được tổ chức giáo dục,  hoa học và văn h a li n hợp qu c đ  công nh n di 

sản của thế giới  Cũng t i chính nơi này, hàng năm thu hút hàng triệu  hách 

du lịch đến t   hắp nơi tr n thế giới g p ph n phát tri n  inh tế x  hội của địa 

phương và các t nh lân c n… 

Do đ , các cấp chính quyền, địa phương mong mu n xây dựng các khu 

đô thị t i địa phương m nh ngày càng văn minh, hiện đ i g p ph n quảng  á 

địa phương m nh với các địa phương  hác và xa hơn n a là quảng  á với   n 

 è thế giới  Với các định hướng như v y, công tác quản lý cấp phép xây dựng, 

quản lý đô thị là vấn đề đươc ưu ti n hàng đ u trong nh ng vấn đề cấp  ách 

được đ t ra  
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Thứ hai, g p ph n vào sự ổn định và công  ằng x  hội  Quản lý nhà 

nước về cấp phép xây dựng v a là điều  iện  hách quan v a là nhân t   ảo 

đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp h a, hiện đ i h a đất nước  Ch  c  thông 

qua ho t động quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng theo quy định của 

pháp lu t mới t o điều  iện đảm  ảo thực hiện công  ằng cho người dân và 

gi  ổn định chính trị - x  hội của đất nước  Quản lý nhà nước về cấp phép xây 

dựng, tr t tự đô thị c n t o điều  iện đ  thực hiện giao lưu qu c tế,   u gọi 

đ u tư nước ngoài, phát huy nội lực cho quá tr nh công nghiệp h a, hiện đ i 

hóa đất nước đ  theo  ịp sự phát tri n  inh tế thế giới  Lu t Xây dựng năm 

2014 th  hiện đường l i đổi mới của Đảng và Nhà nước, là cơ sở pháp lý đưa 

công tác Quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng vào nề nếp, sử dụng,  hai 

thác  hông gian các  hu đô thị,  hu dân cư ngày càng c  hiệu quả và tiết  iệm 

g p ph n thúc đẩy phát tri n  inh tế và thực hiện công  ằng, gi  ổn định 

chính trị, x  hội  

Thứ ba, việc Quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng c n giúp Nhà nước 

 an hành các chính sách, quy định, th  chế; đồng thời  ổ sung, điều ch nh 

nh ng chính sách, nội dung c n thiếu,  hông phù hợp, chưa phù hợp với thực 

tế và g p ph n đưa pháp lu t vào cuộc s ng  

1.3. N i dung quản l  nhà nước trong cấp phép xây d ng 

Việc cấp giấy phép xây dựng được coi là cơ sở đảm  ảo quản lý nhà 

nước về xây dựng, đ c  iệt là việc xây dựng theo quy ho ch và tuân thủ các 

quy định quy ph m pháp lu t c  li n quan;  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đ nh trong xây dựng công tr nh; đồng thời t o 

điều  iện công tác  i m tra, giám sát, xử lí các vi ph m về tr t tự xây dựng  

C  th  n i, chủ đ u tư  hi đ  được cơ quan chức năng của Nhà nước cấp 

giấy phép xây dựng th  đây như tấm vé thông hành đ i với các chủ đ u tư, là 
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tiền đề đ  họ c  th  thực hiện việc xây dựng, sửa ch a, cải t o, di dời công 

trình.  

V  v y, việc t m hi u, nắm  ắt các quy định pháp lu t hiện hành về giấy 

phép xây dựng (như đ i tượng phải xin cấp phép, điều  iện đ  được cấp phép, 

tr nh tự thủ tục xin cấp phép   ) là rất c n thiết, giúp các chủ đ u tư tránh được 

nh ng sai sót đáng tiếc  Xoay quanh một s  vấn đề cơ sở pháp lí cơ  ản về 

quy định các tr nh tự, thủ tục nội dung của cấp phép xây dựng, th  c  th  thấy 

nội dung quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng gồm các vấn đề sau: 

+ Ban hành các văn  ản quy ph m pháp lu t về quản lý trong cấp phép 

xây dựng và tổ chức thực hiện các văn  ản đ ; 

+ Thanh tra,  i m tra việc chấp hành các quy định của pháp lu t về cấp 

phép xây dựng và xử lý vi ph m pháp lu t về cấp phép xây dựng; 

+ Giải quyết tranh chấp về cấp phép xây dựng; giải quyết  hiếu n i, t  

cáo các vi ph m trong việc quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng  

1.3.1 . Nhà nước ban hành quy định về cấp phép xây dựng 

Theo tinh th n của Lu t xây dựng năm 2014; Nghị định s  

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án 

đ u tư xây dựng, việc cấp giấy phép xây dựng phải đáp ứng các điều  iện 

chung quy định t i Điều 40 của Nghị định 59 và các trường hợp cụ th  được 

quy định t i Điều 91, Điều 92 và Điều 93 của Lu t Xây dựng năm 2014; đ i 

với trường hợp cấp giấy phép xây dựng t m phải đáp ứng các điều  iện quy 

định t i Điều 94 Lu t xây dựng năm 2014, cụ th : 

Thứ nhất, điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng 

- Công tr nh phải phù hợp với quy ho ch xây dựng, mục đích sử dụng 

đất, mục ti u đ u tư  

- Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa đi m xây dựng, công tr nh được 

cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về ch  giới đường đỏ, ch  



12 

 

giới xây dựng; đảm  ảo an toàn công tr nh và công tr nh lân c n và các yêu 

c u về: Giới h n tĩnh  hông, độ thông thủy,  ảo đảm các y u c u về  ảo vệ 

môi trường theo quy định của pháp lu t, ph ng cháy ch a cháy (viết tắt là 

PCCC), h  t ng    thu t (giao thông, điện, nước, vi n thông), hành lang  ảo 

vệ công tr nh thủy lợi, đ  điều, năng lượng, giao thông,  hu di sản văn h a, di 

tích lịch sử - văn h a và đảm  ảo  hoảng cách đến các công tr nh d  cháy, nổ, 

độc h i, các công tr nh quan trọng li n quan đến an ninh qu c gia  

- Hồ sơ thiết  ế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân c  đủ điều  iện 

năng lực theo quy định thực hiện; thiết  ế phải được thẩm định, ph  duyệt 

theo quy định  Đ i với nhà ở ri ng lẻ c  tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, 

dưới 3 t ng và  hông nằm trong  hu vực  ảo vệ di tích lịch sử, văn h a th  

chủ đ u tư được tự tổ chức thiết  ế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an 

toàn của công tr nh và các công tr nh lân c n  

Thứ hai, điều kiện riêng cho từng trường hợp 

Ngoài việc đáp ứng các y u c u cụ th  quy định t i điều  iện chung ở 

tr n  Đ i với t ng công tr nh cụ th , đ  được cấp phép theo đúng quy định của 

pháp lu t, chủ đ u tư (đơn vị xin cấp phép xây dựng) c n phải đáp ứng nh ng 

y u c u cụ th  của t ng trường hợp quy định dưới đây: 

- Đ i với công tr nh và nhà ở ri ng lẻ trong đô thị: 

+ Phù hợp với: Quy ho ch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy ho ch, 

 iến trúc đô thị, thiết  ế đô thị được cơ quan nhà nước c  thẩm quyền ph  

duyệt; 

+ Đ i với công tr nh xây dựng ở  hu vực, tuyến ph  trong đô thị đ  ổn 

định nhưng chưa c  quy ho ch chi tiết, th  phải phù hợp với Quy chế quản lý 

quy ho ch,  iến trúc đô thị ho c thiết  ế đô thị được cơ quan nhà nước c  

thẩm quyền  an hành; 
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+  Công tr nh xây dựng dân dụng cấp đ c  iệt, cấp I trong đô thị phải c  

thiết  ế t ng h m theo y u c u của đồ án quy ho ch đô thị và Quy chế quản lý 

quy ho ch,  iến trúc đô thị được cấp c  thẩm quyền ph  duyệt  

- Đ i với công tr nh xây dựng ngoài đô thị: 

+ Đ i với công tr nh xây dựng  hông theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí 

và tổng m t  ằng của dự án đ  được cơ quan nhà nước c  thẩm quyền chấp 

thu n  ằng văn  ản; 

+ Đ i với công tr nh xây dựng theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và 

phương án tuyến đ  được cơ quan nhà nước c  thẩm quyền chấp thu n  ằng 

văn  ản  

- Đ i với nhà ở ri ng lẻ t i nông thôn: 

+ Phù hợp với quy ho ch đi m dân cư nông thôn (quy ho ch xây dựng 

x  nông thôn mới) được Ủy  an nhân dân cấp t nh ph  duyệt; 

+ Đ i với công tr nh ở  hu vực chưa c  quy ho ch đi m dân cư nông 

thôn được duyệt, th  phải phù hợp với quy định của Ủy  an nhân dân cấp 

huyện về quản lý tr t tự xây dựng  

- Công tr nh được cấp giấy phép xây dựng c  thời h n ch  được cấp cho 

nh ng công tr nh, nhà ở ri ng lẻ,  hông cấp cho theo giai đo n và cho dự án  

Khi chủ đ u tư đáp ứng các điều  iện sau đây:  

+ Điều  iện cấp giấy phép xây dựng c  thời h n: Công tr nh được xây 

dựng t i nơi  hông phù hợp với quy ho ch sử dụng đất, thuộc  hu vực c  quy 

ho ch phân  hu xây dựng được cơ quan nhà nước c  thẩm quyền ph  duyệt, 

công    nhưng chưa thực hiện và chưa c  quyết định thu hồi đất của cơ quan 

nhà nước c  thẩm quyền  

+ Về quy mô công tr nh xây dựng c  thời h n: Được cấp giấy phép xây 

dựng c  thời h n t i đa 02 t ng (   cả t ng  án h m) nhưng phải phù hợp, hài 

h a với cảnh quan  iến trúc  hu vực  
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+ Thời h n sử dụng công tr nh, nhà ở ri ng lẻ ghi trong giấy phép xây 

dựng c  thời h n, là thời gian phù hợp  ế ho ch thực hiện quy ho ch xây 

dựng đ  được cơ quan nhà nước c  thẩm quyền ph  duyệt nhưng t i đa  hông 

quá 05 năm    t  ngày quy ho ch được công     

+ Khi cấp giấy phép xây dựng c  thời h n, chủ đ u tư phải cam  ết tự 

tháo dỡ công tr nh và  hông y u c u được  ồi thường, hỗ trợ v t chất đ  đ u 

tư xây dựng mới,  hi nhà nước c  quyết định thu hồi đất đ  thực hiện quy 

ho ch  Trường hợp  hông tự phá dỡ th   ị cưỡng chế phá dỡ, chủ đ u tư phải 

chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công tr nh  Khi hết h n giấy phép xây dựng 

c  thời h n mà  ế ho ch thực hiện quy ho ch xây dựng chưa được tri n  hai 

th  cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ vào t nh h nh,  hả năng thực hiện 

quy ho ch đ  xem xét gia h n giấy phép xây dựng c  thời h n cho chủ đ u tư  

+ Đ i với công tr nh, nhà ở ri ng lẻ thuộc  hu vực đ  c  quy ho ch phân 

 hu được cơ quan nhà nước c  thẩm quyền ph  duyệt và c   ế ho ch sử dụng 

đất hàng năm của cấp huyện th   hông cấp giấy phép xây dựng c  thời h n 

cho việc xây dựng mới mà ch  cấp giấy phép xây dựng c  thời h n đ  sửa 

ch a, cải t o  

+ Khi cấp giấy phép xây dựng c  thời h n (đ i với công tr nh, nhà ở hiện 

h u c  giấy tờ hợp pháp, hợp lệ), cơ quan cấp phép c  trách nhiệm thẩm tra, 

xác định quy mô diện tích xây dựng, diện tích sàn, s  t ng cao,  ết cấu, v t 

liệu xây dựng của công tr nh hiện tr ng phải tháo dỡ; tr n cơ sở  ản vẽ do chủ 

đ u tư l p đ  làm cơ sở cho việc tính toán  ồi thường  hi giải ph ng m t  ằng 

thực hiện quy ho ch  

+ Đ i với nh ng  hu vực đất tr ng  hông phù hợp quy ho ch xen  ẽ 

trong khu dân cư, đ  c  giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất ( hông xem 

xét mục đích sử dụng đất), chưa c  quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà 

nước c  thẩm quyền đ  tri n  hai thực hiện theo quy ho ch, được xét cấp giấy 
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phép xây dựng c  thời h n đ  đ u tư xây dựng các công tr nh phục vụ sinh 

ho t cộng đồng như: sân th  thao, sân chơi dành cho thiếu nhi, lắp đ t các 

thiết  ị phục vụ th  dục th  thao ngoài trời; các công tr nh phục vụ sinh ho t 

văn h a, th  thao với quy mô 01 t ng (trệt, tường g ch, mái tôn)  

- Đ i với các công tr nh xây dựng  hác: 

Tùy thuộc vào địa đi m xây dựng, các công tr nh dưới đây ngoài việc 

đáp ứng các điều  iện quy định tr n c n phải đáp ứng các điều  iện sau: 

+ Đ i với công tr nh tôn giáo phải c  văn  ản chấp thu n của  an Tôn 

giáo cấp c  thẩm quyền; 

+ Đ i với công tr nh tượng đài, tranh hoành tráng, quảng cáo, trùng tu, 

tôn t o phải c  văn  ản chấp thu n của cơ quan quản lý nhà nước về văn h a  

Như v y, Nhà nước đ  đưa ra các quy ph m pháp lu t tương đ i ch t chẽ 

và chi tiết trong công tác cấp phép xây dựng  Tuy nhi n, đ  làm rõ hơn các 

vấn đề này, hiện nay  ộ Xây dựng v a mới  an hành Thông tư s  

15/2016/TT- XD ngày 30/6/2016 hướng dẫn chi tiết một s  điều của Nghị 

định 59/2015/NĐ-CP nhưng tính tới thời đi m hiện t i, Thông tư này vẫn 

chưa c  hiệu lực thi hành  Mà hiện nay, các cơ quan hành chính nhà nước c  

thẩm quyền cấp phép nhiều  hi vẫn phải lấy hướng dẫn được quy định cụ th  

chi tiết t i Thông tư 10/2012/TT- TX ngày 20/12/2012  Điều này gây ra 

nhiều  ất c p và cũng  hông hợp lý so với Lu t  an hành văn  ản quy ph m 

pháp lu t  

1.3.2 . Nhà nước thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của 

pháp luật 

Theo tinh th n của Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của 

Chính phủ về tổ chức và ho t động của thanh tra xây dựng th  vài tr  của 

Thanh tra xây dựng trong việc quản lý cấp phép xây dựng, tr t tự xây dựng là 

 há quan trọng trong việc đảm  ảo việc thi hành nghi m ch nh các quy định 
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pháp lu t và các chính sách của nhà nước trong ho t động xây dựng g p ph n 

gi a v ng tr t tự,  ỷ cương, tăng cường pháp chế x  hội chủ nghĩa   

Theo quy định của pháp lu t hiện hành, nội dung của thanh tra xây dựng, 

 ao gồm: 

Thứ nhất, thanh tra hành chính  Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra hành 

chính  Các cơ quan thanh tra xây dựng được tiến hành thanh tra đ i với các cơ 

quan quản lý nhà nước li n quan tới cấp phép xây dựng, quy ho ch trong việc 

chấp hành chính sách, pháp lu t, nhiệm vụ được giao  

Thứ hai, thanh tra chuy n ngành xây dựng  C  quan thanh tra c  thẩm 

quyền ph i hợp với ph ng c  chức năng quản lý xây dựng tr n địa  àn các 

huyện thị  Tiến hành  i m tra việc đáp thủ tục trước  hi  hởi công tr nh và 

công tr nh c  xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng đ  được cơ quan chức 

năng c  thẩm quyền cấp hay  hông  

Sau  hi tiến hành  i m tra, nếu phát hiện sai ph m  Thì thanh tra xây 

dựng tiến hành l p  i n  ản (được quy định rõ t i Lu t xử lý vi ph m hành 

chính, Nghị định 121/2013/NĐ-CP và các quy định pháp lu t  hác) ho c giao 

cho các cơ quan  hác (theo phân cấp của U ND t nh)   

1.3.3 . Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các vi phạm quản lý 

nhà nước trong cấp phép xây dựng 

Hệ th ng giải quyết tranh chấp,  hiếu n i, t  cáo được  an hành t   hi 

thành l p nhà nước Việt Nam dân chủ cộng h a (năm 1945) tới nay được coi 

là một hệ th ng rất phức t p, trải qua, trải qua nhiều giai đo n lịch sử và c  

nhiều chính sách  hác nhau được áp dụng tr n cả nước  Pháp lu t về  hiếu 

n i, t  cáo phát tri n gắn liền với các giai đo n lịch sự phát tri n của Nhà 

nước cộng h a x  hội chủ nghĩa Việt Nam, th  hiện t p chung nhất đường l i 

của Đảng cộng sản Việt Nam về dân chủ của nước ta  Pháp lu t về  hiếu n i, 

 hiếu  iện phát tri n và ngày càng hoàn thiện và trở thành một hệ th ng 
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tương đ i hoàn ch nh, một  ộ ph n của pháp lu t Việt Nam  T  nh ng văn 

 ản đơn hành hiệu lực chưa cao (Sắc lệnh, Nghị định, Quyết định, Thông 

tư   ), đ  ra đời văn  ản lu t h nh thức cao nhất c  hiệu lực cao điều ch nh các 

m i quan hệ ở nước ta đ  là Lu t  hiếu n i s  02/2011/QH13, Lu t t  cáo 

03/2011/QH13. 

Khi đ  sảy ra hiện tượng tranh chấp về cấp phép xây dựng; giải quyết 

các  hiếu n i, t  cáo các vi ph m trong việc quản lý nhà nước trong cấp phép 

xây dựng  Trước hết các chủ th  phải   nh tĩnh, v  pháp lu t về  hiếu n i và 

 hiếu  iện ở nước ta đ  tương đ i ch t chẽ  Các chủ th  c  th   ám vào Lu t, 

Nghị định hướng dẫn Lu t hay Thông tư hướng dẫn Nghị định đ  tiến hành 

 hiếu  iện,  hiếu n i đúng nơi, đúng chỗ  

Các cơ quan nhà nước đ  được quy định phải công  hai các thủ tục đ  

người dân tới làm việc được  iết  Cơ quan nhà nước căn cứ vào các quy định 

pháp lu t c  th  h a giải ho c hướng dẫn các chủ th  thực hiện nh ng  ước 

tiếp theo theo đúng quy tr nh được quy định   

(Quy trình giải quyết khiếu nại và tố cáo được nêu rõ tại Phụ lục 3) 

1.4. Phương thức quản l  nhà nước về cấp phép xây d ng 

Các phương thức quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng là tổng th  

nh ng cách thức tác động c  chủ đích của Nhà nước trong việc  quản lý việc 

cấp phép xây dựng nhằm đ t được mục ti u đ  đề ra trong nh ng điều  iện cụ 

th  về  hông gian và thời gian nhất định  Các phương thức quản lý nhà nước 

nói chung và quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng n i ri ng c  vai tr  rất 

quan trọng trong hệ th ng quản lý  N  th  hiện cụ th  m i quan hệ qua l i 

gi a Nhà nước với đ i tượng và  hách th  quản lý rất đa d ng và phức t p  V  

v y, các phương pháp quản lý phải thường xuy n thay đổi tuỳ theo t nh hu ng 

cụ th  nhất định, tuỳ thuộc vào đ c đi m của t ng đ i tượng  

Các phương thức quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng được h nh 
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thành t  các phương pháp quản lý nhà nước n i chung  V  v y, về cơ  ản n  

bao gồm các phương pháp quản lý nhà nước nhưng được cụ th  hoá trong lĩnh 

vực xây dựng  Trong quản lý nhà nước c  rất nhiều phương pháp n n trong 

quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cũng sử dụng các phương pháp cơ  ản 

đ   C  th  chia thành 2 nh m phương pháp sau: 

Thứ nhất, các phương pháp thu thập thông tin về cấp phép xây dựng 

+ Phương pháp thống kê 

Phương pháp được sử dụng rộng r i trong quá tr nh nghi n cứu các vấn 

đề  inh tế, x  hội  Đây là phương pháp mà các cơ quan quản lý nhà nước tiến 

hành điều tra,  hảo sát, tổng hợp và sử dụng các s  liệu tr n cơ sở đ  tính toán 

các ch  ti u  Qua s  liệu th ng    phân tích được t nh h nh, nguy n nhân của 

sự v t và hiện tượng c  th  t m ra được tính quy lu t và rút ra nh ng  ết lu n 

đúng đắn về sự v t, hiện tượng đ   

Trong công tác quản lý cấp phép xây dựng các cơ quan quản lý sử dụng 

phương pháp th ng    đ  nắm được t nh h nh s  lượng, chất lượng công trình, 

nắm  ắt đ y đủ các thông tin về công tr nh chuẩn  ị được  hởi công đ  c   ế 

ho ch quản lý  

+ Phương pháp điều tra xã hội học 

Phương pháp hỗ trợ,  ổ sung, nhưng rất quan trọng  Thông qua điều tra 

x  hội học, Nhà nước sẽ nắm  ắt được tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức 

và các cá nhân đ  và đang chuẩn  ị xây dựng  Trong đ  nắm rõ t i sao nh ng 

chủ đ u tư đ  và đang c  t nh  hông tuân thủ việc xin phép xây dựng trước 

 hi  hởi công công tr nh. Tùy theo mục ti u, nội dung, ph m vi, quy mô và 

người thực hiện mà trong điều tra c  th  lựa chọn các h nh thức như: điều tra 

ngẫu nhi n t i một  hu ph , điều tra toàn diện t i một huyện thị, điều tra 

nhanh,... 

+ Phương pháp toán học  
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Phương pháp quan trọng do sự tác động của tiến  ộ  hoa học công nghệ  

Phương pháp toán học sử dụng ở đây là phương pháp toán  inh tế, các công 

cụ tính toán hiện đ i được dùng đ  thu th p, xử lý và lưu tr  thông tin    giúp 

cho việc nghi n cứu các vấn đề x  hội phức t p   

Trong công tác quản lý cấp phép xây dựng, phương pháp toán học được 

sử dụng nhiều ở các  hâu công việc như: việc thiết  ế đi n h nh, quy ho ch 

chi tiết  hu dân cư đ  được U ND các cấp ph  duyệt  

Thứ hai, các phương pháp tác động đến con người trong quản lý cấp 

phép xây dựng như sau: 

+ Phương pháp hành chính: 

 Phương thức tác động trực tiếp của chính quyền thông qua các quyết 

định dứt  hoát c  tính chất  ắt  uộc l n đ i tượng quản lý, nhằm thực hiện 

mục ti u quản lý nhà nước (ví dụ: Quyết định: công    quy ho ch tổng th , 

quy ho ch chi tiết…) cũng như các mệnh lệnh hành chính và  i m tra việc 

chấp hành các quy tắc mệnh lệnh hành chính  Phương pháp hành chính c  tác 

động ngay, c  hiệu lực ngay t   hi  an hành quyết định  Đ i hỏi chủ đ u tư 

trước  hi  hởi công công tr nh phải chấp hành nghi m ch nh, nếu vi ph m sẽ 

 ị xử lý theo pháp lu t   

+ Phương pháp kinh tế:  

Phương pháp  inh tế của Nhà nước về quản lý cấp phép xây dựng là 

cách thức tác động của Nhà nước một cách giản tiếp vào đ i tượng  ị quản lý, 

thông qua các lợi ích  inh tế  M t m nh của phương pháp  inh tế là ở chỗ n  

tác động trực tiếp vào lợi ích của đ i tượng  ị quản lý làm cho họ phải suy 

nghĩ, tính toán và lựa chọn phương án ho t động c  hiệu quả nhất v a đảm 

 ảo lợi ích của m nh, v a đảm  ảo lợi ích chung của toàn x  hội  T  đ , đ i 

tượng tự giác, chủ động hoàn thành t t nhiệm vụ được giao,  hông c n c  sự 

tác động thường xuy n như phương pháp hành chính  Phương pháp  inh tế là 
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phương pháp mềm dẻo nhất, d  thu hút đ i tượng quản lý, do v y n  ngày 

càng mang tính phổ  iến và được coi trọng  

Phương pháp  inh tế giúp nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân giúp 

cho Nhà nước giảm  ớt được nhiều công việc hành chính như công tác  i m 

tra, đôn đ c c  tính chất sự vụ hành chính  V  v y, sử dụng phương pháp này 

v a tiết  iệm được chi phí quản lý, v a giảm được tính chất cứng nhắc hành 

chính, v a tăng cường tính sáng t o của các cơ quan, tổ chức, cá nhân   

+ Phương pháp tuyên truyền giáo dục 

Là cách thức tác động của Nhà nước vào nh n thức và t nh cảm của con 

người nhằm nâng cao tính tự giác và l ng nhiệt t nh của họ trong quản lý cấp 

phép xây dựng n i ri ng và trong ho t động  inh  ế - x  hội n i chung  Tuy n 

truyền, giáo dục là một trong các phương pháp  hông th  thiếu được trong 

công tác quản lý nhà nước  ởi v  mọi đ i tượng quản lý là quản lý con người, 

mà con người là tổng hoà của nhiều m i quan hệ x  hội và ở họ c  nh ng đ c 

trưng tâm lý rất đa d ng  Do đ , c n phải c  nhiều phương pháp tác động 

 hác nhau trong đ  c  phương pháp giáo dục  

Phương pháp giáo dục thường dựa tr n cơ sở nh n thức v n dụng các 

quy lu t về tâm lý  Đ c trưng của phương pháp này là dùng tính thuyết phục 

c  nghĩa là làm cho người dân hi u được lợi ích mang l i cho họ; hi u được 

phải- trái, đúng- sai, xấu- t t, thiện-ác    T  đ , họ nâng cao tính tự giác thực 

hiện các nội dung c n quản lý và đề xuất các ý  iến đ ng g p nhằm hoàn 

thiện quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng tr n địa  àn  Tuy n truyền giáo 

dục, phổ  iến pháp lu t cho người dân nhằm giúp người dân nắm v ng các 

nội dung điều ch nh đường l i, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lu t 

của Nhà nước, các mục ti u phát tri n  inh tế x  hội của địa phương là một 

trong nh ng nhiệm vụ thường xuy n của các cấp chính quyền đ c  iệt là cấp 

huyện  Đây cũng là một trong nh ng yếu t  quyết định sự thành công trong 



21 

 

quản lý, đ c  iệt là quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng  

1.5. Các yếu tổ ảnh hưởng đến quản l  nhà nước trong cấp phép xây 

d ng 

Thứ nhất, yếu tố chính trị 

Quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng chịu sự chi ph i  ởi nhiều yếu 

t . Trong đ  yếu t  chính trị cũng chi ph i  hông nhỏ vào quá tr nh quản lý 

nhà nước về quản lý cấp phép xây dựng  Việc quản lý phải chịu sự điều ch nh, 

chi ph i  ởi các yếu t  quyền lực chính trị như các đường l i chính sách của 

Đảng v  v y việc đưa ra các chính sách lớn về quản lý cấp phép xây dựng 

luôn luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm, theo dõi   

Tất nhi n nếu chính trị của một qu c gia  hông ổn định th  n  sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc quản lý của nhà nước. 

Thứ hai, yếu tố pháp luật 

Lu t pháp là công cụ quản lý  hông th  thiếu được của nhà nước, được 

nhà nước xây dựng đ  tác động vào ý chí của con người đ  điều ch nh hành vi 

con người nhằm đ t được mục đích quản lý của m nh  M i quan hệ sử dụng 

và khai thác công tr nh xây dựng cũng được pháp lu t chi ph i tác động trực 

tiếp  

Thứ ba, yếu tố kinh tế - xã hội 

Nền  inh tế càng phát tri n, đời s ng con người được nâng cao th  nhu 

c u về xây dựng càng lớn  Quy mô dân s  lớn th  nhu c u xây dựng nhà cửa 

đ  đáp ứng nhu c u c  một chỗ ở ổn định,  hang trang là một vấn đề tất yếu 

đ i với người dân  Cơ chế thị trường t o n n một t ng lớp x  hội c  mức thu 

nh p  há, nh ng người này c  nh ng m i quan hệ t t với các cấp chính 

quyền  Tuy nhi n,  hông phải ai cũng tuyệt đ i chấp hành t t các chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp lu t của nhà nước  N n cũng c n quản lý ch t chẽ 

nh ng đ i tượng này, v  họ thường xây nhà t i các tuyến ph ,  hu đông dân 
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cư và thường xây dựng nhà cửa lớn  Nếu  hông quản lý t t đ i tượng này th  

các đ i tượng  hác rất d  học theo và như v y sẽ c  hiện tượng lờn lu t  

Thứ tư, yếu tố văn hóa, phong tục tập quán 

Sự ảnh hưởng của phong tục, t p quán đến quản lý nhà nước về cấp phép 

xây dựng như là một hiện tượng c  tính quy lu t  Phong tục, t p quán l c h u, 

phản tiến  ộ sẽ trở thành lực cản trong việc quản lý nhà nước về cấp phép xây 

dựng  Ngược l i, phong tục, t p quán t t đẹp sẽ đ ng vai tr  tích cực trong 

việc xây dựng t nh đoàn  ết nội  ộ, giải quyết các tranh chấp  ằng con đường 

hoà giải, giải quyết linh ho t,  ịp thời, c  t nh, c  lý các mâu thuẫn trong cộng 

đồng dân cư, phù hợp với điều  iện của t ng địa phương  ảo đảm ổn định tr t 

tự x  hội. Do v y, phong tục t p quán của t ng địa phương sẽ hỗ trợ cho việc 

quản lý nhà nước về xây dựng. 

Ví dụ: Phong tục người Việt Nam là nh ng ai xây nhà sau dù điều  iện 

 inh tế  h   hăn hơn nhà xây dựng trước nhưng cũng phải c  xây cao hơn 

nhà trước như v y mới v a l ng  ản thân  Tuy nhi n, đ i với các  hu dân cư, 

 hu đô thị đ  được U ND các cấp ph  duyệt quy ho ch chi tiết 1/500 th  

chiều cao công tr nh được  hông chế ở một C t nhất định  Nếu ai cũng c  xây 

dựng cao hơn một tí, th  đ i với các  hu dân cư,  hu đô thị này  hông c n là 

 hu dân cư, đô thị đ  được quy ho ch mà là  hu dân cư, đô thị tự phát  

Thứ năm, yếu tố hội nhập quốc tế 

Do y u c u của hội nh p và hợp tác qu c tế, quản lý nhà nước về cấp 

phép xây dựng, quản lý đô thị của Việt Nam c n c n nghi n cứu nh ng  inh 

nghiệm qu c tế trong lĩnh vực này đ  hoàn thiện quy tr nh và chính sách, tăng 

 hả năng thu hút đ u tư và thích nghi với nh ng định hướng mới của cộng 

đồng qu c tế   

Quá tr nh hội nh p  inh tế qu c tế và tái cơ cấu nền  inh tế theo hướng 

công nghiệp h a, hiện đ i h a sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn ngày càng gay gắt 
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trong việc đô thị h a đến các làng qu  truyền th ng và các  hu di tích lịch sử 

c n được  ảo tồn  

V  thế yếu t  hội nh p qu c tế cũng ảnh hưởng lớn đến việc quản lý của 

nhà nước về cấp phép xây dựng. 

Thứ sáu, đội ngũ cán  ộ c n mang tính  ế th a, chưa đồng đều về chất 

lượng, do đ  c n h n chế về năng lực và tr nh độ chuy n môn  Cán  ộ địa 

chính các phường  i m nhiệm rất nhiều việc n n việc ph i hợp với cán  ộ 

phòng Kinh tế và H  t ng, ph ng Quản lý đô thị chưa được nhịp nhàng n n 

xử lý công việc c  lúc, c  nơi c n ch m  

Thứ bảy, công tác ch  đ o điều hành của chính quyền cũng như cơ quan 

chuy n môn c n n ng về sự vụ, chưa chủ động xây dựng  ế ho ch lâu dài, 

điều ch nh quy ho ch theo hướng phân cấp và c n quá nhiều dự án treo ở các 

địa phương  

Kết luận chương 1 

Nội dung chương 1 tr nh  ày cơ sở lý lu n và pháp lý trong quản lý Nhà 

nước về cấp phép xây dựng  Đ c đi m, vai tr , nội dung và phương thức quản 

lý nhà nước về cấp phép xây dựng; các yếu t  ảnh hưởng trong công tác quản 

lý nhà nước về lĩnh vực cấp phép xây dựng. Trong đ  cũng thấy rõ được các 

y u c u, phương thức trong công tác quản lý Nhà nước về cấp phép xây dựng.  

Tr n cơ sở  hung lý lu n về quản lý Nhà nước về cấp phép xây dựng và 

nh n thức t  thực ti n t i t nh   nh Phước tác giả đi đến đánh giá toàn  ộ thực 

tr ng của công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng trong chương 2   
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Chương 2. 

  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CẤP PHÉP  

XÂY DỰNG TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Tr n cơ sở  hung lý lu n đ  phân tích ở chương 1, trong chương này tác 

giả đánh giá thực tr ng quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng t i t nh   nh 

Phước t  đ  rút ra các ưu đi m, nhược đi m của việc quản lý nhà nước về 

công tác cấp phép xây dựng  

2.1. M t số đ c đi m t  nhiên   inh tế – xã h i của tỉnh Bình Phước 

c  liên quan đến quản l  nhà nước trong cấp phép xây d ng 

2.1.1 .  Đặc điểm tự nhiên: 

Thứ nhất, về vị trí địa lý:  

T nh   nh Phước được thành l p ngày 01/01/1997 tr n cơ sở chia tách 

t nh Sông  é thành 02 t nh   nh Phước và   nh Dương  Cũng như t nh Sông 

 é trước  hi chia tách,   nh Phước là một t nh thuộc vùng Đông Nam  ộ. 

T nh lỵ của   nh Phước hiện nay là thị x  Đồng Xoài, cách thành ph  Hồ Chí 

Minh  hoảng 121  m theo đường Qu c lộ 13 và Qu c lộ 14 và 102 km theo 

đường T nh lộ 741    nh Phước là một t nh nằm trong Vùng  inh tế trọng 

đi m phía Nam có 240  m đường  i n giới với Vương qu c Campuchia trong 

đ  03 t nh  i n giới gồm Tbong Khmum, Kratie, Mundulkiri, t nh là cửa ngõ 

đồng thời là c u n i của vùng với Tây Nguyên và Campuchia.  

  nh Phước là một t nh miền núi ở phía Tây của vùng Đông Nam  ộ, 

phía Đông giáp t nh Lâm Đồng và Đồng Nai, phía Tây giáp t nh Tây Ninh và 

Campuchia, phía Nam giáp t nh   nh Dương và phía  ắc t nh Đắ  Nông và 

Campuchia. 

Thứ hai, về đặc điểm địa hình: 

 Địa h nh vùng l nh thổ   nh Phước là cao nguy n ở phía  ắc và Đông 

 ắc, d ng địa h nh đồi núi, thấp d n về phía Tây và Tây Nam  

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Xo%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_13
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_14
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_l%E1%BB%99_741
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%BB%8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_ph%C3%ADa_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%BB%8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_ph%C3%ADa_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tbong_Khmum
https://vi.wikipedia.org/wiki/Krati%C3%A9_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mondulkiri_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
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Thứ ba, về dân số:  

Dân cư toàn t nh c  tổng s  là 905.300 người, trong đ  dân s  nông thôn 

là 753 200 người chiếm đa s  83,1%, dân s  thành thị là 152 100 người chiếm 

16,7%, m t độ dân s  trung   nh: 132 người/ m
2
  Dân cư t p trung cao nhất ở 

03 thị x  đ  là Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long với m t độ l n lượt là 472 

người/ m
2
, 456 người/ m

2
, 421 người/ m

2
, huyện c  dân cư thưa nhất là Bù 

Đăng với m t độ 87 người/ m
2
. 

  nh Phước hiện c  41 dân tộc đang sinh s ng, chủ yếu là người Kinh, 

Stiêng, Khmer, Nùng, Tày. 

2.1.2 . Về đặc điểm kinh tế - xã hội 

Thứ nhất, về lĩnh vực phát triển kinh tế: t nh   nh Phước nằm trong vùng 

 inh tế trọng đi m phía nam cùng với thành ph  Hồ Chí Minh và các t nh 

Đồng Nai,   nh Dương,  à Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang 

nơi c  t c độ đô thị h a và t c độ phát tri n  inh tế nhanh nhất cả nước. 

Không nằm ngoài xu hướng phát tri n chung của vùng, trong nh ng năm qua 

kinh tế của   nh Phước li n tục đ t t c độ tăng trưởng  há cao qua các năm, 

đ c  iệt là nh ng năm đ u của  ỳ Kế ho ch (Nhiệm  ỳ 2010-2015), t c độ 

tăng GDP   nh quân hàng năm đ t 13,2% (t c độ tăng trưởng gấp 2 l n so với 

t c độ tăng trưởng   nh quân của cả nước). 

Quy mô tổng sản phẩm trong t nh năm 2010 (theo giá c  định) đ t gấp 

1,86 l n so với năm 2005  Thu nh p   nh quân đ u người tăng t  7,52 triệu 

đồng (tương đương 470 USD) năm 2005 l n 18,5 triệu đồng (tương đương 

1 028 USD) vào năm 2010, vượt xa mục ti u  ế ho ch đề ra  T c độ tăng 

trưởng  inh tế   nh quân hàng năm GDP (giá so sánh 1994) của t nh giai đo n 

2011-2015 ước đ t 10,8% (theo giá c  định năm 2010 tăng là 6,9%)  Quy mô 

nền  inh tế tăng 1,67 l n so với năm 2010.  
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Cơ cấu  inh tế chuy n dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp – 

xây dựng và dịch vụ đ  tăng l n, ngành nông, lâm, thủy sản đ  giảm xu ng  

Ngành công nghiệp – xây dựng t  18,0% năm 2005 tăng l n 24,1% vào năm 

2010, tương ứng ngành dịch vụ t  25,3% tăng l n 28,8% và ngành nông, lâm, 

thủy sản t  56,7% giảm xu ng 47,1%  

Thứ hai, về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng: 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở h  t ng các  hu công nghiệp,  hu 

 inh tế cửa  hẩu  T p trung ưu ti n và thu hút đ u tư phát tri n công nghiệp 

chế  iến chuy n sâu, công nghiệp  ổ trợ, công nghiệp sử dụng nhiều lao 

động  Phát tri n nhà ở cho người thu nh p thấp, phát tri n nông thôn theo 

hướng hiện đ i với hệ th ng cơ sở h  t ng phù hợp theo quy ho ch được 

duyệt  

Trong Nhiệm  ỳ 2010 – 2015 t nh   nh Phước được Chính phủ ph  

duyệt quy ho ch 5 205 ha đất  hu công nghiệp và đang tr nh  ổ sung quy 

ho ch 18 369 ha cho  hu công nghiệp  Theo th ng   , t  t nh được thành l p 

t nh đ  thu hút được hơn 3000 nhà đ u tư trong nước với s  v n l n tới hơn 

30 000 tỷ đồng, trong đ  c  hơn 100 nhà đ u tư nước ngoài c  s  v n ho t 

động t  650 – 750 triệu USD  

Thứ ba, về lĩnh vực dịch vụ, thương mại:  

Tiếp tục củng c  và phát tri n các ngành dịch vụ hiện c  đ  phát huy thế 

m nh của  hu vực dịch vụ,  huyến  hích và t o điều  iện phát tri n các dịch 

vụ tài chính ngân hàng, tư vấn,  ảo hi m,  hoa học công nghệ,  ưu chính vi n 

thông. Kim ng ch xuất  hẩu năm 2010 đ t 506,4 triệu USD ( ế ho ch 410 

triệu USD) 

Thứ tư, về việc đầu tư phát triển - thu hút vốn đầu tư trong và ngoài 

nước: Xây dựng và thực hiện chương tr nh đ u tư phát tri n  ết cấu h  t ng, 

trong đ  chú trọng đ u tư, nâng cấp  ết cấu h  t ng giao thông, điện, nước đ  
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đáp ứng y u c u phát tri n  inh tế - x  hội của t nh; đ u tư nâng cấp các  ệnh 

viện t nh, huyện và các thiết chế văn h a – x  hội ở nông thôn. 

Thứ năm, về lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Khai thác nguồn thu ngân 

sách một cách hợp lý và  ền v ng  Chi ngân sách được xây dựng tr n cơ sở 

cân đ i với nguồn thu, đảm  ảo đáp ứng các y u c u ưu ti n cho đ u tư phát 

tri n và an sinh x  hội  Thực hiện chi ngân sách nhà nước một cách hợp lý 

tr n cơ sở tiết  iệm, ch ng l ng phí  Thu ngân sách năm 2010 của t nh   nh 

Phước đ t 2 062 tỷ đồng, vượt mục ti u  ế ho ch đề ra ( ế ho ch là 1 600 tỷ 

đồng)  

2.1.3 . Về lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

Thứ nhất, về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng và quy mô công tác giáo dục, đào 

t o và phát tri n nguồn nhân lực tr n cơ sở xây dựng các trường đ t ti u 

chuẩn qu c gia, thực hiện t t công tác phổ c p giáo dục và thực hiện c  hiệu 

quả chương tr nh đào t o cán  ộ và phát tri n nguồn nhân lực của t nh  Chú 

trọng đ u tư cơ sở v t chất trường, lớp,  ổ sung đồ dùng, trang thiết  ị phục 

công tác d y và học  Tỷ lệ x  đ t phổ c p THCS đến năm 2010 đ t 97,3%  

Thứ hai, về việc thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm và đào 

tạo nghề: 

Khuyến  hích  hu vực tư nhân, các doanh nghiệp tham gia d y nghề, 

g p ph n nâng cao tr nh độ và tính chuy n nghiệp của người lao động, t o cơ 

hội cho người lao động d  dàng t m  iếm được việc làm phù hợp  Huy động 

v n t  nhiều nguồn  hác nhau đ  t p trung đào t o nguồn lực chất lượng cao  

Giải quyết việc làm trong cả  ỳ 131 562 lượt người ( ế ho ch là 125 000 

lượt); đào t o nghề trong cả  ỳ là 26 737 lượt người ( ế ho ch là 14 000 

lượt); tỷ lệ lao động được đào t o đến năm 2010 là 28%, đ t  ế ho ch; tỷ lệ 

thất nghiệp thành thị c n 3,5%  Thực hiện t t chương tr nh mục ti u qu c gia 
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về lao động và việc làm, chương tr nh giảm nghèo giai đo n 2011 – 2015. 

Thực hiện  ịp thời các chính sách an sinh x  hội theo các chính sách của 

Trung ương, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2010 giảm c n 4%  

2.1.4 . Đánh giá chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội  

Thứ nhất, về những mặt thuận lợi: 

Đ c đi m tự nhi n,  inh tế, x  hội của t nh   nh Phước rất thu n lợi cho 

phát tri n  inh tế - x  hội, nâng cao dân trí - tiền đề quan trọng đ  thực hiện 

t t công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng tr n địa  àn t nh  Cụ th : 

- Nằm ở cửa ngõ phía  ắc của các t nh Đông Nam  ộ  Nơi đây là c u n i 

quan trọng của các t nh Tây Nguy n đi các t nh miền Đông Nam  ộ, t nh   nh 

Phước c  vị trí địa lý thu n lợi cho phát tri n  inh tế - x  hội, c  Qu c lộ 14 

n i Tây nguy n –   nh Phước, Qu c Lộ 13 n i   nh Phước với hai t nh   nh 

Dương và Thành ph  Hồ Chí Minh  T nh   nh Phước c  nhiều điều  iện 

thu n lợi giao lưu với   n ngoài, phát tri n m nh  inh tế và các dịch vụ  

- Địa h nh của t nh   nh Phước tương đ i thu n lợi cho việc xây dựng 

công tr nh phù hợp cho việc phát tri n đô thị ph  núi như Đà L t. 

- Là một t nh nằm vị trí g n với Thành ph  Hồ Chí Minh,   nh Dương, 

Đồng Nai… t nh   nh Phước c  nhiều lợi thế trong việc thu hút các nhà đ u 

tư, doanh nhân và du  hách  

- Qu  đất của t nh   nh Phước tương đ i dồi dào, tr n địa  àn t nh hiện 

có 12 khu công nghiệp, nơi đây thu hút lực lượng  há đông lao động, cán  ộ 

quản lý, công nhân lành nghề đang sinh s ng và làm việc  T nh c  ưu thế thu 

hút chất xám cao hơn các địa phương  hác  Đây là lợi thế về nguồn nhân lực 

đ  thúc đẩy quá tr nh phát tri n  inh tế của t nh. 

- T nh   nh Phước c  núi  à Rá t i thị x  Phước Long,  hu vực phim 

trường Trảng cỏ  ù L ch huyện  ù Đăng,  hu trung ương cục Miền Nam t i 

huyện Lộc Ninh, Vườn qu c gia  ù Gia M p… với nhiều danh lam, thắng 

cảnh. Như v y, t nh c  nhiều tiềm năng phát tri n du lịch  
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T nh   nh Phước là một trong nh ng t nh c  nhiều tiềm năng đ  phát 

tri n  inh tế - x  hội n n đ  và đang được Đảng, Nhà nước đ u tư phát tri n 

toàn diện  

Thứ hai, về những mặt khó khăn còn tồn tại: 

Nh ng thu n lợi tr n cho phát tri n  inh tế - x  hội của t nh, song cũng 

đ t ra nh ng thách thức lớn cho công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây 

dựng tr n địa  àn t nh  Cụ th  là:  

-   nh Phước là một t nh c  diện tích đất tự nhi n tương đ i lớn  Tuy 

nhiên, cơ sở    thu t h  t ng l i chưa được tương xứng với tiềm năng so với 

các t nh  hác  Do v y, việc đ u tư nâng cấp và    trí l i cơ sở h  t ng    thu t 

đ i hỏi phải chi phí lớn trong  hi ngân sách của địa phương và Trung ương 

giai đo n này tương đ i  h   hăn.  

- M t độ dân s  thấp phân     hông đồng đều gây  h   hăn trong công 

tác  i m tra giám sát công tác quản lý xây dựng. 

- Ph n lớn người dân tr n địa  àn t nh là nông dân, c  tr nh độ hi u  iết 

phát lu t c n h n chế trong  hi l i ở tr n một địa  àn rộng lớn gây rất nhiều 

 h   hăn trong việc tri n  hai nh ng văn  ản quy ph m pháp lu t mới được 

 an hành tới t ng người dân  

2.2. Th c trạng cấp phép xây d ng tại tỉnh Bình Phước 

Trong 06 t nh Miền Đông Nam  ộ,   nh Phước là một trong nh ng t nh 

c  cơ sở h  t ng  ém phát tri n nhất  Tuy nhi n,  hông v  thế mà t c độ phát 

tri n đô thị của   nh Phước ch m hơn so với m t  ằng chung của cả nước  

Với lợi th  là một t nh c  diện tích đất rộng, m t độ dân s  thấp  Trong giai 

đo n 2010-2015,   nh Phước đ  thu hút được hơn 1000 doanh nghiệp đến 

đ u tư, cũng trong giai đo n này, giá cả m t hàng nông sản của   nh Phước 

n i ri ng và của cả nước n i chung rất cao  Doanh thu của các đơn vị  inh 
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doanh, cũng như của  à con nông dân cao dẫn tới một nhu c u tất yếu đ  là 

hiện tượng xây dựng nhà tr n địa  àn t nh tăng một cách nhanh chóng. 

Đi đôi với sự phát tri n  inh tế, xây dựng như v y, L nh đ o U ND t nh 

và các  an ngành đoàn th  đ  định hướng, quy ho ch các cụm công nghiệp, 

 hu công nghiệp, dân cư,  hu vực trung tâm hành chính cho phù hợp với địa 

phương  Tuy nhi n, đ  quản lý t nh tr ng xây dựng phù hợp với quy ho ch và 

tr t tự đô thị th  công tác quản lý việc cấp phép và  i m tra việc xây dựng 

đúng với giấy phép là một vấn đề then ch t  Đ  làm t t vấn đề này, Ủy  an 

nhân dân t nh rất quan tâm,  ịp thời tri n  hai thực hiện c  hiệu quả các quy 

định của pháp lu t về xây dựng  Việc cấp giấy phép xây dựng ngày càng 

được phân cấp m nh cho Ủy  an nhân dân các huyện, thị x  thực hiện n n 

đ  t o điều  iện thu n lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân  Đồng 

thời với việc đơn giản các thủ tục hành chính, công  hai các quy định; chấn 

ch nh tác phong, lề l i làm việc; nâng cao nh n thức về pháp lu t , chuyên 

môn của của đội ngũ cán  ộ công chức, cũng như ý thức của các tổ chức, 

doanh nghiệp và người dân n n s  lượng chủ đ u tư chấp hành việc xin phép 

xây dựng đ  tăng l n rõ rệt (th  hiện thông qua s  lượng giấy phép xây dựng 

được cấp hàng năm tr n địa  àn t nh). 

 ảng 2.2. Th ng    s  lượng giấy phép t  năm 2011-2015 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

Cấp sở cấp 542 148 119 117 110 

Cấp huyện, thị x  1500 1983 2232 2496 2816 
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 i u đồ 2.2. Th ng    s  lượng giấy phép t  năm 2011-2015 

Theo  ảng th ng   , t   hi U ND t nh phân cấp thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng, s  giấy phép của Sở Xây dựng cấp giảm hẳn, trong  hi đ  s  

lượng giấy phép của các huyện, thị cấp ngày càng tăng  Tuy sự phân công rõ 

ràng về trách nhiệm và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, nhưng đ  các 

huyện - thị v n hành một cách nhanh, nh y nhất. Sở Xây dựng đ  thường 

xuyên duy tr  đều đ n chế độ  i m tra, thanh tra công tác cấp phép xây dựng 

t i các cơ quan thẩm quyền cấp phép xây dựng; tổ chức giao  an định  ỳ 04 

l n/năm với các ph ng chức năng của Ủy  an nhân dân các huyện – thị, Ban 

Quản lý các Khu  inh tế, Khu Công nghiệp c  thẩm quyền cấp giấy phép 

xây dựng và các cơ quan chức năng của t nh nhằm trao đổi, nắm  ắt  ịp thời 

các quy định mới li n quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng; hướng dẫn 

giải quyết nh ng vướng mắc trong ph m vi thẩm quyền ho c tổng hợp 

nh ng ý  iến, đề xuất tháo gỡ nh ng  h   hăn, vướng mắc đ  tr nh Ủy  an 

nhân dân t nh,  ộ Xây dựng nếu vượt thẩm quyền  Qua công tác  i m tra, 

Thanh tra Sở Xây dựng đ  phát hiện và chấn ch nh  ịp thời nh ng đơn vị 
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thực hiện chưa đúng quy định,  hông đảm  ảo quy tr nh giải quyết hồ sơ; t  

đ  t o sự chuy n  iến và li n thông, th ng nhất trong cách giải quyết hồ sơ 

của các cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tr n địa  àn t nh. 

Công tác cấp giấy phép xây dựng tr n địa  àn t nh   nh Phước đ  t ng 

 ước được cải cách thông qua các quy định về cấp giấy phép xây dựng và 

quản lý xây dựng theo giấy phép của Ủy  an nhân dân t nh, phù hợp với quy 

định hiện hành của pháp lu t về xây dựng, đảm  ảo quyền lợi chính đáng 

của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua giấy phép xây dựng   

Ngoài  ết quả đ  đ t được, trong thực tế công tác cấp phép xây dựng ở 

t nh   nh Phước vẫn c n một s  vấn đề tồn t i gây  h   hăn cho các tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân; vẫn c n một s  huyện, thị x  cấp phép 

ch m so với quy định; t nh tr ng xây dựng  hông phép, sai phép vẫn c n xảy 

ra.  

Sở dĩ c n nh ng tồn t i đ  là do nhiều nguy n nhân, c  th  phân lo i 

các nguy n nhân chủ yếu làm phát sinh thủ tục hành chính và  éo dài thời 

gian thực hiện cấp phép xây dựng như sau: 

Thứ nhất, công tác tổ chức thực hiện cơ chế một cửa li n thông của cơ 

quan cấp phép xây dựng được áp dụng chưa chưa t t, việc thụ lý hồ sơ chưa 

 ịp thời, thời gian gửi văn  ản y u c u chủ đ u tư  ổ sung hồ sơ ho c lấy ý 

 iến của cơ quan li n quan  hông đảm  ảo thời gian theo quy định  

Thứ hai, nh n thức và hi u  iết pháp lu t li n quan đến công tác cấp 

phép xây dựng của các chủ đ u tư và cán  ộ công chức thực hiện công tác 

cấp phép xây dựng chưa đ y đủ n n  hi thực hiện c n lúng túng ho c thực 

hiện  hông đúng theo quy định  

Thứ ba, công tác quy ho ch xây dựng chưa đáp ứng được y u c u đ u 

tư, quy ho ch chi tiết xây dựng c n thiếu dẫn đến phải thỏa thu n nhiều, quy 

ho ch đ  được duyệt nhưng chưa công    công  hai theo quy định, sự ph i 
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hợp gi a cơ quan cấp phép xây dựng và cơ quan ph  duyệt quy ho ch chưa 

t t dẫn đến t nh tr ng cơ quan cấp phép  hông c  đ y đủ thông tin đ  xem 

xét, l i phải hỏi cơ quan quản lý quy ho ch và các cơ quan li n quan n n mất 

rất nhiều thời gian  

Thứ tư, trong quá tr nh thiết  ế công tr nh do chủ đ u tư không có 

chuy n môn nghiệp vụ về thiết  ế nhưng l i tự thiết  ế ho c thu  nhưng đơn 

vị tư vấn thiết  ế ở xa  hông nghi n cứu    đ  đưa ra nhiệm vụ thiết  ế 

chuẩn xác, nên sau khi chủ đ u tư mang tới cơ quan cấp phép th   ản vẽ xin 

phép đ   hông đáp ứng được y u c u theo đúng quy định của pháp lu t  Dẫn 

tới t nh tr ng  ổ sung, sửa ch a làm mất thời gian của đơn vị cấp phép và 

chủ đ u tư  

Thứ năm, một s   ộ ph n nhỏ phụ trách công việc cấp phép c  hiện 

tương nhũng nhi u, v i tiền của chủ đ u tư  hi tới xin phép  Họ gây  h  

 hăn và y u c u th m các thủ tục mà chủ đ u tư phải tự thỏa thu n với các 

cơ quan li n quan trước  hi nộp hồ sơ xin phép xây dựng làm phát sinh các 

thủ tục và  éo dài thời gian cấp phép xây dựng  

Thứ sáu, U ND t nh chưa  an hành  ịp thời các Quyết định hướng dẫn 

việc cấp phép xây dựng, quản lý tr t tự phù hợp với các văn  ản pháp lu t 

hiện hành  Hiện các Quyết định của U ND t nh   nh Phước đều lấy căn cứ 

hướng dẫn của Nghị định 64/2012/NĐ-CP. Tuy nhi n, Nghị định này đ  hết 

hiệu lực hơn một năm các căn cứ pháp lý li n quan đến Nghị định này cũng 

đ  hết hiệu lực  

Thứ bảy, việc công    các thủ tục  ộ thủ tục hành chính c n nhiều  ất 

c p, chưa c p nh t đ y đủ các văn  ản pháp lu t mới gây nh m lẫn cho chủ 

đ u tư và đơn vị cấp phép  Đi n h nh là  ộ thủ tục hành chính được  an 

hành  èm theo Quyết định s  1301/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của U ND 

t nh   nh Phước về việc công     ộ thủ tục hành chính áp dụng t i UBND 
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cấp huyện tr n địa  àn t nh Bình Phước và  ộ thủ tục hành chính được  an 

hành  èm theo Quyết định s  1195/QĐ-UBND ngày 6/6/2014 về việc công 

    ộ thủ tục hành chính áp dụng t i U ND cấp x  tr n địa  àn t nh   nh 

Phước  Trong hai  ộ thủ tục này, thẩm quyền về cấp phép xây dựng đ i với 

nhà ở  hu vực nông thôn được giao về cơ quan c  thẩm quyền cấp là U ND 

cấp x   Tuy nhi n, t i Lu t xây dựng năm 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-

CP th  cơ quan thẩm quyền cấp phép phải t  cấp huyện trở l n  Điều này gây 

 h   hăn cho U ND x  v  nếu cấp th  làm sai lu t  Trường hợp nếu  hông 

cấp, th  chủ đ u tư căn cứ  ộ thủ tục hành chính hiện t i  iện U ND x  làm 

khó nhân dân  Đ i với U ND huyện, th  việc cấp nh ng công tr nh này th  

 hông đúng so với  ộ thủ tục được  an hành  V a qua ph ng Kinh tế và H  

t ng huyện Phú Riềng đ   ịp thời  iến nghị Sở Xây dựng đ  tham mưu 

UBND t nh điều ch nh  Tuy nhi n, tới thời đi m hiện t i U ND các huyện 

chưa nh n được văn  ản chính thức nào của U ND t nh  

2.3. Th c trạng th c hiện quản l  nhà nước trong cấp phép xây 

d ng tại tỉnh Bình Phước 

Đ u giai đo n 2011 - 2015 là nh ng năm mà t nh h nh trong nước và thế 

giới c  nhiều di n  iến phức t p, h u hết các nước tr n thế giới đều chịu 

nhiều sự tác động  của  hủng hoảng tài chính và suy thoái  inh tế toàn c u. 

Kinh tế của cả nước và của t nh   nh Phước phải đương đ u với l m phát 

tăng cao trong nh ng năm đ u  ỳ, đến nay l m phát tuy đ  được  iềm chế 

nhưng nền  inh tế vẫn đang g p rất nhiều  h   hăn, giá cả nguy n v t liệu 

đ u vào tăng cao,  hả năng tiếp c n v n của doanh nghiệp vẫn c n g p nhiều 

 h   hăn, thị trường  ất động sản vẫn c n tr m lắng, ho t động sản xuất  inh 

doanh của các doanh nghiệp trong ngành g p nhiều  h   hăn, việc đ u tư xây 

dựng vẫn c n h n chế…  
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Cùng với sự  h   hăn chung của cả nước, được sự quan tâm của T nh 

ủy, HĐND và U ND t nh,   nh Phước đ  t ng  ước thoát được nh ng  h  

 hăn và đang d n t ng  ước chuy n m nh tr n tất cả nh ng lĩnh vực  Kết quả 

quá tr nh đô thị h a mang l i cho t nh nh ng  ước tiến là  hông th  phủ nh n: 

đời s ng v t chất của nhân dân được nâng cao, chất lượng dịch vụ t t hơn,… 

đồng thời đô thị h a cũng làm cho nhu c u về nhà ở ngày càng trở n n cấp 

 ách  Việc các hộ cải t o, cơi nới nhà cũ, xây dựng nhà mới đang di n ra hàng 

ngày, hàng giờ tr n  hắp các địa  àn t nh  Khảo sát tr n  hu vục quy ho ch 

 hu tái định cư Tân Phú, thị x  Đồng Xoài (đây là một trong nh ng khu dân 

cư được quy ho ch  ài  ản, sớm nhất t nh   nh Phước) chúng ta c  th  d  

dàng  ắt g p các công tr nh nhà ở đang được cải t o ho c xây dựng mới rất 

 hang trang, hiện đ i phù hợp với điều  iện s ng hiện nay của nhân dân  

Thực tế cũng th a nh n, tuy s  lượng xây dựng tr n địa  àn t nh lớn 

nhưng l i phân     hông đồng đều gi a các huyện thị, ho c đ i với các thị 

trấn và x   T c độ xây dựng phát tri n nhanh thường t p trung ở 03 thị x  đ  

là Đồng Xoài, Phước Long và   nh Long  Nh ng nơi này c  tỷ lệ m t độ dân 

s   há cao so với m t  ằng chung của cả t nh (hơn 420 người/ m
2
), ngoài yếu 

t  về m t độ dân s  ở 03 thị x  th  yếu t  tiếp theo ảnh hưởng lớn tới t c độ 

xây dựng t i nơi đây đ  là  hu vực này c  t c độ phát tri n  inh tế nhanh 

(GDP tr n đ u người cao) và cũng là nơi c  nhiều  hu dân cư,  hu trung tâm 

hành chính được quy ho ch nhiều nhất t nh. 

Công tác quy ho ch và ph  duyệt quy ho ch ngày càng được chú trọng, 

cụ th : 

Năm 2011: U ND t nh ph  duyệt quy ho ch  hu dân cư Hoàng Hưng 

Thịnh, Trung tâm hành chính và đô thị mới thị x  Phước Long  Tính tới thời 

đi m hiện t i các  hu dân cư đ  được chủ đ u tư hoàn thiện cơ sở h  t ng  Tỷ 

lệ xây dựng t i đây  há cao, hơn 80% s  nền được  án  
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Năm 2012: U ND t nh đ  ph  duyệt Quy ho ch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu 

dân cư Tiến Hưng; Quy ho ch chi tiết tỷ lệ 1/500 Hoàng Hưng Thịnh, x  Tiến 

Hưng, thị x  Đồng Xoài; Quy ho ch chi tiết tỷ lệ 1/500  hu dân cư Thu n Phú 

I, x  Thu n Phú, huyện Đồng Phú; Quy ho ch chi tiết tỷ lệ 1/500  hu dân cư 

Thu n Phú II, x  Thu n Phú, huyện Đồng Phú   

Năm 2013: U ND t nh ph  duyệt quy ho ch  hu trung tâm hành chính 

t nh 86,58 ha; trung tâm hành chính thị x  Đồng Xoài 62,99 ha. 

Năm 2014: U ND t nh ph  duyệt quy ho ch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị 

sinh thái dọc  ờ hồ thủy lợi Phước H a. 

Năm 2015: U ND t nh ph  duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí l p quy 

ho ch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500  hu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú. 

Song song với t c độ xây dựng ngày càng tăng nhanh tr n địa  àn t nh 

là tình tr ng vi ph m tr t tự xây dựng  Các trường hợp vi ph m với nhiều h nh 

thức đa d ng t  xây dựng  hông phép đến trái phép di n ra tr n  hắp tất cả 

các huyện, thị  Qua công tác  i m tra, Thanh tra xây dựng t nh đ  ph i hợp 

với các cơ quan của các huyện – thị  i m tra t nh h nh vi ph m tr t tự xây 

dựng tr n địa  àn t nh, cụ th  như sau: 

Năm 2011:  

+ Tổng s  đ i tượng  i m tra: 1.048 trường hợp, trong đ : Không vi 

ph m các quy định: 349 trường hợp; vi ph m  hông phép: 409 trường hợp; vi 

ph m sai phép: 62 trường hợp; vi ph m  hác: 228 trường hợp. 

+ Đ  ph i hợp xử lý: Nhắc nhở 384 trường hợp; l p  i n  ản ng ng thi 

công: 313 trường hợp. 

+Thanh tra xây dựng đ   an hành 74 quyết định xử ph t với tổng s  tiền 

là: 729 000 000đ; U ND các cấp  an hành 72 quyết định với s  tiền 

249 000 000đ  

Năm 2012: 
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+ Đ  tiến hành  i m tra 1.610 trường hợp, trong đ : Không vi ph m 612 

trường hợp, vi ph m sai phép 99 trường hợp, vi ph m  hông phép 399 trường 

hợp, vi ph m  hác 500 trường hợp  

+ Đ  xử lý: Nhắc nhở 434 trường hợp, ng ng thi công: 564 trường hợp, 

l p  i n  ản xử ph t: 466 trường hợp  Thanh tra Xây dựng  an hành quyết 

định xử ph t: 168 trường hợp, trong đ  đ   an hành 168 Quyết định xử ph t 

vi ph m hành chính đ i với các doanh nghiệp với tổng s  tiền là 

975.500 000đ (chủ yếu là xây dựng  hông phép và sai phép). 

Năm 2013: 

+ Đ  tiến hành  i m tra 1.405 trường hợp, trong đ : Không vi ph m 574 

trường hợp, vi ph m sai phép 155 trường hợp, vi ph m  hông phép 485 

trường hợp, vi ph m  hác 190 trường hợp  

+ Thanh tra Xây dựng đ   an hành 198 quyết định xử ph t vi ph m 

hành chính với tổng s  tiền là 1 257 000 000 đồng và tham mưu U ND các 

cấp 145 quyết định với tổng s  tiền là 617 000 000đồng  

Năm 2014: 

+ Đ  tiến hành  i m tra được 1.091 trường hợp, trong đ : Không vi 

ph m: 630 trường hợp; vi ph m sai phép: 79 trường hợp; vi ph m  hông 

phép: 325 trường hợp; vi ph m  hác là: 57 trường hợp. 

+ Đ  tham mưu xử lý: Thanh tra Sở Xây dựng  an hành 279 quyết định 

với tổng s  tiền là 1 532 000 000 đồng; U ND các cấp ban hành 93 quyết định 

với tổng s  tiền là 312 250 000 đồng. 

Năm 2015:  

+ Đ  tiến hành  i m tra được1 218 trường hợp, trong đ : Không vi ph m 

724 trường hợp (chiếm 59,4%, tăng 94 trường hợp so với năm 2014); vi ph m 

 hông phép 325 trường hợp (chiếm 26,7%, tương đương với  năm 2014); vi 

ph m sai phép 136 trường hợp (chiếm 11,2%, tăng 57 trường hợp so với năm 
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2014); vi ph m  hác 33 trường hợp (chiếm 2,7%, giảm 24 trường hợp so với 

năm 2014).  

+ Đ  tham mưu xử lý: Tham mưu U ND t nh  an hành 01 quyết định xử 

ph t với s  tiền 500 000 000 đồng  Thanh tra Xây dựng  an hành 355 quyết 

định với s  tiền là: 2 575 125 000 đồng (trong đ  c  09 Quyết định áp dụng 

 iện pháp  hắc phục h u quả)  U ND các cấp  an hành 139 Quyết định với 

s  tiền là: 255 625 000 đồng  

Bảng 2.3. Thống  ê  ết quả c ng tác  i m tra vi phạm trong xây 

d ng 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

Kh ng vi phạm 349 612 574 630 724 

Vi phạm  h ng phép 409 399 485 325 325 

Vi phạm sai phép 62 99 155 79 136 

Vi phạm  hác 228 500 190 57 33 

Tổng       1.048    1.610    1.404    1.091    1.218  
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 i u đồ 2 3  Th ng    các trường hợp vi ph m t  năm 2011-2015 

Qua s  liệu được th ng    t  năm 2011 – 2015 về công tác quản lý cấp 

phép xây dựng đáng  áo động, tỷ lệ các trường hợp  ị  i m tra th  g n một 

nửa là vi ph m ( ao gồm  hông xin phép, xây dựng sai phép và các trường 

hợp  hác)  

T  con s  về s  công tr nh c  giấy phép xây dựng và s  giấy phép xây 

dựng được cấp mới, s  công tr nh xây dựng sai giấy phép và s  công tr nh 

xây dựng  hông phép đ  phản ánh tâm lý “ph t cho tồn t i” đ  d n được 

 hắc phục (Hội nghị tổng  ết ngành xây dựng t nh   nh Phước năm 2014 đ  

 i n quyết th ng nhất nh ng công tr nh lấn chiếm hành lang lộ giới, xây 
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dựng  hác quy ho ch chi tiết phải được cưỡng chế thảo dỡ). Không ít chủ 

công tr nh xây dựng là các tổ chức, doanh nghiệp như Công ty Kim M nh 

Hùng, các doanh nghiệp  inh doanh chủ quan  hi tiến hành mở rộng nhà đ  

xe  hác, cơ sở  inh doanh, xây nhà đ  xe nhưng đều  hông c  giấy phép xây 

dựng ho c c  tình xây dựng sai  hi  hông c  sự chấp thu n của các cơ quan 

c  thẩm quyền  Sau  hi đoàn  i m tra vào cuộc, ch  rõ sai ph m, xử ph t 

nghi m với mức cao nhất đ i với hành vi sai ph m th  các tổ chức, doanh 

nghiệp với việc thực hiện các quy định của pháp lu t phải d ng thi công và 

hoàn tất thủ tục làm giấy phép xây dựng theo quy định  Ở đây, điều quan 

trọng hơn cả là làm thay đổi nh n thức của tổ chức, doanh nghiệp về việc 

chấp hành các quy định trong lĩnh vực xây dựng "cứ nộp ph t là xong", hay 

đưa vào sự việc đ  rồi  

T  nh ng th ng    tr n, công tác quản lý xây dựng  ằng việc cấp phép 

xây dựng t i t nh   nh Phước đang c  vấn đề  Điều này, các cơ quan chức 

năng c n c  nh ng chế tài m nh hơn đ  thúc đẩy việc xây dựng theo đúng 

quy định của pháp lu t  Cũng t   ảng th ng    tr n, hiện tượng xin xây phép 

xây dựng t m ở   nh Phước chưa c  nhiều  Theo sự  hảo sát trực tiếp, hiện 

t i ở Đồng Xoài c  nhiều  hu quy ho ch các công tr nh trọng đi m như  hu 

du lịch Su i Cam, Khu Công vi n văn h a t nh… t i các  hu này tuy đ  c  

quy ho ch đ  lâu nhưng việc đền  ù chưa thỏa đáng hay nhà nước chưa c  

đủ  inh phí cho việc đền  ù n n vẫn c  hiện tượng người dân vẫn đang ở 

sinh s ng nh ng  hu này  Tuy nhi n, một s  hộ đ  lợi dụng  h   hăn này 

của nhà nước, họ đ  xây dựng nh ng công tr nh tr n đất quy ho ch với mục 

đích đ  được hưởng lợi t  giá đền  ù  Nh ng vấn đề này, cơ quan nhà nước 

biết, nhưng cũng chưa t m ra được hướng giải quyết t t nhất đ  h n chế việc 

này.  
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Thực tr ng quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng đ  được mô ta 

một ph n trong  ài đăng tr n Việt  áo s  ra Thứ tư, ngày 14 Tháng mười 

hai 2005, n i về hiện tượng “đ n gi ” xây dựng các  hu quy ho ch tr n địa 

 àn t nh   nh Phước. Cụ th  di n ra t i thị x  Đồng Xoài nơi đ t trụ sở 

Trung tâm hành chính và các cơ quan,  an, ngành đoàn th  của t nh   nh 

Phước. 

"Đón gió" ở đây là xuất phát từ tâm lý "ngửi" thấy "mùi" quy hoạch, 

giải toả đền bù ở dự án nào đó, người ta đua nhau trồng cây, làm nhà, dựng 

tường rào, hay... vẽ tranh (như ở Đà Nẵng) để chờ được Nhà nước đền bù. Ở 

thị xã Đồng Xoài (ĐX), nhờ có sự "bật mí" của một số cán bộ trong lĩnh vực 

này mà có không ít người thành công trong xây nhà "đón gió" và hưởng lợi 

lớn qua đền bù giải toả. Cụ thể, là dự án quy hoạch nhà ở cho Công nhân, 

viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh (thuộc xã Tiến Thành) 

được UBND tỉnh ra Quyết định số 836 ngày 20/4/2004 phê duyệt. Khi dự án 

vẫn còn nằm trên bàn, không biết thông tin quy hoạch rò rỉ ra sao, mà ngay 

sau đó, trên địa bàn 25ha dự kiến quy hoạch, từ hiện trạng ban đầu có vài 

chục nóc nhà, chỉ sau một đêm, hàng chục nóc nhà mới mọc lên "đón gió" 

đền bù, làm sửng sốt người qua lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, có hơn... 

320 căn nhà mới đã mọc lên một cách vội vàng, như trong thời chiến. Đó là 

những căn nhà xây bằng gạch với ximăng non, không tô tường, lợp qua loa 

lấy lệ bằng tôn. Mỗi căn chỉ rộng khoảng 15 - 20m2, không có công trình 

phụ, mọc lên vô tội vạ ở bất kỳ chỗ nào còn trống! Cuối cùng, UBND tỉnh 

đành phải thông báo huỷ dự án trên, vì nếu tiếp tục triển khai, e rằng... Bệnh 

viện Đa khoa không đủ tiền đền bù giải toả. Điều này đồng nghĩa chủ nhân 

của 320 căn nhà xây "đón gió", kêu trời! Những căn nhà xây theo kiểu thời 

chiến ấy giờ đây... đập bỏ cũng dở, mà chui vào ở thì có khi... vỡ đầu, vì chất 

lượng nhà quá kém!  
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2.4. Nh ng ưu đi m và hạn chế   ất cập của quản l  nhà nước trong 

cấp phép xây d ng tại tỉnh Bình Phước 

Việc quản lý trong công việc cấp giấy phép xây dựng (GPXD) tr n địa 

 àn t nh   nh Phước là một trong nh ng  iện pháp đ  cơ quan chức năng 

quản lý ho t động xây dựng tr n địa  àn phù hợp với quy ho ch,  ảo đảm an 

toàn công tr nh và tr t tự xây dựng… Ho t động này được quy định trong 

Lu t Xây dựng và các văn  ản hướng dẫn  Trong quá tr nh thực hiện nhiệm 

vụ, các  ộ ph n t  cấp t nh tới cấp huyện đ  c  nhiều c  gắng đ t được nh ng 

thành tích t     n c nh đ , cũng c  nhiều h n chế c n được  hắc phục đ  

công tác cấp phép xây dựng tr n địa  àn t nh đ t được nhiều  ết quả cao  Cụ 

th  như sau: 

2.4.1 Ưu điểm: 

Thứ nhất, đối với cơ quan cấp tỉnh 

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp… đ   ịp thời tham mưu 

U ND t nh  an hành các bộ thủ tục hành chính của các cấp tr n địa  àn t nh. 

Các cơ quan c  thẩm quyền tham mưu và cấp phép đ  nhanh ch ng,  ịp thời 

ni m yết công  hai các  i u mẫu, quy tr nh hướng dẫn công tác cấp giấy phép 

xây dựng  Hệ th ng đ y đủ,  ịp thời các văn  ản pháp quy c  li n quan đ  

phục vụ cho công việc tiếp nh n hồ sơ và quá tr nh thụ lý giải quyết  Các cơ 

quan ni m yết công  hai  ản đồ chi tiết đ  được U ND t nh ph  duyệt quy 

ho ch t i phòng một của đ  mọi tổ chức, cá nhân c  nhu c u xem được  iết  

Trong giai đo n 2011-2015, Sở xây dựng cũng đ  tham mưu U ND t nh 

ph  duyệt các  hu dân cư,  hu trung tâm hành chính như:  hu dân cư Tiến 

Hưng; Hoàng Hưng Thịnh, x  Tiến Hưng, thị x  Đồng Xoài;  hu dân cư 

Thu n Phú I, x  Thu n Phú, huyện Đồng Phú;  hu dân cư Thu n Phú II, xã 

Thu n Phú, huyện Đồng Phú;  hu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú; Khu 

trung tâm hành chính thị x  Phước Long và Đồng Xoài  Việc ph  duyệt quy 
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ho ch này là một  ước đi quan trong giúp công tác quản lý cấp phép xây dựng 

ngày càng hoàn thiện   

Sở  xây dựng t nh   nh Phước đ  ph i hợp với Trường chính trị t nh và 

các ph ng Kinh tế và H  t ng, ph ng Quản lý đô thị tổ chức t p huấn công tác 

cấp phép xây dựng, quản lý tr t tự xây dựng cho cán  ộ công chức các ph ng 

và cán  ộ địa chính – Xây dựng (đ i với U ND cấp x ) đảm nh n nhiệm vụ  

L nh đ o U ND t nh, Sở Xây dựng, U ND các huyện – thị cũng đ  rất 

quan tâm và ch  đ o thường xuy n,  ịp thời đ i với các ph ng một cửa  Đ  c  

nh ng cải tiến các  i u mẫu đ  cho người dân d  dàng sử dụng nhưng vẫn 

phù hợp với các quy định pháp lu t hiện hành  Mỗi năm 04 l n, trước sự chủ 

tr  của Sở Xây dựng tổ chức g p gỡ đ i tho i, giải quyết thắc mắc, tháo dỡ 

nh ng  h   hăn của người dân cũng như của các ph ng Kinh tế và H  t ng, 

ph ng quản lý đô thị trong công tác quản lý xây dựng. 

Thứ hai, đối với các phòng chức năng có thẩm quyền tham mưu việc cấp 

phép xây dựng 

Đ i với các công chức được phân công giao nhiệm vụ thực hiện các 

 hâu trong quy tr nh thực hiện cải cách hành chính, mô h nh một cửa li n 

thông đ  thực hiện đúng nhiệm vụ được giao như: 

- Công chức trực tiếp nh n hồ sơ đ  đảm  ảo nh n hồ sơ theo đúng quy 

tr nh, quy định về thời gian  Thái độ tiếp dân h a nh , lịch sự, đúng mực, 

 hông gây  h   hăn phiền hà  

- Công chức được giao nhiệm vụ giải quyết công việc đ  đảm  ảo đúng 

thời gian quy định, quy tr nh ni m yết công  hai (tr  nh ng trường hợp phải 

 ổ sung hồ sơ)  Hồ sơ giải quyết đa s  đúng h n, đảm  ảo thời gian và chất 

lượng. 
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2.4.2 . Những hạn chế, bất cập 

Việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng tr n địa  àn t nh 

  nh Phước được thực hiện theo Lu t xây dựng s  50 năm 2014, Nghị định 

s  59/2015/NĐ-CP và Quyết định s  61/2013/QĐ-U ND của U ND t nh 

  nh Phước  Tuy nhi n trong quá tr nh áp dụng thực ti n t i   nh Phước l i 

nảy sinh nh ng h n chế gây  h   hăn trong công tác quản lý cấp phép xây 

dựng  Cụ th :  

Thứ nhất, về điều kiện bắt buộc các chủ đầu tư phải xin phép: 

 Theo quy định t i Lu t xây dựng s  50 và Nghị định s  59/2015/NĐ-

NĐ của Chính Phủ th  điều  iện về cấp phép xây dựng, việc cấp phép xây 

nhà ở t i các thị x , thị trấn phải phù hợp với quy ho ch chi tiết tỷ lệ 1/500, 

quy chế quản lý quy ho ch,  iến trúc đô thị, thiết  ế đô thị quy định rõ t ng 

lô đất, chiều cao công tr nh  Đ i với nhà ở ri ng lẻ t i nông thôn, cũng quy 

định rõ phải phù hợp với quy ho ch đi m dân cư nông thôn trong quy ho ch 

xây dựng x  nông thôn mới  

 Thế nhưng tr n địa  àn t nh   nh Phước, hiện nay ngo i tr  một ph n 

của thị x  Đồng Xoài, Phước Long,  ình Long và một s  x , thị trấn đ  

được ph  duyệt quy ho ch l n đô thị lo i V th  đ  c  quy ho ch chi tiết tỷ lệ 

1/500 còn tất cả các địa phương  hác đều chưa hoàn thiện quy ho ch chi tiết 

các đô thị  H u hết các x , thị trấn mới ch  hoàn thiện quy ho ch các trục 

đường chính, các đi m dân cư nông thôn mới; t i các  hu vực  hác c n thiếu 

các quy ho ch này dẫn đến việc tri n  hai cấp phép xây dựng nhà ở nông 

thôn chưa được thực hiện nghi m    n c nh đ , chính quyền một s  địa 

phương c n  uông lỏng công tác quản lý ho t động xây dựng, n  nang, thiếu 

cương quyết đ i với các trường hợp vi ph m Lu t Xây dựng  Nh ng h n chế 

về quản lý ho t động xây dựng t i cấp huyện, x  như: Thủ tục hành chính 

rườm rà, thời gian làm thủ tục lâu; việc cấp giấy chứng nh n quyền sử dụng 



45 

 

đất ch m… cũng ảnh hưởng  hông nhỏ tới ho t động cấp GPXD theo quy 

định   

Cùng với đ , một s  x  c  diện tích lớn tương đương với một t nh, một 

huyện ở các t nh  hác đi n h nh như x  Đắc Ơ,  ù Gia M p của huyện  ù 

Gia M p, x  Long Hà huyện Phú Riềng…Với t c t c độ gia tăng dân s  

nhanh, đồng thời  iến trúc xây dựng nhà ở nông thôn đơn giản, thời gian xây 

dựng ngắn cũng là một trong nh ng nguy n nhân dẫn đến sự thiếu ch t chẽ, 

 h   i m soát tr t tự xây dựng của các địa phương. 

Thứ hai, về thủ tục hành chính liên quan việc cấp phép xây dựng 

Về các lo i giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lu t về 

đất đai được xem xét cấp giấy phép xây dựng  Hiện nay, các cơ quan cấp 

phép đang lấy căn cứ t i  hoản 2, Điều 25 Nghị định 64/2012/NĐ-CP quy 

định: “ ộ Tài nguy n và Môi trường c  trách nhiệm ph i hợp với  ộ Xây 

dựng hướng dẫn cụ th  các lo i giấy tờ về quyền sử dụng đất được xem xét 

cấp giấy phép xây dựng”  Tuy nhi n, đến nay vẫn chưa c  Thông tư li n tịch 

gi a  ộ Tài nguy n & Môi trường và  ộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung 

này. 

Thứ ba, các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu: 

Trong thời gian v a qua các văn  ản quy ph m pháp lu t hướng dẫn 

việc cấp phép xây dựng  hông quy định về cấp phép đ i với các trường hợp 

công tr nh, nhà ở c  một ph n ho c toàn  ộ diện tích nằm trong ph m vi quy 

ho ch mở rộng lộ giới, hẻm giới của các tuyến đường, hẻm hiện h u nhưng 

chưa thực hiện (đ i tượng này chiếm s  lượng rất lớn tr n địa  àn 03 thị x )  

Hiện nay tr n địa  àn t nh   nh Phước, cơ sở đ  các định lộ giới, ch  

giới đường đỏ đang được các ph ng chức năng áp dụng Quyết định s  

110/2004/QĐ-U ND ngày 22/11/2004 và Quyết định s  06/2014/QĐ-

U ND ngày 21/3/2014 của U ND t nh   nh Phước  Tuy nhi n,  hi dự thảo 
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các quyết định này, đơn vị dự thảo đ  th  hiện t m nh n xa, quy ho ch lộ 

giới đ i với các trục đường chính rất lớn trong  hi thực tế đường làm l i 

nhỏ  Ví dụ: tuyến đường ĐT 741 quy ho ch lộ giới là 32m trong  hi  ề rộng 

đường hiện t i là 17m, tuyến đường QL 14 quy ho ch lộ giới là 42m trong 

 hi  ề rộng thực tế ch  g n 20m  .N n trong quá tr nh cấp phép xây dựng, 

các ph ng chức năng ch  cho phép xây dựng trong  hoảng lùi cho phép đúng 

với Quyết định 06/2014/QĐ-UBND  Tuy nhi n, các chủ đ u tư h u hết đ  

 hông thi công đúng với giấy phép mà c  hiện tượng xây lấn chiếm hành 

lang lộ giới đ  thu n tiện cho việc làm ăn. Qua  i m tra thực tế, đ i với các 

chủ đ u tư  ị  i m tra th  họ mới làm cam  ết tháo dỡ  hi nhà nước mở rộng 

đường, c n nếu  hông  i m tra th  họ  hông làm g   Đây cũng là một trong 

nhưng  h   hăn nhất hiện nay trong công tác giám sát công tác xây dựng 

sau  hi cấp phép  

Thứ tư, về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng: 

Đ i với công tr nh công cộng và nhà ở ri ng lẻ c  diện tích sàn lớn hơn 

250 m
2
 ho c s  t ng lớn hơn 03 t ng thì phải c  báo cáo  ết quả thẩm định 

và văn  ản ph  duyệt thiết  ế    thu t, hồ sơ  hảo sát địa chất ho c thiết  ế 

 ản vẽ thi công  èm  ản vẽ  ết cấu chịu lực chính c   ý t n, đ ng dấu của tổ 

chức, cá nhân thiết  ế  

Theo quy định t i  hoản 2, Điều 10 Thông tư s  10/2012/TT-BXD 

ngày 20/12/2012 của  ộ Xây dựng ( ộ Xây dựng chưa  an hành Thông tư 

mới n n các cơ quan cấp phép vẫn phải sử dụng hướng dẫn trong Thông tư 

này cho dù đ  hết hiệu lực), th  trong các tài liệu  hác của hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép xây dựng phải c : “ áo cáo  ết quả thẩm định và văn  ản ph  

duyệt thiết  ế    thu t ho c thiết  ế  ản vẽ thi công của chủ đ u tư theo quy 

định;  áo cáo thẩm tra thiết  ế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 

ho c tổ chức tư vấn c  đủ điều  iện năng lực theo quy định thực hiện,  èm 
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theo các  ản vẽ  ết cấu chịu lực chính c   ý t n, đ ng dấu của tổ chức, cá 

nhân thiết  ế  Đ i với nhà ở ri ng lẻ  hông  ắt  uộc phải c   áo cáo thẩm 

định, ph  duyệt thiết  ế; nhưng nếu quy mô t  3 t ng trở l n ho c c  tổng 

diện tích sàn xây dựng t  250m2 trở l n th  phải do tổ chức tư vấn ho c cá 

nhân c  đủ điều  iện năng lực theo quy định thiết  ế và phải chịu trách 

nhiệm về chất lượng thiết  ế  Cơ quan cấp phép xây dựng ch   i m tra tính 

hợp lệ của các  ản vẽ  ết cấu chịu lực  Tổ chức, cá nhân thiết  ế và thẩm tra 

thiết  ế (nếu c ) phải chịu trách nhiệm về  ết quả thiết  ế do m nh thực 

hiện  Đ i với nhà ri ng lẻ dưới 3 t ng ho c c  tổng diện tích sàn xây dựng 

nhỏ hơn 250m2, hộ gia đ nh c  th  tự tổ chức thiết  ế và chịu trách nhiệm về 

an toàn của công tr nh và các công tr nh lân c n”   

Việc c   ản vẽ thiết  ế thi công là y u c u  ắt  uộc trước  hi  hởi công 

xây dựng công tr nh theo quy định t i Điều 107 của Lu t Xây dựng  Trong 

điều  iện lý tưởng (đ  c  đ y đủ quy ho ch chi tiết xây dựng được duyệt, 

quy chế quản lý quy ho ch  iến trúc, thiết  ế đô thị;  ích thước ranh đất 

được cấp quyền sử dụng đất th  hiện chính xác, phù hợp thực tế; đảm  ảo 

ch  giới đường đỏ, ch  giới xây dựng, hành lang an toàn đ i với các công 

tr nh h  t ng    thu t và các quy chuẩn, ti u chuẩn xây dựng c  li n quan 

làm cơ sở đ  l p  ản vẽ thiết  ế và cấp giấy phép xây dựng) th  việc chủ đ u 

tư ch  c n lấy một s   ản vẽ  ết cấu chịu lực chính trong hồ sơ thiết  ế    

thu t,  ản vẽ thi công đưa vào hồ sơ cấp phép xây dựng sẽ  hông tác động 

lớn trong công tác chuẩn  ị đ u tư xây dựng công tr nh của chủ đ u tư  Tuy 

nhi n, t  thực tr ng về quy ho ch chi tiết xây dựng c n nhiều h n chế; nhiều 

trường hợp  ích thước ranh giới đất c  quyền sử dụng  hông  hớp thực tế; 

thiết  ế  hông đảm  ảo hành lang an toàn đ i với các công tr nh h  t ng    

thu t… th  quy định tr n, sẽ ảnh hưởng và làm tăng th m chi phí cho chủ 

đ u tư  hi cơ quan cấp phép c  y u c u ch nh sửa thiết  ế  
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Ngoài ra, theo quy định t i Điều 107 Lu t xây dựng thì công trình xây 

dựng ch  được  hởi công  hi đáp ứng các điều  iện: C  m t  ằng; c  giấy 

phép xây dựng (đ i với trường hợp theo quy định phải c  giấy phép xây 

dựng); c  thiết  ế  ản vẽ thi công; c  hợp đồng xây dựng; c  đủ nguồn v n; 

c   iện pháp đ  đảm  ảo an toàn, vệ sinh môi trường  Hơn n a, đ i với các 

công tr nh xây dựng theo quy định phải được cơ quan quản lý nhà nước về 

xây dựng thẩm tra thiết  ế theo quy định t i Điều 21 – Nghị định s  

15/2013/NĐ-CP ngày 06/3/2013 của Chính phủ, chủ đ u tư phải gửi hồ sơ 

thiết  ế xây dựng công tr nh tới cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng đ  

thẩm tra trước  hi  hởi công xây dựng công tr nh  

Kết luận chương 2 

Sau  hi tr nh  ày tổng quan về về t nh h nh quản lý nhà nước trong cấp 

phép xây dựng t  điều  iện thực tế của t nh   nh Phước, tác giả đ  phân tích 

vị trí vai tr  của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp phép xây dựng. 

Xuất phát t  thực tr ng công tác quản lý giấy phép xây dựng t i   nh Phước 

trong nh ng năm qua, tác giả đ  đánh giá thành tựu, h n chế trong công tác 

quản lý nhà nước về giấy phép xây dựng đồng thời ch  ra nguy n nhân cơ  ản 

của h n chế đ  là cơ sở đ  nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước 

về giấy phép xây dựng trong thời gian tới.  

Nội dung quan trọng nhất của chương 2 là đánh giá toàn  ộ quá tr nh 

quản lý nhà nước về công tác quản lý trong việc trước và sau  hi cấp giấy 

phép xây dựng tr n địa  àn t nh   nh Phước trong thời gian qua, nh ng thành 

tựu, h n chế tr n cơ sở đ  tác giả ch  ra nguy n nhân đ  t p trung giải pháp 

 hắc phục nh ng  huyết đi m, h n chế trong nội dung của chương 3   
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Chương 3. 

PHƯ NG HƯỚNG VÀ C C GIẢI PH P NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CẤP PHÉP XÂY DỰNG TỪ 

THỰC TIỄN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

3.1. Nhu cầu nâng cao hiệu quả quản l  nhà nước trong cấp phép 

xây d ng từ th c ti n tỉnh Bình Phước 

 Đ  đáp ứng y u c u phát tri n chung của t nh   nh Phước c n phải 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng, điều này c  ý 

nghĩa rất quan trọng trong việc phát tri n  inh tế - x  hội của t nh, đồng thời 

sẽ h n chế đến mức thấp nhất t nh h nh xây dựng  hông phép, vi ph m quy 

ho ch chung về cơ sở h  t ng, cảnh quan,  iến trúc xây dựng và định hướng 

phát tri n của t nh  T   hi Lu t Xây dựng năm 2014 c  hiệu lực thi hành, 

công tác quản lý nhà nước về xây dựng tr n địa  àn t nh đ  đ t được nhiều 

thành tựu đáng    trong việc thúc đẩy đ u tư, phát tri n  inh tế và ổn định 

chính trị - x  hội  Tuy nhi n, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp 

phép xây dựng vẫn c n nhiều h n chế,  ất c p, c n được đánh giá làm rõ 

nh ng nguy n nhân, đề ra nh ng giải pháp  hắc phục đ  công tác quản lý cấp 

phép xây dựng đi vào nền nếp, ổn định, nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà 

nước về cấp phép xây dựng  V  thế, nhu c u nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước về cấp phép xây dựng là một trong nh ng nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. 

Cụ th : 

Thứ nhất, xuất phát t  mục ti u phát tri n của t nh   nh Phước  Nh ng 

năm qua, tr n địa  àn t nh   nh Phước đ  tri n  hai, ph  duyệt nhiều dự án 

quy ho ch lớn, trọng đi m là ph  duyệt quy ho ch chi tiết  hu trung tâm hành 

chính thị x  Đồng Xoài, thị x  Phước Long, Bình Long; các  hu dân cư t i thị 

xã Đồng Xoài và quy ho ch xây dựng 91 x  nông thôn mới, đ  đáp ứng nhu 
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c u phát tri n   nh Phước có một hệ th ng cơ sở h  t ng đồng  ộ, c  nhiều 

 hu đô thị hiện đ i.  

Thứ hai, Lu t Xây dựng đ  được Qu c hội thông qua năm 2014 t o cơ 

sở pháp lý đồng  ộ cho việc xây dựng, đẩy m nh và t o thu n lợi hơn n a cho 

ho t động cấp phép xây dựng, đồng thời đ t nền tảng cho việc quản lý nhà 

nước trong cấp phép xây dựng nhằm hướng tới ho t động cấp phép xây dựng 

công  hai, minh   ch và hiệu quả hơn  Do v y, đ i hỏi phải c  nh ng giải 

pháp phù hợp đ  nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong cấp phép 

xây dựng nhằm đưa Lu t xây dựng đi vào thực ti n đời s ng x  hội  

Thứ ba, xuất phát t  nh ng  ất c p, h n chế đ  n u ở Chương 2, c n c  

giải pháp phù hợp, đ   ịp thời  hắc phục, t  đ  nâng cao năng lực công tác 

quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng t  thực ti n t nh   nh Phước  

Thứ tư, trong   i cảnh hội nh p qu c tế ngày càng sâu rộng, cũng như 

y u c u của công tác cải cách hành chính đ i hỏi công tác quản lý nhà nước 

trong cấp phép xây dựng cũng c n tăng cường nâng cao hiệu quả, năng lực đ  

t o điều  iện áp dụng phương thức quản lý mới, phù hợp với quy định của 

qu c tế, g p ph n thu hút đ u tư nước ngoài và nâng cao sức c nh tranh của 

t nh, xa hơn n a là thúc đẩy tăng trưởng  inh tế  

3.2                                                            
                                           

Trong thời gian qua, cùng với quá tr nh công nghiệp h a, hiện đ i h a 

đất nước, t c độ phát tri n đô thị của t nh   nh Phước di n ra  há nhanh; việc 

xây dựng mới, cải t o sửa ch a các công tr nh nhà ở của các tổ chức, cá nhân 

ngày càng nhiều  Việc tuân thủ và chấp hành các quy định của Nhà nước về 

pháp lu t cấp phép xây dựng của các tổ chức, cá nhân đ  c  nhiều chuy n 

 iến tích cực   
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Tuy nhi n,   n c nh nh ng m t tích cực đ  thì t i t nh   nh Phước vẫn 

còn không ít trường hợp chưa ho c c  t nh  hông chấp hành như: Xây dựng 

công tr nh  hông c  giấy phép, sai giấy phép, vi ph m lộ giới, xây dựng 

 hông đúng quy ho ch, xây dựng công tr nh gây ảnh hưởng đến m  quan đô 

thị, làm hư hỏng các công tr nh h  t ng    thu t, lấn chiếm   nh mương, 

đường thoát nước công cộng    

Việc vi ph m về quản lý nhà nước trong giấy phép xây dựng c  chiều 

hướng gia tăng là do ý thức chấp hành pháp lu t của một s   ộ ph n tổ chức, cá 

nhân c n  ém  Sự l nh đ o, ch  đ o của một s  cấp chính quyền địa phương 

chưa được sâu sát với thực tế và nhiều  hi c n thiếu cương quyết  Công tác 

tuy n truyền, phổ  iến, giáo dục về pháp lu t xây dựng đ  được tăng cường 

nhưng chưa đáp ứng được y u c u  Công tác  iện toàn tổ chức quản lý lực lượng 

thanh tra xây dựng, quản lý tr t tự xây dựng đô thị chưa được chú trọng; việc 

thanh tra,  i m tra xử lý các vi ph m tr t tự xây dựng đô thị chưa nghi m, chưa 

 ịp thời   

Đ   hắc phục nh ng tồn t i n u tr n, lu n văn đưa ra nh ng phương 

hướng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng t  

thực ti n t nh   nh Phước như sau: 

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng 

t  thực ti n t nh   nh Phước phải tr n cơ sở quán triệt quan đi m đường l i, 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lu t của Nhà nước đ i với lĩnh vực 

xây dựng n i chung và ho t động cấp phép xây dựng n i ri ng, g p ph n phát 

tri n  inh tế x  hội ở địa phương một cách  ền v ng  

Thứ hai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng t  

thực ti n t nh   nh Phước phải tr n cơ sở phù hợp với đ c trưng của t nh   nh 

Phước.   nh Phước nằm trong vùng  inh tế trọng đi m phía nam cùng với 

thành ph  Hồ Chí Minh và các t nh Đồng Nai,   nh Dương,  à Rịa Vũng 
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Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang; nơi c  t c độ đô thị h a và t c độ phát 

tri n  inh tế nhanh nhất cả nước  Không nằm ngoài xu hướng phát tri n chung 

của vùng, trong nh ng năm qua  inh tế của   nh Phước li n tục đ t t c độ 

tăng trưởng  há cao qua các năm, đ c  iệt là nh ng năm đ u của  ỳ Kế ho ch 

(nhiệm  ỳ 2010-2015), t c độ tăng GDP   nh quân hàng năm đ t 13,2% (t c 

độ tăng trưởng gấp 2 l n so với t c độ tăng trưởng   nh quân của cả nước). 

Tuy nhiên,   nh Phước là một t nh c  diện tích đất tự nhi n tương đ i lớn 

nhưng cơ sở    thu t h  t ng l i chưa được tương xứng với tiềm năng của 

t nh  Do v y, việc đ u tư nâng cấp và    trí l i cơ sở h  t ng    thu t đ i hỏi 

phải c  chi phí lớn trong  hi ngân sách của địa phương và trung ương giai 

đo n này tương đ i  h   hăn   Ph n lớn người dân tr n địa  àn t nh là nông 

dân, c  tr nh độ hi u  iết phát lu t c n h n chế trong  hi l i ở tr n một địa 

 àn rộng lớn gây rất nhiều  h   hăn trong việc tri n  hai nh ng văn  ản quy 

ph m pháp lu t mới được  an hành tới t ng người dân và  h   hăn trong 

công tác ki m tra giám sát công tác cấp phép xây dựng  

 3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản l  nhà nước trong cấp 

phép xây d ng từ th c ti n tỉnh Bình Phước 

Việc xây dựng đô thị c  th  hi u là làm hình thành một ch nh th  đô thị 

theo một phương hướng nhất định  Về công tác cấp phép xây dựng và quản 

lý đô thị c  th  thấy rằng, trong trường hợp c  đồ án quy ho ch t t nhưng 

công tác xây dựng và quản lý đô thị  hông t t th  ý tưởng t t quy ho ch 

 hông th  đi vào cuộc s ng,  hông th  trở thành hiện thực  H u quả là m c 

dù c  quy ho ch t t nhưng đô thị vẫn phát tri n thiếu  i m soát, th m chí là 

phát tri n tự phát   i u hiện cụ th  là các nguồn lực phát tri n đô thị sẽ  ị 

phân tán, dàn trải, đ u tư thiếu hiệu quả; môi trường và cảnh quan tự nhi n 

 ị xâm h i;  hông gian đô thị và các công tr nh di tích  hông được  ảo tồn 

và phát huy giá trị;  ộ m t đô thị nhếch nhác, môi trường ô nhi m, cơ sở h  
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t ng    thu t đô thị  ị quá tải ho c sử dụng thiếu hiệu quả  Ngược l i, trong 

trường hợp quy ho ch đô thị chưa th t t t nhưng công tác cấp phép xây 

dựng và quản lý làm t t sẽ h n chế được nh ng đi m chưa đúng với quy 

ho ch, sẽ c  phản hồi hợp lý đ  làm cơ sở điều ch nh quy ho ch cho phù 

hợp  Đ  g p ph n nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong cấp phép xây 

dựng t  thực ti n t nh   nh Phước, đề tài đề ra các phương hướng, giải pháp 

như sau: 

Thứ nhất,  iện toàn ho t động của các cơ quan hành chính nhà nước c  

li n quan đến ho t động quản lý trong cấp phép xây dựng t  thực ti n t nh 

  nh Phước đ  đảm  ảo hiệu quả vấn đề quản lý được hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép xây dựng, điều ch nh giấy phép xây dựng, gia h n giấy phép xây dựng, 

quy tr nh và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, đ  t  đ  làm cơ sở quản lý 

tr t tự xây dựng căn cứ vào giấy phép xây dựng  Trong trường hợp đ i với 

công tr nh được mi n giấy phép xây dựng th  căn cứ vào quy ho ch xây dựng 

được ph  duyệt, đ i với  hu vực chưa c  quy ho ch được ph  duyệt th  

U ND theo phân cấp c  trách nhiệm  an hành quy định về quản lý quy 

ho ch,  iến trúc đ  làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng  Do đ , c n phải  iện 

toàn ho t động của các cơ quan quản lý trong cấp phép xây dựng, cụ th : 

i) U ND t nh phải  hẩn trương hoàn thành quy ho ch chi tiết 1/500 đ i 

với 3 thị x , các thị trấn thuộc huyện và quy ho ch nông thôn mới đ i với các 

xã. Các đồ án quy ho ch trước  hi được  an hành c n gửi dự thảo tới nhân 

dân ở trong  hu vực được quy ho ch đ  nhân dân đ ng g p ý  iến  

Quy ho ch chi tiết của t nh   nh Phước hiện nay mới d ng l i ở 1/2000 

đ i với 03 thị x  là Đồng Xoài,   nh Long, Phước Long, đ i với các huyện 

 hác th  quy ho ch được dựa vào  ết quả quy ho ch trung tâm hành chính của 

các huyện và chương tr nh quy ho ch mục ti u nông thông mới của qu c gia 

(tính tới thời đi m hiện t i, t nh   nh Phước hiện c  12 x  đ t đủ 19 ti u chí 
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nông thôn mới)  Đây là một  h   hăn trong công tác cấp phép và quản lý tr t 

tự xây dựng  Do đ , việc U ND t nh huy động tất cả các nguồn vồn đ u tư 

 hác nhau cho công tác  hảo sát, l p quy hoach chi tiết cho các huyện, thị đ  

quy ho ch c  th  đi trước một  ước làm cơ sở cho việc tri n  hai các dự án 

đ u tư trong xây dựng cũng như giới thiệu các địa đi m trong quy ho ch, giao 

đất, cho thu  đất và cấp phép xây dựng  Việc xét duyệt quy ho ch của U ND 

t nh c  li n quan đến lợi ích của người dân tr n địa  àn t nh n n  hi xây dựng 

 ản dự thảo quy ho ch c n đ c  iệt chú ý tới  hâu  hảo sát thực tế, t o điều 

 iện cho nhân dân tham gia vào quá tr nh thực hiện quy ho ch chi tiết như: 

lấy ý  iến tr n We site, tr n các t p chí,  áo chuy n ngành, tổ chức cuộc thi 

tr n các phương tiện thông tin đ i chúng… 

Khi đ  c  quy ho ch chi tiết rồi, U ND t nh c n tiến hành công  hai 

quy ho ch  Công  hai ở đâu  hông c  nghĩa là treo tấm  ản đồ quy ho ch chi 

tiết trong các ph ng  àn chuy n môn mà công  hai ở đâu phải là các  iện 

pháp h u hiệu như: Đưa file mềm đ  được ph  duyệt l n we site của UBND 

t nh ho c Sở Xây dựng,  ản đồ quy ho ch của t ng huyện, thị và  ản đồ 

ph ng to đ  người dân c  th  nh n  iết được    Sau  hi U ND t nh hoàn 

thành và  àn giao quy ho ch chi tiết 1/500 cho các huyện, thị th  cán  ộ 

chuyện môn của các ph ng chức năng của U ND các huyện, thị c n  ết hợp 

với các phường, x  tổ chức thông  áo tr n loa đài,  ản quy ho ch, ni m yết 

 ản quy ho ch chi tiết của huyện, thị   n c nh  ảng tin của phường, x    

ii) Đ i với Ủy  an nhân dân các huyện, thị x : 

Tổ chức rà soát l i các quy ho ch xây dựng đ  được ph  duyệt tr n địa 

 àn,  i m tra nội dung và thành ph n hồ sơ đồ án, trường hợp  hông đáp ứng 

đ y đủ theo quy định của pháp lu t về quy ho ch xây dựng phải c   ế ho ch 

tổ chức điều ch nh ho c  ổ sung  Định  ỳ hàng năm phải tổ chức rà soát quy 

ho ch  áo cáo Ủy  an nhân dân t nh thông qua Sở Xây dựng; 
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Ch  đ o, tổ chức việc l p, thẩm định, ph  duyệt các đồ án quy ho ch chi 

tiết xây dựng đúng thời h n,  ảo đảm sự đồng  ộ về tổ chức  hông gian  iến 

trúc, hệ th ng h  t ng    thu t đô thị theo quy định của pháp lu t về quy 

ho ch xây dựng   

Thực hiện công   , công  hai các đồ án quy ho ch chi tiết xây dựng đ  

được ph  duyệt, đồng thời tổ chức cắm m c giới ở thực địa theo quy định đ  

mọi người dân  iết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy ho ch  

Tổ chức  i m tra việc thực hiện công  hai các thủ tục hành chính t i 

các cơ sở; nghi n cứu đề xuất cơ chế li n thông một cửa t o điều  iện thu n 

lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện quản lý đô thị  

Tổ chức  i m tra, rà soát l i t nh h nh xây dựng  hông phép, sai phép 

tr n địa  àn; thực hiện các  iện pháp xử lý nghi m và  ịp thời nh ng công 

tr nh, tổ chức, cá nhân vi ph m  Kết quả  i m tra, rà soát  áo cáo Ủy  an 

nhân dân t nh thông qua Sở Xây dựng theo định  ỳ 6 tháng, một năm  

Thực hiện t t việc cấp giấy phép xây dựng (GPXD), tăng cường    trí 

cán  ộ c  năng lực c  chuy n môn nghiệp vụ phù hợp và c  phẩm chất đ o 

đức trong công việc  

Ch  đ o ph ng chuy n môn trực thuộc c   ế ho ch hướng dẫn, phổ 

 iến c p nh t các quy định pháp lu t về quản lý xây dựng cho Ủy  an nhân 

dân cấp x , phường, thị trấn  Ch  đ o các đội quản lý tr t tự đô thị tổ chức 

 i m đi m rút  inh nghiệm trong công tác quản lý xây dựng tr n địa  àn được 

giao trong thời gian qua; tăng cường công tác  i m tra, thanh tra; t p trung ch  

đ o và  i n quyết xử lý các vi ph m về tr t tự xây dựng đô thị theo Nghị định 

s  121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ  Khắc phục ngay t nh 

tr ng xử ph t nhiều l n nhưng vẫn đ  tồn t i; đồng thời phải xử lý và  i n 

quyết thực hiện việc tháo dỡ công tr nh vi ph m  
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Giao trách nhiệm cụ th  cho t ng cá nhân, tổ chức, trong công tác  i m 

tra quản lý xây dựng tr n địa  àn;  i n quyết thực hiện  i m đi m,  ỷ lu t các 

tổ chức, cá nhân c  li n quan trong việc cấp phép sai với quy ho ch được 

duyệt, cấp phép sai với quy chuẩn, ti u chuẩn xây dựng và đ  xảy ra việc xây 

dựng  hông phép ho c sai giấy phép, đ  xảy ra sự c  xây dựng do chủ đ u tư 

và nhà th u xây dựng vi ph m nghi m trọng các quy định quản lý xây dựng 

mà  hông phát hiện, ngăn ch n và xử lý  ịp thời   

Thực hiện các giải pháp xây dựng đồng  ộ các công tr nh h  t ng    

thu t đô thị, đáp ứng  ịp thời y u c u phát tri n đô thị,  hắc phục t nh tr ng 

quy ho ch “Treo” cũng như đ u tư xây dựng h  t ng    thu t đô thị  hông 

phù hợp với quy ho ch được duyệt; 

Tăng cường công tác tuy n truyền, giáo dục, phổ  iến pháp lu t về 

quản lý tr t tự xây dựng, nâng cao ý thức cộng đồng về tr t tự,  ỷ cương trong 

xây dựng tr n địa  àn  Quán triệt và thực hiện nghi m 121/2013/NĐ-CP ngày 

10/10/2013 của Chính phủ quy định xử ph t vi ph m hành chính trong ho t 

động xây dựng;  inh doanh  ất động sản;  hai thác, sản xuất,  inh doanh v t 

liệu xây dựng; quản lý công tr nh h  t ng    thu t; quản lý phát tri n nhà và 

công sở  

iii) đ i với Sở Xây dựng: 

Chủ tr  ph i hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuy n tổ chức t p 

huấn các văn  ản quy ph m pháp lu t về quản lý đ u tư xây dựng, tr t tự đô 

thị cho cán  ộ quản lý xây dựng ở x , phường, thị trấn tr n địa  àn t nh  

Tiến hành rà soát các văn  ản, quy định trong công tác quản lý đ u tư 

xây dựng, quản lý quy ho ch đô thị, xử lý vi ph m tr t tự xây dựng đ  tham 

mưu cho U ND t nh  an hành, điều ch nh cho phù hợp với điều  iện thực tế 

của địa phương  
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Tổ chức t p huấn, phổ  iến và hướng dẫn thực hiện các nghị định của 

Chính phủ mới  an hành c  li n quan tới h  t ng    thu t đô thị: xây dựng 

ng m, cấp nước, thoát nước, nghĩa trang, chất thải rắn,    

Tổ chức  i m tra và định  ỳ làm việc với các địa phương về công tác 

quy ho ch xây dựng và chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đ c U ND các 

huyện, thị về công tác quản lý quy ho ch xây dựng, điều ch nh, thẩm định, 

ph  duyệt, công    quy ho ch; công tác quản lý tr t tự xây dựng đô thị tr n 

địa  àn  

Hướng dẫn chủ đ u tư và nhà th u thi công xây dựng thực hiện nghi m 

túc quy định về treo  i n  áo t i công trường theo quy định t i Điều 74 của 

Lu t Xây dựng  Nội dung của  i n  áo phải c  đ y đủ các thông tin đ  được 

quy định trong giấy phép xây dựng về diện tích xây dựng, s  t ng, chiều cao 

t i đa toàn công tr nh và h nh vẽ ph i cảnh công tr nh    

Kiện toàn tổ chức, lực lượng Thanh tra xây dựng, ch  đ o lực lượng 

thanh tra ph i hợp với các địa phương đ  quản lý t t quy ho ch và tr t tự xây 

dựng; tăng cường công tác  i m tra tr t tự xây dựng tr n địa  àn,  i n quyết 

xử lý và  iến nghị, xử lý nghi m các chủ đ u tư, nhà th u thi công xây dựng, 

các nhà th u tư vấn thiết  ế, giám sát và các tổ chức, cá nhân li n quan vi 

ph m trong công tác quản lý tr t tự xây dựng đô thị,  áo cáo và đề xuất 

U ND t nh nh ng  iện pháp chấn ch nh,  hắc phục  ịp thời  

Thông báo công  hai các tổ chức, cá nhân c  hành vi c  t nh vi ph m 

tr n we site của t nh;  iến nghị xử lý và đ nh ch  ho t động xây dựng đ i với 

tổ chức, cá nhân vi ph m theo quy định của pháp lu t về xây dựng  

Ph i hợp với Sở Nội vụ trong việc nghi n cứu cơ chế, chính sách thu 

hút nhân lực, đào t o,  ồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán  ộ, công chức 

làm công tác quản lý tr t tự xây dựng đô thị, đ c  iệt là t i các x , phường, thị 

trấn  
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iv) Trách nhiệm của các sở, ngành li n quan: 

Sở Kế ho ch và Đ u tư: Chủ tr , ph i hợp với Sở Xây dựng và các Sở 

li n quan tham mưu cho Ủy  an nhân dân t nh các quy định quản lý dự án đ u 

tư và xây dựng tr n địa  àn t nh cho phù hợp với các Lu t c  li n quan đến 

đ u tư và xây dựng  

Sở Tài chính: Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán 

v n  ịp thời cho công tác l p quy ho ch xây dựng ở địa phương   

Sở Tài nguy n và Môi trường: Chủ tr , ph i hợp với Sở Xây dựng, tr n 

cơ sở quy ho ch  ế ho ch sử dụng đất và quy ho ch xây dựng đô thị được ph  

duyệt hướng dẫn Ủy  an nhân dân các huyện, thị x  ch  đ o ph ng chuy n 

môn và Ủy  an nhân dân các x , phường, thị trấn trong việc quản lý đất đai, 

ngăn ch n  ịp thời việc xây dựng tr n đất  hông đúng theo quy ho ch  ế 

ho ch sử dụng đất và chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuy n mục đích 

sử dụng đất theo quy định của pháp lu t  

Chủ tr , ph i hợp với Ủy  an nhân dân các huyện, thị x  c   ế ho ch 

 i m tra các công tr nh xây dựng c  yếu t  ảnh hưởng đến môi trường t i các 

đô thị  

Các cơ quan thông tin đ i chúng; các tổ chức chính trị - x  hội, x  hội - 

nghề nghiệp c  trách nhiệm tuy n truyền phổ  iến chủ trương chính sách 

pháp lu t về xây dựng, quy ho ch đô thị đến với nhân dân  iết đ  chấp hành, 

đồng thời giám sát, phát hiện, đưa tin  ịp thời, chính xác các vấn đề li n quan 

đến vi ph m tr t tự xây dựng tr n địa  àn t nh  

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ  hác li n 

quan đến công tr nh vi ph m tr t tự xây dựng phải thực hiện nghi m ch nh 

đúng thời h n theo y u c u trong quyết định đ nh ch  thi công xây dựng, 

quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp c  thẩm quyền; trường hợp  hông thực 

hiện, thực hiện  hông  ịp thời ho c dung túng, tiếp tay cho hành vi vi ph m 
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sẽ  ị xử lý nghi m theo quy định ho c c  th   ị xử lý theo quy định của pháp 

lu t h nh sự  hi đ  xảy ra h u quả nghi m trọng (hiện t i Nghị định 

180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 cho phép cắt điện, cắt nước  hi chủ đ u tư 

c  t nh vi ph m, đ  được nhắc nhở nhiều l n  Tuy nhi n,  hi Lu t xây dựng 

năm 2014 c  hiệu lực th  Nghị định này hết hiệu lực điều này gây rất  h  

 hăn c  công tác quản lý xây dựng của địa phương)  

Thứ hai, đ i với 03 thị x  là Đồng Xoài,   nh Long, Phước Long c n 

sớm c  thiết  ế đô thị hợp lý, quy định về s  t ng trong các tuyến đường khu 

vực trung tâm và tiến tới thiết  ế đô thị cho các thị trấn của các huyện 

Thực tế m t độ,  iến trúc các công tr nh tr n địa  àn các thị x  hay các 

thị trấn của các huyện chính là dẫn chứng cụ th  cho vấn đề  ức thiết của việc 

c n c  một thiết  ế đô thị hợp lý cho các thị x , thị trấn của các huyện  Song 

song với  ế ho ch thiết kế  ản vẽ quy ho ch 1/500 là việc thực hiện h a  ế 

ho ch đô thi. Cụ th   ằng văn  ản pháp quy  ởi lâu nay tất cả đều ch  là ý 

tưởng chung và việc cấp phép s  t ng hay m t độ xây dựng đều dựa vào ý 

tưởng chung đ   Cũng c n xem xét nghi n cứu đ  đưa ra s  t ng t i đa, t i 

thi u được xây tr n các tuyến ph  chính sao cho hợp lý với điền  iện thực tế 

đ  nhân dân  iết, tránh t nh tr ng xây dựng chỗ cao, chỗ thấp hiện nay  

Thứ ba, trong quy ho ch phát tri n c n định hướng cho các thị x  và các 

thị trấn của các huyện theo nh ng phân  hu chức năng, tăng cường công tác 

quản lý xây dựng đô thị theo quy ho ch 

Sau  hi việc phân chia thành các  hu chức năng hoàn ch nh, th  các thị 

x  và thị trấn thuộc các huyện sẽ c  một diện m o  iến trúc đẹp hơn, hiện đ i 

hơn  Như thế, nhân dân sẽ c  cái nh n rõ nét hơn về quy ho ch đ i với 03 thị 

x , đất được chia theo mục đích sử dụng rõ ràng hơn, t  đ  đ  giám sát giảm 

thi u được t nh tr ng xây dựng sai phép, đồng thời các công tr nh vi ph m tr t 

tự xây dựng sẽ được phát hiện d  hơn  
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Khi xét duyệt các đồ án quy ho ch chi tiết, c n chú trọng đến cả nh ng 

 ản vẽ sơ đồ tổ chức  hông gian, cảnh quan,  ản đồ quy ho ch hệ th ng công 

tr nh h  t ng    thu t,  ản đồ ghi ch  giới đường đỏ, ch  giới xây dựng…sau 

 hi đồ án quy ho ch đ  được duyệt, c n được tổ chức thực hiện tr n cơ sở các 

quy chế quản lý xây dựng theo quy ho ch  Song song là việc tổ chức công    

và công  hai các đồ án quy ho ch đ  được duyệt cho dân  iết, dân  i m tra và 

thực hiện, đưa ra các ch  giới quy ho ch và cắm m c ngoài thực địa  Xét 

duyệt địa đi m xây dựng theo y u c u của chủ đ u tư, cung cấp thông tin quy 

ho ch xây dựng thông qua việc cấp chứng ch  quy ho ch và cấp giấy phép 

xây dựng, t o điều  iện đ  các tổ chức các cá nhân xây dựng các công tr nh 

phù hợp với quy ho ch, đảm  ảo chất lượng cảnh quan t i các địa phương. 

Thứ tư, đ i với hệ th ng các chính sách, quy định pháp lu t về quản lý 

nhà nước trong cấp phép xây dựng phải nhất quán, đ y đủ, công  hai và phù 

hợp với thực tế 

Hệ th ng chính sách là căn cứ pháp lý trong su t quá tr nh thực hiện 

công tác quản lý việc cấp phép xây dựng  Mu n công tác tr n thực hiện nhanh 

gọn chính xác đ t hiệu quả cao th  ngay trong  hâu đ u ti n, đ  là việc so n 

thảo các văn  ản chính sách li n quan phải phù hợp với thực tế, đồng  ộ, nhất 

quán, đ y đủ chi tiết nhưng  hông rườm rà xa đà vào các thủ tục  hông c n 

thiết và khi văn  ản thực thi phải công    rộng r i cho nhân dân. Tức là văn 

 ản quy ph m pháp lu t phải c  tính  hả thi  hi đưa và được áp dụng  Văn 

 ản  hông c  tính  hả thi,  hông nh ng là một dẫn chứng cụ th  cho một hệ 

th ng pháp lu t thiếu ch t chẽ, mà  hi đưa vào áp dụng thực tế n  c n là v t 

cản cho tiến tr nh công việc li n quan tới n   V  v y,  hi so n thảo  ất  ỳ một 

văn  ản mới chung, văn  ản xây dựng n i ri ng, các cơ quan hành chính nhà 

nước cũng n n chú ý tới tính  hả thi của n    iện pháp được đưa ra đ  là nên 

c  ph n dự thảo và trước  hi đưa ra  ất  ỳ một văn  ản chính thực nào, ngoài 



61 

 

việc hỏi các ý  iến chuy n gia c  vấn, n n đưa l n các phương tiện thông tin 

đ i chúng đ  lấy ý  iến tiếp thu ý  iến nhân dân tránh hiện tượng một s  cá 

nh n lợi dụng đưa lợi ích t p th  thành lợi ích của một nh m nhỏ  

 Nhất quán ở đây phải t  Trung ương đến địa phương  Một văn  ản t  

Trung ương đưa ra,  hi địa phương quyết định đưa vào áp dụng hay làm căn 

cứ một đi m nào đ  th  ch nh sửa sao cho phù hợp với địa phương m nh, chứ 

 hông phải ch nh sửa sai  hác nội dung so với văn  ản g c.  

Trong các văn  ản c n phải c  t ng điều  hoản quy định rõ cho t ng 

trường hợp áp dụng cụ th  xảy ra  hi văn  ản được đưa vào áp dụng cụ th , 

t o điều  iện cho các cán  ộ chuyện môn d  dàng giải quyết công việc dựa 

trên cơ sở pháp lý và thực thi t t nhiệm vụ được giao của mình  Đồng thời, 

giúp nhân dân hi u rõ t nh h nh, tránh sảy ra nhưng tranh chấp  hiếu n i do 

thủ tục  hông rõ ràng  

Một s  văn  ản  hi được tri n  hai trong cuộc s ng thực tế, đ c  iệt li n 

quan đến lĩnh vực cấp phép và quản lý tr t tự xây dựng sẽ c  ảnh hưởng đến 

lợi ích của nhiều người dân  V  v y,  hi thực thi văn  ản c n công khai minh 

  ch trước nhân dân  ằng nhiều h nh thức như: công    tr n các we site của 

cơ quan, thông  áo tr n  áo đài, thông  áo tr n loa truyền thanh phường, x , 

đăng trên bản tin phường, đăng tr n  ản tin của ngành c  li n quan đến địa 

phương  

Thứ năm, đ i với các thủ tục hành chính, nếu hệ th ng chính sách là căn 

cứ pháp lý trong mọi công việc, th  việc thực hiện các thủ tục hành chính là 

con đường đưa hệ th ng chính sách đi áp dụng vào thực tế  Do đ , trong công 

tác cấp phép xây dựng, các địa phương cũng n n chú ý tới thực hiện các thủ 

tục hành chính sao cho nhanh gọn hiệu quả  

Trong thời đ i công nghệ hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin 

trong cấp phép xây dựng và quản lý tr t tự xây dựng là một trong nh ng giải 
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pháp hay hiệu quả  Chúng ta hoàn toàn c  th  áp dụng công nghệ thông tin 

địa lý (GIS) vào quản lý đô thị như thực tế các địa phương Vũng Tàu, Phú 

Y n… đ  làm  Như v y việc áp dụng tr n các  hu trung tâm,  hu công nghi p 

tr n địa  àn t nh   nh Phước là điều c  th   Nhưng điều đ t ra là t i các  hu 

trung tâm phải c  đồ án quy ho ch chi tiết 1/500 ho c đồ án quy ho ch nông 

thôn mới với các thông tin về diện tích, s  tờ, s  thửa và các thông tin quy 

ho ch chi tiết 1/500 với các thông tin về diện tích, s  thửa và các thông tin đ  

được s  hóa. Chương tr nh được sử dụng theo chức năng của người đăng 

nh p hệ th ng  Người dân  hông phải mang giấy tờ, xếp hàng giờ đ  chờ tới 

lượt làm thủ tục cấp phép xây dựng, thay vào đ , họ ch  ch  c n truy c p 

internet, điền thông tin theo mẫu c  sẵn tr n We site của Ph ng Quản lý đô 

thị (N n c  phương hướng làm thí đi m t i Thị x  Đồng Xoài và c  th  nhân 

dân rộng tới các địa phương  hác)  Khi người sử dụng c  vai tr  tiếp nh n và 

thụ lý hồ sơ xin phép xây dựng, máy tính sẽ xuất hiện trong đ  th  hiện đ y 

đủ nh ng thư mục: Hồ sơ tiếp nh n,  ổ sung hồ sơ, tr nh  ý, t m  iếm,… ho c 

thông tin li n quan về m  hồ sơ, ngày giao-nh n hồ sơ, chủ đ u tư, vị trí và 

diện tích thửa đất, diện tích xây dựng, vị trí thiết  ế…  ết hợp với  ản đồ s , 

người thụ lý hồ sơ sẽ nhanh ch ng xác định được thửa đất, tính toán nh ng s  

liệu, giải quyết nh ng vướng mắc…và hoàn tất thủ tục cấp phép  Tất nhi n, 

các cán  ộ tiếp nh n, xử lý thông tin gửi đến c n phải cử người đến trực tiếp 

 hảo sát hiện tr ng trước  hi cấp phép  Công chức l nh đ o ph ng Quản lý đô 

thị ho c ph ng Kinh tế và H  t ng c  th  đăng nh p vào hệ th ng và theo dõi 

tiến độ công việc của nhân vi n,  i m tra xem xét nhắc nhở  hi c n thiết  

Người dân cũng  hông phải mang giấy tờ, xếp hàng đ  chờ đến lượt cấp phép 

xây dựng, thay vào đ , họ ch  c n truy c p internet, điền thông tin theo mẫu 

dấu c  sẵn tr n we site của các ph ng quản lý xây dựng, nhấn vào nút gửi và 

chờ ngày nh n giấy phép  
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Thứ sáu, tiếp tục  iện toàn  ộ máy và nâng cao tr nh độ chuy n môn 

nghiệp vụ cho công chức quản lý việc cấp phép xây dựng. Con người luôn là 

yếu t  chủ ch t trong các công việc  Quản lý tr t tự xây dựng, cấp giấy phép 

xây dựng cũng thế  Khi thay đổi được con người, tự  hắc công việc sẽ c  

nhiều chuy n  iến và hiệu quả   

Do đ , ngay t   hâu tuy n dụng cán  ộ, công chức cho công tác cấp 

phép xây dựng là một lĩnh vực  há nh y cảm, c n phải đ t mục ti u công việc 

là trung tâm  Tức là phải ưu ti n người đủ tài, đủ đức  M t  hác cũng ngày 

càng đem gắn trực tiếp lợi ích x  hội của đơn vị với chức vụ các nhân của 

người l nh đ o cũng như các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của họ nhằm 

thúc đẩy người l nh đ o tuy n dụng người giỏi đ  hoàn thành công việc  

Trong quá tr nh làm việc, một m t luôn luôn t o điều  iện đ  cán  ộ, công 

chức c  điều  iện trao dồi th m    năng nghiệp vụ, đ o đức lý lu n như: Kết 

hợp với các trường đ i học mở các lớp  ồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ xử lý 

nh ng trường hợp thực tế ở địa phương, cứ đi học lớp  ồi dưỡng chính trị… 

trong thời đ i hội nh p như hiện nay, với tỷ lệ người dùng internet khá cao, 

th  nh ng ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được ứng dụng rộng r i trong 

công tác cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng, do đ  U ND t nh và các 

huyện thị n n đ c  iệt chú trọng công tác  ồi dưỡng cán  ộ, công chức trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin li n quan đến công tác chuy n môn  M t  hác, 

U ND t nh n i chung và U ND các huyện thị n i ri ng phải tăng cường 

giám sát và  i n quyết hơn n a trong công việc xử lý cán  ộ, công chức 

chuyên môn c  nh ng hành động sai trái trong công việc, thay thế nh ng cán 

 ộ nếu  hông đủ phẩm chất đ o đức  

Ngoài việc dùng người trong công việc, mu n tăng năng suất đ t hiệu 

quả cao th  người l nh đ o cũng c n phải quan tâm đến đời s ng v t chất và 

tinh th n của nh ng con người đ   M c dù trong nh ng năm g n đây, Nhà 
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nước đ  c  nhiều  iện pháp cải cách chế độ tiền lương nhưng vẫn chưa hợp 

lý  Thực tế cho thấy, với ch  tiền lương công chức cấp phép và thanh tra xây 

dựng  h  c  th  đáp ứng, lo toan cuộc s ng gia đình m nh, đ c  iệt nh ng 

năm qua tuy t  lệ l m phát đ  giảm nhưng mức độ tăng lương  hông theo  ịp 

được mức độ l m phát như hiện nay  Đ  là nguy n nhân dẫn đến việc cán  ộ 

xây dựng phải đi làm ngoài và nhiều  hi  hông t p trung được vào công việc 

chuy n môn, và đ  cũng như là một “hoàn cảnh” làm nảy sinh ti u cực trong 

công tác cấp phép và quản lý tr t tự xây dựng t i các địa phương  Do v y, c n 

phải cải cách chính sách cải cách tiền lương đ  ít nhất lương cán  ộ, công 

chức của t nh   nh Phước n i ri ng và của cả nước n i chung c  th  s ng 

được  ằng mức lương thực sự của m nh và tâp trung vào công việc chuy n 

môn mà chính quyền và nhân dân ủy thác  Song song với nâng cao đời s ng 

v t chất, U ND t nh   nh Phước cũng n n quan tâm hơn n a tới đời s ng 

t nh th n của cán  ộ, công chức, người lao động như: Khen thưởng nh ng 

đồng chí hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, tổ chức các ho t động th  dục th  

thao, tổ chức li n hoan văn nghệ,   một  hi tinh th n thoải mái, năng suất làm 

việc sẽ nâng cao  

Một  iện pháp  hác cũng nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ 

cán  ộ, công chức đ  là thường xuy n cải thiện môi trường làm việc đ  cán 

 ộ c  th  phát huy hết năng lực trí tuệ của m nh phục vụ cho công tác chuy n 

môn như trang  ị máy m c thiết  ị phù hợp với ngành nghề cấp phép xây 

dựng  Đồng thời, c n    trí hợp lý thời gian đ  đảm  ảo việc học t p của cán 

 ộ, nhân vi n  hông làm ảnh hướng đến công tác chung  

Thứ bảy, phải tăng cường công tác  i m tra giám sát việc thực hiện cấp 

phép xây dựng và quản lý tr t tự đô thị 

Kiện toàn các cơ quan chuy n môn của  ộ máy quản lý đô thị,  inh tế và 

h  t ng, thanh tra xây dựng, cán  ộ địa chính – xây dựng của t ng địa phương 
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tr n địa  àn t nh  T ng cơ quan rà soát chức năng, nhiệm vụ theo tinh th n cải 

cách hành chính, tăng cường trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm  T p trung về 

một đ u m i  Xây dựng quy chế ph i hợp gi a các các ph ng,  an, ngành 

trong công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng tr n địa  àn t nh. Phân 

công rõ ràng và thông  áo rộng r i tr n Đài truyền thanh và tr n We site của 

qu n về các cơ quan c  trách nhiệm chủ tr  giải quyết các vấn đề li n quan 

đến lĩnh vực cấp phép xây dựng đ  nhân dân  iết, thu n lợi trong li n hệ  hi 

c  nhu c u  

Tăng cường  i m tra, giám sát cán  ộ trong việc thực thi công vụ, đ c 

 iệt là trong việc tri n  hai thực hiện nhiệm vụ chuy n môn t i thực địa đ  

 ịp thời nhắc nhở, u n nắn các trường hợp xu  xoa, các trường hợp cẩu thả, 

các trường hợp vi ph m nguy n tắc chuy n môn nghiệp vụ  Xây dựng các ti u 

chuẩn đánh giá  ết quả công tác, việc  hen thưởng,  ỷ lu t phải rõ ràng  Ki n 

quyết xử lý nh ng cán  ộ  hông đủ tư cách đ o đức, thiếu trách nhiệm trong 

công việc, c  ý làm sai, c   i u hiện tham ô, tham nhũng  Tuy nhi n, cũng 

c n quan tâm đào t o, đào t o l i ho c t o điều  iện học t p cho cán  ộ c  tư 

cách t t, trung thực, c   inh nghiệm trong chuy n môn, nh y  én, c  trách 

nhiệm với công việc và c  tri n vọng phát tri n  

Thường xuy n mở các lớp tu n huấn,  ồi dưỡng nghiệp vụ, tri n  hai 

các nội dung mới trong công tác quản lý nhà nước về quản lý xây dựng đ  

công chức, người lao động c  điều  iện được nâng cao tr nh độ chuy n môn, 

 ịp thời nắm  ắt được các nội dung mới qua đ  th ng nhất trong việc tri n 

 hai thực hiện  

Một trong nh ng nội dung c n quan tâm là t p trung củng c  và  iện 

toàn  ộ ph n địa chính ở các phường  Thực tế hiện nay, một chức danh cán  ộ 

địa chính ở phường thường  ao gồm địa chính - xây dựng, th m chí là cả 

mảng môi trường  Do v y, đa ph n các cán  ộ địa chính ở các phường  i m 
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nhiệm quá nhiều công việc, đ c  iệt trong quản lý xây dựng và trong công tác 

đền  ù, giải tỏa n n việc tham mưu trong công tác quản lý nhà nước giám sát 

việc xây dựng c n nhiều h n chế  

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các ph ng,  an, đơn vị, cá nhân đ  

phân công, phân nhiệm rõ ràng, giao trách nhiệm cho người đứng đ u đơn vị 

nếu đ  xảy ra các vi ph m t i địa  àn quản lý  

- Tăng cường phân cấp và nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của các cấp 

đ i với QLNN về cấp phép xây dựng theo nguy n tắc công việc của đơn vị 

nào, cấp nào giải quyết t t hơn th  giao cho đơn vị cấp đ   Chủ tịch U ND 

huyện, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch U ND t nh nếu đ  xảy ra t nh 

tr ng vi ph m pháp lu t về tr t xây dựng, xây dựng  hông phép. 

- UBND các cấp cũng c n thiết l p một đường dây n ng đ  nh n các t  

cáo vi ph m về tr t tự xây dựng, người t  cáo sẽ được thưởng ở mức cao nhất 

và được gi   í m t thông tin người cung cấp  Người dân cũng c  th  t  cáo về 

thanh tra vi n về xử lý  hông đúng và Đội trưởng đội thanh tra c  trách nhiệm 

giải quyết ngay l p tức về nh ng t  cáo này, đ nh ch  ngay nh ng Thanh Tra 

vi n vi ph m và xử lý  ỷ lu t  Các  hoản tiền thu được trong vi ph m sẽ được 

   trí chủ yếu cho việc duy tr  đội thanh tra này cũng như thưởng cho nh ng 

người t  cáo vi ph m xây dựng  

Thứ tám, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân đối với việc xin cấp 

phép xây dựng 

Như đ  phân tích ở tr n, ý thức người dân là một trong nh ng nguy n 

nhân thiếu s t trong công tác cấp phép xây dựng và nguy n nhân chủ yếu 

trong nh ng vụ vi ph m tr n tự đô thị  V  v y, công tác tuy n truyền nhằm 

nâng cao ý thưc người dân là hết sức c n thiết, do đ  U ND t nh n i chung 

và U ND các huyện thị n i ri ng c n chủ ý tới nh ng  iện pháp nhằm nâng 

cao ý thưc về pháp lu t cho nhân dân như: Phổ  iến công  hai và  ịp thời các 



67 

 

văn  ản pháp lu t tr n các phương tiện thông tin như: Đài tuyền thanh các x , 

Phường;  ảng thông báo của các x , Phường  

Thứ chín, tổ chức phòng chuyên môn cấp phép xây dựng 

Hiện nay, ph ng Quản lý đô thị ở các thị x  và ph ng Kinh tế và H  t ng 

ở huyện tr n địa  àn t nh   nh Phước hiện nay ch  được giao t  7-8  i n chế  

Trong  hi  h i lượng công việc tương đ i nhiều  Do đ , U ND t nh   nh 

Phước c n xem xét tăng th m nhân lực  

Các cơ quan cấp tr n hỗ trợ các ph n mềm quản lý về công tác cấp phép 

xây dựng đ  thu n tiện cho việc tri n  hai  

Kết luận chương 3 

Đ  tiếp tục làm t t công tác quản lý Nhà nước trong việc cấp phép xây 

dựng của t nh   nh Phước trong thời gian tới. Trong chương 3 tác giả đ  phân 

tích và làm rõ thực tr ng của công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng  

trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện t t hơn công tác 

quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất một 

s  phương hương, giải pháp nhằm thực thực hiện t t hơn trong công tác quản 

lý việc cấp phép xây dựng trong thời gian tới  
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KẾT LUẬN 

Nh n thấy được sự c n thiết cấp  ách trong thời gian qua trong quản lý 

tr t tự xây dựng đô thị đ c  iệt cấp phép xây dựng  Qu c hội, Chính Phủ,  ộ 

Xây dựng và U ND t nh đ  xây dựng nhiều văn  ản quy ph m như: Lu t Xây 

dựng, các Nghị định của Chính Phủ, Quyết định của U ND t nh, Ch  thị s  

14/2007/CT- XD về đẩy m nh công tác cấp phép xây dựng và tăng cường 

quản lý tr t tự xây dựng đô thị…Nhằm t o cơ sở pháp lý v a thông thoáng, 

v a đơn giản đ  công tác tr n được thực thi c  hiệu quả hơn  

Và thực tế đ  chứng minh,  ằng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân 

t nh, trong thời gian qua công tác này đ  thu được nh ng  ết quả đáng  hích 

lệ  hàng lo t công tr nh vi ph m  ị xử lý, xử ph t hành chính, phá  ỏ ph n xây 

dựng sai phép,  ỷ lu t hàng lo t cán  ộ li n quan… m c dù v y, vẫn c n  há 

nhiều h n chế như thủ tục hành chính tuy đ  c  cải cách nhưng vẫn c n tương 

đ i rườm rà, đ c  iệt c  đi m chưa phù hợp với thực tế, chủ yếu mới xử lý 

m nh tay với nh ng công tr nh nhỏ lẻ ở các đi m quy ho ch, nh ng công 

tr nh “ ị lộ”, vẫn tồn tài nh ng công tr nh lấn chiếm đất công… 

Và đ   hắc phục nh ng h n chế tr n, rất c n sự c  gắng hơn n a của 

chính quyền trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tr nh độ 

chuy n môn cũng như làm trong s ch đội ngũ cán  ộ  Nhưng trước hết, 

UBND t nh c n  hẩn trưởng hoàn thành và công  hai quy ho ch chi tiết 

1/500   ản quy ho ch ra đời sẽ thu n lợi hơn rất nhiều trong công tác cấp 

phép xây dựng,  ản quy ho ch cũng là điều  iện ti n quyết trong việc áp dụng 

công nghệ thông tin trong công tác cấp phép xây dựng – một  iện pháp đơn 

giản h a thủ tục hành chính, một giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp 

phép xây dựng và quản lý tr t tự đô thị h u hiệu trong thời đ i công nghệ s  

hiện nay  Ngoài ra cũng c n tuy n truyền v n động nhằm tăng cương nh n 

thức của nhân dân đ i với công tác này  
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Với tất cả sự nỗ lực như thế, hy vọng trong nh ng năm tới vi ph m tr t 

tự xây dựng  hông c n phải là một vấn n n của địa phương   nh Phước và 

của các địa phương  hác tr n cả nước đ  chúng ta c  th  tự hào rằng người 

Việt Nam ngoài nh ng thành ph  lớn c n c  nhưng đưa phương tuy  inh tế 

c n g p nhiều  h   hăn nhưng trong công tác quản lý quy ho ch, xây dựng 

đồng  ộ,  ài  án đáng đ  các địa phương  hác tới học t p  inh nghiệm quản 

lý. 
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Phụ lục 1: 

C C Đ N VỊ HÀNH CHÍNH CỦA BÌNH PHƯỚC 

   

Ðơn vị hành 

chính cấp 

Huyện 

Thị xã Huyện 

Đồng 

Xoài  

Bình 

Long  

Phước 

Long  

Bù 

Đăng  

Bù 

Đốp  

Bù Gia 

Mập  

Chơn 

Thành  

Đồng 

Phú  

Hớn 

Quản  

L c 

Ninh  

Phú 

Riềng 

Diện tích 

(km²) 
168,47 126,28 118,83 1.503 377,5 1.061,16 389,49 935,4 663,79 853,95 674,97 

Dân số 

(người) 
88.38 57.59 50.019 131.296 45.253 72.907 62.562 86.896 95.681 115.268 92.016 

Mật đ  dân 

số 

(người/ m²) 

472 456 421 87 120 68,7 161 93 144 135 136,3 

Số đơn vị 

hành chính 

5 

phường 

và 3 xã 

4 

phường 

và 2 xã 

5 

phường 

và 2 xã 

1 thị 

trấn và 

15 xã 

1 thị 

trấn và 

6 xã 

8 xã 

1 thị 

trấn và 

8 xã 

1 thị 

trấn và 

10 xã 

13 xã 

1 thị 

trấn và 

15 xã 

10 xã 
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Phụ lục 2: 

 

MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN CẤP PHÉP 

XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

1. Cấp giấy phép xây d ng nhà ở riêng lẻ ở đ  thị và nhà ở riêng lẻ 

tiếp giáp hành lang các trục giao th ng Quốc l   đường tỉnh ho c theo 

quy định của UBND cấp huyện thu c địa giới hành chính của huyện  thị 

xã. Mã số hồ sơ : T-BPC-257325-TT   

 a) Trình t  th c hiện:  

-  ước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp t i Ph ng Kinh tế và H  

t ng huyện /Ph ng Quản lý đô thị thị x    ộ ph n tiếp nh n  i m tra hồ sơ, 

nếu hồ sơ hợp lệ th  ghi phiếu hẹn; trường hợp hồ sơ  hông hợp lệ th  hướng 

dẫn cá nhân, tổ chức hoàn ch nh hồ sơ, sau đ  chuy n hồ sơ đến Ph ng Kinh 

tế và H  t ng huyện /Ph ng Quản lý đô thị thị x  đ  thẩm định   

-  ước 2: Ph ng Kinh tế và H  t ng huyện /Ph ng Quản lý đô thị thị x  

thẩm định hồ sơ  Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa đảm 

 ảo về m t    thu t chuy n môn, th  cơ quan thẩm định hồ sơ phải c  văn  ản 

trả lời chính thức trong v ng 07 ngày làm việc  Thời gian hoàn ch nh hồ sơ 

 hông tính vào thời h n cấp Giấy phép xây dựng  

-  ước 3: Tổ chức, cá nhân nh n  ết quả và nộp lệ phí theo quy định t i 

nơi nộp hồ sơ  

 ) Cách thức th c hiện: Nộp trực tiếp t i:  ộ ph n tiếp nh n hồ sơ và 

trả  ết quả của Ph ng Quản lý đô thị thị x / Ph ng Kinh tế và H  t ng huyện  

c) Thành phần  số lượng hồ sơ: 

- Thành ph n hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu (cơ quan cấp phép xây 

dựng cung cấp mẫu)  
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+  ản sao được công chứng ho c chứng thực một trong nh ng giấy tờ 

về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lu t về đất đai   

+ Hai  ộ  ản vẽ thiết  ế, mỗi  ộ gồm: 

    ản vẽ m t  ằng công tr nh tr n lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500,  èm theo sơ 

đồ vị trí công trình; 

    ản vẽ m t  ằng các t ng, các m t đứng và m t cắt chủ yếu của công 

tr nh, tỷ lệ 1/50 - 1/200;  

    ản vẽ m t  ằng m ng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và m t cắt m ng tỷ lệ 1/50, 

 èm theo sơ đồ đấu n i hệ th ng thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, 

cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

- S  lượng hồ sơ : 02  ộ  

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc,    t  ngày nh n đủ hồ sơ.  

e) Đối tượng th c hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                               

f) Cơ quan th c hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan c  thẩm quyền quyết định: U ND cấp huyện  

- Cơ quan thực hiện:Ph ng Kinh tế và H  t ng huyện/Ph ng Quản lý đô 

thị thị x    

- Cơ quan ph i hợp : Văn ph ng HĐND và U ND cấp huyện, U ND 

cấp x  và Văn ph ng ĐKQSDĐ  

g) Kết quả th c hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng                                  

h) Lệ phí : 50 000đ/trường hợp                                        

d) Tên mẫu đơn  mẫu tờ  hai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở  

e) Yêu cầu  điều  iện th c hiện thủ tục hành chính :  

- Điều  iện chung đ  được cấp giấy phép xây d ng đối với các loại 

c ng trình xây d ng và nhà ở riêng lẻ: 
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Các lo i công tr nh và nhà ở ri ng lẻ được cấp giấy phép xây dựng  hi 

đáp ứng các điều  iện sau: 

 + Phù hợp với quy ho ch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục ti u đ u tư  

 + Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa đi m xây dựng, công tr nh được 

cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về ch  giới đường đỏ, ch  

giới xây dựng; đảm  ảo an toàn công tr nh và công tr nh lân c n và các y u c u 

về: Giới h n tĩnh  hông, độ thông thuỷ,  ảo đảm các y u c u về  ảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp lu t, ph ng cháy ch a cháy (viết tắt là PCCC), h  

t ng    thu t (giao thông, điện, nước, vi n thông), hành lang  ảo vệ công tr nh 

thuỷ lợi, đ  điều, năng lượng, giao thông,  hu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn 

h a và đảm  ảo  hoảng cách đến các công tr nh d  cháy, nổ, độc h i, các công 

tr nh quan trọng li n quan đến an ninh qu c gia  

 + Hồ sơ thiết  ế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân c  đủ điều  iện 

năng lực theo quy định thực hiện; thiết  ế phải được thẩm định, ph  duyệt 

theo quy định  Đ i với nhà ở ri ng lẻ c  tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m
2
, 

dưới 3 t ng và  hông nằm trong  hu vực  ảo vệ di tích lịch sử, văn h a th  

chủ đ u tư được tự tổ chức thiết  ế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an 

toàn của công tr nh và các công tr nh lân c n  

- Điều  iện riêng đ  được cấp giấy phép xây d ng đối với các loại 

c ng trình xây d ng và nhà ở riêng lẻ 

Ngoài việc đáp ứng các điều  iện chung quy định t i Điều 5 Nghị định 

s  64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2014 của Chính phủ, công tr nh xây dựng và 

nhà ở ri ng lẻ đ  được cấp giấy phép xây dựng c n phải đáp ứng các điều 

 iện ri ng sau đây: 

+ Đ i với công tr nh và nhà ở ri ng lẻ trong đô thị: 

  Phù hợp với: Quy ho ch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy ho ch, 

 iến trúc đô thị, thiết  ế đô thị được cơ quan nhà nước c  thẩm quyền ph  duyệt. 
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  Đ i với công tr nh xây dựng ở  hu vực, tuyến ph  trong đô thị đ  ổn 

định nhưng chưa c  quy ho ch chi tiết, th  phải phù hợp với Quy chế quản lý 

quy ho ch,  iến trúc đô thị ho c thiết  ế đô thị được cơ quan nhà nước c  

thẩm quyền  an hành  

. Công trình xây dựng dân dụng cấp đ c  iệt, cấp I trong đô thị phải c  

thiết  ế t ng h m theo y u c u của đồ án quy ho ch đô thị và Quy chế quản lý 

quy ho ch,  iến trúc đô thị được cấp c  thẩm quyền ph  duyệt  

+ Đ i với công tr nh xây dựng ngoài đô thị: 

   Đ i với công tr nh xây dựng  hông theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí 

và tổng m t  ằng của dự án đ  được cơ quan nhà nước c  thẩm quyền chấp 

thu n  ằng văn  ản; 

   Đ i với công tr nh xây dựng theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và 

phương án tuyến đ  được cơ quan nhà nước c  thẩm quyền chấp thu n  ằng 

văn  ản  

l) Căn cứ pháp l  của thủ tục hành chính: 

- Lu t Xây dựng s  16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003  

- Nghị định s  64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp 

giấy phép xây dựng  

- Thông tư s  10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của  ộ Xây dựng 

hướng dẫn chi tiết một s  nội dung của Nghị định s  64/2012/NĐ-CP ngày 

04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng  

- Quyết định s  172/QĐ- XD ngày 06/02/2013 của  ộ Xây dựng về 

việc công    thủ tục hành chính mới  an hành,   i  ỏ thủ tục hành chính 

thuộc ph m vi chức năng quản lý nhà nước của  ộ Xây dựng  

- Quyết định s  42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND t nh 

Bình Phước về ban hành mức thu một s  lo i phí, lệ phí trên địa bàn t nh. 
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- Quyết định s  61/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của U ND t nh 

Bình Phước  an hành quy định cấp giấy phép xây dựng tr n địa  àn t nh   nh 

Phước. 

2. Cấp giấy phép xây d ng công trình, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn 

(có vị trí tiếp giáp với hành lang các trục giao thông Quốc l   đường tỉnh 

và đường huyện đã có quy định hành lang l  giới). Mã số hồ sơ: T-BPC-

257331-TT   

  a) Trình t  th c hiện:  

-  ước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp t i Ph ng Kinh tế và H  

t ng huyện /Ph ng Quản lý đô thị thị x    ộ ph n tiếp nh n  i m tra hồ sơ, 

nếu hồ sơ hợp lệ th  ghi phiếu hẹn; trường hợp hồ sơ  hông hợp lệ th  hướng 

dẫn cá nhân, tổ chức hoàn ch nh hồ sơ, sau đ  chuy n hồ sơ đến Ph ng Kinh 

tế và H  t ng huyện /Ph ng Quản lý đô thị thị x  đ  thẩm định   

-  ước 2: Ph ng Kinh tế và H  t ng huyện /Ph ng Quản lý đô thị thị x  

thẩm định hồ sơ  Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở ri ng 

lẻ ở nông thôn chưa đảm  ảo về m t    thu t chuy n môn, th  cơ quan thẩm 

định hồ sơ phải c  văn  ản trả lời chính thức trong v ng 07 ngày làm việc  

Thời gian hoàn ch nh hồ sơ  hông tính vào thời h n cấp Giấy phép xây dựng  

 ước 3: Tổ chức, cá nhân nh n  ết quả và nộp lệ phí theo quy định t i 

nơi nộp hồ sơ  

 ) Cách thức th c hiện: Nộp trực tiếp t i  ộ ph n tiếp nh n hồ sơ và 

trả  ết quả của Ph ng Quản lý đô thị thị x / Ph ng Kinh tế và H  t ng huyện  

c) Thành phần  số lượng hồ sơ: 

- Thành ph n hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu t i Phụ lục s  14 của 

Thông tư s  10/2012/TT- XD ngày 20/12/2012 của  ộ Xây dựng. 
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+  ản sao được công chứng ho c chứng thực một trong nh ng giấy tờ 

về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lu t về đất đai  

+ Hai  ộ  ản vẽ thiết  ế, mỗi  ộ gồm: 

  Sơ đồ m t  ằng xây dựng tỷ lệ 1/50 - 1/500, theo mẫu t i Phụ lục s  15 

của Thông tư s  10/2012/TT- XD ngày 20/12/2012 của  ộ Xây dựng. 

   ản vẽ các m t đứng chính của công tr nh, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

   ản vẽ sơ đồ đấu n i hệ th ng thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, 

cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

* Ngoài các tài liệu quy định đ i với mỗi lo i công tr nh, nhà ở ri ng lẻ 

n u t i các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của Thông tư s  10/2012/TT-BXD ngày 

20/12/2012 của  ộ Xây dựng; tuỳ thuộc địa đi m xây dựng công tr nh, quy 

mô công tr nh, tính chất công tr nh, đ i chiếu với các quy định của quy chuẩn, 

ti u chuẩn xây dựng; quy chuẩn, ti u chuẩn chuy n ngành và các quy định 

của pháp lu t li n quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng c n phải  ổ sung 

các tài liệu sau: 

   ản vẽ hệ th ng ph ng cháy ch ng cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, 

được đ ng dấu thẩm duyệt đ i với công tr nh thuộc danh mục y u c u phải 

thẩm duyệt phương án ph ng cháy ch ng cháy theo quy định của pháp lu t về 

PCCC. 

   áo cáo  ết quả thẩm định và văn  ản ph  duyệt thiết  ế    thu t ho c 

thiết  ế  ản vẽ thi công của chủ đ u tư theo quy định;  áo cáo thẩm tra thiết 

 ế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ho c tổ chức tư vấn c  đủ điều 

 iện năng lực theo quy định thực hiện,  èm theo các  ản vẽ  ết cấu chịu lực 

chính c   ý t n, đ ng dấu của tổ chức, cá nhân thiết  ế  Đ i với nhà ở ri ng lẻ 

 hông  ắt  uộc phải c   áo cáo thẩm định, ph  duyệt thiết  ế; nhưng nếu quy 

mô t  3 t ng trở l n ho c c  tổng diện tích sàn xây dựng t  250 m
2
 trở l n th  

phải do tổ chức tư vấn ho c cá nhân c  đủ điều  iện năng lực theo quy định 
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thiết  ế  Cơ quan cấp phép xây dựng ch   i m tra tính hợp lệ của các  ản vẽ 

 ết cấu chịu lực  Tổ chức, cá nhân thiết  ế và thẩm tra thiết  ế (nếu c ) phải 

chịu trách nhiệm về  ết quả thiết  ế do m nh thực hiện  

Đ i với nhà ở ri ng lẻ dưới 3 t ng ho c c  tổng diện sàn xây dựng nhỏ 

hơn 250 m
2
, hộ gia đ nh c  th  tự tổ chức thiết  ế và phải chịu trách nhiệm về 

an toàn của công tr nh và các công tr nh lân c n  

  Quyết định ph  duyệt dự án  èm theo văn  ản chấp thu n đ u tư của cơ 

quan nhà nước c  thẩm quyền, văn  ản tham gia ý  iến về thiết  ế cơ sở (nếu 

c ) của cơ quan quản lý nhà nước về công tr nh xây dựng chuy n ngành theo 

quy định   

   Văn  ản ph  duyệt  iện pháp thi công của chủ đ u tư đảm  ảo an toàn 

cho công tr nh và công tr nh lân c n, đ i với công tr nh xây chen c  t ng h m   

    ản     hai năng lực,  inh nghiệm của tổ chức thiết  ế, cá nhân là 

chủ nhiệm, chủ tr  thiết  ế theo Phụ lục s  9 của Thông tư s  10/2012/TT-

 XD ngày 20/12/2012 của  ộ Xây dựng,  èm theo  ản sao c  chứng thực 

chứng ch  hành nghề của chủ nhiệm, chủ tr  thiết  ế   

- S  lượng hồ sơ : 02  ộ  

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc,    t  ngày nh n đủ hồ sơ.  

e) Đối tượng th c hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                                

f) Cơ quan th c hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan c  thẩm quyền quyết định: U ND cấp huyện  

- Cơ quan thực hiện:Ph ng Kinh tế và H  t ng huyện/Ph ng Quản lý 

đô thị thị x    

- Cơ quan ph i hợp: Văn ph ng HĐND và U ND cấp huyện, U ND 

cấp x  và Văn ph ng ĐKQSDĐ  

g) Kết quả th c hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng                                 

h) Lệ phí : 50 000đ/trường hợp                                        
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d) Tên mẫu đơn  mẫu tờ  hai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

nhà ở  

e) Yêu cầu  điều  iện th c hiện thủ tục hành chính :  

- Điều  iện chung đ  được cấp giấy phép xây d ng đối với các loại 

c ng trình xây d ng và nhà ở riêng lẻ: 

Các lo i công tr nh và nhà ở ri ng lẻ được cấp giấy phép xây dựng  hi 

đáp ứng các điều  iện sau: 

 + Phù hợp  với quy ho ch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục ti u đ u 

tư  

 + Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa đi m xây dựng, công tr nh 

được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về ch  giới đường 

đỏ, ch  giới xây dựng; đảm  ảo an toàn công tr nh và công tr nh lân c n và các 

y u c u về: Giới h n tĩnh  hông, độ thông thuỷ,  ảo đảm các y u c u về  ảo vệ 

môi trường theo quy định của pháp lu t, ph ng cháy ch a cháy (viết tắt là 

PCCC), h  t ng    thu t (giao thông, điện, nước, vi n thông), hành lang  ảo vệ 

công tr nh thuỷ lợi, đ  điều, năng lượng, giao thông,  hu di sản văn hoá, di tích 

lịch sử - văn h a và đảm  ảo  hoảng cách đến các công tr nh d  cháy, nổ, độc 

h i, các công tr nh quan trọng li n quan đến an ninh qu c gia  

+ Hồ sơ thiết  ế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân c  đủ điều  iện 

năng lực theo quy định thực hiện; thiết  ế phải được thẩm định, ph  duyệt 

theo quy định  Đ i với nhà ở ri ng lẻ c  tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m
2
, 

dưới 3 t ng và  hông nằm trong  hu vực  ảo vệ di tích lịch sử, văn h a th  

chủ đ u tư được tự tổ chức thiết  ế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an 

toàn của công tr nh và các công tr nh lân c n  

 - Điều  iện riêng đ  được cấp giấy phép xây d ng đối với các loại 

c ng trình xây d ng và nhà ở riêng lẻ 
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Ngoài việc đáp ứng các điều  iện chung quy định t i Điều 5 Nghị định 

s  64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ, công tr nh xây dựng và 

nhà ở ri ng lẻ đ  được cấp giấy phép xây dựng c n phải đáp ứng các điều 

 iện ri ng sau đây: 

- Phù hợp với quy ho ch đi m dân cư nông thôn (quy ho ch xây dựng x  

nông thôn mới) được Ủy  an nhân dân cấp huyện ph  duyệt  

- Đ i với công tr nh ở  hu vực chưa c  quy ho ch đi m dân cư nông 

thôn được duyệt, th  phải phù hợp với quy định của Ủy  an nhân dân cấp 

huyện về quản lý tr t tự xây dựng  

l) Căn cứ pháp l  của thủ tục hành chính: 

- Lu t Xây dựng s  16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003  

- Nghị định s  64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp 

giấy phép xây dựng  

- Thông tư s  10/2012/TT- XD ngày 20/12/2012 của  ộ Xây dựng 

hướng dẫn chi tiết một s  nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP. 

- Quyết định s  172/QĐ- XD ngày 06/02/2013 của  ộ Xây dựng về 

việc công    thủ tục hành chính mới  an hành,   i  ỏ thủ tục hành chính 

thuộc ph m vi chức năng quản lý nhà nước của  ộ Xây dựng ịnh s  

64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng   

- Quyết định s  42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND t nh 

Bình Phước về ban hành mức thu một s  lo i phí, lệ phí trên địa bàn t nh. 

- Quyết định s  61/2013/QĐ-U ND ngày 24/12/2013 của U ND t nh 

B nh Phước ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng tr n địa  àn t nh   nh 

Phước.  
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3. Cấp giấy phép xây d ng tạm c ng trình  nhà ở riêng lẻ. Mã số hồ 

sơ: T-BPC-257338-TT     

a) Trình t  th c hiện:  

-  ước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp t i Ph ng Kinh tế và H  

t ng huyện /Ph ng Quản lý đô thị thị x    ộ ph n tiếp nh n  i m tra hồ sơ, 

nếu hồ sơ hợp lệ th  ghi phiếu hẹn; trường hợp hồ sơ  hông hợp lệ th  hướng 

dẫn cá nhân, tổ chức hoàn ch nh hồ sơ, sau đ  chuy n hồ sơ đến Ph ng Kinh 

tế và H  t ng huyện /Ph ng Quản lý đô thị thị x  đ  thẩm định   

-  ước 2: Ph ng Kinh tế và H  t ng huyện /Ph ng Quản lý đô thị thị x  

thẩm định hồ sơ  Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng t m chưa 

đảm  ảo về m t    thu t chuy n môn, th  cơ quan thẩm định hồ sơ phải c  

văn  ản trả lời chính thức trong v ng 07 ngày làm việc  Thời gian hoàn ch nh 

hồ sơ  hông tính vào thời h n cấp Giấy phép xây dựng  

-  ước 3: Tổ chức, cá nhân nh n  ết quả và nộp lệ phí theo quy định t i 

nơi nộp hồ sơ  

 ) Cách thức th c hiện: Nộp trực tiếp t i  ộ ph n tiếp nh n hồ sơ và 

trả  ết quả của Ph ng Quản lý đô thị thị x / Ph ng Kinh tế và H  t ng huyện  

c) Thành phần  số lượng hồ sơ: 

- Thành ph n hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng t m theo mẫu, trong đ  c  cam 

 ết phá dỡ công tr nh  hi Nhà nước thực hiện quy ho ch xây dựng. 

+  ản sao được công chứng ho c chứng thực một trong nh ng giấy tờ 

về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lu t về đất đai    

+ Hai  ộ  ản vẽ thiết  ế, mỗi  ộ gồm: 

   ản vẽ m t  ằng công tr nh tr n lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500,  èm theo sơ 

đồ vị trí công tr nh  
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   ản vẽ m t  ằng các t ng, các m t đứng và m t cắt chủ yếu của công 

tr nh, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

   ản vẽ m t  ằng m ng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và m t cắt m ng tỷ lệ 1/50, 

 èm theo sơ đồ đấu n i hệ th ng thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, 

cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

- S  lượng hồ sơ: 02  ộ  

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc,    t  ngày nh n đủ hồ sơ.  

e) Đối tượng th c hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                                

f) Cơ quan th c hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan c  thẩm quyền quyết định: U ND cấp huyện  

- Cơ quan thực hiện:Ph ng Kinh tế và H  t ng huyện/Ph ng Quản lý đô 

thị thị x    

- Cơ quan ph i hợp : Văn ph ng HĐND và U ND cấp huyện, U ND 

cấp x  và Văn ph ng ĐKQSDĐ  

g) Kết quả th c hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng t m                                 

h) Lệ phí : 50 000đ/trường hợp                                        

d) Tên mẫu đơn  mẫu tờ  hai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

t m  

e) Yêu cầu  điều  iện th c hiện thủ tục hành chính :  

- Nằm trong  hu vực đ  c  quy ho ch chi tiết xây dựng, quy ho ch đi m 

dân cư nông thôn (quy ho ch xây dựng x  nông thôn mới) được cấp c  thẩm 

quyền ph  duyệt và công    nhưng chưa c  quyết định thu hồi đất của cơ 

quan nhà nước c  thẩm quyền  

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục ti u đ u tư  

- Đảm  ảo an toàn cho công tr nh, công tr nh lân c n và các y u c u về: 

Môi trường, ph ng cháy ch a cháy, h  t ng    thu t (giao thông, điện, nước, 

vi n thông), hành lang  ảo vệ công tr nh thuỷ lợi, đ  điều, năng lượng, giao 
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thông,  hu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn h a và đảm  ảo  hoảng cách đến 

các công tr nh d  cháy, nổ, độc h i, các công tr nh quan trọng li n quan đến an 

ninh qu c gia  

- Hồ sơ thiết  ế xây dựng đáp ứng quy định t i Khoản 3 Điều 5 Nghị 

định s  64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ  

- Phù hợp với quy mô công tr nh và thời gian thực hiện quy ho ch xây 

dựng do Ủy  an nhân dân cấp t nh quy định  

- Chủ đ u tư phải c  cam  ết tự phá dỡ công tr nh  hi thời h n tồn t i 

của công tr nh ghi trong giấy phép xây dựng t m hết h n và  hông y u c u 

 ồi thường đ i với ph n công tr nh phát sinh sau  hi quy ho ch được công     

Trường hợp  hông tự phá dỡ th   ị cưỡng chế phá dỡ và chủ đ u tư phải chịu 

mọi chi phí cho việc phá dỡ công tr nh  

l) Căn cứ pháp l  của thủ tục hành chính: 

- Lu t Xây dựng s  16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003  

- Nghị định s  64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp 

giấy phép xây dựng  

- Thông tư s  10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của  ộ Xây dựng 

hướng dẫn chi tiết một s  nội dung của Nghị định s  64/2012/NĐ-CP ngày 

04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng  

- Quyết định s  172/QĐ- XD ngày 06/02/2013 của  ộ Xây dựng về 

việc công    thủ tục hành chính mới  an hành,   i  ỏ thủ tục hành chính 

thuộc ph m vi chức năng quản lý nhà nước của  ộ Xây dựng  

- Quyết định s  42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND t nh 

Bình Phước về ban hành mức thu một s  lo i phí, lệ phí trên địa bàn t nh. 

- Quyết định s  61/2013/QĐ-U ND ngày 24/12/2013 của U ND t nh 

  nh Phước  an hành quy định cấp giấy phép xây dựng tr n địa  àn t nh   nh 

Phước.
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PHỤ LỤC 3 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TỐ C O 

a/ Trình t  th c hiện: 

-  ước 1: T  cáo hành vi vi ph m pháp lu t trong việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ của Trưởng ph ng, Ph  Trưởng ph ng chuy n môn trực thuộc Sở,  an, 

ngành và cán  ộ, công chức do Thủ trưởng Sở,  an, ngành, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành ph   ổ nhiệm, quản lý trực tiếp; người t  cáo t  cáo trực 

tiếp ho c gửi đơn và các tài liệu li n quan (nếu c ) cho  ộ ph n tiếp công dân 

thuộc Sở,  an, ngành  

Thời gian: t  thứ hai đến thứ sáu hàng tu n (tr  các ngày ngh  theo quy 

định), sáng t  07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều t  13 giờ đến 17 giờ  

- Bước 2: Tiếp nhận và thụ l  tố cáo 

+ Tr nh tự tiếp nh n: 

• Nếu t  cáo thuộc thẩm quyền giải quyết th  trong thời h n 10 ngày,    t  

ngày nh n được đơn t  cáo, người c  thẩm quyền phải  i m tra, xác minh họ, 

t n, địa ch  của người t  cáo và quyết định việc thụ lý ho c  hông thụ lý giải 

quyết t  cáo, đồng thời thông  áo cho người t  cáo  iết lý do việc  hông thụ lý, 

nếu c  y u c u; trường hợp phải  i m tra, xác minh t i nhiều địa đi m th  thời 

h n  i m tra, xác minh c  th  dài hơn nhưng  hông quá 15 ngày; 

• Nếu t  cáo  hông thuộc thẩm quyền giải quyết th  trong thời h n 05 ngày 

làm việc,    t  ngày nh n được đơn t  cáo, người c  thẩm quyền phải chuy n 

đơn t  cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân c  thẩm quyền giải quyết và thông  áo 

cho người t  cáo, nếu c  y u c u  Trường hợp người t  cáo đến t  cáo trực tiếp 

th  người tiếp nh n t  cáo hướng dẫn người t  cáo đến t  cáo với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân c  thẩm quyền giải quyết  

+ Tr nh tự thụ lý: việc xác minh nội dung t  cáo được thực hiện theo quy 

định t i Điều 22 Lu t T  cáo; Mục 2 chương II của Thông tư s  06/2013/TT-
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TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tr nh 

giải quyết t  cáo; Mục 2 Chương II của Quyết định s 12/2014/QĐ-UBND ngày 

13 tháng 3 năm 2014 của Ủy  an nhân dân Thành ph   an hành quy tr nh giải 

quyết t  cáo tr n địa  àn Thành ph  Hồ Chí Minh  

- Bước 3: Kết thúc giải quyết tố cáo 

Thủ trưởng Sở,  an, ngành  an hành Kết lu n nội dung t  cáo, xử lý t  cáo, 

trong thời h n: 

+ 60 ngày đ i với vụ việc   nh thường; 90 ngày đ i với vụ việc phức t p, 

   t  ngày thụ lý. 

+ Trường hợp c n thiết, c  th  gia h n giải quyết một l n nhưng  hông quá 

30 ngày; đ i với vụ việc phức t p th   hông quá 60 ngày  

Kết lu n nội dung t  cáo phải được gửi cho cơ quan thanh tra nhà nước, cơ 

quan cấp tr n trực tiếp và cho  ị người t  cáo, việc gửi văn  ản cho người  ị t  

cáo phải đảm  ảo  hông tiết lộ thông tin về người t  cáo và  ảo vệ  í m t nhà 

nước  

Khi c  y u c u thông  áo  ết quả giải quyết t  cáo phải gửi cho người t  

cáo  Việc thông  áo  ết quả giải quyết t  cáo phải n u rõ  ết lu n nội dung t  

cáo, việc xử lý người  ị t  cáo, tr  nh ng nội dung thuộc  í m t nhà nước  

Kết lu n nội dung t  cáo và quyết định xử lý hành vi vi ph m  ị t  cáo phải 

được công  hai theo quy định Điều 30 Lu t T  cáo, Điều 11 Nghị định 

s  76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một s  điều của Lu t T  cáo và Điều 25 Thông tư s  06/2013/TT-

TTCP. 

 / Cách thức thực hiện: trực tiếp ho c qua đường  ưu điện 

c/ Thành ph n, s  lượng hồ sơ: 

- Thành ph n hồ sơ: 

+ Đơn c  các nội dung theo quy định t i Khoản 2 Điều 19 Lu t T  cáo 
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2011 và đảm  ảo theo quy định t i Khoản 1 Điều 4 Thông tư s  07/2014/TT-

TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tr nh 

xử lý đơn  hiếu n i, đơn t  cáo, đơn  iến nghị, phản ánh; ho c  i n  ản ghi nội 

dung t  cáo trực tiếp (Khoản 1 Điều 7 Thông tư s  06/2013/TT-TTCP). 

+ Các thông tin, tài liệu,  ằng chứng c  li n quan  

- S  lượng hồ sơ: 01 (một)  ộ 

d/ Thời h n giải quyết: 

- Trường hợp   nh thường: 60 ngày; phức t p: 90 ngày    t  ngày thụ lý 

- Trường hợp c n thiết c  th  gia h n giải quyết một l n nhưng  hông quá 

30 ngày; đ i với vụ việc phức t p th   hông quá 60 ngày  

đ/ Đ i tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan, người c  thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng Sở,  an, ngành  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thủ trưởng Sở,  an, ngành ho c cơ 

quan, tổ chức, đơn vị do Thủ trưởng Sở,  an, ngành giao  

g/ T n mẫu đơn, mẫu tờ  hai: Không 

h/ Phí, lệ phí: Không có 

i/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết lu n nội dung t  cáo, quyết 

định xử lý hành vi vi ph m  ị t  cáo, Thông  áo  ết quả giải quyết t  cáo  

 / Y u c u, điền  iện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc t  cáo phải đảm  ảo h nh thức như sau: (Điều 19 Lu t T  cáo) 

+ Việc t  cáo được thực hiện  ằng đơn t  cáo ho c t  cáo trực tiếp  

+ Trường hợp t  cáo được thực hiện  ằng đơn th  trong đơn t  cáo phải ghi 

rõ ngày, tháng, năm t  cáo; họ, t n, địa ch  của người t  cáo; nội dung t  cáo  

Đơn t  cáo phải do người t  cáo  ý t n ho c đi m ch   Trường hợp nhiều người 

cùng t  cáo  ằng đơn th  trong đơn phải ghi rõ họ, t n, địa ch  của t ng người t  

cáo, c  ch   ý ho c đi m ch  của nh ng người t  cáo; họ, t n người đ i diện cho 
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nh ng người t  cáo đ  ph i hợp  hi c  y u c u của người giải quyết t  cáo  

+ Trường hợp người t  cáo đến t  cáo trực tiếp th  người tiếp nh n hướng 

dẫn người t  cáo viết đơn t  cáo ho c người tiếp nh n ghi l i việc t  cáo  ằng 

văn  ản và y u c u người t  cáo  ý t n ho c đi m ch  xác nh n vào văn  ản, 

trong đ  ghi rõ nội dung theo quy định t i  hoản 2 Điều 19 Lu t T  cáo  Trường 

hợp nhiều người đến t  cáo trực tiếp th  người tiếp nh n hướng dẫn người t  cáo 

cử đ i diện đ  tr nh  ày nội dung t  cáo  

- T  cáo thuộc một trong các trường hợp sau đây  hông được thụ lý giải 

quyết: (Điều 20 Lu t T  cáo) 

+ T  cáo về vụ việc đ  được người đ  giải quyết mà người t  cáo  hông 

cung cấp thông tin, t nh tiết mới; 

+ T  cáo về vụ việc mà nội dung và nh ng thông tin người t  cáo cung cấp 

 hông c  cơ sở đ xác định người vi ph m, hành vi vi ph m pháp lu t; 

+ T  cáo về vụ việc mà người c  thẩm quyền giải quyết t  cáo  hông đủ 

điều  iện đ   i m tra, xác minh hành vi vi ph m pháp lu t, người vi ph m  

l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Lu t T  cáo năm 2011 c  hiệu lực ngày 01/7/2012; 

- Nghị định s  76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết một s  điều của Lu t T  cáo c  hiệu lực ngày 20/11/2012; 

- Thông tư s  06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 09 năm 2013 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy tr nh giải quyết t  cáo c  hiệu lực ngày 15/11/2013; 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2013/TT-TTCP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1

