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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 27/04/2021 

                               Môn: QUẢN LÝ NHÀ Ở ĐÔ THỊ 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

Trường hợp phát triển nhà ở  

 Phát triển nhà ở thương mại. Phát triển nhà ở xã hội; 

 Phát triển nhà ở công vụ; 

 Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư; 

 Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. 

 

   0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Trường hợp phát triển nhà ở theo dự án 

 Phát triển nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, để bán của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản; 

 Cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư, các khu nhà ở cũ; 

 Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư; 

 Phát triển nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

Bốn khía cạnh trong lĩnh vực phát triển nhà ở không chính thức 

 Khu định cư không chính thức bao ồm nhất nhiều thể loại nhà ở với 

vật chất khác nhau  

 ở nhiều thành phố chính phủ đã tiến hành các bước để cung cấp ít 

nhất một số cơ sở hạ tầngcơ bản cho các khu định cư không vhinhs 

thức  

 Vị trí nhà ở là vô cùng quan trọng đối với người nhèo đô thị  

 Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà hàng triệu người sống 

trong các khu định cơ ở châu áđang đối mặt 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

 Tổng điểm câu 1 4,0đ 

2 

Nêu khung pháp lý về quản lý đất đai chính thức hiện nay.  

 Luật quy hoạch đô thị  

 Luật nhà ở  

 Luật kinh doanh bất động sản  

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
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 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp  

 Luật thuế chuyên quyền sử dụng đất ( luật thuế thu nhập doanh 

nghiệp 2003 và thuế thu nhập doanh nghiệp 2007)  

 Luật xây dựng 

 Luật đầu tư  

 Luật cư trú  

 Luật thuế thu nhập các nhân  

 Luật doanh nghiệp  

 Luật thương mại 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 Cơ quan nhà nước quản lý đất đai  

 Soạn thảo và hướng dẫn thực hiện chiến lược sử dụng đất; quy định 

quy hoạch, chính sách và quy định về quản lý đất, sử dụng đất và 

khảo sát/đăng ký đất đai 

 Đánh giá quy hoạch sử dụng đất do các bộ và các cơ quan Chính 

phủ hay Ủy ban Nhân dân lập trước khi trình Chính phủ xin phê 

duyệt; và báo cáo Chính phủ về công tác giao đất, cho thuê đất/giao 

đất và thu hồi đất trong phạm vi Nhà nước kiểm soát. 

 Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý cao nhất liên quan 

đất đai, chịu trách nhiệm xây dựng chính  sách đất đai và điều phối 

các cơ quan quản lý đất đai khác. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện các nhiệm vụ dưới đây thông qua các cấp của bộ 

này ở địa phương2  và qua Tổng cục Quản lý Đất đai. 

 Cũng như trong các lĩnh vực khác, Chính phủ Việt Nam đã xây 

dựng một cơ cấu khá rộng và quan liêu về quy hoạch, quản lý và 

quản trị đất đai đô thị. 

   

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

Quy hoạch giám sát quyền sử dụn đất 

 Định hướng Quy hoạch Tổng thể Phát triển Đô thị đến năm 2020, 

Bộ Xây dựng (1998) đưa ra hướng dẫn cấp quốc gia (xác định mục 

tiêu dân số cho các đô thị, ranh giới tăng trưởng của Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy các đô thị loại 2 và loại 3 để hạn 

chế nhập cư vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và phát triển 

các vùng ven đô)5 

 Luật Quy hoạch đô thị 2009 

 Các quy hoạch tổng thể ngành ở cấp tỉnh, thành phố (tầm nhìn 5 - 

10 năm) 

 Các quy hoạch tổng thể thành phố do các sở/phòng/ ban xây dựng 

thành phố lập, đưa ra các hướng dẫn về phát triển đô thị, cơ sở hạ 

tầng và môi trường sống. Các quy hoạch này có tỷ lệ từ 1/2.000 đến 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 
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1/25.000 tùy vào loại đô thị. 

 Quy hoạch chi tiết được lập bản đồ có tỷ lệ từ 1/500 đến 1/2.000 là 

cơ sở cho mọi công tác xây dựng bao gồm nhà ở, công trình công 

cộng, công viên, cơ sở hạ tầng, nhà máy… Quy  hoạch  chi tiết 

được phê duyệt là cơ sở hình thành các dự án đầu tư, lựa chọn, phê 

duyệt các địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, quyết định 

giao đất và cấp giấy phép xây dựng. 

 Chứng chỉ quy hoạch là văn bản quy định buộc nhà đầu tư phải tuân 

thủ khi chuẩn bị đầu tư hay chuẩn bị một dự án xây dựng. 

 Giấy phép xây dựng là văn bản cấp phép chủ yếu cho những công 

trình xây dựng của cá nhân 

 Ngoài ra, còn có những quy hoạch sử dụng đất khác ở cấp tỉnh, bao 

gồm các khu vực thành thị và nông thôn. Các quy hoạch này do các 

Sở Tài nguyên và Môi trường lập và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh 

xem xét, phê duyệt, sau đó sẽ được xem xét ở cấp Bộ (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) và cuối cùng được chuyển lại cho cấp địa 

phương để phê duyệt lần cuối trước khi thông qua. Sở Tài nguyên 

và Môi trường cũng lập quy hoạch sử dụng đất hằng năm (các quy 

hoạch này phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt) trong đó nêu 

chi phí khảo sát để vẽ bản đồ, xác nhận quyền sử dụng đất. 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 Tổng điểm câu 2 6,0đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


