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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban đô thị HĐND1 thành phố đối với Báo cáo số 274/BC-UBND  

ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về kết quả rà soát tiến độ 

thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; thực hiện 

Công văn số 415/HĐND-TT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Thường trực 

HĐND thành phố phân công thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình 

tại kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố.  

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Ban đô thị tổ chức Hội nghị thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố do UBND thành phố trình. 

Qua nghiên cứu báo cáo, theo dõi hoạt động thuộc lĩnh vực đô thị và hoạt 

động của các ngành; căn cứ ý kiến thảo luận của các đại biểu, thành viên Ban 

đô thị tại cuộc họp thẩm tra, Ban đô thị báo cáo HĐND thành phố các nội 

dung như sau:  

Ban đô thị của HĐND thành phố cơ bản thống nhất với Báo cáo số 

274/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về kết quả 

rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thành 

phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 14. Theo đó, trên địa bàn thành phố 

hiện có 75 dự án khu đô thị, khu dân cư và khu tái định cư (bao gồm 50 dự án 

đang triển khai thực hiện và 25 dự án có chủ trương đầu tư). Đồng thời, 

thống nhất với đánh giá về những ưu điểm nêu trong Báo cáo như: Chủ đầu tư 

đã thực hiện cơ bản đầy đủ các thủ tục pháp lý tại thời điểm triển khai dự án, 

việc đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư đã góp phần chỉnh trang đô thị, 

tạo chỗ ở cho người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố,...  

Tuy nhiên, các đại biểu dự Hội nghị thẩm tra có một số ý kiến đóng 

góp như: Báo cáo chưa nêu thời gian thực hiện từng dự án theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền, cũng như tiến độ, khối lượng thực hiện các hạng 

mục của từng dự án đến nay (trừ 22 dự án tại Khu đô thị Nam Cần Thơ). 

Những tồn tại, hạn chế nổi lên trong việc thực hiện các dự án này như:  

Một số dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng chủ đầu tư đã liên hệ 

với các công ty môi giới, sàn giao dịch bất động sản để phân lô, bán nền 

(thông qua các hình thức hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác, hợp đồng đặt 
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cọc giữ chỗ), việc này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi giao dịch, 

đặc biệt là thông qua một số phương tiện thông tin đại chúng, mạng viễn 

thông đã xuất hiện tràn lan tình trạng quảng cáo về bất động sản, mời gọi, 

chào bán nhà ở, đất ở mà các cơ quan chức năng của thành phố phải vào cuộc, 

kịp thời chấn chỉnh, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi này theo 

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ.  

Tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định: Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy 

mô sử dụng đất từ 10 đến 50 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn tại khu 

vực đô thị (hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến dưới 100 ha và có 

số lượng nhà ở dưới 2.500 căn tại khu vực không phải là đô thị) UBND cấp 

tỉnh trình HĐND thành phố quyết nghị trước khi chấp thuận chủ trương đầu 

tư. Tuy nhiên, UBND thành phố chưa quan tâm thực hiện thủ tục này kể từ 

khi Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực pháp luật.  

Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn rất chậm, đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các dự án chậm so với thời gian được phê 

duyệt và chủ đầu tư có cam kết nhưng vẫn chưa hoàn thành,... theo quy 

hoạch, kế hoạch đề ra; chỉ tiêu về hạ tầng xã hội chưa được chủ đầu tư xây 

dựng đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật; chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 

người dân, dẫn đến các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.  

Một số dự án được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư nhưng chủ đầu tư chưa liên hệ với UBND 

cấp huyện để ban hành quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng. Các dự 

án đã đưa vào sử dụng nhưng thiếu cơ quan chủ trì thực hiện công tác hậu 

kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết 

kế cơ sở đã phê duyệt, tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý,...   

Thành phố còn thiếu các khu tái định cư, chưa có loại hình nhà ở xã hội 

và nhà ở tái định cư thuộc sở hữu nhà nước, chỉ có 15 căn nhà ở công vụ và 

12 nhà chung cư nhưng tại nhiều nhà chung cư còn thiếu các trang thiết bị và 

chưa đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy,... 

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư 

xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố, Ban đô thị thống 

nhất với kế hoạch trong thời gian tới nêu trong Báo cáo số 274/BC-UBND. 

Ngoài ra, đề nghị UBND thành phố bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp sau:  

1. Đề nghị UBND thành phố phân công, bổ sung trách nhiệm cho Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố, UBND các quận, huyện  và các cơ 

quan chức năng trong việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư còn dở 

dang (Báo cáo số 274/BC-UBND chỉ giao trách nhiệm cho 04 sở và UBND 

quận Cái Răng là chưa đủ). Sớm ban hành quy định phân công các cơ quan 

chuyên môn, các địa phương quản lý các khu đô thị, khu dân cư  trên địa bàn 
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thành phố để theo dõi, quản lý các dự án này từ khi chấp thuận chủ trương 

đầu tư đến khi dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, kiên quyết 

không để xảy ra tình trạng tiêu cực, hình thành lợi ích nhóm trong quá trình 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.   

2. UBND thành phố khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch thành phố thời 

kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Chủ động phối hợp với UBND 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long 

trong quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Hoàn 

thiện và tổ chức triển khai thực hiện, quản lý tốt hệ thống kết nối hạ tầng 

khung (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội) của thành phố. Tổ chức thực hiện 

quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc. Sớm hoàn thành các đồ án quy 

hoạch phân khu 1/5000 của các quận và quy hoạch vùng huyện, làm cơ sở để 

xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị (bao gồm các dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở).  

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác công khai, công bố các quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch đô 

thị, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội; rà soát, điều chỉnh các đồ 

án quy hoạch đã phê duyệt đảm bảo phù hợp quy hoạch phân khu, tính đồng 

bộ, tạo sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các khu 

đô thị. Đối với các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của các dự án đầu 

tư khu đô thị, khu dân cư phải có thiết kế, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải sinh hoạt, hệ thống thu gom nước mưa để đấu nối vào hệ thống xử 

lý nước thải chung của thành phố.  

3. Khuyến khích các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia phát triển 

đô thị bền vững. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư, khuyến khích 

các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở, nhà ở xã hội; nghiên 

cứu, có cơ chế ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 

phục vụ nhu cầu tái định cư, cũng như cơ chế ràng buộc các chủ đầu tư xây 

dựng nhà ở thương mại về thời hạn giao lại quỹ đất 20% phục vụ xây dựng 

nhà ở xã hội. Thời gian tới, ưu tiên bố trí vốn quy hoạch, xây dựng các khu 

tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để giải quyết nhu cầu bố trí 

tái định cư cho người dân khi triển khai các công trình, dự án  trọng điểm phát 

triển của thành phố.  

4. Tổ chức tổng kết Chương trình phát triển đô thị thành phố giai đoạn 

2015 - 2020 mà HĐND thành phố đã ban hành tại Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014. Sơ kết Chương trình phát triển nhà ở 

thành phố theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của 

HĐND thành phố. Từ đó, đánh giá, thống kê, dự báo đúng nhu cầu nhà ở theo 

tốc độ đô thị hóa, quy mô phát triển dân số để xây dựng kế hoạch phát triển 

nhà ở thời gian tới đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.  

5. Theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam, thành phố có khoảng 

148 khu dân cư tự phát (gấp đôi số lượng khu dân cư do các cơ quan nhà 
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nước đang quản lý nêu trong Báo cáo số 274/BC-UBND). Bên cạnh việc báo 

cáo cho đại biểu HĐND thành phố nắm rõ thực trạng này, UBND thành phố 

chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo khai 

thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên đất, nhất là đất ở đô thị , đúng 

với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt . Xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, không 

để tiếp tục xảy ra tình trạng khu dân cư tự phát; báo cáo kết quả khắc phục, 

xử lý tại kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND thành phố.  

Thường xuyên rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức 

được nhà nước giao đất, cho thuê đất, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, 

đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp sử dụng đất không hiệu quả 

hoặc không đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất, gây lãng phí nguồn 

tài nguyên đất đai. Tiến hành rà soát, thống kê nguồn quỹ đất công toàn thành 

phố, từ đó có giải pháp quản lý và khai thác đúng quy định pháp luật.  

6. UBND thành phố rà soát các thủ tục, quy trình, quy định pháp luật 

có liên quan đến việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư để trình 

HĐND thành phố xem xét, quyết nghị đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở trước khi quyết định chủ trương đầu tư theo Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một điều của Luật Nhà ở. Nghiên cứu, kịp thời đề xuất 

các cơ quan Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chồng chéo 

trong quá trình triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư theo 

Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và 

các quy định pháp luật có liên quan về nhà ở.   

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban đô thị đối với Báo cáo số 

274/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về kết quả 

rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thành 

phố, kính trình HĐND thành phố xem xét, thảo luận và quyết nghị./.  
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