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1.2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án ............................... 21 
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HTKT Hạ tầng kỹ thuật 

GDP Tổng thu nhập quốc doanh 

GPMB Giải phóng mặt bằng 

PTĐT Phát triển đô thị 

QLNN Quản lý nhà nước 

NSNN Ngân sách nhà nước 

TW Trung ương 
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Bảng 3.1: Khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị ......................................... 71 

2. Hộp 
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Sơ đồ 2.4: Nội dung quản lý hiệu quả giai đoạn triển khai dự án ............................. 51 

Sơ đồ 2.5: Các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý DAĐT PTĐT PPP ................ 59 

Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý dự án PPP ........................................... 75 

Sơ đồ 4.1: Mô hình tổ chức quản lý hiệu quả các dự án PPP trong PTĐT ............. 114 

Sơ đồ 4.2: Sơ đồ thiết kế khung logic quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo PPP .... 138 

3. Biểu đồ 

Biểu đồ 1.1: Dân cư và đất đô thị 6 vùng kinh tế - xã hội Việt nam đến 2017 ......... 10 

Biểu đồ 1.2: Tình hình phát triển đô thị 2015-2018 .................................................. 11 
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và điều kiện trong hợp đồng dự án PPP trong phát triển đô thị. ............................... 88 

Biểu đồ 3.9: Kết quả khảo sát về mức độ đảm bảo hợp lý, công bằng  trong xác định 

và phân bổ rủi ro đối với dự án PPP trong phát triển đô thị. ..................................... 90 

Biểu đồ 3.10: Kết quả khảo sát về mức độ đạt yêu cầu tiến độ, chất lượng,  hạn mức 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài luận án 

Đầu tư phát triển CSHT nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của dân 

số và phát triển kinh tế là xu hướng chung trên toàn cầu. Tại đa số các nền kinh tế 

trên thế giới, yêu cầu về đa dạng hóa nguồn tài chính và thúc đẩy sự tham gia của 

khu vực tư nhân trong lĩnh vực hạ tầng là một tất yếu trong giai đoạn hiện nay [2].  

Tại Việt Nam, tốc độ đô thị hóa đạt mức 38,4% vào cuối năm 2018 [23] và ước 

tính đạt 45% năm 2025 [66] là yếu tố chính dẫn đến nhu cầu cải thiện hệ thống CSHT 

đô thị ngày càng cao. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư [4], nhu cầu đầu tư bình quân giai 

đoạn năm 2011-2015 khoảng 12,6 tỷ USD, dự báo giai đoạn 2016-2020 khoảng 25 tỷ 

USD, đến năm 2030 ước khoảng 30 tỷ USD. Phát triển hệ thống CSHT toàn diện là 

một trong những trọng tâm của Việt Nam để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và 

tăng cường tính cạnh tranh của đất nước, nhất là đầu tư phát triển HTKT nhằm PTĐT 

Việt nam theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và 

nhu cầu thiết yếu cầu người dân đô thị. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà 

nước và vốn vay ODA hạn chế là thách thức khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư. 

Trong điều kiện đó, chủ trương của Việt nam là huy động tối đa nguồn lực cho 

đầu tư PTĐT thông qua chính sách xã hội hóa đầu tư với một trong những kênh chủ yếu 

là hình thức PPP. Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về huy động và quản 

lý DAĐT theo hình thức này. Thực tế, trong giai đoạn vừa qua ở Việt nam đã triển khai 

thực hiện nhiều dự án PPP, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng 

và một số dự án PPP cho lĩnh vực HTKT đô thị (như cấp nước, xử lý chất thải rắn…), 

bước đầu đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, còn nhiều dự án không có 

hiệu quả, thậm chí một số dự án thất bại, đặc biệt là các dự án HTKT trong PTĐT. Có 

nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản 

là việc quản lý, triển khai thực hiện dự án PPP chưa được nghiên cứu vận dụng phù hợp. 

Hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 

trong đó yếu tố quan trọng nhất là các vấn đề liên quan đến quản lý nhằm đảm 

bảo hiệu quả dự án. Hoạt động quản lý hiệu quả dự án phải được thực hiện cho 
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toàn bộ quá trình từ khi hình thành chuẩn bị dự án, triển khai thực hiện dự án và 

vận hành dự án. 

Quá trình quản lý dự án PPP trong PTĐT nhằm đạt được hiệu quả có liên 

quan đến nhiều chủ thể quản lý, trong đó chủ yếu là các chủ thể thuộc khu vực nhà 

nước và khu vực tư nhân. Mỗi chủ thể quản lý gắn với các mục tiêu, các nội dung 

quản lý, chịu sự tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan trong điều kiện, 

đặc điểm của dự án PPP trong PTĐT thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi 

công xây dựng, có khả năng sinh lời thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và an 

sinh xã hội. Mục tiêu tham gia dự án PPP trong PTĐT của các chủ thể mang tính 

thống nhất nhưng có mâu thuẫn về lợi ích, để dự án đạt được hiệu quả chung thì nhà 

nước là chủ thể đóng vai trò giải quyết sự hài hòa lợi ích của các bên tham gia. 

Đã có nhiều nghiên cứu cả trong và ngoài nước về PPP nói chung, PPP cho 

một số lĩnh vực HTKT cụ thể, nhưng chưa có một nghiên cứu tiếp cận theo hướng 

gắn hiệu quả dự án với nội dung quản lý của các chủ thể theo quá trình dự án, đồng 

thời gắn với đặc điểm riêng của DAĐT PTĐT theo hình thức PPP.  

Việc hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận, đánh giá đúng thực trạng, đề xuất các 

giải pháp hữu hiệu phù hợp với thực tiễn sẽ là cơ sở quan trọng giúp cho nhà nước ở 

TW và địa phương, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng, người thụ hưởng sản phẩm 

dịch vụ dự án có cách nhìn nhận và bước đi hợp lý để quản lý hiệu quả DAĐT 

PTĐT theo hình thức PPP trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: 

“Quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Hoàn thiện và làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan, vận dụng kinh nghiệm của một số nước có điều kiện 

tương đồng với Việt Nam về quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở 

Việt Nam theo hướng tiếp cận dựa trên mô hình tổng thể các hoạt động quản lý và 

mối quan hệ giữa các chủ thể quản lý theo quá trình thực hiện dự án, gắn với mục 

tiêu ứng dụng PPP, các nội dung quản lý trụ cột, các đặc điểm riêng của dự án, các yếu tố 

cốt lõi tác động đến hiệu quả của DAĐT PTĐT theo hình thức PPP. Trên cơ sở đó, 
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đánh giá sát đúng thực trạng làm cơ sở đề xuất hệ thống giải pháp hữu hiệu nhằm 

quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam đến 2025, tầm nhìn 

2030. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất xây dựng và hướng dẫn sử dụng khung logic 

về quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu các nội dung có liên quan đến quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT 

theo hình thức PPP ở Việt Nam.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về nội dung: Luận án nghiên cứu các nội dung quản lý trụ cột của 

các chủ thể quản lý theo quá trình thực hiện dự án (QLNN của các chủ thể ở TW; 

của các Bộ, Ngành và địa phương với hai chức năng QLNN và chức năng quản lý là 

một bên của hợp đồng PPP; của nhà đầu tư tư nhân, DNDA), các đặc điểm riêng 

của các dự án PPP trong PTĐT và các yếu tố cốt lõi tác động đến hiệu quả DAĐT 

PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam. 

Luận án tập trung nghiên cứu điển hình một số DAĐT PTĐT theo hình thức 

PPP thuộc lĩnh vực HTKT đô thị (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn...), là các dự 

án thiết yếu trong đầu tư PTĐT. 

Phạm vi về không gian: Luận án nghiên cứu các nội dung quản lý hiệu quả 

DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam. 

Phạm vi về thời gian: Luận án nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý DAĐT 

PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam giai đoạn 2010 đến nay. 

Đề xuất giải pháp cho giai đoạn đến 2025, tầm nhìn 2030.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích và tổng hợp, kế thừa, loại trừ, so 

sánh...để phát hiện bản chất, xu hướng phát triển của vấn đề nghiên cứu và tìm hiểu 

lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới để tìm ra khoảng trống lý 

luận và thực tiễn.  
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Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp để thu thập dữ liệu thứ cấp từ 

các báo cáo, số liệu thống kê...liên quan đến đề tài nghiên cứu để rút ra các nhận 

định về thực trạng và làm cơ sở xây dựng các câu hỏi khảo sát.   

Sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia để đánh giá sâu, đa chiều và 

đánh giá định tính các nhận định về thực trạng đã được rút ra từ kết quả phân tích 

dữ liệu thứ cấp và định hướng giải pháp. (Đối tượng, nội dung, phương pháp phỏng 

vấn chuyên gia Phụ lục số 7). 

Sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi (Các bước xây dựng câu hỏi 

khảo sát tại Phụ lục 6) nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp về thực trạng dự án PPP trong 

PTĐT Việt Nam để kiểm định lại các nhận định đã được rút ra từ phân tích dữ liệu 

thứ cấp và kết quả phỏng vấn chuyên gia làm căn cứ đánh giá sát đúng thực trạng và 

đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT Việt Nam. (Đối tượng, 

nội dung điều tra, câu hỏi khảo sát và các bước thực hiện điều tra khảo sát, kết quả 

phân tích dữ liệu tại Phụ lục số 6). 

Quy trình nghiên cứu của luận án được thực hiện như sau: (Sơ đồ 1.1) 

 

Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiên cứu 

Nguồn: tác giả xây dựng 

 

 

Nghiên 

cứu tài 

liệu 

trong 

nước 

và 

nước 

ngoài 

1. 

Phỏng 

vấn 

chuyên 

gia 

2. 

Điều 

tra, 

khảo 

sát 

bằng 

phiếu 

hỏi 

Hệ thống hóa và hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý 

hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP  

1. Phân tích thực trạng quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT 

theo hình thức PPP tại Việt Nam, giai đoạn sau 2010 

đến nay thông qua tổng hợp, phân tích các báo cáo để 

đưa ra các nhận định. 

2. Đánh giá định tính các nhận định thông qua kết quả 

phỏng vấn chuyên gia.  

3. Đánh giá định lượng các nhận định, kiểm chứng 

đánh giá định tính thông qua điều tra bằng phiếu hỏi. 

 

Đề xuất định hướng, giải pháp. Kết luận, kiến nghị 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Luận án nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện phương pháp luận về nội dung quản 

lý đối với các chủ thể có liên quan nhằm quản lý DAĐT PTĐT theo hình thức PPP 

theo quá trình quản lý dự án đạt được hiệu quả trong thực tiễn, trên cơ sở nghiên 

cứu kinh nghiệm nước ngoài vận dụng vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam.  

Luận án giúp cho các chủ thể có liên quan đến quá trình quản lý DAĐT 

PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam hiểu rõ bản chất của các nội dung quản lý và 

các yếu tố tác động đến hiệu quả dự án. 

Luận án giúp cho các chủ thể quản lý nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng 

quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam trong thời gian vừa 

qua, thấy được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế, các 

yếu tố tác động đến quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam.  

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà quản 

lý trong quá trình xây dựng chính sách, triển khai các hoạt động quản lý, thực hiện 

các bước trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, các nhà đầu tư, tổ chức tư vấn 

trong quá trình đề xuất và quản lý dự án và là tài liệu tham khảo trong giảng dạy, 

học tập tại các cơ sở đào tạo về quản lý đô thị và công trình. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

Đầu tư theo hình thức PPP là một nội dung mới đang được triển khai mạnh mẽ ở 

Việt Nam, các nghiên cứu trước đây chủ yếu tiếp cận một cách rời rạc theo từng nội dung 

liên quan đến quản lý dự án PPP, chưa có nghiên cứu tiếp cận dựa trên mô hình tổng thể các 

mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động quản lý của các chủ thể gắn với các nội dung quản lý, 

đặc thù riêng của dự án và các yếu tố trụ cột tác động đến hiệu quả của dự án. 

Điểm mới thứ nhất là luận án hoàn thiện và làm rõ cơ sở lý luận, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, vận dụng kinh nghiệm quản lý của 

các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam về quản lý DAĐT theo hình thức 

PPP trong PTĐT (nhất là lĩnh vực HTKT đô thị) của các chủ thể chủ yếu gắn với 

các nội dung trụ cột, các yếu tố tác động chủ yếu đến hiệu quả dự án trong toàn bộ 
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quá trình quản lý từ chuẩn bị, triển khai và bàn giao khai thác dự án nhằm bảo đảm 

dự án đạt được hiệu quả trong thực tiễn một cách bền vững.  

Luận án làm rõ được vai trò, nội dung quản lý và các nhân tố tác động chủ yếu đến 

hoạt động quản lý của các chủ thể trong khu vực nhà nước (ở TW và địa phương), nhà đầu 

tư tư nhân, DNDA nhằm đảm bảo dự án PPP trong PTĐT ở Việt Nam đạt hiệu quả. Bảo 

đảm không có cách hiểu chung chung về hoạt động quản lý PPP như thời gian qua. 

Điểm mới thứ hai là luận án đề xuất những vấn đề cốt lõi cần quan tâm giải 

quyết trong quá trình quản lý nhằm đảm bảo các DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở 

Việt Nam đạt hiệu quả trên cơ sở vận dụng cơ sở lý luận đã nghiên cứu hoàn thiện 

để đánh giá thực trạng thông qua phân tích dữ liệu thứ cấp, kiểm chứng bằng 

phương pháp phỏng vấn các chuyên gia hiểu sâu về hoạt động quản lý, điều tra 

khảo sát bằng bảng hỏi các tổ chức, doanh nghiệp liên quan, đối chiếu với một số 

DAĐT PTĐT theo hình thức PPP cụ thể và vận dụng kinh nghiệm quản lý của các 

nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam.   

Luận án xây dựng biểu mẫu điều tra, khảo sát với các nội dung quản lý trụ 

cột, yếu tố cốt lõi tác động đến hiệu quả dự án, tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý 

gắn với các chủ thể chủ yếu quản lý DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam. 

Điểm mới thứ ba là luận án đề xuất hệ thống giải pháp có tính khoa học, phù 

hợp thực tiễn và tính khả thi cao để có thể vận dụng, triển khai trong thực tiễn nhằm 

quản lý các DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam đảm bảo hiệu quả.  

Các giải pháp luận án đề xuất gắn với từng chủ thể quản lý chủ yếu và mối 

liên hệ giữa các chủ thể này, gắn với các nội dung chủ yếu trong từng giai đoạn và 

toàn bộ quá trình quản lý dự án, (các giải pháp được thiết kế theo hướng chỉ rõ nội 

dung của giải pháp, điều kiện để thực hiện giải pháp, cách thức thực hiện giải pháp, 

hiệu quả đạt được nếu thực hiện tốt giải pháp).  

Điểm mới thứ tư là luận án đề xuất xây dựng và hướng dẫn sử dụng khung 

logic về các nội dung chủ yếu, các yếu tố tác động, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt 

động quản lý đối với toàn bộ quá trình chuẩn bị, triển khai, bàn giao khai thác DAĐT 
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PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam, giúp cho từng chủ thể hiểu rõ các vấn đề cốt lõi 

nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý trong thực tiễn. 

7. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục các công trình khoa học 

đã công bố, tài liệu tham khảo, phụ lục thì luận án gồm 4 chương: 

- Chương 1: Tổng quan về quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức đối tác công tư ở Việt nam.                  

- Chương 2: Cơ sở khoa học về quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô 

thị theo hình thức đối tác công tư. 

- Chương 3: Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hiệu quả dự án đầu tư 

phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư ở Việt nam. 

- Chương 4: Giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị Việt 

Nam theo hình thức đối tác công tư đến 2025, tầm nhìn 2030.  
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

 

1.1. Tổng quan về tình hình thực tiễn liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài luận án 

1.1.1. Tình hình phát triển đô thị Việt Nam  

Việt Nam có tổng diện tích lãnh thổ 331,21 km2, là nước đông dân thứ ba ở 

Đông Nam Á. Theo Báo cáo tình hình PTĐT, hệ thống đô thị Việt nam có xu hướng 

tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, đến hết tháng 12/2018, mạng lưới đô thị 

Việt Nam gồm 828 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt khoảng 38,4% [27]. 

Dân số đô thị toàn quốc đạt khoảng 34,014 triệu người, mật độ dân số đô thị trung 

bình là 2.273 người/km2. Diện tích đất toàn đô thị là khoảng 46.970,3 km2 chiếm 

14,18% diện tích đất tự nhiên toàn quốc, trong đó diện tích đất tự nhiên khu vực nội 

thị là 14.865,2 km2 chiếm 4,49% diện tích đất tự nhiên toàn quốc (Bảng 1.1). Khu 

vực đô thị hàng năm đóng góp 70 - 75% GDP của cả nước, khẳng định vai trò là 

động lực phát triển kinh tế cho các vùng và cả nước [26]. 

Bảng 1.1: Tình hình phát triển đô thị 2015-2018 

Năm/Chỉ tiêu 2010 2015 2016 2017 2018 

Số lượng đô thị  787 802 813 828 

Tỷ lệ đô thị hóa 30% 35,7% 36,6% 37,5% 38,4% 

Dân số đô thị (người) 25, 37.106 32,987.106 33,31. 106 33,795.106  34,014.106 

Đất đô thị (km2)  45.446  46.913 46.970,3  47.030,8 

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tình hình phát triển đô thị, năm 2015-2018  

Mức đô thị hóa nhanh nhất vẫn thuộc vùng Đông Nam Bộ, tiếp đó là vùng 

đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Vùng có tỷ lệ 

đô thị hóa tăng chậm nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Tây 

Nguyên. Tỷ lệ đô thị hóa cũng có sự khác biệt rất rõ giữa các địa phương, một số 

tỉnh/thành có tỷ lệ đô thị hóa cao... (Bảng 1.2). 
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Bảng 1.2: Tình hình phát triển đô thị 6 vùng kinh tế xã hội 

Vùng 

Dân số 

đô thị 

(1.000  

người) 

Đất toàn  

đô thị  

(km²) 

Đất  

nội thị 

(km²) 

Mật độ  

dân số  

đô thị  

trung  

bình  

(người/ 

km²) 

Tỷ lệ 

đô thị  

hóa 

(%) 

Trung du và miền núi phía Bắc 2.538,5 3.086,1  1.915,1  1.325,5  21,2 

Đồng bằng sông Hồng 7.727,8  11.459,4 2.216,7 3.486,1  36,6 

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 6.232,8  9.891,7 4.110,5 1.516,3  31,5 

Tây Nguyên 1.650,1  10.203,5 1.875,8 879,7  29,0 

Đông Nam bộ 10.879.9  4.793,7 1.863,4 5.838,9 66,2 

Đồng bằng sông Cửu Long 4.766,2  7.535,9 2.883,7 1.652,8  27,0 

Nguồn: Báo cáo năm 2017 - Cục phát triển đô thị – Bộ Xây dựng  

Bên cạnh các vùng đô thị hóa, các đô thị động lực chủ đạo, dựa vào đặc điểm 

của điều kiện tự nhiên, các mối quan hệ và nguồn lực phát triển, các chuỗi và chùm đô 

thị của Việt Nam cũng được bố trí tương đối hợp lý tại các vùng đô thị hóa cơ bản; dọc 

hành lang biên giới, ven biển, hải đảo và trên các tuyến hành lang Đông – Tây, tạo mối 

liên kết trong mỗi vùng và trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia, gắn phát triển kinh tế - xã hội 

với bảo đảm an ninh quốc phòng.  

Vùng Thủ đô Hà Nội, vùng TP. Hồ Chí Minh về cơ bản cũng hội tụ đủ các chỉ 

số như lưu lượng giao thông, các điểm kết nối kinh tế (khoa học - công nghệ, công 

nghiệp, dịch vụ, đào tạo, y tế, du lịch và nông nghiệp) và thực sự đã trở thành các vùng 

đô thị lớn, đô thị cực lớn, cực tăng trưởng chủ đạo trong cấu trúc tổng thể mạng lưới đô 

thị quốc gia, có tác động không nhỏ trong môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế 

(Bảng 1.3).  
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Bảng 1.3: Tình hình phát triển đô thị thành phố trực thuộc Trung ương 

Vùng 

Dân số 

đô thị 

(1.000 

người) 

Đất toàn 

đô thị 

(km²) 

Đất đô 

thị 

(km²) 

Mật độ 

dân số đô 

thị trung 

bình 

(người/ 

km²) 

Tỷ lệ 

đô 

thị 

hóa 

(%) 

Hà Nội 3.443,5 3.328,9 423,0 8.141,5 47,0 

Thành phố Hồ Chí Minh 6.807,14 2.095,6 538,2 12.648,3 82,0 

Hải Phòng 890,1 1.519,2 332,8 2.674,8 44,9 

Đà Nẵng 900,0 1.283,4 241,5 3.726,6 86,0 

Cần Thơ 889,0 1.409,0 464,6 1.913,4 70,7 

Tổng 3.443,5 9.636,1 2.000,0 8.141,5 47,0 

Nguồn: Báo cáo năm 2017 - Cục phát triển đô thị – Bộ Xây dựng  

- Qua số liệu cho thấy, tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam hiện nay vẫn ở mức thấp 

nhưng tốc độ tăng trưởng cao và phạm vi phân tán (Biểu đồ 1.1). Dự báo đến năm 

2020, dân số đô thị khoảng 44 triệu người và đạt khoảng 52 triệu người vào năm 

2025 [66]. Tốc độ đô thị hóa nhanh làm tăng dân số các đô thị lớn dẫn đến việc mở 

rộng đô thị nhanh, chưa theo đúng quy hoạch, kế hoạch và phát triển không đồng 

đều giữa các vùng. 

 

Biểu đồ 1.1: Dân cư và đất đô thị 6 vùng kinh tế - xã hội Việt nam đến 2017 

Nguồn: Báo cáo 2017 - Cục phát triển đô thị – Bộ Xây dựng 
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Hệ thống đô thị Việt Nam đang phát triển nhanh về số lượng nhưng chất 

lượng đô thị còn đạt thấp (Biểu đồ 1.2), tốc độ xây dựng CSHT ở phần lớn đô thị 

đều chậm so với phát triển kinh tế xã hội, PTĐT và đô thị hóa trên phạm vi toàn 

quốc hiện chưa thể hiện rõ bản sắc địa phương và đặc điểm khí hậu vùng, miền. 

Quá trình PTĐT thời gian qua đã bộc lộ nhiều tồn tại, cụ thể: 

 
Biểu đồ 1.2: Tình hình phát triển đô thị 2015-2018 

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tình hình phát triển đô thị 2015-2018 

- Về dân cư đô thị, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn, trong đó 21 đô thị loại 

đặc biệt và loại I chiếm trên 50% dân số đô thị cả nước [26]. Chính vì mật độ dân số 

đông, nên các thành phố lớn đang phải chịu đựng sự quá tải về HTKT, do các dòng 

di cư từ các địa phương vào đô thị lớn, PTĐT thiếu bền vững. 

- Về HTKT đô thị, rất thiếu về số lượng và chất lượng không đảm bảo. Theo 

Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng [24], hiện nay vẫn còn hàng trăm triệu người 

dân đô thị chưa được tiếp cận với các dịch vụ hạ tầng thiết yếu như nước sạch (tỷ lệ 

dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 

86%, tăng 10% so với năm 2010), vệ sinh môi trường, xử lý rác thải (tỷ lệ thu gom 

và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 86%, tăng 4% so với năm 2010), xử lý 

nước thải thiếu sự đồng bộ (tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom đạt 12,5%)  

(Bảng 1.4). Tình trạng úng ngập cục bộ trong mùa mưa, ôi nhiễm môi trường còn 
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diễn ra ở nhiều đô thị là thách thức của sự phát triển nóng, thiếu ổn định, bền vững 

của các đô thị. 

Bảng 1.4: Khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị  

tính trung bình cả nước đến 2018  

Hệ thống HTKT Công suất cấp/ xử lý 
Tỷ lệ cấp/ xử lý  

so với yêu cầu 

Cấp nước sạch 8.5.106 m3/ngđ 84.5 % 

Xử lý nước thải 890.103m3/ngđ 12-13% 

Xử lý chất thải rắn 6.500 tấn/ngày 83%. 

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018 – Cục Hạ tầng Kỹ thuật – BXD 

- Về đất PTĐT, tài nguyên đất được sử dụng chưa hợp lý, bị khai thác triệt để 

để xây dựng đô thị, diện tích cây xanh và mặt nước bị thu hẹp, nhu cầu sản xuất, 

dịch vụ ngày càng tăng làm suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 

Việc mở rộng đô thị dẫn đến chiếm dụng đất nông nghiệp ảnh hưởng đến an toàn 

lương thực quốc gia.  

- Về quy hoạch đô thị, chưa xác định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng 

đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch các ngành, kiến trúc cảnh 

quan đô thị còn lộn xộn, thiếu thẩm mỹ. Chưa có nhiều đồ án, dự án cải tạo, chỉnh 

trang đô thị được thực hiện do loại hình dự án này khá phức tạp thiếu quy định luật 

pháp, các nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm. 

- Về quản lý đô thị, chưa theo kịp thực tiễn, chưa đáp ứng xu thế PTĐT. Đầu 

tư PTĐT chưa có kế hoạch, nhiều nơi làm sai, chậm muộn so với quy hoạch. Chính 

quyền chưa có giải pháp điều hòa các lợi ích nhà nước - chủ đầu tư và người dân, 

công tác khớp nối HTKT, không gian, kiến trúc đô thị chưa được thực hiện.  

- Về kinh tế, tài chính đô thị, hoạt động kém hiệu quả, công tác điều phối vốn 

đầu tư xây dựng bị dàn trải, việc huy động vốn từ các nguồn vốn vay, khối kinh tế 

tư nhân và từ cộng đồng chưa tạo động lực kích hoạt quá trình phát triển.  

Ngoài ra, hiện nay đô thị Việt Nam còn đang phải đối mặt với các vấn đề 

biến đổi khí hậu gây nên bão, lũ lụt và nước biển dâng tác động đến phát triển hệ 

thống đô thị ven biển và các vùng đồng bằng lớn, trên 40 tỉnh với khoảng 128 đô thị 
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có nguy cơ ngập cao, 20 đô thị có nguy cơ ngập nặng, hệ thống đô thị vùng núi phía 

Bắc, Tây Nguyên và miền Trung, 31 tỉnh với khoảng 139 đô thị có khả năng chịu lũ 

quét, sạt lở đất tác động đến phát triển [26]. 

1.1.2. Tình hình đầu tư phát triển đô thị Việt Nam  

Trong giai đoạn 2009-2020, với mục tiêu đầu tư nâng cấp đô thị, Thủ tướng 

Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009-

2020 [67]. Theo báo cáo Cục Phát triển đô thị [26], đến tháng 12/2017, ngoài những 

dự án đã phê duyệt, đã có 26 tỉnh/đô thị đề nghị được tham gia chương trình nâng 

cấp đô thị với tổng số vốn đề nghị là 54.759 tỷ VND (tương đương 2,46 tỷ USD). 

Cả nước có 3.978 dự án PTĐT được quy hoạch và cấp phép đầu tư, tổng mức đầu 

tư ước tính khoảng 4.470.942 tỷ đồng với tổng diện tích đất theo quy hoạch khoảng 

101.391ha [26]. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, khi vốn ODA phải chuyển 

sang vay với lãi suất cao, các dự án nâng cấp đô thị có ít khả năng sinh lời sẽ là một 

bài toán khó, đặc biệt là đầu tư cho các dự án HTKT khung.  

Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của ngân hàng phát triển Châu Á [2], từ năm 

2015 – 2025, nhu cầu đầu tư CSHT trung bình của Việt nam khoảng 16,7 tỷ đô-la 

Mỹ. Theo số liệu dự báo tại Global Infrastructure Hub, nhu cầu đầu tư CSHT Việt 

Nam năm 2007 khoảng 10 tỷ USD, đến 2025 khoảng 18 tỷ USD và đạt khoảng 20 

tỷ USD vào năm 2030 (Biểu đồ 1.3).  

 

Biểu đồ 1.3: Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng Việt nam 

Nguồn: Global Infrastructure Hub, RongViet Securities, năm 2018  
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Do đó, nguồn lực đầu tư PTĐT là thách thức đặt ra đối với Việt nam trong 

giai đoạn hiện nay. Để thu hút vốn đầu tư tư nhân, đặc biệt là lĩnh vực HTKT đô thị 

hiện nay đang rất ít nhà đầu tư cần phải quan tâm giải quyết những bất cập hiện tại 

chủ yếu sau: 

- Công tác quy hoạch: quy hoạch, kế hoạch đầu tư PTĐT chưa gắn chặt chẽ 

với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành. 

- Mô hình đầu tư phát triển đô thị chưa phù hợp: Các mô hình PTĐT hiện tại 

chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động hiệu quả các nguồn lực ngoài nhà nước và 

khó vận hành cơ chế lấy đô thị nuôi đô thị.  

- Công tác tạo nguồn vốn đầu tư PTĐT: chưa quan tâm đúng mức, chưa có 

kế hoạch mang tính tổng thể về khai thác quỹ đất nhằm tạo nguồn thu để trả nợ cho 

các dự án.  

1.1.3.  Lịch sử đầu tư đối tác công tư và tình hình thực hiện dự án đối tác 

công tư trong phát triển đô thị tại Việt Nam 

1.1.3.1. Lịch sử hình thức đầu tư đối tác công tư 

Thuật ngữ “PPP” như cách gọi phổ biến hiện nay này bắt nguồn từ Hoa Kỳ 

trong thập niên 1950 khi một số chương trình phát triển thuộc lĩnh vực giáo dục 

được khu vực công và khu vực tư đồng tài trợ. Tiếp đó, PPP được sử dụng rộng rãi 

để nói đến liên doanh giữa chính quyền thành phố và nhà đầu tư tư nhân trong việc 

cung cấp CSHT tại quốc gia này trong thập niên 1960. Kể từ thập niên 1980, thuật 

ngữ “PPP” dần phổ biến ở nhiều nước và được hiểu là sự hợp tác giữa nhà nước và 

tư nhân để cùng phát triển, xây dựng CSHT hay cung cấp các dịch vụ công cộng. 

Vương quốc Anh là quốc gia điển hình trong ứng dụng PPP để bù đắp thiếu hụt 

nguồn vốn đầu tư, khắc phục tình trạng trì trệ trong quản lý của khu vực công, tăng 

tính cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả đầu tư công và nâng cao chất lượng dịch vụ 

công vào khoảng những năm 1980. Đến năm 1992, chiến lược “Sáng kiến tài chính 

tư nhân (PFI)” của Chính phủ Vương quốc Anh đã được triển khai làm nền tảng cho 

các dự án PPP hiện đại và làm tiền đề cho nhiều mô hình đầu tư tương tự được áp 

dụng tại các nước phát triển và lan dần đến các nước đang phát triển. 
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Theo số liệu Ngân hàng thế giới [134], đến 2017 Vương quốc Anh đã thực hiện 

700 dự án PPP trong xây dựng CSHT, tương ứng vốn đầu tư gần 56 tỷ bảng Anh. Ở 

Canada, PPP được triển khai từ cuối những năm 1980, đến 2015 Canada đã thực hiện 

223 dự án PPP với tổng vốn đầu tư là 72,7 tỷ USD. Hàn Quốc có Luật khuyến khích 

đầu tư tư nhân từ năm 1994. Tại Phi-lýp-pin, Luật BOT được ban hành vào năm 1991. 

Giá trị đầu tư CSHT theo PPP trung bình năm trên toàn cầu trong thời gian gần đây 

khoảng 100.000 triệu USD (Biểu đồ 1.4). 

Đối với Việt Nam, PPP đã bắt đầu được thực hiện từ năm 1997 khi Chính 

phủ ban hành Nghị định 77/CP về quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đối 

với nhà đầu tư trong nước; song theo Nghiên cứu của Deloitte năm 2006 so sánh thị 

trường PPP của một số quốc gia trên thế giới cho thấy thị trường PPP của Việt Nam 

đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển với những đặc tính khá giản đơn. Qua nhiều 

lần bổ sung, sửa đổi để từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế, quy định về PPP 

của Việt nam đã tương đối hoàn thiện khi Nghị định 63/2018/NĐ-CP về PPP [21] 

và Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư được ban hành [18]. Mặc dù 

đã có có hệ thống khung pháp lý cho các dự án PPP, tuy nhiên chính sách PPP chưa 

thật sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. 

 

Biểu đồ 1.4: Thống kê giá trị đầu tư CSHT theo PPP trên toàn cầu 

Nguồn: World Banks 
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Đến nay, bên cạnh vốn đầu tư truyền thống, vốn đầu tư từ các khu vực ngoài 

nhà nước thông qua các hình thức PPP đã góp phần thay đổi hình ảnh của các địa 

phương, cải thiện đáng kể hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông với hàng nghìn km 

đường quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh được xây dựng, các cầu quy mô lớn như Cổ 

Chiên, Rạch Miễu, Việt Trì,…, ngành điện với sự tham gia của nhà đầu tư nước 

ngoài và trong nước đã thực hiện nhiều dự án với quy mô lớn, các lĩnh vực y tế, 

giáo dục, nông nghiệp, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn đã có sự tham gia của tư 

nhân tuy còn khiêm tốn so với giao thông và năng lượng.  

Hiện nay, nhu cầu vốn để thực hiện các dự án PPP là rất lớn, trong kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 [4], tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-

2020 theo giá hiện hành dự kiến khoảng 9.120-9.750 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 32-

34% GDP, trong đó vốn ngân sách nhà nước 2.000 nghìn tỷ đồng, vốn tín dụng đầu tư 

nhà nước 363-378 nghìn tỷ đồng, vốn doanh nghiệp nhà nước 812-869 nghìn tỷ đồng, 

vốn đầu tư trực tiếp (FDI) dự kiến khoảng 1.592-1.635 nghìn tỷ đồng, các nguồn vốn 

khác dự kiến 27,4-29,2 nghìn tỷ đồng và vốn đầu tư từ khu vực tư nhân dự kiến 4.326-

4.839 nghìn tỷ đồng (chiếm 47,4-49,6 %), trong đó các Bộ, ngành và địa phương đăng 

ký 600 dự án PPP với tổng mức đầu tư khoảng hơn 1.000 nghìn tỷ đồng. 

Có thể thấy, PPP có vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực góp phần đa 

dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển CSHT, cải thiện đáng kể hệ thống CSHT Việt 

nam trong những năm qua. Trừ lĩnh vực giao thông, năng lượng, các lĩnh vực khác 

thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư theo PPP vẫn còn rất hạn chế về số lượng nhà đầu tư 

do lợi ích kỳ vọng của nhà đầu tư từ các dự án này chưa hấp dẫn. Với nhu cầu phát 

triển CSHT ngày càng tăng, trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng 

50% tổng nhu cầu, việc huy động nguồn vốn dồi dào từ tư nhân (bao gồm cả khu 

vực nước ngoài) là rất cần thiết.  

1.1.3.2. Tình hình thực hiện dự án đối tác công tư trong phát triển đô thị tại 

Việt Nam  

Trong những năm gần đây, hình thức đầu tư PPP mang lại kết quả CSHT 

phát triển tốc độ nhanh đã thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh quốc 
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gia. Theo số liệu thống kê của Chính phủ tổng hợp 06 Bộ và 41/63 địa phương [23], 

tính đến thời điểm tháng 1/2019, tổng số dự án do Bộ, Ngành và địa phương đã ký 

kết, thực hiện khoảng 336 dự án PPP với tổng vốn đầu tư khoảng 1.609.335 tỷ 

đồng, trong đó dự án giao thông chiếm 672.345 tỷ đồng (Bảng 1.5).  

Bảng 1.5: Số lượng các dự án PPP tại Việt nam đến tháng 1 năm 2019 

TT Lĩnh vực dự án Số lượng 
Tổng mức 

đầu tư (tỷ đồng) 

1 Giao thông vận tải 220 672.345 

2 Nhà tái định cư, ký túc xá… 32 12.356 

3 Trụ sở làm việc 20 39.793 

4 Năng lượng 18 857.209 

5 Cấp nước, thoát nước, môi trường 18 21.716 

6 Y tế, văn hóa, thể thao 11 4.632 

7 Giáo dục đào tạo, chợ… 17 1.284 

 Tổng cộng 336 1.609.335 

Nguồn: Báo cáo của Chính phủ số 25/CP-CN, ngày 30/1/2019 

- Về lĩnh vực đầu tư, chủ yếu là giao thông vận tải với 220 dự án; 32 dự án 

nhà ở tái định cư, ký túc xá; 20 dự án xây dựng trụ sở làm việc; 18 dự án thuộc lĩnh 

vực năng lượng; 18 dự án thuộc lĩnh vực cấp nước, thoát nước, môi trường; 11 dự 

án thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao; 17 dự án khác thuộc lĩnh vực thương mại, 

giáo dục đào tạo [23] (Biểu đồ 1.5).  

 
Biểu đồ 1.5: Tỷ lệ số lượng dự án PPP trong các lĩnh vực tại Việt nam đến 1/2019 

Nguồn: Báo cáo của Chính phủ số 25/CP-CN ngày 30/1/2019 
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- Về loại hợp đồng dự án, các dự án chủ yếu được thực hiện theo hình thức hợp 

đồng BOT và BT, và gần đây xuất hiện thêm hình thức hợp đồng BLT và O&M tại các 

DAĐT trụ sở công, bệnh viện tại các địa phương (Biểu đồ 1.6 và Bảng 1.6).  

 

Biểu đồ 1.6: Tỷ lệ số lượng, tổng mức đầu tư các loại hợp đồng PPP 

 tại Việt nam đến tháng 1 năm 2019 

Nguồn: Báo cáo của Chính phủ số 25/CP-CN ngày 30/1/2019 

Bảng 1.6: Số lượng các loại hợp đồng dự án PPP tại Việt Nam tính đến 1/2019  

TT Hợp đồng Số lượng 
Tổng mức đầu 

tư (tỷ đồng) 

Dự án đã 

hoàn thành 

1 BOT 140 1.138.538 90 

2 BT 188 465.118 47 

3 BOO 5 2.116  

4 BTL 1 423  

5 BOT kết hợp BT 2 3.140  

Nguồn: Báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư 

Các dự án PPP trong lĩnh vực HTKT đô thị, theo số liệu thống kê của Bộ Xây 

dựng [9], tổng hợp 31/63 địa phương, tính đến tháng 12/2018, tổng số có 90 dự án 

trong giai đoạn 2009-2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 81.596,31 tỷ đồng và 165 dự án 

trong giai đoạn 2018-2020 với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 190.317 tỷ đồng (Phụ 

lục số 8). Phần lớn các dự án được thực hiện theo hợp đồng BT (chiếm 67,7% giai 
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đoạn 2009-2017 và 50% giai đoạn 2018-2020). Tình hình triển khai dự án PPP trong 

lĩnh vực HTKT đô thị ở các địa phương đạt được những kết quả khác nhau, cụ thể:  

- Tại Hà nội [73], từ 2016 đến nay, có 22 dự án lĩnh vực cấp, thoát nước, môi 

trường với tổng vốn đầu tư 53.905 tỷ đồng, được thực hiện chủ yếu theo hợp đồng BT. 

- Tại thành phố Hồ Chí Minh [74], từ sau năm 2015 đã kêu gọi đầu tư được 

17 dự án PPP trong lĩnh vực HTKT, với tổng số vốn đầu tư khoảng 33.358 tỷ đồng. 

Trong đó, hợp đồng BT chiếm tỷ trọng chủ yếu (11/17 dự án); BOO có 04 dự án; 

BOT có 02 dự án. Thành phố Hồ Chí Minh đang lập và thẩm định đề xuất dự án 

khoảng 66 dự án với tổng vốn đầu tư kêu gọi khoảng 480.394 tỷ đồng.  

- Tại Đà nẵng [75], giai đoạn 2009 đến 2017 có 15 dự án PPP trong lĩnh vực 

HTKT với tổng vốn đầu tư khoảng 2.784,832 tỷ đồng và đều được thực hiện theo 

hình thức hợp đồng BT.  

Các dự án trong lĩnh vực HTKT đô thị theo hình thức PPP điển hình trong 

thời gian qua gồm: cấp nước sinh hoạt Bình An (Tp. Hồ Chí Minh), xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt Đa Phước (Tp. Hồ Chí Minh),...theo hình thức BOT; xử lý nước thải 

Yên Sở (Tp. Hà Nội), nhà máy xử lý nước thải lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát 

(Tp.Hồ Chí Minh)... theo hình thức BT; nhà máy nước Thủ Đức, nhà máy nước 

Đồng Tâm, cấp nước Sông Đà, nhà máy xử lỷ rác theo công nghệ Seraphin Tp. 

Vinh (Nghệ An), khu phức hợp xử lý và tái chế chất thải đô thị Lemna - Hương Trà 

(Tp. Huế), nhà máy chế biến phân vi sinh Thủy Phương (Tp. Huế), xử lý, tái chế 

chất thải rắn sinh hoạt Tân Sinh Nghĩa – Tp. Hồ Chí Minh;... theo hình thức BOO. 

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng [9], các dự án PPP trong lĩnh vực HTKT đô 

thị đã thể hiện vai trò quan trọng trong PTĐT, tuy nhiên việc triển khai thực hiện 

trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ở nhiều khâu, từ quy trình, 

thủ tục, nội dung cần thiết để thực hiện quyết định đầu tư dự án đến quản lý trong 

quá trình đầu tư, vận hành, khai thác dự án. Nhiều dự án được lựa chọn, phê duyệt 

nhưng không triển khai được trên thực tế hoặc triển khai đầu tư không mang lại 

hiệu quả. Một số đặc điểm dự án PPP trong lĩnh HTKT đô thị như sau: 

- Về quy mô, tổng mức đầu tư dự án khoảng từ 30 tỷ đồng đến 1.200 tỷ đồng.  



20 

 

- Về thời gian thực hiện dự án, trung bình từ 7 đến 20 năm, một số ít dự án có 

thời gian 30 năm.  

- Về loại hợp đồng, phần lớn áp dụng loại hợp đồng BT, BOT, BOO;  

- Về nhà đầu tư, gồm doanh nghiệp tư nhân trong nước và một số ít nước ngoài.  

-  Về quy trình thực hiện dự án theo trình tự sau: 

+ Lập, thẩm định BCNCTKT, quyết định CTĐT (trừ dự án nhóm C, công bố 

dự án sau khi BCNCKT được duyệt) và công bố dự án; 

+ Lập, thẩm định và phê duyệt BCNCKT; 

+ Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; 

+ Đàm phán, thành lập DNDA (nếu có), ký kết hợp đồng dự án; 

+ Triển khai thực hiện dự án; quyết toán và chuyển giao công trình. 

Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, theo trình tự sau: 

+ Lập, thẩm định BCNCTKT, quyết định CTĐT và công bố dự án; 

+ Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; 

+ Lập BCNCKT (do nhà đầu tư trúng thầu thực hiện); 

+ Tổ chức thẩm định và phê duyệt BCNCKT; 

+ Đàm phán, thành lập DNDA (nếu có), ký kết hợp đồng dự án; 

+ Triển khai thực hiện dự án; quyết toán và chuyển giao công trình. 

1.1.4. Kết luận rút ra từ tổng quan thực tiễn 

Về tình hình thực tiễn PTĐT Việt nam cho thấy, với tốc độ đô thị hóa nhanh 

trong những năm gần đây đã làm tăng dân số các đô thị dẫn đến việc mở rộng đô thị 

nhanh, đầu tư PTĐT chưa đảm bảo quy hoạch; hệ thống công trình HTKT đô 

thị không được đầu tư kịp thời, đầy đủ; nhu cầu đầu tư PTĐT rất lớn nhưng nguồn 

vốn đầu tư rất hạn hẹp; các mô hình PTĐT hiện tại chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu 

huy động nguồn lực ngoài nhà nước.  

Về tình hình thực hiện DAĐT theo hình htức PPP trên thế giới và Việt nam 

trong thời gian gần đây cho thấy PPP đã khẳng định vai trò làm đa dạng hóa nguồn 

vốn đầu tư phát triển CSHT và đang trở thành một trong những mô hình hợp tác có 
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hiệu quả giữa nhà nước và tư nhân trong phát triển CSHT nói chung và đầu tư 

PTĐT nói riêng ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy ngoại trừ giao thông đô 

thị, các dự án PPP trong lĩnh vực HTKT đô thị như cấp nước, thoát nước, xử lý 

nước thải ... còn quá ít so với lĩnh vực khác do điểm yếu của các dự án này là khó 

thực hiện, có khả năng sinh lời thấp và còn nhiều dự án trong lĩnh vực này không 

đạt được hiệu quả hoặc hiệu quả chưa cao do chưa có cách thức quản lý khoa học, 

chưa đánh giá đúng những tồn tại và nguyên nhân các tồn tại cần khắc trong triển 

khai nhằm đảm bảo hiệu quả dự án để thu hút được nhà đầu tư tư nhân.  

Như vậy, có thể thấy PPP là xu hướng đúng đắn để tháo gỡ nút thắt về nguồn 

vốn trong đầu tư đồng bộ hệ thống công trình HTKT đô thị, đáp ứng nhu cầu PTĐT 

nhanh hiện nay, vấn đề đặt ra là cần phải nghiên cứu cơ sở khoa học và đánh giá 

đúng thực trạng những tồn tại của các dự án này nhằm quản lý, triển khai có hiệu 

quả trong thời gian tới, từ đó thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư để giải 

quyết nhu cầu huy động vốn thông qua PPP trong đầu tư PTĐT Việt nam hiện nay. 

1.2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

1.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 

Trên thế giới, có rất nhiều kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn liên 

quan đến đề tài luận án. Các kết quả nghiên cứu lý luận đã tập trung làm rõ được 

các vấn đề cơ bản về PPP nói chung, dự án theo hình thức PPP và quản lý dự án 

theo hình thức PPP. Các kết quả nghiên cứu thực tiễn tập trung chủ yếu là đánh giá 

áp dụng PPP trong đầu tư CSHT tại các nước phát triển và đang phát triển. Hệ 

thống hóa các kết quả nghiên cứu, luận án rút ra các vấn đề khoa học chủ yếu đã 

được làm rõ như sau:  

1.2.1.1. Các nghiên cứu chung về PPP  

PPP đã có lịch sử hàng trăm năm trên thế giới nhưng không có khái niệm 

thống nhất về hình thức PPP và mỗi quốc gia đều có những chiến lược riêng về 

PPP [97]. Hệ thống các kết quả nghiên cứu chung về PPP, có hai nhóm đưa ra 

khái niệm về PPP dựa trên nghiên cứu lý luận và thực tiễn.  
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- Về mặt lý luận, Young, H. K., [132], đưa ra khái niệm PPP dựa trên các 

yếu tố về trách nhiệm chính phủ, mối quan hệ giữa hai khu vực công và tư, mục 

đích hợp tác cung cấp dịch vụ công và chia sẻ rủi ro.  

- Về mặt thực tiễn, các kết quả nghiên cứu (ADB, [81]; Hong Kong 

Efficiency Unit, [98]; Infrastructure Australia, [99]) đưa ra khái niệm PPP dựa trên 

các quan điểm, mục tiêu khác nhau của mỗi quốc gia, nhưng tựu chung là sự cam 

kết thống nhất dựa trên sức mạnh của mỗi bên để cung cấp dịch vụ công có chất 

lượng tốt nhất với chi phí hiệu quả.  

Các kết quả nghiên cứu về đặc trưng PPP (ADB, [82]; ESCAP, [93]), đưa ra 

ưu điểm chung của PPP so với đầu tư truyền thống là tăng tính minh bạch trong đầu 

tư tư công, gia tăng hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự tham 

gia của cộng đồng. Động cơ của Chính phủ tham gia PPP chủ yếu là lợi ích kinh tế, 

đảm bảo CSHT cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giới hạn nguồn lực hạn hẹp 

và động cơ thúc đẩy sự tham gia của tư nhân là lợi nhuận và cơ hội đầu tư (Cristina 

C., Jonathan G., [91]; Fay M., Morrison M., [94]).  

Như vậy, các nghiên cứu chung về PPP chỉ đưa ra khái niệm và đặc trưng 

PPP gắn với đặc điểm cụ thể của từng quốc gia về đầu tư CSHT nói chung.  

1.2.1.2. Các nghiên cứu về dự án đầu tư theo hình thức PPP  

Các kết quả nghiên cứu về DAĐT theo hình thức PPP chủ yếu đưa ra các nội 

dung gồm: các yếu tố tác động đến thành công và thất bại của dự án; rủi ro dự án. 

Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến sự thành công và thất bại trong 

DAĐT theo hình thức PPP, Akintoye A., [84] đã khẳng định là không có sự khác 

biệt về nhân tố này giữa các nước phát triển và đang phát triển. Các yếu tố tác động 

chủ yếu đến thành công và thất bại trong từng DAĐT CSHT tại mỗi quốc gia cụ 

thể, bao gồm cả các yếu tố khách quan và chủ quan, liên quan đến nhà nước, nhà 

đầu tư, người dân và các chủ thể khác liên quan đến dự án PPP (Johan A.M., [100]; 

Michel B., [109]; Mohammed N.F.M., [110]; Nikolay K., [114]). (Các yếu tố được 

thống kê tại Phụ lục số 1). Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu mới nhận diện các yếu 
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tố tác động nhưng chưa đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố và chưa gắn với 

trách nhiệm quản lý tác động các yếu tố đến thành công, thất bại của dự án.  

Nghiên cứu về rủi ro và phân bổ rủi ro trong DAĐT theo hình thức PPP đã 

tập trung làm rõ các quan điểm khác nhau về rủi ro, nhận diện rủi ro và quản lý rủi 

ro. Có quan điểm cho rằng rủi ro là các yếu tố không lường trước, hậu quả tiêu cực 

khi xảy ra rủi ro và không đề cao đến yếu tố quản lý (Ke Y., Wang S., [102]; 

OECD, [116]). Tuy nhiên, quan điểm khác lại quan niệm rủi ro có hai mặt là tiêu 

cực và cơ hội và có thể đo lường mức độ rủi ro để phân bổ rủi ro phù hợp với năng 

lực quản lý của mỗi bên tham gia Li B., [107]. Với quan niệm rủi ro cũng là cơ hội, 

(Ke Y., [103]; National Treasury, [112]) đã đưa ra các rủi ro và chia thành các 

nhóm rủi ro có thể phân bổ cho nhà nước và tư nhân, và các rủi ro khó xác định 

phân bổ. Các kết nghiên cứu về rủi ro đã nhận diện khá đầy đủ các yếu rủi ro và 

phân bổ hợp lý trách nhiệm quản lý từng yếu tố rủi ro. (Các yếu tố rủi ro được 

thống kê tại Phụ lục số 2). 

1.2.1.3. Các nghiên cứu về hiệu quả dự án đầu tư và quản lý hiệu quả dự án 

đầu tư theo hình thức PPP  

Các kết quả nghiên cứu về hiệu quả DAĐT theo hình thức PPP chủ yếu đưa 

ra khái niệm về hiệu quả dự án dựa trên kết quả đạt được của dự án so với mục tiêu 

chung của dự án và mục tiêu xét theo quan điểm lợi ích của từng chủ thể đã đặt ra. 

Tiêu chuẩn hiệu quả DAĐT theo hình thức PPP được Ankintoye A., [85] đưa ra xét 

trên quan điểm của nhà nước và Josiah N., [101] xét trên quan điểm lợi ích của nhà 

đầu tư tư nhân. 

 Các kết quả nghiên cứu về quản lý DAĐT PTĐT theo hình thức PPP đưa ra 

các khía cạnh khác nhau trong hoạt động quản lý. Wong H.Y., [129] đưa ra mục 

tiêu nhà nước kỳ vọng và mục tiêu hướng tới của nhà đầu tư tư nhân. Garvin, M.J., 

[95]; Hardcastle, C., [97]; Koch L., [104], đã chỉ ra vai trò quản lý của nhà nước đối 

với các dự án PPP trong phát triển CSHT, tuy nhiên chưa gắn vai trò với chức năng 

của từng chủ thể trong nhà nước dẫn đến khó áp dụng với các nước có thể chế khác 

nhau. Ngoài ra, vai trò của nhà đầu tư, của người dân thụ hưởng sản phẩm dịch vụ 
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đóng phần quan trọng đối với dự án PPP nhưng chưa được phân tích làm rõ. Các kết 

quả nghiên cứu của Ali M.M., [86]; Charles N.A., [90]; Maluleke, K.J., [108]; 

Nikolai M., [113], đã chỉ ra các nội dung QLNN về PPP, tuy nhiên chưa làm sâu sắc 

tính đặc thù của PPP gắn với đặc điểm của từng lĩnh vực dự án. 

 Các nghiên cứu về quản lý hiệu quả DAĐT theo hình thức PPP trong phát 

triển CSHT đưa ra các mô hình, nội dung cốt lõi cần tập trung quản lý để dự án PPP 

đạt được hiệu quả trong thực tiễn. Buhari N.D., [89] đưa các yếu tố đo lường 

hiệu quả trong mô hình quản lý dự án PPP dựa trên nhận thức của các 

nhóm lợi ích và phân chia các yếu tố này cho bên có khả năng quản lý thích 

hợp để dự án đảm bảo hiệu quả. Pius F.K.A., [121], đưa ra các phương 

pháp quản lý hiệu quả dự án PPP trong phát triển CSHT thông qua kiểm 

soát lợi ích – rủi ro và các chỉ số thành công của dự án. Ranjan A., [123], 

chỉ ra các yếu tố cần quản lý trong hoạt động xây dựng công trình dự án 

nhằm mục tiêu dự án đạt được tối ưu về chất lượng – chi phí. Steven M., 

[125], đưa ra mô hình tích hợp và kiểm tra tính logic của mô hình quản lý rủi ro 

để dự án đạt được hiệu qua thông qua đánh giá VFM. Các nghiên cứu này đều 

tiếp cận theo từng vấn đề cụ thể, chưa xem xét các yếu tố tác động đến 

hiệu quả dự án gắn với quá trình thực hiện dự án, trách nhiệm quản lý của chủ thể 

và mối quan hệ của các yếu tố này trong mô hình quản lý tổng thể nhằm đảm bảo 

mục tiêu dự án PPP, đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

1.2.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước 

Ở Việt Nam, liên quan đến quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức 

PPP có các kết quả nghiên cứu ở các tài liệu, sách, báo, đề tài khoa học. Trong 
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phạm vi nỗ lực tra cứu của tác giả, có thể khái quát thành các hướng nghiên cứu 

chủ yếu gồm: đầu tư PTĐT; huy động nguồn lực tư nhân trong phát triển CSHT 

đô thị theo hình thức PPP; kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng mô hình PPP trong 

đầu tư ở Việt Nam; đầu tư và quản lý DAĐT theo hình thức PPP.  

1.2.2.1. Các nghiên cứu về đô thị và đầu tư phát triển đô thị 

Nghiên cứu về đô thị và đầu tư PTĐT (Bùi Mạnh Hùng, [35]; Nguyễn Tố 

Lăng, [40]; Phạm Trọng Mạnh, [43]; Nguyễn Hồng Tiến, [60], [61]) đã trình bày 

đầy đủ, rõ ràng về bản chất đô thị và đầu tư PTĐT, các nội dung chủ yếu, các 

nguyên tắc cơ bản trong quản lý đầu tư PTĐT. Các yếu tố về nguồn lực và huy 

động nguồn lực PTĐT cũng đã được đưa ra nhưng còn dựa trên cách tiếp cận về 

nguồn vốn đầu tư tư truyền thống. Cách tiếp cận theo hướng khai thác đô thị làm 

nguồn lực tái đầu tư PTĐT vẫn còn chưa rõ, hạn chế do đó chưa có hệ thống lý luận 

một cách hoàn thiện về huy động nguồn lực tư nhân trong quản lý đầu tư PTĐT. 

1.2.2.2. Các nghiên cứu về huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị 

Nghiên cứu về huy động nguồn lực đầu tư tư nhân trong phát triển CSHT 

theo hình thức PPP, Nguyễn Anh Đức [32], đã chỉ ra những bất cập, chồng chéo và 

những bất cập của văn bản pháp luật về PPP là rào cản thu hút nhà đầu tư tư nhân. 

Ngô Thế Vinh [79], đã khẳng định tính đúng đắn của hình thức PPP trong huy động 

nguồn lực và đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý, mô hình quản lý. 

Nhìn chung, các nghiên cứu cơ bản đã làm rõ được các vấn đề cần thiết để huy động 

nguồn lực đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, thiếu sót chung của các nghiên cứu trên là tiếp 

cận một cách rời rạc theo từng nội dung, không mang tính hệ thống và chưa có 

những nghiên cứu sâu sắc cho từng lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực đầu tư 

HTKT đô thị có mức sinh lời thấp, quá trình đầu tư gặp nhiều khó khăn. 

1.2.2.3. Các nghiên cứu ứng dụng kinh nghiệm quốc tế về PPP tại Việt nam 

Nghiên cứu về ứng dụng mô hình PPP trong DAĐT PTĐT, (Bùi Hoàng Lan, 

[39]; Hoàng Mạnh Phương, [48]) đã đưa ra đánh giá những tồn tài, hạn chế về PPP 

ở Việt Nam và khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực quản lý, hoàn thiện mô hình 
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đầu tư, khung pháp lý tăng tính khả thi dự án dự án PPP. Nghiên cứu kinh nghiệm 

quốc tế về PPP, Nguyễn Đăng Trương, [62], đề cập đến kinh nghiệm ở Anh, Úc, 

Hàn Quốc và Trung quốc đã đưa ra vai trò quản lý của nhà nước trong xây dựng 

chính sách, tổ chức bộ máy đối với PPP, môi trường kinh doanh và vai trò nhà đầu 

tư tư nhân. Ủy ban Kinh tế quốc hội [71], đã tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đầu tư 

theo hình thức PPP tại các nước và rút ra bài học rút ra cho Việt Nam. Các nghiên 

cứu có những cách tiếp cận khác nhau và đưa ra khá đầy đủ kinh nghiệm thực hiện 

một DAĐT đảm bảo mục tiêu và hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, từng lĩnh vực đầu tư, 

cần tiếp cận một cách hệ thống để có những đánh giá sâu sắc kinh nghiệm quốc tế, 

từ đó làm cơ sở nghiên cứu ứng dụng phù hợp với điều kiện Việt nam. 

1.2.2.4. Các nghiên cứu về dự án đầu tư theo hình thức PPP 

Nghiên cứu về xác định rủi ro và phân bổ rủi ro trong quản lý DAĐT phát 

triển CSHT theo hình thức PPP trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Việt Nam, 

Thân Thanh Sơn, [57], xác định, phân cấp mức độ rủi ro và phân bổ 8 nhóm yếu 

tố rủi ro trong các dự án GTĐB Việt Nam theo hình thức PPP. Các nghiên cứu 

đã đưa ra khá đầy đủ, đánh giá mức độ tác động các yếu tố rủi ro và phân bổ cho 

các bên liên quan phù hợp với thực tiễn Việt nam. Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực 

đầu tư PPP cụ thể, cần đánh giá thêm về tính cá biệt gắn với từng lĩnh vực.  

Các nghiên cứu về yếu tố thành công, thất bại trong DAĐT phát triển CSHT 

theo hình thức PPP (Đinh Kiện, [38]; Nguyễn Hồng Thái, [58]), đã đề cập đến các 

yếu tố tác động đến thành công và thất bại dự án PPP trong phát triển CSHT giao 

thông. Nguyễn Đức Cảnh [12], nghiên cứu về PPP trong lĩnh vực cấp nước sạch đô 

thị tại Việt Nam đưa ra khá đầy đủ các yếu tố tác động và sáu nhóm giải pháp kiểm 

soát tốt các yếu tố này. Các kết quả nghiên cứu này đã đưa ra được các yếu tố tác 

động mang tính cơ bản đến thành công và thất bại của dự án. Tuy nhiên, nếu nghiên 

cứu sâu hơn về chủ thể quản lý các yếu tố này và gắn với từng giai đoạn triển khai 

dự án thì kết quả nghiên cứu mang tính hoàn thiện hơn. 

1.2.2.5. Các nghiên cứu về quản lý và quản lý dự án đầu tư theo hình thức PPP 
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Các nghiên cứu về quản lý DAĐT (Mai Văn Bưu, [11]; Lê Anh Dũng, 

[30]; Từ Quang Phương, [49]) đã trình bày tổng quan, đầy đủ các nội dung cần 

quản lý của một DAĐT, DAĐT xây dựng và nguyên tắc phân tích, xác định hiệu 

quả DAĐT. Nghiên cứu tiếp cận theo chủ thể quản lý, Tạ Văn Khoái, [37], đã trình 

bày các nội dung quản lý liên quan đến QLNN theo quá trình quản lý, tuy nhiên 

chưa gắn với quá trình thực hiện của một DAĐT; Ngô Kim Thanh [59], đã trình bày 

về quản trị các yếu tố trong doanh nghiệp và đã làm rõ bản chất, hiệu quả, các nhân 

tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản 

lý của nhà quản lý doanh nghiệp.  

Nghiên cứu về quản lý DAĐT theo hình thức PPP, Nguyễn Thị Hồng Minh 

[44], đã trình bày khá đầy đủ các nội dung QLNN theo chu trình quản lý, trong đó 

đi sâu vào hoạch định chiến lược phát triển dự án giao thông, cơ cấu tổ chức bộ máy 

quản lý PPP, xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật và giám sát đánh giá đầu tư; 

Lê Anh Dũng [29], đưa ra mô hình PPP trong dự án xây dựng Việt nam. 

Các nội dung trong các giáo trình và các kết quả nghiên cứu về DAĐT đã 

đưa ra đầy đủ, rõ ràng về bản chất, nội dung của quản lý DAĐT, các hiệu quả và 

phương pháp đánh giá hiệu quả của một DAĐT, các hoạt động quản lý của từng chủ 

thể. Tuy nhiên, khác với một dự án thông thường, dự án PPP được hình thành từ hai 

đối tác nhà nước và tư nhân nên phải được quản lý dựa trên mô hình tổng thể, mang 

tính đặc thù của PPP, đặc thù lĩnh vực đầu tư, mục tiêu chung của dự án và hài hòa 

mục tiêu đầu tư của từng chủ thể thì chưa có nghiên cứu nào đề cập. 

Tóm lại:  

Hệ thống các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài đã cung cấp bức tranh 

tổng quan về đầu tư PTĐT, PPP và dự án PPP trong PTĐT, quản lý DAĐT theo 

hình thức PPP. Đồng thời, luận án đã làm rõ mức độ hoàn thiện của từng nội dung 

liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài trong các kết quả nghiên cứu, cụ thể:  

- Các kết quả nghiên cứu về đầu tư PTĐT đã trình bày đầy đủ, rõ ràng về bản 

chất đô thị và các nội dung chủ yếu trong quản lý đầu tư PTĐT. Nguồn lực và huy 

động nguồn lực PTĐT cũng đã được đưa ra nhưng còn dựa trên cách tiếp cận về 
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nguồn vốn đầu tư truyền thống, cách tiếp cận theo hướng lấy đô thị làm nguồn lực 

đầu tư PTĐT vẫn chưa rõ và chưa có những nghiên cứu sâu sắc mang tính cá biệt về 

các dự án HTKT đô thị với đặc thù riêng là dự án có mức sinh lời thấp thấp, khó 

khăn trong thi công xây dựng, tác động trực tiếp đến an sinh xã hội.  

- Các nghiên cứu về DAĐT theo hình thức PPP đã đưa ra cơ sở lý luận, các 

yếu tố rủi ro, các nhân tố tác động nói chung đến thành công và thất bại của dự án, 

đồng thời cũng khẳng định với đặc điểm riêng của từng lĩnh vực đầu tư, mục tiêu 

riêng của từng quốc gia cần phải có những nghiên cứu cụ thể. Do đó, trong điều 

kiện thực tiễn của Việt nam với mục tiêu ứng dụng PPP trong PTĐT là huy động và 

sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ tư nhân thì cần phải có nghiên cứu bổ sung 

đối với dự án PPP trong PTĐT gắn với vai trò các yếu tố cốt lõi tác động đến thành 

công và thất bại của dự án. 

- Các kết quả nghiên cứu về quản lý DAĐT và DAĐT xây dựng đã làm rõ về 

bản chất, nội dung quản lý DAĐT, hiệu quả và phương pháp đánh giá hiệu quả của 

một DAĐT, các hoạt động quản lý của từng chủ thể nhằm đảm bảo tính hiệu quả 

của dự án. Tuy nhiên, đối với DAĐT PPP là dự án được hình thành từ hai đối tác 

chủ yếu là nhà nước và nhà đầu tư tư nhân để thực hiện đầu tư nhằm đạt mục tiêu 

chung và các mục tiêu đầu tư riêng của từng chủ thể đối với dự án. Do đó, cần 

nghiên cứu bổ sung theo hướng tiếp cận dựa trên mô hình tổng thể các hoạt động 

quản lý và mối quan hệ giữa các chủ thể quản lý gắn với các nội dung quản lý trụ 

cột nhằm DAĐT PTĐT theo hình thức PPP đảm bảo hiệu quả.  

1.2.3. Kết luận rút ra từ tổng quan nghiên cứu 

Hệ thống các kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoài là nguồn tư liệu 

thứ cấp để gợi mở cách tiếp cận nghiên cứu hoàn thiện lý thuyết về quản lý hiệu quả 

dự án PPP trong PTĐT ở Việt Nam. Qua tổng hợp cho thấy, các nghiên cứu về quản 

lý dự án PPP chỉ đề cập đến những khía cạnh rời rạc, chung chung về quản lý các 

dự án PPP, chưa có những nghiên cứu chỉ ra một cách hệ thống các nội dung cốt lõi 

cần quan tâm quản lý và các hoạt động quản lý của từng chủ thể trong PPP đối với 

các nội dung đó nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đầu tư chung, mục tiêu riêng của 
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từng chủ thể và hài hòa mối quan hệ giữa các mục tiêu riêng để đảm bảo dự án đạt 

hiệu quả cao nhất. Do vậy, các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu là: 

(1) Về cơ sở khoa học: cần nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và kinh 

nghiệm quốc tế về quản lý dự án PPP trong PTĐT nhằm dự án đạt được hiệu quả 

theo hướng tiếp cận dựa trên mô hình tổng thể các hoạt động quản lý của các chủ 

thể quản lý và mối quan hệ giữa các chủ thể gắn với nội dung quản lý, mục tiêu ứng 

dụng PPP, đặc điểm riêng của dự án, vai trò các yếu tố trụ cột tác động đến hiệu quả của 

DAĐT PTĐT theo hình thức PPP. Các nội dung cần hệ thống hóa và tiếp tục nghiên 

cứu hoàn thiện là: 

- Khái niệm, nguyên tắc đầu tư PTĐT; 

- Khái niệm, vai trò, đặc trưng và phương thức thực hiện DAĐT PTĐT theo 

hình thức PPP; 

- Khái niệm, nguyên tắc quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP; 

- Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả 

DAĐT PTĐT theo hình thức PPP; 

- Các nội dung trụ cột cần tập trung quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả DAĐT 

PTĐT theo hình thức PPP; 

- Các yếu tố cốt lõi tác động đến hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP; 

- Cơ sở pháp lý quản lý DAĐT PTĐT theo hình thức PPP; 

- Kinh nghiệm quốc tế về quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT.  

 (2) Về thực tiễn: Trên cơ sở khoa học được hoàn thiện để phân tích, đánh giá 

sát đúng thực trạng, thấy được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân những tồn tại 

hạn chế làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả DAĐT PTĐT 

theo hình thức PPP ở Việt Nam đến 2025 tầm nhìn 2030. 
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CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC  

VỀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  

THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 
 

2.1. Phát triển đô thị và đầu tư phát triển đô thị 

2.1.1. Phát triển đô thị 

Đô thị được hiểu một cách chung nhất là khu vực tập trung dân cư sinh sống 

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

tâm chính trị, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội 

thành và ngoại thành của thành phố; nội thị và ngoại thị của thị xã; thị trấn [40]. Với 

cách hiểu này, đô thị có những đặc điểm cơ bản sau: 

- Đô thị là những khu vực tập trung dân cư với mật độ phù hợp với quy mô, 

tính chất đô thị, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của một vùng lãnh thổ. 

Mỗi đô thị là trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên ngành của một vùng lãnh 

thổ nào đó, thậm chí là trung tâm của một quốc gia. 

- Hệ thống công trình hạ tầng đô thị thích hợp, đồng bộ gồm có hệ thống 

công trình hạ tầng xã hội và hệ thống công trình HTKT.  

PTĐT là “sự mở mang toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, không gian cũng 

như môi trường sống đô thị” [40]. Nội dung PTĐT gồm cả phát triển vật chất và phi 

vật chất. Yếu tố thúc đẩy PTĐT là sự tập trung các cơ quan hành chính của địa 

phương, đầu mối giao thương, sản xuất công nghiệp, ... Khu vực PTĐT là “một khu 

vực được xác định để đầu tư PTĐT trong một giai đoạn nhất định” [16], bao gồm: 

khu vực PTĐT mới, khu vực PTĐT mở rộng, khu vực cải tạo, khu vực bảo tồn, khu 

vực tái thiết đô thị, khu vực có chức năng chuyên biệt. 

2.1.2. Đầu tư phát triển đô thị 

2.1.2.1. Khái niệm đầu tư phát triển đô thị 

Đầu tư PTĐT là một bộ phận cơ bản của đầu tư nhằm mang lại lợi ích quốc 

gia, cộng đồng và nhà đầu tư. Nhà nước đầu tư PTĐT nhằm thúc đẩy tăng trưởng 
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kinh tế, tăng thu nhập quốc dân, tăng việc làm và nâng cao đời sống người dân. 

Doanh nghiệp đầu tư PTĐT nhằm hướng tới lợi nhuận, nâng cao khả năng cạnh 

tranh và chất lượng nhân lực. Trên các giác độ khác nhau về đầu tư, lĩnh vực đầu tư 

có các khái niệm khác nhau.  

Theo Từ Quang Phương, Phạm Văn Hùng [49], "Đầu tư phát triển là hoạt 

động sử dụng vốn trong hiện tại, nhằm tạo ra những sản phẩm vật chất và trí tuệ 

mới, năng lực sản xuất mới và duy trì những tài sản hiện có nhằm tạo thêm việc làm 

và vì mục tiêu phát triển ".  

Gắn với đô thị, theo Bùi Mạnh Hùng, Lê Anh Dũng [35], “Đầu tư PTĐT là 

hoạt động đầu tư nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh 

dịch vụ và sinh hoạt đời sống xã hội trong đô thị. Đó là hình thức đầu tư trực tiếp 

tạo ra sản phẩm mới cho đô thị nói riêng và cho nền kinh tế nói chung”. 

Qua các khái niệm trên, trong luận án này đầu tư PTĐT được hiểu là quá 

trình sử dụng nguồn lực thực hiện hoạt động PTĐT ở hiện tại để tạo ra các sản 

phẩm vật chất, tài sản trí tuệ dưới dạng các công trình hoặc một tổ hợp công trình 

trong khu vực PTĐT vì mục tiêu PTĐT. Nguồn lực ở đây được hiểu là tiền vốn, đất 

đai, lao động, thiết bị và tài nguyên.  

- Vốn đầu tư PTĐT gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ phát triển 

chính thức và vốn khác. Ngoài ra, còn nguồn kinh phí đầu tư PTĐT được lấy tư quỹ 

đầu tư phát triển địa phương, quỹ phát triển đất, hạ tầng, nhà ở... 

- Đất cho đầu tư PTĐT được sử dụng phù hợp với quy hoạch đô thị, chương 

trình PTĐT, kế hoạch thực hiện khu vực PTĐT, kế hoạch sử dụng đất.  

2.1.2.2. Nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị 

Đầu tư PTĐT cần đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau [35]: 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quốc gia; 

tuân thủ quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, kế hoạch triển khai khu vực 

PTĐT, pháp luật liên quan. 

- Đồng bộ về HTKT, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị, gắn với 

an ninh, quốc phòng. 
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- Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm môi trường và phát 

triển bền vững. 

- Tạo môi trường sống tốt cho cư dân đô thị, lợi ích cho nhà nước, công đồng 

và nhà đầu tư. 

- Giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo tồn, tôn tạo văn hóa di tích lịch sử. 

2.2. Dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

2.2.1. Khái niệm dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

2.2.1.1. Dự án đầu tư phát triển đô thị 

Tùy theo cách tiếp cận về đối tượng đầu tư sẽ có những khái niệm về DAĐT 

khác nhau. Theo Mai Văn Bưu [11], DAĐT nói chung về mặt hình thức, nội dung 

có quan niệm như sau: 

- Về mặt hình thức, “DAĐT là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi 

tiết và hệ thống các hoạt động sẽ được thực hiện với các nguồn lực và chi phí, được 

bố trí theo theo một kế hoạch chặt chẽ nhằm đạt được những kết quả cụ thể để thực 

hiện những mục tiêu kinh tế xã hội nhất định”. 

- Về mặt nội dung, “DAĐT là tổng thể các hoạt động dự kiến với các nguồn 

lực và chi phí cần thiết, được bố trí theo một kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và 

địa điểm xác định để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định 

nhằm thực hiện những mục tiêu kinh tế xã hội nhất định”. 

Tiếp cận theo các lĩnh vực đầu tư, có các khái niệm khác nhau như sau: 

- Theo lĩnh vực xây dựng, “DAĐT là tập hợp đề xuất có liên quan đến việc sử 

dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây 

dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công công trình hoặc sản phẩm, 

dịch vụ trọng thời hạn và chi phí xác định”, [55].  

- Theo lĩnh vực đầu tư PTĐT, “DAĐT PTĐT là cụm từ nói về việc đầu tư 

xây dựng một khu đô thị, đầu tư phát triển một khu đô thị và DAĐT công trình 

trong đô thị”. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ [16], khái niệm: 

“DAĐT PTĐT là DAĐT xây dựng một công trình hoặc một tổ hợp công trình trong 

khu vực PTĐT đã được cấp có thẩm quyền quyết định và công bố. DAĐT PTĐT 
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bao gồm DAĐT xây dựng khu đô thị và DAĐT xây dựng công trình trong đô thị”.  

Từ các khái niệm trên, trong luận án này DAĐT PTĐT được hiểu là tổng thể 

các hoạt động dự kiến với các nguồn lực và chi phí cần thiết, được bố trí theo một kế 

hoạch chặt chẽ với thời gian và địa điểm xác định để xây dựng mới, mở rộng hoặc 

cải tạo một công trình hoặc một tổ hợp công trình trong khu vực PTĐT đã được cấp 

có thẩm quyền quyết định và công bố nhằm thực hiện mục tiêu đầu tư PTĐT. 

Trong phạm vi luận án, “công trình hoặc một tổ hợp công trình” ở đây được 

giới hạn là các công trình HTKT đô thị. Theo Luật Xây dựng [55], hệ thống công 

trình HTKT gồm “công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, 

chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa 

trang và công trình khác”. Trong đó, luận án tập trung nghiên cứu điển hình các dự 

án mang tính chất bức thiết trong đầu tư PTĐT, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 

người dân đô thị (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn…).  

2.2.1.2. Hình thức đầu tư đối tác tác công tư 

PPP là một công cụ chiến lược trong việc cung cấp các dịch vụ công của các nước 

phát triển trên thế giới như Anh, Úc, Canada, Mỹ, Hàn Quốc… với lịch sử hình thành 

hàng trăm năm, song không có một định nghĩa chung được sử dụng thống nhất. Tuỳ theo 

cách tiếp cận về mặt lý luận hay thực tiễn từ đó đưa ra các định nghĩa khác nhau.  

Các nghiên cứu tiếp cận về mặt lý luận dựa trên các đặc điểm chủ yếu của 

hình thức PPP đưa ra khái niệm:  

- Theo Young và cộng sự [132], “PPP là một thỏa thuận hợp tác giữa khu vực 

công và tư trong đó chia sẻ nguồn lực, rủi ro, trách nhiệm, lợi ích với nhau nhằm đạt 

được mục tiêu chung”.  

- Theo Grimsey và Lewis [96], “PPP là một thỏa thuận mà khu vực công ký 

hợp đồng dài hạn với khu vực tư nhân để đầu tư xây dựng hoặc quản lý CSHT 

công, hoặc thay mặt khu vực công cung cấp dịch vụ HTKT và xã hội cho cộng đồng 

hoặc công chúng”. 

- Theo Skelcher [128], “PPP là hình thức kết hợp chính phủ với nguồn lực 

của các tổ chức cá nhân nhằm đạt được các mục tiêu xã hội”. 
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Các nghiên cứu tiếp cận về thực tiễn dựa trên mục tiêu, phạm vi, điều kiện áp 

dụng đưa ra các khái niệm về PPP: 

- Theo OECD [116], “PPP được xem như là một hợp đồng giữa chính phủ và 

một hoặc nhiều đối tác tư nhân, trong đó các đối tác tư nhân sẽ cung cấp các dịch vụ 

đáp ứng mục tiêu cung cấp dịch vụ của nhà nước và mục tiêu lợi nhuận của các đối 

tác tư nhân; đồng thời hiệu quả của dự án phụ thuộc vào chuyển giao đầy đủ rủi ro 

cho đối tác tư nhân”. 

- Theo Ngân hàng Thế giới [134], “PPP là một quan hệ đối tác giữa khu vực 

công và khu vực tư để thực hiện một dự án hoặc một dịch vụ mà nhà nước có trách 

nhiệm cung cấp”. 

- Theo Ngân hàng phát triển Châu Á [81], “thuật ngữ “PPP” đơn giản là mô 

tả mối quan hệ đối tác giữa nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực CSHT và các dịch 

vụ khác”. 

- Ở Việt Nam, “PPP là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng 

dự án giữa CQNNCTQ và nhà đầu tư, DNDA để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh 

doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công”, [21]. Các lĩnh vực đầu 

tư được quy đinh tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP [21], trong đó 

hệ thống công trình HTKT đô thị bao gồm: công trình giao thông; thông tin liên lạc; 

cung cấp năng lượng; chiếu sáng công cộng; cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, 

chất thải rắn; nghĩa trang và công trình khác.  

Như vậy, các khái niệm trên có các điểm tương đồng về những yếu tố cơ bản 

trong khái niệm PPP là: một quan hệ đối tác giữa khu vực công và khu vực tư; khu 

vực công và tư làm việc một cách hợp tác bình đẳng, đảm bảo lợi ích hài hòa với 

nhau nhằm đạt được các mục tiêu; liên quan đến việc chia sẻ rủi ro và trách nhiệm 

giữa hai khu vực; được thực hiện thông qua dự án cung cấp công trình hạ tầng và 

dịch vụ công; lợi ích của người dân.  

Trong luận án này, PPP được hiểu là hợp tác bình đẵng giữa khu vực công 

và khu vực tư để thực hiện một DAĐT, trong đó các nguồn lực, rủi ro, trách nhiệm, 

lợi ích được chia sẻ hài hòa giữa hai bên nhằm đạt được mục tiêu chung. 
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Tổng hợp các kết quả nghiên cứu trên, trong luận án này DAĐT PTĐT theo hình 

thức PPP được hiểu là hình thức hợp tác bình đẵng giữa khu vực công và khu vực tư 

thông qua hợp đồng ràng buộc trách nhiệm, lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa hai bên để bỏ 

các nguồn lực và chi phí cần thiết nhằm tiến hành tổng thể các hoạt động dự kiến theo 

một kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian và địa điểm xác định để xây dựng mới, mở 

rộng hoặc cải tạo một công trình hoặc một tổ hợp công trình trong khu vực PTĐT đã 

được cấp có thẩm quyền quyết định và công bố nhằm thực hiện mục tiêu đầu tư PTĐT. 

2.2.2. Vai trò của đối tác công tư trong đầu tư phát triển đô thị  

Vai trò của PPP đối với đầu tư PTĐT chủ yếu gồm [85]:  

Bổ sung nguồn lực tài chính cho khu vực công, thông qua cơ chế cho phép tư 

nhân tham gia đầu tư các công trình thuộc trách nhiệm đầu tư công.  

Phân bổ và quản lý rủi ro hiệu quả hơn, thông qua cơ chế chia sẻ rủi ro giữa 

các bên trên nguyên tắc bên nào có khả năng giải quyết các rủi ro tốt hơn thì sẽ 

nhận trách nhiệm giải quyết rủi ro đó.  

Nâng cao được hiệu quả đầu tư công, thông qua huy động hiệu quả nguồn 

lực về tài chính, công nghệ, máy móc hiện đại, nhân lực và kỹ năng quản lý, tính 

sáng tạo của khu vực tư nhân và phá vỡ tính thị trường độc quyền của nhà nước 

trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ công, thông qua kết hợp những điểm mạnh của 

các bên, tính cạnh tranh minh bạch đưa đến chất lượng các dự án tốt hơn so với thực 

hiện dự án theo hình thức truyền thống. 

Nâng cao sự tham gia của cộng đồng trong giám sát đầu tư và nhận thức 

trong quá trình sử dụng dịch vụ [82]. 

2.2.3. Đặc trưng dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

DAĐT PTĐT theo hình thức PPP là một DAĐT gắn với những đặc trưng của 

PPP, đặc thù của dự án HTKT trong PTĐT và đặc điểm của dự án xây dựng. 

Gắn với đặc thù PPP: dự án được hình thành bởi sự liên kết giữa hai bên 

đối tác nhà nước và tư nhân; tính khả thi và bền vững của dự án phụ thuộc vào 

mối quan hệ hài hòa lợi ích của đối tác nhà nước, tư nhân và người sử dụng dịch 
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vụ do lợi ích của từng chủ thể trong dự án có thể phù hợp hoặc có những xung đột 

với nhau; dự án PPP có khả năng sinh lời vẫn cần cam kết lâu dài của nhà nước do 

thời gian thu hồi vốn của dự án PPP thường dài. Đối với dự án PPP có khả năng 

sinh lời thấp không đảm bảo khả năng hoàn vốn cần sự hỗ trợ của nhà nước để 

phương án tài chính được khả thi.  

Điều kiện để triển khai dự án PPP trong PTĐT thành công ngoài các yếu tố 

thông thường của một DAĐT còn phải tập trung các tiêu chí đặc thù của PPP. Theo 

Pius Francis [121], các yếu tố cần thiết của dự án PPP gồm: chia sẻ, phân bổ rủi ro 

và phương pháp xử lý những rủi ro; chất lượng kế hoạch hợp tác triển khai dự án; 

nguồn lực và kinh nghiệm chuyên môn của khu vực tư nhân; ý kiến đóng góp từ 

công chúng; minh bạch và đảm bảo cạnh tranh trong quá trình đấu thầu mua sắm; 

quy mô đầu tư dự án đủ lớn. Theo Michael Barnier [109], xác định bốn yếu tố chính 

gồm: vai trò chính phủ; năng lực của đối tác tư nhân; cơ cấu tài trợ cho dự án; phân 

bổ các yếu tố rủi ro cho các bên tham gia. Theo Young và công sự [132], các trụ cột 

đảm bảo sự thành công là: vai trò và trách nhiệm của nhà nước; phương pháp, tiêu 

chí lựa chọn đối tác tư nhân; xác định và phân bổ rủi ro; chiến lược tài chính, chính 

sách hỗ trợ của nhà nước cho PPP (Sơ đồ 2.1).  

 

Sơ đồ 2.1. Các trụ cột đảm bảo dự án PPP thành công 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Đồng thuận 

của người 

dân 

Xác định và 

phân bổ rủi 

ro trong PPP 
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Gắn với đặc thù của dự án HTKT trong PTĐT: Tính hấp dẫn đầu tư không 

cao do khả năng sinh lời thấp nên kém hấp dẫn các nhà đầu tư. Việc đánh giá tính 

khả thi dự án phức tạp, rủi ro của dự án cao do dự án thường trải dài trên diện rộng, 

tác động nhiều tới kinh tế - xã hội, môi trường đô thị. Công nghệ cho công trình dự 

án chịu ảnh hưởng của xã hội rất cao. Sản phẩm dịch vụ công trình dự án liên quan 

trực tiếp tới cộng đồng dân cư, ảnh hưởng nhiều tới an toàn, an sinh xã hội. Dự án 

mang tính “độc quyền tự nhiên”. 

Gắn với đặc điểm chung của dự án xây dựng: Dự án được tiến hành trong một 

thời hạn nhất định, trải qua các giai đoạn chuẩn bị, lập, thẩm định, tổ chức thực hiện 

và kết thúc (hoặc chuyển giao) [30]. Yêu cầu của mọi dự án phải đảm bảo chất 

lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, tiến độ, tài chính, quản lý rủi ro và yêu cầu 

khách hàng đã được thiết lập. Các hoạt động chủ yếu tập trung giai đoạn thực hiện 

dự án và diễn ra ngoài trời chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu. 

Các yếu tố cần thiết cho dự án là tài chính, đất đai, môi trường và ưu đãi và đảm 

bảo đầu tư [31]. 

2.2.4. Phương thức thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức 

đối tác công tư  

Các kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn và các nội dung thể hiện trong Nghị 

định 63/2018/NĐ-CP [21] cho thấy đầu tư theo hình thức PPP đều thông qua 

phương thức hợp đồng, trong đó xác định mối quan hệ, trách nhiệm và phân bổ lợi 

ích, rủi ro giữa hai bên nhà nước và tư nhân. Theo các tiêu chí này, hình thức hợp 

đồng PPP tập trung vào một số phương thức chủ yếu: Hợp đồng dịch vụ/quản lý; 

Hợp đồng nhượng quyền khai thác/ cho thuê; Thiết kế - xây dựng - tài trợ - vận 

hành (DBFO); Xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT); Xây dựng - chuyển giao 

- vận hành (BTO); Xây dựng- chuyển giao (BT); Xây dựng- sở hữu- kinh doanh 

(BOO); Xây dựng- chuyển giao- thuê dịch vụ (BTL); Xây dựng- thuê dịch vụ- 

chuyển giao (BLT); Kinh doanh- quản lý (OM). 
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2.3. Cơ sở lý luận quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo 

hình thức đối tác công tư 

2.3.1. Khái niệm quản lý hiệu quả nói chung 

Hiệu quả là một phạm trù được sử dụng rộng rãi được sử dụng làm chỉ tiêu 

để phân tích, đánh giá và lựa chọn các phương án hành động trong khoa học và đời 

sống hàng ngày. Thông thường, hiệu quả được hiểu là hiệu số giữa kết quả và chi 

phí, tuy nhiên trong thực tế không phải trường hợp nào và lĩnh vực nào cũng thực 

hiện phép trừ một cách đơn giản hoặc kết quả của phép trừ đó có ý nghĩa thực sự. 

Tùy theo những góc độ khác nhau, có các quan niệm về về hiệu quả khác nhau. 

Trong QLNN, “hiệu quả QLNN là kết quả quản lý, điều hành của bộ máy 

nhà nước nói chung và bộ máy hành chính nhà nước nói riêng đạt được trong sự 

tương quan với chi phí bỏ ra, các nguồn lực đầu vào, trong mối quan hệ giữa hiệu 

quả kinh tế với hiệu quả chính trị và hiệu quả xã hội” [50].  

Trong quản lý doanh nghiệp, “hiệu quả là các kết quả đạt được của hệ thống 

quản lý doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động này 

nhằm thỏa mãn mục đích và lợi ích của chủ sở hữu, của doanh nghiệp, của người 

lao động và của xã hội với chi phí hợp lý” [28]. 

Hiệu quả có thể hiểu là kết quả đạt được so với mục tiêu của từng chủ thể đã 

đặt ra cho đối tượng quản lý. 

Quản lý là một hoạt động có tính chất phổ biến trong mọi lĩnh vực có liên quan 

đến con người. Đối với lĩnh vực đầu tư, “Quản lý đầu tư là sự tác động liên tục, có tổ 

chức, có định hướng của chủ thể quản lý vào quá trình đầu tư (bao gồm công tác chuẩn 

bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư) và các yếu tố đầu tư, bằng một 

hệ thống đồng bộ các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức kỹ thuật và biện pháp khác 

nhằm đạt được kết quả và hiệu quả đầu tư cao nhất, trong điều kiện cụ thể xác định và 

trên cơ sở vận dụng sáng tạo những quy luật khách quan và quy luật đặc thù trong lĩnh 

vực đầu tư” [35]. Đối với dự án, “quản lý dự án là tổng thể những tác động có hướng 

đích của chủ thể quản lý tới quá trình hình thành, thực hiện và hoạt động của dự án 

nhằm đạt tới mục tiêu dự án trong những điều kiện và môi trường biến động” [11]. 
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Như vậy, có thể hiểu quản lý hiệu quả là các hoạt động quản lý của các chủ 

thể nhằm đạt được kết quả so với mục tiêu đề ra.  

2.3.2. Quản lý hiệu quả dự án đối tác công tư trong đầu tư phát triển đô thị  

Quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP là toàn bộ các hoạt động 

quản lý của các chủ thể có liên quan đến quá trình chuẩn bị và triển khai dự án 

nhằm đạt được hiệu quả của dự án. 

Đối với của DAĐT PTĐT theo hình thức PPP trước hết phải đạt tiêu chuẩn 

hiệu quả đầu tư chung là bảo đảm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội một cách tốt nhất với chi phí ít nhất, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh 

tế, khoa học công nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm 

bảo chính trị ổn định và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững đất nước. Hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP xét theo quan điểm 

lợi ích được xác định trên cơ sở mục đích của nhà nước và nhà đầu tư tư nhân. 

- Xét trên quan điểm của nhà nước: đảm bảo lợi ích quốc gia, cộng đồng, 

xã hội; kết hợp hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và xã hội; kết hợp giữa lợi 

ích ngắn hạn và dài hạn; đạt được lợi ích về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, 

môi trường...Lợi ích kinh tế - xã hội do dự án mang lại cho nhà nước được phân 

tích, đánh giá thông qua hệ thống các chỉ tiêu: giá trị sản phẩm hàng hóa gia 

tăng; mức đóng góp cho ngân sách nhà nước; thực thu ngoại hối; khả năng cạnh 

tranh quốc tế của sản phẩm dự án; tăng cường khả năng xuất khẩu; tạo điều kiện 

phát triển các ngành kinh tế khác; góp phần phát triển kinh tế của địa phương nơi 

thực hiện dự án; các lợi ích kinh tế đem lại và các lợi ích kinh tế khác như sự 

phù hợp của dự án với đường lối phát triển kinh tế - xã hội, mức độ đóng góp 

thay đổi cơ cấu nền kinh tế, mức độ phù hợp với lợi ích chung....Về nội dung này 

được Akintoye A., [84] cho rằng nhà nước hướng tới cao nhất hiệu quả kinh tế - 

xã hội. Nhà nước hướng tới mục tiêu có được công trình và dịch vụ hạ tầng đô thị 

cung cấp tới người dân, đảm bảo giá trị đồng tiền cho nhà nước trên cơ sở mở 

rộng nguồn lực đầu tư, tăng cường năng lực, tăng hiệu quả dự án, chuyển giao rủi 

ro hợp lý cho khu vực tư nhân và nâng cao hiệu quả tài chính- kinh tế dự án PPP 
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so với DAĐT sử dụng ngân sách nhà nước truyền thống, nâng cao chất lượng 

công trình và dịch vụ, cải thiện chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công. 

- Xét trên quan điểm của nhà đầu tư tư nhân, lợi nhuận đầu tư là mục đích 

hướng đến. Tuy nhiên, lợi ích này phải nằm trong khuôn khổ chung của quốc gia, 

thể hiện ở các văn bản pháp luật và đảm bảo môi trường, an toàn xã hội. Hiệu quả 

tài chính được đánh giá thông qua hệ thống các chỉ tiêu: lợi nhuận thuần, thu nhập 

thuần của dự án; tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư; tỷ suất sinh lời vốn tự có; số lần 

quay vòng của vốn lưu động; tỷ số lợi ích-chi phí; thời gian thu hồi vốn đầu tư; tỷ 

suất hoàn vốn nội bộ; điểm hòa vốn. Nội dung này Josiah N., [101], cho rằng khu 

vực tư nhân có vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý với mong muốn có được là lợi 

nhuận, mở rộng cơ hội đầu tư, nâng cao thương hiệu và phát triển bền vững.  

Hoạt động quản lý của các chủ thể được đánh giá trên cơ sở các kết quả thực 

hiện dự án so với các mục tiêu dự án do các chủ thể quản lý đã đặt ra và gồm các 

yếu tố cơ bản như sau: 

- Chủ thể quản lý: gồm các chủ thể thuộc khu vực nhà nước (Quốc hội, 

Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp và cơ quan nhà nước được 

ủy quyền); khu vực tư nhân và các chủ thể liên quan (nhà đầu tư, DNDA, cơ quan 

tín dụng, tư vấn, nhà thầu…). 

- Mục tiêu quản lý: thể hiện hết sức đa dạng, có thể là mục tiêu chung của tổ 

chức, cũng có thể là đảm bảo thỏa mãn định mức hiệu quả của các nhóm chủ thể 

quản lý đặt ra. Mục tiêu quản lý là sợi dây liên kết giữa chủ thể quản lý và đối tượng 

quản lý, là yếu tố tạo ra tác động quản lý trong mọi quá trình hoạt động.  

Đối với chủ thể QLNN (Quốc hội; Chính phủ; các Bộ và cơ quan ngang Bộ; 

Chính quyền địa phương): là huy động và sử dụng nguồn lực đảm bảo đạt được cao 

nhất hiệu quả kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ, lợi nhuận, đảm bảo giá trị 

đồng tiền nhà nước, phát triển bền vững, phù hợp với chính sách và pháp luật.  

Đối với chủ thể quản lý là CQNNCTQ (Bộ, Ngành, Chính quyền địa 

phương các cấp được ủy quyền): là đảm bảo sử dụng đúng vốn nhà nước trong 

dự án; thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư trong hợp đồng dự án; dự án 
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hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật; và đảm bảo các mục tiêu cụ thể của 

dự án đã đề ra. 

Đối với chủ thể quản lý là Nhà đầu tư: đảm bảo lợi nhuận đầu tư cao nhất; 

chiếm lĩnh thị trường; phát triển ổn định, bền vững; nâng cao chất lượng dịch vụ; 

gia tăng thương hiệu. 

Đối với chủ thể quản lý là DNDA/Ban Quản lý dự án: đạt được các mục tiêu 

về tiến độ, chi phí, chất lượng, an toàn, môi trường… đã đề ra. 

- Đối tượng quản lý: là hoạt động quản lý liên quan đến dự án PPP trong đầu 

tư PTĐT ở tất cả các giai đoạn của chu trình dự án.  

- Nội dung quản lý: theo chức năng quản lý của từng chủ thể quản lý. Đối với dự 

án PPP, khu vực nhà nước thực hiện hai chức năng là QLNN đối với dự án PPP và chức 

năng quản lý dự án của cơ quan nhà nước được ủy quyền (CQNNCTQ). Khu vực tư 

nhân gồm chức năng chủ sở hữu của nhà đầu tư tư nhân và quản lý dự án của DNDA. 

Như vậy, trong luận án này quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức 

PPP là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích vào quá trình đầu tư (chuẩn 

bị, thực hiện, vận hành) và các yếu tố đầu tư của các chủ thể quản lý tới việc hình 

thành, thực hiện và khai thác DAĐT PTĐT theo hình thức PPP, bằng hệ thống biện 

pháp, công cụ theo từng chức năng quản lý của các chủ thể quản lý để sử dụng tối 

ưu các nguồn lực hợp lý nhằm đạt được kết quả thỏa mãn các mục tiêu chung dự án 

và các mức độ hiệu quả của từng chủ thể đã đặt ra.  

Liên quan đến khái niệm quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP, 

luận án muốn nhấn mạnh các nội dung sau: 

Thứ nhất, quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP là các hoạt 

động quản lý của con người trong từng chủ thể quản lý nhằm đảm bảo cho dự án đạt 

được các mục tiêu hiệu quả đã được chính các chủ thể quản lý đặt ra. Quản lý hiệu 

quả khác với hiệu quả dự án ở chỗ nó được xem xét trên các hoạt động quản lý, có 

thể là một chiến lược, chính sách và cũng có thể thể là các quyết định bằng văn bản 

hoặc ngôn ngữ, điều này cho thấy rất khó xác định tiêu thức để lượng hóa kết quả 

quản lý. Kết quả hoạt động quản lý hiệu quả phải biểu hiện thông qua đánh giá kết 
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quả của dự án mang lại so với các mục tiêu của dự án đã đặt ra và phải được đánh 

giá trong suốt quá trình chuẩn bị và các giai đoạn thực hiện dự án. 

Thứ hai, hoạt động quản lý của các chủ thể đối với DAĐT PTĐT theo hình 

thức PPP có hiệu quả khi kết quả quản lý được phản ánh trong các hoạt động quản 

lý phải đạt được mục đích, mục tiêu của dự án. Điều này phản ánh mối quan hệ giữa 

mục đích, mục tiêu và quá trình quản lý của các chủ thể quản lý. Vì vậy, đây là nội 

dung bản chất của hoạt động quản lý.  

Thứ ba, các chủ thể quản lý chủ yếu bao gồm các chủ thể thuộc khu vực nhà 

nước (các cơ quan TW, các Bộ, Ngành, chính quyền địa phương) và các chủ thể 

thuộc khu vực tư nhân (Chủ đầu tư tư nhân, DNDA).     

Bảng 2.1: Mục tiêu, đối tượng, nội dung quản lý của các chủ thể quản lý chủ 

yếu theo chức năng QLNN, quản lý của CQNNCTQ, quản lý của Chủ đầu tư 

và quản lý của DNDA đối với dự án PPP trong PTĐT 

 

 

Quản lý 

 nhà nước 

Quản lý của 

CQNNCTQ 

Quản lý của  

Chủ đầu tư 

Quản lý của 

DNDA 

Mục 

tiêu 

Huy động nguồn 

lực PTĐT; tăng 

hiệu quả sử dụng 

nguồn lực nhà 

nước; dự án hoạt 

động đúng định 

hướng, pháp luật 

và đạt mục tiêu 

dự án. 

Sử dụng đúng vốn 

nhà nước trong dự 

án; thực hiện đúng 

cam kết với nhà đầu 

tư trong hợp đồng dự 

án; dự án hoạt động 

đúng định hướng, 

pháp luật và đạt mục 

tiêu đề ra. 

Đảm bảo lợi nhuận 

đầu tư cao nhất; 

chiếm lĩnh thị 

trường; phát triển 

ổn định, bền vững; 

nâng cao chất 

lượng dịch vụ; gia 

tăng thương hiệu. 

Đảm bảo dự án 

đạt được các 

mục tiêu về 

tiến độ, chi phí 

và chất lượng 

đã đề ra. 

Chủ 

thể 

QH; CP; các Bộ 

và cơ quan ngang 

Bộ; Chính quyền 

địa phương. 

Bộ, Ngành, chính 

quyền địa phương 

các cấp 

Nhà đầu tư DNDA/Ban 

Quản lý dự án. 

Đối 

tượng 

Các hoạt động ở 

tất cả các giai 

đoạn của chu 

trình dự án PPP 

trong PTĐT. 

Các hoạt động ở giải 

đoạn tổ chức thực 

hiện dự án PPP trong 

PTĐT. 

Các hoạt động ở 

giải đoạn tổ chức 

thực hiện dự án 

PPP trong PTĐT. 

Các hoạt động 

ở giải đoạn tổ 

chức thực hiện 

dự án PPP 

trong PTĐT. 
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Quản lý 

 nhà nước 

Quản lý của 

CQNNCTQ 

Quản lý của  

Chủ đầu tư 

Quản lý của 

DNDA 

Nội 

dung 

- Hoạch định 

chiến lược phát 

triển dự án. 

- Ban hành và 

tổ chức thực 

hiện chính 

sách, pháp luật 

đối với dự án 

PPP. 

- Xây dựng và 

vận hành bộ 

máy QLNN. 

- Giám sát và 

đánh giá dự án. 

Lập, thẩm định 

BCNCTKT, quyết 

định chủ trương đầu tư 

và công bố dự án; lập, 

thẩm định và phê 

duyệt BCNCKT; lập 

kế hoạch vốn đầu tư 

công; tổ chức lựa chọn 

nhà đầu tư; thành lập 

DNDA (nếu có), ký 

hợp đồng PPP; triển 

khai thực hiện dự án; 

quyết toán và chuyển 

giao công trình dự án. 

Lập BCNCTKT (đối 

với dự án do NĐT 

đề xuất); lập kế 

hoạch dự án, kế 

hoạch vốn đầu tư dự 

án; lập hồ sơ dự thầu 

lựa chọn nhà đầu tư; 

ký hợp đồng PPP; 

xây dựng và vận 

hành bộ máy quản lý 

dự án; tổ chức triển 

khai thực hiện dự án; 

quyết toán và 

chuyển giao công 

trình dự án. 

Quản lý sự 

tương tác của dự 

án; phạm vi dự 

án; tiến độ, chi 

phí, chất lượng 

dự án; nhân sự, 

thông tin trong 

dự án; rủi ro của 

dự án; mua sắm, 

đấu thầu dự án. 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

2.3.3. Nguyên tắc quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình 

thức đối tác công tư 

Quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP cần đảm bảo các nguyên 

tắc chung trong quản lý, cụ thể như đảm bảo tính thống nhất giữa chính trị và kinh 

tế, kết hợp hài hòa giữa kinh tế và xã hội; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; quản lý theo 

ngành kết hợp với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ… Một số nguyên tắc 

cần tập trung đối với đặc thù của DAĐT PTĐT theo hình thức PPP sau: 

Thứ nhất, đảm bảo thống nhất về lợi ích, nghĩa vụ, quyền lợi hài hòa giữa 

các bên. Mối quan hệ giữa nhà nước với nhà đầu tư được xác lập thông qua hợp 

đồng theo hình thức PPP trên cơ sở bình đẳng, cùng đóng góp, chia sẻ lợi lịch và rủi 

ro theo nguyên tắc PPP.  

Thứ hai, đảm bảo giá trị đồng tiền cho nhà nước. Hình thức đầu tư PPP cho 

dự án PTĐT chỉ được lựa chọn khi đánh giá tổng lợi ích ròng mang lại cho nhà 

nước cao hơn so với các hình thức đầu tư khác. 
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Thứ ba, cần định hướng theo kết quả sản phẩm dịch vụ đầu ra của công trình 

dự án thay vì quan tâm đến các yếu tố đầu vào của dự án như đầu tư theo hình thức 

truyền thống, cần quan tâm đến dịch vụ sản phẩm đầu ra của dự án được cung cấp 

phù hợp với tiêu chuẩn và giá thành hợp lý. 

Thứ tư, đảm bảo tính công khai và minh bạch là yêu cầu quan trọng trong 

toàn bộ hoạt động quản lý của tất cả các giai đoạn dự án.  

2.3.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu 

quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Để quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình thực hiện dự án phụ thuộc vào chất 

lượng hay nói cách khác là hiệu quả quản lý của các chủ thể có liên quan từ khu vực 

nhà nước ở TW đến địa phương, khu vực tư nhân, DNDA, …vv đối với các nội 

dung quản lý có tác động đến hiệu quả của dự án.  

Các kết quả nghiên cứu liên quan đến quản lý đã đưa ra một số tiêu chí đánh 

giá theo các đối tượng quản lý khác nhau. 

Đinh Tiến Dũng [28], đưa ra các tiêu chí đánh giá hệ thống quản lý doanh 

nghiệp công nghiệp bao gồm: Hiệu lực của các quyết định quản trị là tác động của 

chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp, các chủ thể trong phạm vi tác động 

được chấp nhận hoặc phản hồi là biểu hiện hiệu lực QLNN; Hiệu quả của hoạt 

động quản trị là nhằm đạt được mục đích của doanh nghiệp. Hoạt động có hiệu quả 

được phản ánh trong các quyết định phải đạt được mức tối đa mục tiêu của doanh 

nghiệp; Chuẩn xác, khoa học của việc xác định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch là 

chỉ tiêu xác định hướng đi quan trọng nhất của doanh nghiệp, phản ánh năng lực 

quản lý; Tính thống nhất trong hoạt động quản trị là chỉ tiêu phản ánh tinh thần 

đoàn kết hướng tới mục tiêu chung. 

Theo ADB [81], các tiêu chí đánh giá QLNN gồm: hiệu lực, hiệu quả, phù 

hợp và bền vững, các tiêu chí này cũng được nhiều nước trên thế giới hiện đang sử 

dụng để làm tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý trong khu vực công.  

Trên cơ sở bản chất, đặc điểm, nguyên tắc hoạt động quản lý hiệu quả DAĐT 

PTĐT theo hình thức PPP, tổng hợp các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý liên 
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quan, trong luận án này sử dụng 4 tiêu chí để đánh giá hiệu quả quản lý của các chủ 

thể trong hoạt động quản lý nhằm mang lại hiệu quả cho dự án bao gồm: 

Tiêu chí hiệu lực: được sử dụng để đánh giá mức độ đạt được các mục đích, 

mục tiêu đặt ra của các chủ thể quản lý. Tiêu chí hiệu lực được thể hiện ở khả 

năng tác động của nhà nước và nhà đầu tư đến dự án PPP trong PTĐT. Tiêu chí 

hiệu lực được đánh giá thông qua mối quan hệ so sánh giữa kết quả quản lý so với 

mục tiêu đề ra. 

- Đối với khu vực nhà nước, hiệu lực thể hiện ở mức độ dự án thực hiện đúng 

định hướng, chính sách và mức gia tăng vốn đầu tư của khu vực tư nhân. 

- Đối với nhà đầu tư, tiêu chí hiệu lực phản ánh mức độ đạt lợi nhuận đầu tư 

của dự án. 

Tiêu chí hiệu quả: biểu hiện mức độ đạt được các kết quả của quản lý so với 

chi phí bỏ ra. Kết quả quản lý khó đo lường được một cách trực tiếp mà gián tiếp 

thông qua hiệu quả dự án mang lại. 

- Đối với khu vực nhà nước: các kết quả đạt được do dự án mang lại là mức 

độ đóng góp phát triển kinh tế - xã hội địa phương; lợi ích đầu tư theo hình thức 

PPP so với đầu tư bằng vốn ngân sách truyền thống. 

- Đối với khu vực tư nhân, các kết quả đạt được do dự án mang lại là lợi 

nhuận của hoạt động đầu tư (hiệu quả tài chính); chiếm lĩnh thị trường của nhà đầu 

tư tư nhân. 

Tiêu chí phù hợp: biểu hiện mức độ phù hợp của các quyết định trong hoạt 

động quản lý của các chủ thể quản lý. 

- Đối với khu vực nhà nước, biểu hiện ở sự phù hợp trong định hướng, chính 

sách, luật pháp và cơ cấu bộ máy quản lý.  

- Đối với nhà đầu tư tư nhân, đó là sự phù hợp trong định hương đầu tư, phát 

triển của doanh nghiệp của nhà đầu tư tư nhân. 

Tiêu chí bền vững: biểu hiện mức độ ổn định phát triển lâu dài của các quyết 

định quản lý, cụ thể biểu hiện ở mức độ cân bằng trong phân bổ lợi ích, rủi ro giữa nhà 

nước và nhà đầu tư tư nhân.  
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2.3.5. Nội dung quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình 

thức đối tác công tư 

Nội dung quản lý có thể được xác định dựa trên chức năng quản lý chung, 

chức năng quản lý của từng chủ thể hoặc theo lĩnh vực. Theo cách tiếp cận này, các 

nội dung quản lý hiệu quả DADT PTĐT theo hình thức PPP được xác định như sau: 

 - Thứ nhất, xác định theo các chức năng quản lý chung, bao gồm các nội 

dung: lập kế hoạch; tổ chức; điều hành; kiểm tra [36].  

- Thứ hai, xác định theo lĩnh vực dự án, gồm có 9 lĩnh vực riêng biệt [30]: 

Lập kế hoạch; phạm vi dự án; thời gian; chi phí; chất lượng; nhân lực; thông tin; rủi 

ro; mua sắm. 

- Thứ ba, xác định theo chức năng quản lý của các chủ thể quản lý trong cả 

chu trình thực hiện dự án [21], gồm có các nội dung: QLNN (các cơ quan nhà nước 

ở TW và địa phương) và quản lý dự án (CQNNCTQ, nhà đầu tư, DNDA).  

 
 
Sơ đồ 2.2. Các chủ thể quản lý có liên quan đến dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức PPP 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Mức độ quan trọng của từng nội dung quản lý được đánh giá tùy thuộc 

vào quan điểm, mục tiêu của các chủ thể quản lý và từng giai đoạn của nền kinh 

tế. Vì vậy, từng dự án cụ thể cần xem xét đánh giá một cách toàn diện, đồng bộ 

và thống nhất. Việc lựa chọn các nội dung trụ cột để tập trung quản lý có vai trò 
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QH, Chính quyền 

Các bộ, ngành 

CQNNCTQ 

Nhà đầu tư 

Doanh nghiệp DA 

Nhà thầu 

Người sử dụng  

Cộng đồng Giám sát cộng đồng 

Cơ chế, chính sách, pháp luật  

 
Văn bản pháp luật, các quy định 

QL NN theo chức năng, lĩnh vực 

 Quản lý quá trình đầu tư 

Quản lý vai trò một bên hợp đồng DA 

Quản lý vai trò nhà đầu tư  

Quản lý quá trình triển khai dự án 

 
Thực hiện các gói thầu dự án 

Đánh giá sản phẩm, dịch vụ 
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hết sức quan trọng giúp cho các chủ thể đạt được hiệu quả của dự án theo mục 

đích của mình [118] (Sơ đồ 2.3). 

 

Sơ đồ 2.3. Quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị hình thức PPP  

theo chu trình thực hiện dự án  

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Như vậy, quản lý hiệu quả DADT PTĐT theo hình thức PPP là một quá 

trình từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai và vận hành khai thác, bao hàm nhiều mục 

tiêu, nội dung quản lý có liên quan đến nhiều chủ thể, có những nội dung thuộc 

chức năng của từng chủ thể quản lý, có nội dung liên quan đến nhiều chủ thể 

quản lý. Việc quản lý để đạt được hiệu quả chung của dự án, cần phải hướng tới 

hài hòa mục tiêu của các chủ thể liên quan. Trong đó, mối quan hệ chủ yếu giữa 

mục tiêu hiệu quả tài chính của Nhà đầu tư tư nhân với mục tiêu hiệu quả kinh tế - 

xã hội của nhà nước là quan hệ giữa lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội. Đó là quan hệ 

thống nhất, có mâu thuẫn. Chủ thể quản lý có vai trò giải quyết mâu thuẫn và làm 

hài hòa mục tiêu của các chủ thể còn lại để đạt mục tiêu chung dự án thuộc về 

khu vực nhà nước. 

Trong phạm vi luận án tập trung nghiên cứu một số nội dung chủ yếu tác 

động đến hiệu quả DADT PTĐT theo hình thức PPP, bao gồm: 

- Các nội dung thuộc chức năng QLNN (các chủ thể quản lý thuộc khu vực 

nhà nước): (1) xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển dự án PPP 

trong PTĐT; (2) xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật; (3) 

Tổ chức mô hình và bộ máy quản lý nhà nước; (4) giám sát, đánh giá dự án.  
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- Các nội dung thuộc chức năng quản lý lĩnh vực dự án (các chủ thể trong 

khu vực nhà nước và nhà đầu tư tư nhân): (1) lựa chọn dự án và lập danh mục dự 

án; (2) lập, thẩm định BCNCKT dự án; (3) lựa chọn nhà đầu tư; (4) hợp đồng dự 

án; (5) quản lý rủi ro; (6) quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn và vệ sinh 

môi trường trong quá trình triển khai dự án; (7) quản lý khai thác, chuyển giao 

công trình. 

2.3.5.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển đô thị và đầu tư phát triển 

đô thị theo hình thức PPP  

Sự đồng bộ và thống nhất giữa chiến lược chung và kế hoạch phát triển 

dự án mang tính quyết định hiệu quả dự án. Xác định các quy hoạch, nhất là 

quy hoạch không gian, quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành, địa phương; 

các chương trình; kế hoạch (5 năm) và hàng năm [70]; hoạch định phát triển dự 

án là khâu quan trọng trong QLNN đối với dự án theo hình thức PPP trong giao 

thông đường bộ [44]; chất lượng quy hoạch dự án PPP hết sức quan trọng, là 

một trong những khâu quyết định tính khả thi của dự án về sự phù hợp với 

chiến lược phát triển quốc gia, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kinh tế - xã 

hội của địa phương; phù hợp với nhu cầu đầu tư phát triển của ngành và địa 

phương là điều kiện để đảm bảo dự án đủ điều kiện lựa chọn [132]. 

2.3.5.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật quản lý 

dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

Xây dựng khung chính sách, khung pháp lý PPP là thiết lập khung chính 

sách và khung pháp lý thống nhất, đầy đủ các quy định liên quan đến PPP [44], 

nhằm thực hiện chức năng QLNN về đầu tư theo hình thức PPP. Tổ chức thực 

hiện chính sách là quá trình đưa chính sách vào thực tiễn gồm giai đoạn chuẩn 

bị, tổ chức triển khai và đánh giá điều chỉnh.  

2.3.5.3. Tổ chức mô hình và bộ máy quản lý nhà nước cho dự án đầu tư phát 

triển đô thị theo hình thức PPP 

Bộ máy QLNN là hệ thống các cơ quan nhà nước từ TW đến địa phương 

được thành lập theo luật định, nhằm thực hiện nhiệm vụ QLNN đối với DAĐT 
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PTĐT theo hình thức PPP. Cơ cấu bộ máy quản lý thường được phân tích theo 

các thuộc tính cơ bản là mức độ chuyên môn hóa, phân chia bộ phận quản lý, 

phân cấp quản lý, các quyền hạn và sự phối hợp, [104].  

2.3.5.4. Giám sát và đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

Giám sát và đánh giá là tổng thể những hoạt động quản lý nhằm kịp thời phát 

hiện và xử lý những khó khăn, sai lệch cũng như cơ hội phát triển của dự án nhằm đảm 

bảo cho hoạt động của dự án tuân theo đúng định hướng, mục tiêu phát triển đề ra.  

2.3.5.5. Lựa chọn dự án và lập danh mục dự án đầu tư phát triển đô thị theo 

hình thức PPP 

Các nội dung trong giai đoạn này có vai trò hết sức quan trọng, là tiền 

đề đầu tiên để hướng tới mục tiêu hiệu quả chung của dự án. Nội dung quy định 

về lựa chọn dự án và lập danh mục dự án được quy định tại các văn bản pháp 

luật về PPP qua các thời kỳ. Ở giai đoạn này, luận án nhấn mạnh một yếu tố 

sau: Chất lượng quy hoạch dự án; phân tích tài chính và cơ cấu tài trợ; sự đồng 

thuận của người dân; phương án đền bù GPMB; mức phí dịch vụ dự kiến. 

2.3.5.6. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với Dự án 

đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP  

Các nội dung trong giai này là tổng thể các yếu tố quyết định đến hình hài và 

hiệu quả mang lại của cả vòng đời dự án trong tương lai. Các yếu tố trụ cột cần tập 

trung quản lý giai đoạn này gồm: lựa chọn công nghệ cho công trình dự án quyết 

định sản phẩm dịch vụ đầu ra của dự án phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của 

từng địa phương [130]; Tính chính xác trong phân tích tài chính và cơ cấu tài trợ 

(kế hoạch vốn, dự báo doanh thu và chi phí, giá dịch vụ; thời gian thu hồi vốn, lợi 

nhuận…) mang tính quyết định thành công và hiệu quả của dự án [92]. 

2.3.5.7. Lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

Quản lý lựa chọn nhà đầu tư là các hoạt động quản lý liên quan đến việc 

lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, xây dựng hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tư; đánh giá hồ sơ dự thầu và xếp hạng nhà đầu tư; đàm phán và ký kết hợp 
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đồng với nhà đầu tư. Chất lượng lựa chọn nhà đầu tư quyết định mức độ công 

bằng, minh bạch và cạnh tranh và tác động một phần đến vấn đề chi phí – hiệu 

quả của dự án [130]. 

Các yếu tố cần quan tâm trong giai đoạn này gồm: nghiên cứu thị trường 

kỹ lưỡng [120]; năng lực tài chính, kinh nghiệm, kỹ thuật công nghệ, con người 

nhà đầu tư; nguồn lực và kinh nghiệm chuyên môn của khu vực tư nhân [87]. 

2.3.5.8. Hợp đồng dự án dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

Quản lý hợp đồng dự án là các hoạt động quản lý của các chủ thể về các 

nội dung hợp đồng gồm: mục tiêu, thời hạn thực hiện; yêu cầu kỹ thuật, công 

nghệ; mặt bằng xây dựng; an toàn, môi trường; chất lượng; tiến độ; tài chính; 

dịch vụ cung cấp; rủi ro và trách nhiệm của các bên …Các yếu tố cần quan tâm 

trong nội dung này gồm: điều kiện và mức độ khả thi của hợp đồng, tính đầy đủ 

của khung pháp lý [131]; lựa chọn hình thức hợp đồng, [100]; xác định vai trò, 

trách nhiệm và lợi ích của các chủ thể [127]; mô hình quản lý hợp đồng [108].  

2.3.5.9. Quản lý rủi ro dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

Quản lý rủi ro là các hoạt động quản lý liên quan đến kế hoạch, xác định 

rủi ro, phân tích rủi ro, phân bổ rủi ro, lập kế hoạch ứng phó rủi ro và kiểm soát 

rủi ro. Rủi ro được xác định và phân bổ cho bên có khả năng kiểm soát tác động 

của rủi ro tới kết quả dự án với chi phí thấp nhất ([107], [135). Các nghiên cứu 

([103], [112], [119]) phân bổ các yếu tố rủi ro thành bốn nhóm cho các bên: nhà 

nước; tư nhân; hai bên; và khó xác định phân bổ cho mỗi bên. 

2.3.5.10. Quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn và vệ sinh môi trường 

trong quá trình triển khai dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

Quản lý giai đoạn này đóng vai trò trực tiếp mang lại hiệu quả của dự án. 

Các yếu tố quan trọng gồm có [123]: dự án đúng tiến độ với chi phí hợp lý; đảm 

bảo chất lượng; chia sẻ rủi ro được đưa ra từ “mô hình giá trị tốt nhất”.  



51 

 

 

Sơ đồ 2.4: Nội dung quản lý hiệu quả giai đoạn triển khai dự án 

 Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Để đảm bảo chất lượng các yếu tố này, tập trung quan tâm quản lý các nôi 

dung sau: lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn và mua sắm có năng lực, kinh 

nghiệm phù hợp với yêu cầu dự án; chuẩn bị mặt bằng xây dựng đúng thời hạn; khả 

năng tài chính và huy động vốn của nhà đầu tư; giám sát hợp đồng dự án và các nội 

dung liên quan đến thực hiện công trình dự án [94]. 

2.3.5.11. Quản lý vận hành, khai thác công trình 

Giai đoạn này thể hiện rõ nhất tính hiệu quả của dự án, hoạt động quản lý 

kinh doanh công trình dự án chủ yếu là cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo thoả 

thuận, bảo đảm việc sử dụng công trình theo các điều kiện quy định trong hợp đồng 

dự án.  

Quyết toán công trình dự án là việc kiểm tra, tập hợp lại toàn bộ khối lượng, giá 

trị đúng đắn, hợp lý, hợp lệ của toàn bộ công việc đã thực hiện của công trình dự án. 

Việc kiểm toán minh bạch, xác định giá trị quyết toán chính xác và trung thực có ý 

nghĩa trong việc quyết định mức phí và thời gian thu phí dịch vụ của sản phẩm dự án.  

2.4. Cơ sở pháp lý về quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức đối tác công tư ở Việt nam 

Hoạt động quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt nam có 

phạm vi rất rộng, phức tạp, chịu sự điều tiết bởi nhiều Luật khác nhau từ giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành khai 

thác. Việt Nam chưa có Luật riêng quy định hình thức đầu tư PPP, các hoạt động 
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đầu tư được điều chỉnh bởi các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn các lĩnh vực 

liên quan, gồm có: Luật Quy hoạch đô thị; Luật đầu tư công; Luật Đầu tư; Luật Xây 

dựng; Luật bảo vệ môi trường; Luật Đất đai; Các Luật liên quan đến lĩnh vực 

HTKT đô thị; Nghị định về quản lý đầu tư PTĐT; Nghị định quy định về hoạt động 

đầu tư PPP và các Nghị định hướng dẫn luật liên quan. 

2.4.1. Chính sách pháp luật về Phát triển đô thị 

Ngoài các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, chương trình tổng 

thể quốc gia và từng địa phương, các hoạch định chiến lược, định hướng, chương trình, 

quyết định liên quan trực tiếp đến PTĐT và đầu tư PTĐT theo báo cáo hàng năm của 

Bộ Xây dựng, bao gồm: Quyết định số 1659/QĐ-TTg, phê duyệt chương trình PTĐT 

quốc gia giai đoạn 2012- 2020 [68]; Quyết định số 2623/QĐ-TTg phê duyệt đề án 

“Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020 

[69]; Quyết định số 758/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai 

đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 [67]; Quyết định số 445/QĐ-TTg phê duyệt điều 

chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 

2025 và tầm nhìn đến năm 2050 [66]; Quyết định số 950/QĐTTg, phê duyệt Đề án 

phát triển các đô thị thông minh bền vững Việt nam giai đoạn 2018-2025 và định 

hướng đến 2030 [70]; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị; Nghị 

định 11/2013/NĐ-CP/ về quản lý đầu tư PTĐT.  

Các chiến lược, định hướng, chương trình phát triển CSHT đô thị: 03 định 

hướng lớn về cấp nước, thoát nước (2009-2016), chiếu sáng đô thị (2010); 1 chiến 

lược quản lý tổng hợp chất thải rắn (2009); 3 chương trình (Chương trình đầu tư xử 

lý chất thải rắn 2011, chương trình quốc gia về chống thất thu nước sạch 2010, 

chương trình quốc gia về bảo đảm cấp nước an toàn 2016).  

Các quy hoạch chuyên ngành HTKT đô thị, gồm có: 18 đồ án quy hoạch 

chuyên ngành HTKT vùng liên tỉnh, vùng lưu vực sông và của thành phố trực thuộc 

TW (4 đồ án quy hoạch cấp nước, 5 đồ án quy hoạch thoát nước, 7 đồ án quy hoạch 

quản lý chất thải rắn, 1 đồ án quy hoạch quản lý nghĩa trang, 1 đồ án quy hoạch 

giao thông đô thị). Quy hoạch quản lý chất thải rắn đã phê duyệt 55/63 địa phương; 



53 

 

quy hoạch cấp nước đã phê duyệt 23/63 địa phương; quy hoạch thoát nước đã phê 

duyệt 12/63 địa phương. 

2.4.2. Chính sách pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

2.4.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp về đối tác công tư 

Giai đoạn từ năm 1997 – 2007: đầu tư theo hình thức PPP được bắt đầu thực 

hiện từ năm 1997 với chỉ duy nhất một hình thức hợp đồng BOT (Nghị định số 

77/CP ngày 18/6/1997). Đến năm 1999, các loại hợp đồng PPP đã được mở rộng 

gồm 03 loại BOT, BTO, BT (Nghị định số 62/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998). Năm 

2005, khái niệm về 03 loại hợp đồng BOT, BTO, BT lần đầu tiên được quy định tại 

Luật Đầu tư 2005 và tiếp tục được hướng dẫn thực hiện tại Nghị định số 

78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007. Trong giai đoạn này, các văn bản quy phạm pháp 

luật đều chưa có hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP.  

Giai đoạn từ năm 2007 – 2012: Ngày 27/11/2009, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 108/2009/NĐ-CP quy định các hình thức đầu tư theo hợp đồng BOT, 

BTO và BT [13], áp dụng thống nhất cho nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Ngày 09/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg 

về Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức PPP [14], trong đó lần đầu tiên định 

nghĩa thuật ngữ PPP, tuy nhiên, chưa nêu cụ thể các loại hợp đồng dự án PPP.  

 Về lựa chọn nhà đầu tư, trong giai đoạn này thực hiện theo Nghị định số 

108/2009/NĐ-CP, Nghị định số 24/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 108/2009/NĐ-

CP và các Thông tư hướng dẫn kèm theo.  

Giai đoạn từ năm 2013 đến nay: đầu tư theo hình thức PPP đã được thể chế 

hóa ở các văn bản Luật khác nhau (như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đấu 

thầu, Luật Xây dựng...) và quy định về PPP được thống nhất trong Nghị định của 

Chính phủ. Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 2 năm 2015 [17], trên cơ sở hợp nhất Nghị định số 108/2009/NĐ-CP 

với Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg và tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về quy trình thực 

hiện dự án, loại hợp đồng, tiếp theo đó, các Bộ, ngành đã ban hành 11 Thông tư hướng 

dẫn Nghị định này, sau một quá trình thực hiện đến ngày 4/5/2018, Chính phủ ban 
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hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP [21], nhằm khắc phục một số tồn tại và bổ sung 

phù hợp với tình trạng, hoàn cảnh của Việt Nam. 

Trong giai đoạn tới, UBTVQH và Chính phủ đang chỉ đạo, giao Bộ KH&ĐT 

chủ trì nghiên cứu, xây dựng Luật về PPP. 

2.4.2.2.  Các quy định pháp luật gián tiếp điều chỉnh hoạt động đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư 

Ngoài hành lang pháp lý trực tiếp quy định về dự án PPP thì Quốc hội, Chính 

phủ đã ban hành một số quy định liên quan như pháp luật về đầu tư, đất đai, xây 

dựng... quy định một số nội dung liên quan đến PPP, cụ thể:  

Bảng 2.2: Pháp luật điều chỉnh dự án PPP 

 

Nguồn: Ban PPP, Bộ KHĐT 

Pháp luật về đất đai: quy định về giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước, 

chuyển mục đích sử dụng đất, cơ chế bồi thường, GPMB và trách nhiệm Nhà nước 

giao cho nhà đầu tư quản lý diện tích đất để thực hiện dự án.  

Pháp luật về xây dựng: đề cập đến dự án PPP ở nội dung định nghĩa DNDA 

và thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở dự án PPP có vốn nhà nước tham gia thực 

hiện dự án.  
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Pháp luật liên quan đến ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: quy định về nội dung ưu đãi 

đối với nhà đầu tư về mức thuế suất, hỗ trợ lãi suất..v.v. Ngoài ra, đối với từng 

ngành, lĩnh vực có các quy định hỗ trợ đầu tư riêng, như lĩnh vực thoát nước, xử lý 

nước thải được nhà nước cấp bù chi phí thoát nước, xử lý nước thải cho nhà đầu tư.  

Pháp luật về sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển: quy định việc sử dụng 

tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thuộc một số ngành quan trọng và chương 

trình kinh tế lớn có hiệu quả kinh tế - xã hội, bao gồm các dự án xây dựng công 

trình cấp nước phục vụ sinh hoạt; các dự án xử lý nước thải, rác tại khu đô thị, khu 

công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất,... 

2.5. Các yếu tố tác động đến quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô 

thị theo hình thức đối tác công tư  

Các yếu tố tác động đến quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT bao gồm cả 

chủ quan và khách quan. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã đưa ra 9 yếu tố khách 

quan và 74 yếu tố thuộc 9 nhóm yếu tố chủ quan tác động đến thành công và thất 

bại của dự án (Phụ lục số 1), mức độ tác động của các yếu tố là khác nhau, phụ 

thuộc vào mục tiêu, quan điểm của chủ thể quản lý, bối cảnh nền kinh tế và từng dự 

án cụ thể cần xem xét đánh giá một cách toàn diện. 

2.5.1. Nhóm các nhân tố khách quan 

Xu thế chung của thế giới về đầu tư theo PPP: Xu thế toàn cầu hoá và hội 

nhập quốc tế sâu rộng sẽ tác động đến sự lưu thông về các nguồn lực đầu tư giữa 

các nước (vốn, nhân sự, công nghệ...). Hội nhập quốc cũng đặt ra những thách thức 

về cạnh tranh giữa các quốc gia trong thu hút vốn đầu tư, đòi hỏi các chính phủ phải 

cải cách môi trường môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong khi, hầu hết các nước 

đang phát triển sử dụng PPP là công cụ hữu hiệu để tăng thêm kênh huy động và sử 

dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ tư nhân và đã có nhiều dự án PPP thành công đã 

được tổng kết rút kinh nghiệm.  

Môi trường kinh tế vĩ mô tác động đến cách thức lựa chọn đầu tư và trực tiếp 

chi phối hoạt động của các dự án. Các nhân tố thuộc môi trường kinh tế vĩ mô cần 

quan tâm đến các vấn đề cơ bản như tốc độ tăng trưởng; lãi suất; tỷ lệ lạm phát; tình 
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hình thậm hụt ngân sách; hệ thống kinh tế và các chính sách điều tiết vĩ mô của nhà 

nước; môi trường chính trị, pháp lý, điều kiện tự nhiên.  

Môi trường chính trị xã hội có sự ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công của 

DAĐT. Trong tình hình chính trị không ổn định như: chiến tranh, biểu tình, bãi công, 

sự đấu tranh thế lực trong xã hội … sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới DAĐT.  

Môi trường pháp lý đồng bộ, đầy đủ, thống nhất và ổn định sẽ tác dụng rất 

lớn tới hoạt động của nền kinh tế nói chung và hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng 

đô thị nói riêng. Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, pháp 

luật trở thành bộ phận không thể thiếu, điều đó đòi hỏi phải có hệ thống luật pháp 

và bảo vệ pháp luật đủ mạnh.  

Môi trường tự nhiên tác động đến quá trình thực hiện và vận hành dự án do dự 

án HTKT đô thị PPP mang tính đặc thù ngành xây dựng, mỗi yếu tố về điều kiện tự 

nhiên như khí hậu, địa chất, thổ nhưỡng được nghiên cứu lại nhằm lựa chọn các 

giải pháp xây dựng, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, bảo quản sản phẩm… 

Khả năng bố trí vốn ngân sách nhà nước so với nhu cầu đầu tư hạ tầng đô thị 

là một yếu tố có tác động khá mạnh đến thu hút đầu tư tư nhân tham gia các dự án 

đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực PTĐT. Nguồn vốn ngân sách càng hạn hẹp 

trong khi nhu cầu đầu tư phát triển CSHT đô thị ngày càng lớn dẫn đến khu vực nhà 

nước sẽ cởi mở hơn trong các chính sách có liên quan đến PPP tạo điều kiện cho 

khu vực tư nhân tham gia. Đối với khu vực tư nhân, đây sẽ là cơ hội để thâm nhập 

thị trường lựa chọn các dự án tiềm năng để tham gia.  

Khả năng sinh lời của dự án: Yếu tố này tác động đến cả khu vực nhà nước 

và nhà đầu tư tư nhân. Các DAĐT PTĐT là các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu cấp 

bách của người dân đô thị, nhưng thường có khả năng sinh lời thấp dẫn đến kém 

hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân. Nhà nước cần có các chính sách ưu đãi, hạn chế 

quản lý, nhà đầu tư tư nhân đòi hỏi các yếu tố bảo đảm để có thể tham gia dự án. 

Hai yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả dự án đó là bảo lãnh doanh thu tối thiểu và 

bảo lãnh vốn vay của chính phủ. 
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Mức độ sẵn sàng của nhà đầu tư tư nhân: nhà nước mong muốn huy động tối 

đa nguồn lực của các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước tham gia hình thức 

PPP để PTĐT, tuy nhiên cần đòi hỏi nhà đầu tư tư nhân phải có đầy đủ năng lực tài 

chính, kinh nghiệm, công nghệ, ..., để đảm bảo dự án triển khai đạt mục tiêu. Ngoài 

ra, các nhà đầu tư tư nhân thường mong muốn hiệu quả tài chính cao, chiếm lĩnh thị 

trường, dẫn đến mâu thuẫn khả năng thoả mãn nhu cầu của người dân về mức giá 

phí dịch vụ hợp lý. 

Trình độ nhận thức của công chúng: Trình độ nhận thức của công chúng, 

trình độ phát triển của nền kinh tế - xã hội tác động đến đầu tư PTĐT thông qua nhu 

cầu đáp ứng hạ tầng đô thị tương xứng.  

2.5.2. Nhóm các nhân tố chủ quan 

2.5.2.1. Các nhân tố chủ quan thuộc khu vực nhà nước 

Quan điểm và vai trò của nhà nước: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa khẳng định kinh tế tư nhân là động lực phát triển cho nền kinh tế. Vốn 

đầu tư phát triển CSHT không chỉ từ ngân sách nhà nước mà còn từ các nguồn khác 

như khu vực tư nhân tạo ra thị trường cạnh tranh trong xây dựng CSHT, cung cấp 

dịch vụ công mang lại nhiều hiệu quả kinh tế – xã hội. Thông thường nhà đầu tư tư 

nhân đòi hỏi khu vực nhà nước đáp ứng được doanh thu tối thiểu của dự án, trong 

khi đó khu vực nhà nước lại đẩy việc tính toán hiệu quả tài chính sang phía nhà đầu 

tư tư nhân. Cả hai bên đều đẩy rủi ro về tài chính cho phía bên kia. Nhà đầu tư tư 

nhân bắt buộc phải nghiên cứu kỹ thị trường đánh giá các yếu tố và khả năng rủi ro 

trong điều kiện cạnh tranh và khả năng thu hồi vốn thấp do đặc thù của các dự án 

HTKT đô thị. Nếu muốn thu hút nhà đầu tư tư nhân thì nhà nước phải đóng vai trò 

giải quyết được mâu thuẫn này. 

Tính phù hợp của cơ chế chính sách PPP trong PTĐT: là nhân tố có tác động 

trực tiếp đến đầu tư PTĐT thông qua mục tiêu, chiến lược, chính sách, quy định, thủ 

tục của các cơ quan quản lý của nhà nước. Thể chế nhà nước có vai trò quyết định 

trong việc quản lý và tổ chức thực hiện dự án PPP trong PTĐT. Các quốc gia có hệ 

thống pháp luật đầy đủ và có hiệu lực sẽ có tác động tích cực đối với các dự án PPP, 
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là tiền đề để đạt được các mục tiêu hiệu quả dự án, ngược lại sẽ dẫn đến dự án 

không thành công. 

Mô hình quản lý PPP ở TW và địa phương: thể hiện ở mô hình quản lý, cơ 

cấu bộ máy quản lý của các chủ thể liên quan đến DAĐT; vai trò trách nhiệm của 

các chủ thể; quy trình quản lý dự án. 

Năng lực của đội ngũ cán bộ nhà nước: là yếu tố quyết định hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động quản lý của nhà nước. Năng lực của cán bộ gồm năng lực chuyên môn và 

năng lực quản lý. Năng lực chuyên môn là kiến thức, kỹ năng, trình độ thuộc lĩnh vực 

chuyên môn. Năng lực quản lý là kiến thức, kỹ năng, trình độ QLNN.  

2.5.2.2. Các nhân tố chủ quan thuộc khu vực tư nhân 

Quan điểm, mục tiêu của nhà đầu tư tư nhân: tham gia dự án PPP nhằm mở 

rộng thị trường đầu tư, nâng cao thương hiệu và thu được lợi nhuận đầu tư. 

Năng lực của nhà đầu tư tư nhân: thể hiện qua năng lực chuyên môn, năng lực 

tài chính, năng lực quan hệ và năng lực quản lý. Năng lực của nhà đầu tư tư nhân càng 

cao thì khả năng thành công của dự án PPP càng cao.  

Tổ chức doanh nghiệp quản lý dự án: tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý 

dự án. Những nội dung chính trong tổ chức doanh nghiệp quản lý dự án bao gồm: 

mối quan hệ giữa nhà nước và nhà đầu tư trong doanh nghiệp quản lý; mô hình 

doanh nghiệp hợp lý; quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các bộ phận; bố trí 

nguồn lực hợp lý; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ… 

Kiểm soát quá trình chuẩn bị và triển khai dự án: thông thường các dự án 

PPP trong lĩnh vực PTĐT thường kéo dài kể cả thời gian chuẩn bị dự án và quá 

trình triển khai dự án do nhiều yếu tố tác động. Việc kiểm soát quá trình chuẩn bị và 

triển khai dự án sẽ cho phép nhà đầu tư tư nhân kịp thời điều chỉnh các nội dung 

biến động hạn chế rủi ro. Việc kiểm soát phải được thực hiện thường xuyên và có 

các bộ phận chuyên trách có năng lực thực hiện. Nội dung kiểm soát dựa trên hợp 

đồng dự án, mục tiêu hiệu quả kinh tế xã hội và hiệu quả tài chính của dự án. Kiểm 

soát phải dựa vào từng nội dung công việc của quá trình chuẩn bị và triển khai thực 

hiện dự án. 
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Sơ đồ 2.5: Các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý DAĐT PTĐT PPP 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

2.6. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô 

thị theo hình thức đối tác công tư  

Từ những năm 1980, mô hình đầu tư PPP được nhiều nước trên thế giới áp dụng 

phát triển hệ thống CSHT xuất phát từ quan điểm chung PPP là khu vực công và khu 

vực tư cùng hợp tác, chia sẻ rủi ro, phát huy thế mạnh của mình để dự án phát triển 

CSHT đạt hiệu quả cao nhất. Thông qua mô hình PPP, có nước thu được nhiều hiệu 

quả, song thất bại cũng đã xảy ra ở cả nước phát triển và nước đang phát triển.  

PPP ở Việt Nam hiện nay chưa đạt đến trình độ như các nước khác nên cần 
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tập trung nghiên cứu kinh nghiệm PPP được thực hiện ở giai đoạn đầu phát triển ở 

một số quốc gia. Trong đó, quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT, nhất là lĩnh 

vực HTKT đô thị nhằm mang lại hiệu quả chung và đạt được mục tiêu của cả khu 

vực nhà nước và tư nhân, mỗi nước chú trọng đến những yếu tố đặc trưng của quốc 

gia, của từng chủ thể quản lý để đạt được mục tiêu đầu tư. 

2.6.1. Kinh nghiệm của Anh 

Anh quốc là quốc gia khá thành công về PPP, nước Anh bắt đầu khởi động 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư sau làn sóng tư nhân hóa một loạt hệ thống 

CSHT thành công cuối đầu những năm 1980 của thế kỷ trước. Tại thời điểm này, 

hoạt động quản lý của khu vực công cho thấy có nhiều sự trì trệ, đây là lý do để 

Chính phủ Anh phát triển mô hình hợp tác công - tư nhằm hợp tác, chia sẻ rủi ro, 

phát huy thế mạnh của tư nhân để dự án phát triển hạ tầng đạt hiệu quả cao nhất.  

Ở Anh không ban hành chiến lược phát triển riêng cho các dự án PPP. Các dự 

án PPP và các dự án công truyền thống do chính phủ thực hiện được đối xử như 

nhau từ quy trình chuẩn bị, thẩm định dự án và cùng sử dụng một hệ số rủi ro như 

nhau. Một dự án sẽ thực hiện dưới hình thức PPP chỉ khi nó chỉ ra được dự án PPP 

sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, hiệu quả tài chính hơn dự án do chính phủ thực 

hiện. Dự án trước khi lựa chọn để triển khai đều được phân tích kỹ về tính khả thi, 

dự báo chuẩn xác về nhu cầu sử dụng dựa vào dữ liệu có độ tin cậy cao [71].  

Chính phủ Anh không có đạo luật riêng về PPP vì theo quan điểm của Anh 

quốc, PPP về bản chất là quan hệ hợp đồng giữa CQNNCTQ và một bên là nhà 

đầu tư. Do vậy, quan hệ giữa các bên sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản 

trong hợp đồng, không cần có một đạo luật riêng của PPP để điều chỉnh. Tuy 

nhiên, Anh là một trong những quốc gia hệ thống luật đầy đủ và có những tổ chức 

quản lý các dự án PPP rất hiệu quả dựa trên những quy trình hợp lý và đội ngũ 

nhân lực chất lượng cao. Do đó, tính hiệu lực của hợp đồng khá cao và được thực 

thi rõ ràng minh bạch. 

Sự thành công PPP ở Anh còn dựa trên năng lực của những người phát triển 

dự án phù hợp; đối tác tư nhân từ nhà đầu tư, tư vấn, nhà thầu xây dựng và tổ chức 
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tài trợ vốn là công ty có danh tiếng với năng lực chuyên môn tốt và nguồn lực đủ 

lớn để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch và dự toán ngân sách. Ngoài ra, yếu tố 

công nghệ hiện đại được áp dung; quản lý doanh thu minh bạch...cũng đóng góp lớn 

đến hiệu quả của các dự án PPP ở Anh quốc.  

2.6.2. Kinh nghiệm của Australia 

Australia là một trong các quốc gia phát triển áp dụng rất thành công PPP vào 

trong phát triển hệ thống CSHT kinh tế và hạ tầng xã hội. Tương tự như các nước 

phát triển khác, mục đích thu hút khu vực tư nhân tham gia vào các dự án PPP ở Úc 

nhằm sử dụng nguồn lực của khu vực tư nhân như kỹ năng quản lý, sức sáng tạo và 

công nghệ hiện đại của khu vực tư nhân là chủ yếu. 

Trước khi Australia áp dụng thành công PPP, đã có những dự án thất bại như 

hầm Sydney Cross City Tunnel (Australia) do Nhà đầu tư Korda Mentha đã tuyên 

bố phá sản với khoản nợ lên tới 0,56 tỷ AUD. Năm 2007, Leighton Contractors và 

ABN Amro đã mua lại dự án với giá trị 0,7 tỷ AUD, Hầm vẫn thuộc sở hữu tư nhân, 

do tư nhân vận hành và sẽ được chuyển cho khu vực công vào năm 2030. Những 

nguyên nhân khiến nhà đầu tư bị phá sản là doanh thu của hầm không đạt dự kiến 

do phân tích dự báo sai về lưu lượng và mức thu phí không hợp lý. Từ kinh nghiệm 

dự án này, Chính phủ Australia rất quan tâm đến cơ chế thanh toán tài chính nhằm 

hạn chế rủi ro đầu ra cho nhà đầu tư cho các dự án sau này [62]. 

Chính phủ liên bang Australia không hoạch định chiến lược hay ban hành văn 

bản pháp luật quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức PPP, việc quản lý hoạt động 

PPP do từng tiểu bang thực hiện bằng hệ thống pháp luật của tiểu bang đó.  

2.6.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

Chương trình tham gia của tư nhân vào CSHT (PPI) của Hàn Quốc được 

chính thức phát động vào năm 1994. Khủng hoảng tài chính Châu Á đã thúc đẩy 

việc Chính phủ cần sự hợp tác của Khu vực tư nhân trong phát triển CSHT và tiến 

hành Đạo luật PPI. Khác với Anh, Hàn Quốc ban hành Đạo luật PPI, Nghị định và 

rất nhiều văn bản khác điều chỉnh các dự án PPP. Những văn bản này quy định rõ 

những loại hình dự án nào sẽ được áp dụng hình thức PPP, cơ chế thực hiện, quy 
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trình thực hiện, giải quyết tranh chấp. 

Đối với các dự án PPP trong phát triển HTKT đô thị thường có khả năng sinh 

lời thấp, hoàn vốn thấp, Hàn Quốc áp dụng cả cơ chế hỗ trợ trực tiếp để đảm bảo 

cho dự án khả thi về tài chính; mức phí cho người sử dụng ở một mức hợp lý. Ngoài 

ra, Chính phủ còn cho phép áp dụng cơ chế Bảo lãnh doanh thu tối thiểu để đảm 

bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Hàn Quốc sử dụng một đơn vị tư vấn độc lập với 

chính phủ (KDI) để xem xét phần hỗ trợ của chính phủ cho các dự án PPP [71].  

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến chất lượng 

BCNCKT. Tỷ suất hoàn vốn tối ưu và các yếu tố rủi ro của dự án luôn là một trong 

những điểm mấu chốt trong quá trình đàm phán các dự án PPP 

2.6.4. Kinh nghiệm của Philippines 

Chính phủ Philippines sử dụng PPP như một nguồn vốn bổ sung quan trọng 

cho phát triển CSHT, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của chính 

phủ, không chỉ hỗ trợ cho nguồn lực ngân sách hạn chế mà còn tranh thủ được công 

nghệ và kinh nghiệm của khu vực tư nhân chất lượng cao với chi phí hiệu quả [62]. 

Để quản lý có hiệu quả DAĐT PPP, Philippines quan tâm đến các yếu tố như: 

- Duy trì được lòng tin của nhà đầu tư thông qua sự thành công của các dự án 

ban đầu, chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng dự án, nâng cao trình độ 

của khu vực công trong việc triển khai nghiên cứu.  

- Tính nhất quán của môi trường pháp lý là một cân nhắc tối quan trọng cho 

Nhà đầu tư tư nhân tìm kiếm cơ hội để đầu tư PPP.  

- Hiệu lực của hợp đồng dài hạn là một mối quan tâm lớn cho khu vực tư 

nhân. Quy định minh bạch và chắc chắn hơn, như giảm thiểu các đánh giá đối với 

các dự án đã được phê duyệt và các sửa đổi điều khoản đã được thống nhất, sẽ có 

ảnh hưởng quan trọng tới năng lực chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư và mức lợi 

nhuận mà họ sẽ đề nghị. 

- Có kế hoạch tổng thể riêng cho dự án PPP trong lĩnh vực phát triển CSHT 

sẽ giúp khu vực tư nhân hiểu rõ được lợi thế và những yếu tố tác động tiềm tàng của 

các dự án nhằm thực hiện hiệu quả hơn trong việc phát triển CSHT. 
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- Tài trợ cho khoảng thiếu hụt về năng lực nhằm giải quyết các cấu phần 

không khả thi về mặt thương mại. Chính phủ trực tiếp xây dựng các cấu phần không 

khả thi về mặt thương mại và đấu thầu các cấu phần còn lại cho khu vực tư nhân để 

tăng cường tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tư nhân. 

- Xây dựng các dự án có cơ cấu tốt dựa trên cơ sở hiểu biết rõ về những rủi 

ro mà các bên có thể giải quyết tốt nhất là điều cần thiết để thiết kế các dự án có cấu 

trúc tốt.  

- Xây dựng quỹ đầu tư dài hạn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển 

CSHT thông qua các tổ chức đa phương nhằm hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư dài hạn. 

- Cải thiện năng lực thể chế nhằm cho phép khu vực công có thể đưa ra 

những dự án có cấu trúc tốt là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm. Việc 

chuẩn bị các dự án CSHT phức tạp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao bên cạnh việc 

phải có một nguồn ngân sách phân bổ hợp lý.  

2.6.5. Bài học rút ra cho Việt Nam 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, có thể khẳng định PPP là xu hướng và 

đúng đắn cho cả các nước đang phát triển và các nước phát triển. Mục tiêu PPP ở mỗi 

quốc gia là không giống nhau.  

Đối với các nước phát triển, mục tiêu của các dự án PPP là nhằm khuyến 

khích sự sáng tạo, phương pháp quản lý hiệu quả, hay trí tuệ của khu vực tư nhân làm 

tăng giá trị của đồng vốn đầu tư hơn so với việc nhà nước tự thực hiện các hoạt động 

đầu tư, vận hành các dự án. Trong khi đó, ở các nước kém phát triển hơn như Việt 

Nam, mục tiêu hàng đầu của việc thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào các dự 

án này là thu hút lượng vốn đầu tư tư nhân, giảm bớt gánh nặng ngân sách cho nhà 

nước. Sự khác biệt về mục tiêu và năng lực của khu vực tư nhân ở các quốc gia khác 

nhau dẫn đến chính sách hỗ trợ các của quốc gia cho các dự án PPP là khác nhau.  

Để quản lý dự án PPP trong phát triển CSHT đạt hiệu quả, nhà nước và nhà 

đầu tư cần tập trung quản lý những nội dung quản lý trụ cột và nhân tố cốt lõi tác 

động đến sự thành công, thất bại trong quá trình triển khai dự án, nhà nước là chủ thể 

đóng vai trò đảm bảo được mục tiêu ứng dụng PPP, đối với Việt nam giống như các 
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nước đang phát triển và các nước phát triển ở giai đoạn đầu ứng dụng PPP là huy 

động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ nhà đầu tư tư nhân. Kinh nghiệm cho 

thấy, để các dự án PPP có hiệu quả cần quan tâm những vấn đề cụ thể sau: 

- Về chiến lược, quy hoạch phát triển chủ động dự án PPP, các nước thành công 

PPP đều có chiến lược phát triển PPP nhằm xác định các lĩnh vực ưu tiên và kế hoạch 

đầu tư trung, dài hạn. Định hướng và kế hoạch được thể hiện thông qua định hướng 

phát triển chung của quốc gia, kế hoạch riêng cho PPP và danh mục các dự án phù hợp. 

- Về cơ chế chính sách và pháp luật, kinh nghiệm các nước cho thấy, các 

nước phát triển thường ban hành chính sách trước khi triển khai các dự án PPP cụ 

thể, tuy nhiên đối với các nước đang phát triển thì cần xuất phát từ xây dựng các dự 

án thí điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Việc hoàn thiện, cụ thể hóa 

khung pháp lý, đánh giá cụ thể vai trò của khu vực công và khu vực tư nhân, phân 

rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong các quy định chung về hợp tác công tư là 

điều kiện căn bản để hướng tới việc xây dựng các hợp đồng PPP một cách chặt chẽ.  

- Về tổ chức bộ máy nhà nước, điểm chung trong hình thức PPP ở các nước là 

thành lập cơ quan đầu mối về phát triển PPP. Cơ quan này thường có nhiệm vụ hỗ trợ 

phát triển thị trường PPP cạnh tranh lành mạnh, với hạt nhân là các chuyên gia kỹ thuật, 

công nghệ và nhà kinh tế. Trong đó, các chuyên gia kinh tế phải tính toán khả thi dựa 

trên các con số cụ thể. Ngoài ra, chức năng các cơ quan nhà nước rõ ràng và năng lực 

nhân sự của các bên tham gia, tổ hợp các nhà tư vấn, nhà thầu, nhà tài trợ vốn có đầy đủ 

năng lực là rất cần thiết đảm bảo dự án PPP thực hiện được các mục tiêu dự án đề ra.  

- Về hỗ trợ của nhà nước cho các dự án PPP, thông qua cơ chế hỗ trợ về tài chính, 

ưu đãi để dự án PPP có khả năng sinh lời thấp có thể thành công. Tùy theo điều kiện mỗi 

quốc gia có nhiều hình thức hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp như công cụ thanh toán, thuế, 

chính sách tỷ giá hối đoái, đất đai, … và những công cụ như bảo lãnh doanh thu tối thiểu, 

xây dựng quỹ đầu tư phát triển để hỗ trợ cho nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà nước cần hỗ trợ 

cho công tác GPMB để đẩy nhanh thời gian triển khai thực hiện dự án. 

- Về điều kiện lựa chọn dự án thực hiện theo hình thức PPP, ở nhóm các 

nước phát triển, một dự án sẽ chỉ được chấp nhận thực hiện theo hình thức PPP nếu 
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nhà đầu tư tư nhân chứng minh được họ sẽ sử dụng đồng tiền hiệu quả hơn chính 

phủ. Ngược lại, ở nhóm các nước còn lại, chính phủ vẫn có thể chấp nhận một 

DAĐT dưới hình thức PPP khi hình thức này kém hiệu quả hơn hình thức đầu tư 

truyền thống vì chính phủ cần là dịch vụ công được cung cấp tại thời điểm đó, trong 

khi chính phủ không có đủ nguồn lực để đầu tư. Tuy nhiên, điểm chung là các quốc 

gia thành công về PPP đều rất chú trọng tới việc sàng lọc và đánh giá sự phù hợp của 

dự án với PPP, đặc biệt trong lĩnh vực HTKT đô thị cần quan tâm các nội dung: sự phù 

hợp của mục tiêu dự án, các yếu tố tác động dự án PPP, nhất là tính đặc thù của dự án 

HTKT đô thị tới sự thành công dự án và chia sẻ rủi ro của dự án.  

- Về tính phù hợp của sản phẩm dịch vụ đầu ra của dự án với khách hàng của 

dự án. Các dự án PPP trong PTĐT, khách hàng chính là người dân sử dụng các dịch 

vụ HTKT đô thị. Người dân ở các đô thị khác nhau có mức thu nhập khác nhau, cần 

quan tâm ở đây là các đối tượng có thu nhập khiêm tốn và họ sẽ không chấp nhận 

dịch vụ có mức giá cao hơn khả năng chi trả, do đó các dự án PPP trong PTĐT khó 

tồn tại trong bối cảnh giá sản phẩm dịch vụ cao so với thu nhập của phần lớn người 

dân đô thị. Điều này đỏi hỏi, khi xem xét dự án PPP trong lĩnh vực PTĐT thì việc 

đảm bảo mức giá nước hợp lý. 

- Về cơ chế chia sẻ rủi ro cần được xây dựng và thực thi một cách hiệu quả 

trong khuôn khổ dự án hợp tác công tư. Nhà nước cần đồng hành cùng với nhà đầu 

tư trong suốt thời gian hợp đồng sẽ đảm bảo xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro hiệu quả 

nhất. Nguyên tắc chia sẻ rủi ro theo hướng tối ưu, không phải là tối đa. Kinh 

nghiệm chia sẻ rủi ro từ các dự án PPP ở Anh Quốc, tư nhân gánh chịu các rủi ro 

thương mại, kỹ thuật còn rủi ro chính trị, pháp lý và tài chính do nhà nước đảm 

nhiệm do các bên có vị thế kiểm soát tốt hơn. Nhà nước nên hỗ trợ tối đa cho các 

nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, giấy phép, ....; trong khi nhà 

đầu tư phải đảm bảo chi phí đầu tư và thời gian hoàn thành dự án. 

- Về các yếu tố tác động đến sự thành công của dự án PPP, không có sự khác 

biệt về những nhân tố thành công của PPP ở các nước khác nhau nhưng sự tác động 

của các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của dự án PPP có sự khác biệt giữa các 
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quốc gia do những điều kiện riêng của từng quốc gia đó. Dễ thấy rằng, Việt Nam là 

đất nước có nền kinh tế đang chuyển đổi, có nhiều yếu tố giao thoa như vai trò của 

Nhà nước là rất quan trọng, tính chủ động của khu vực tư nhân chưa cao, khả năng 

quản trị rủi ro không cao. Quản lý các yếu tố trụ cột trong quá trình tổ chức thực 

hiện đầu tư là một trong những điểm mấu chốt trong hoạt động quản lý nhằm đảm 

bảo hiệu quả cho các dự án. Cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý, phân tích tài chính phù 

hợp; dự báo doanh thu chuẩn xác sẽ giúp các dự án có thể vận hành như dự kiến.  
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CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG  

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  

THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TẠI VIỆT NAM 

 

3.1. Phân tích thực trạng quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức PPP ở Việt nam từ 2010 đến nay 

Trên cơ sở các nội dung về cơ sở khoa học đã được hoàn thiện và làm rõ, vận 

dụng kinh nghiệm quản lý thành công của một số nước thực hiện đầu tư theo hình 

thức PPP trong PTĐT có điều kiện tương đồng với Việt Nam, từ đó tác giả phân 

tích, đánh giá thực trạng các nội dung quản lý có vai trò trụ cột tác động đến hiệu 

quả dự án trong từng giai đoạn của cả quá trình dự án. Phương pháp tổng hợp, phân 

tích và quy trình nghiên cứu được nêu ở mục 4 phần Mở đầu của Luận án, phương 

pháp điều tra khảo sát nêu tại Phụ lục 6, phương pháp phỏng vấn chuyên gia nêu tại 

Phụ lục 7. 

Giai đoạn từ năm 2010 – 2014, các quy định về DAĐT PPP tại Nghị định số 

108/2009/NĐ-CP và Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg, giai đoạn từ năm 2014 đến 

2018 tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan, từ 

2018 đến nay được quy định ở Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và các Luật khác nhau 

như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và 

pháp luật về PPP.  

Các nội dung quản lý của các chủ thể thực hiện chức năng QLNN gồm Quốc 

hội, Chính phủ, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, chính quyền đô thị và các chủ thể 

thực hiện chức năng quản lý lĩnh vực dự án gồm các CQNNCTQ (Bộ Xây dựng, Bộ 

Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước…, 

UBND) và chủ đầu tư, DNDA được nêu tại mục 2.3.5 Chương 2. 

3.1.1. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển dự án đối tác công tư 

trong phát triển đô thị  

Ở Việt nam, hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển DAĐT 

PTĐT theo hình thức PPP không được xây dựng riêng biệt mà lồng ghép vào các 

chiến lược, quy hoạch phát triển quốc gia, ngành, địa phương. Mục tiêu chiến lược 

phát triển DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam là thu hút khu vực tư nhân 
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vào đầu tư PTĐT. Quan điểm phát triển hình thức đầu tư dự án này chủ yếu gồm: 

đảm bảo nhất quán với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hiệu quả sử 

dụng đất, đồng bộ CSHT, chú trọng mạng lưới giao thông, hệ thống cấp nước và xử 

lý chất thải và khuyến khích các thanh phần kinh tế kinh tế tư nhân tham gia đầu tư. 

Định hướng phát triển hình thức dự án này gồm: tạo môi trường đầu tư thuận lợi; ưu 

đãi nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới chính sách, pháp luật, bộ máy 

quản lý; đào tạo đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Theo báo cáo tổng kết năm 2018 của Cục PTĐT [27], hệ thống HTKT tại 

một số thành phố lớn đã được cụ thể hoá trong đồ án quy hoạch xây dựng đô thị. 

Tuy nhiên, sự liên kết vùng tỉnh trong quy hoạch PTĐT đặc biệt là hệ thống HTKT 

sử dụng chung như nhà máy cấp nước, xử lý nước thải, khu xử lý chất thải rắn chưa 

được nghiên cứu đầy đủ. 

Theo báo cáo của UBTV Quốc hội [72], một số chỉ tiêu định hướng trong 

chiến lược, quy hoạch phát triển PPP chưa phù hợp với khả năng huy động các 

nguồn lực dẫn đến đầu tư dàn trải, trùng lặp và hiệu quả chưa cao, quy hoạch chưa 

tính toán đầy đủ các nguồn lực để thực hiện, một số địa phương đã có quy hoạch 

được duyệt nhưng triển khai trên thực tế chưa có nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đầu tư 

cũng như đặc thù vùng miền. 

Theo báo cáo của Chính phủ [23], dự án PPP có đặc thù phức tạp, với nhiều 

mối quan hệ ràng buộc giữa nhà nước và nhà đầu tư. Việc chuẩn bị, quản lý dự án 

có nhiều rủi ro, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực phải có chuyên môn sâu, cần phát 

triển trong dài hạn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một kế hoạch chiến lược, trung 

và dài hạn cho PPP. Do đó, việc triển khai các dự án PPP chưa có định hướng rõ 

ràng nên vẫn còn tư duy ngại khó, các dự án chưa ưu tiên lựa chọn, nguồn lực đầu 

tư chưa được quan tâm bố trí. 

Tổng hợp báo cáo các địa phương ([73], [74], [75], [76], [77]), hầu hết các 

địa phương chưa lập kế hoạch đầu tư các dự án PPP, trừ một số thành phố lớn như 

Hà nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Quảng ninh có lập kế hoạch trung hạn cho các 

DAĐT theo hình thức PPP nhưng nhìn chung chất lượng quy hoạch dự án chưa cao. 

Ý kiến chuyên gia được phỏng vấn đều cho rằng quá trình xây dựng các 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được nghiên cứu công phu, đúng quy trình, tuy 
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nhiên hầu hết đều không có sự tham gia đóng góp hoặc có tham gia nhưng chỉ mang 

tính thủ tục từ các bên như nhà đầu tư, nhà tài trợ, cộng đồng. Các định hướng về 

khuyến khích và ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân đã góp phần nâng cao vốn 

đầu tư PTĐT, tuy nhiên, trong lĩnh vực HTKT đô thị còn rất khiêm tốn do nhiều 

Bộ, Ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch tổng thể cho các dự án PTĐT theo 

hình thức PPP gắn với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chung. Bên cạnh đó, 

quyết tâm và cam kết chính trị của lãnh đạo cấp cao từ TW đến địa phương là chưa 

thật sự quyết liệt, gần nhất là Nghị quyết số 05_NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội 

nghị Ban chấp hành TW Đảng khóa XII chỉ đề cập “đẩy mạnh các DAĐT theo hình 

thức PPP, bảo đảm tính công khai minh bạch”. 

Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Định hướng 

phát triển dự án PPP trong đầu tư PTĐT là nhất quán với định hướng PTĐT”, nhận 

được 67,89 % đồng ý, cho thấy doanh nghiệp nhất trí với nhận định này tương đối 

cao. Tuy nhiên, kết quả khảo sát về “Định hướng phát triển dự án PPP trong đầu tư 

PTĐT là phù hợp với mục tiêu thu hút vốn đầu tư khu vực tư nhân tham gia vào đầu 

tư PTĐT", chỉ nhận được 46,79% đồng ý, tỷ lệ này là khá thấp (Biểu đồ 3.1), cho 

thấy các định hướng phát triển dự án PPP trong PTĐT Việt nam nhằm thu hút vốn 

tư nhân tham gia đầu tư được doanh nghiệp đánh giá chưa cao. 

 

Biểu đồ 3.1: Kết quả khảo sát về sự phù hợp của định hướng phát triển dự án 

PPP trong phát triển đô thị với mục tiêu thu hút vốn đầu tư 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 
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3.1.2. Về xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật quản lý dự án đầu tư phát 

triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp về PPP (hiện nay là Nghị định số 

63/2018/NĐ-CP) đã quy định rõ ràng trình tự chuẩn bị, thực hiện dự án. Tuy nhiên, 

nhiều thủ tục cụ thể trong quá trình triển khai dự án PPP cũng chịu sự điều chỉnh 

của các Luật khác nhau như Luật Ngân sách nhà nước (đối với việc sử dụng vốn 

NSNN tham gia dự án PPP), Luật Đầu tư công (vốn đầu tư công trong dự án PPP), 

Luật Doanh nghiệp (hoạt động của DNDA), Luật Xây dựng (thẩm định, phê duyệt 

thiết kế, dự toán), Luật Quản lý nợ công (vốn vay ODA sử dụng trong dự án 

PPP)...., nhiều quy định chồng chéo giữa các Luật với nhau dẫn đến khó khăn thực 

hiện trong thực tế. 

Nội dung quy định tại các Luật liên quan này được xây dựng hướng tới 

DAĐT công hoặc đầu tư tư nhân thuần túy, chưa xét đến đặc thù đầu tư PPP; quy 

trình, thủ tục cũng được triển khai riêng rẽ, chưa đảm bảo hài hòa với quy trình thực 

hiện dự án PPP. Nội dung các quy định cụ thể chủ yếu về dự án PPP trong đầu tư 

PTĐT như sau: 

Chính sách ưu đãi, khuyến khích và đảm bảo đầu tư: Theo báo cáo tổng kết 

của Bộ kế hoạch đầu tư [8], thực tế trong giai đoạn vừa qua, chính sách ưu đãi và 

đảm bảo đầu tư cho dự án PTĐT theo hình thức PPP chưa tương xứng với vai trò, 

tính chất đặc thù của loại dự án, đặc biệt là các dự án mang tính chất bức thiết phát 

triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân nhưng do hiệu quả đầu tư 

dự án thấp, khả năng hoàn vốn dự án không cao nên chưa thu hút được tư nhân đầu 

tư, cụ thể như: giá nước sạch thấp (Bảng số 3.1), phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải (mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá 

bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chỉ đáp ứng được 

khoảng từ 20%-30% chi phí nạo vét, sửa chữa hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

đô thị) không được điều chỉnh kịp thời; phí vệ sinh môi trường ở khu vực đô thị 

bình quân ở các địa phương hiện nay trung bình khoảng 4.000 đồng/người/tháng, 

chỉ đủ bù đắp khoảng 20% - 25% chi phí thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh 
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hoạt đô thị, dẫn đến không đảm bảo dự án khả thi về tiêu chí thu hồi vốn. Đồng 

thời, hoạt động nghiên cứu xu hướng đầu tư và đối tác đầu tư chưa sâu sắc, hoạt 

động hỗ trợ nhà đầu tư chưa được phân công rõ ràng cho cơ quan quản lý nào, hình 

thức hỗ trợ chưa nhiều hoặc không khả thi như các chính sách hỗ trợ về đất đai; 

vốn; miễn, giảm thuế; trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại Nghị định 

số19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, trong đó bao gồm các lĩnh vực đầu tư HTKT như xử lý chất thải rắn, thoát 

nước và xử lý nước thải tập trung. 

 Theo báo cáo của Chính phủ [23], quy định hỗ trợ tài chính của Nhà nước 

đối với dự án PPP còn chung chung. Các tiêu chí bảo đảm, bảo lãnh chưa được quy 

định cụ thể, chưa xem xét đến tính đặc thù của dự án dẫn đến Bộ, ngành gặp nhiều 

khó khăn khó khăn trong tổ chức thực hiện. 

Bảng 3.1: Khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị 

Loại đô thị 
Giá tối thiểu 

(đồng/m3) 

Giá tối đa 

(đồng/m3) 

Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 3.500 18.000 

Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 3.000 15.000 

Nguồn: Thông tư số 88/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 

Chính sách về lựa chọn dự án: Tổng hợp các báo cáo của Bộ Xây dựng [9], 

báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư [8] và báo cáo của Chính phủ [23], trình tự, thủ 

tục quyết định CTĐT dự án PPP thực hiện như một DAĐT công thuần túy, những 

quy định phức tạp, chồng chéo dẫn đến việc thực triển khai hiện gặp rất nhiều khó 

khăn, nhiều thủ tục. Đối với DAĐT PTĐT theo hình thức PPP có nhiều đặc thù 

riêng còn thiếu những quy định lựa chọn dự án trong lĩnh vực này, thiếu những 

hướng dẫn cụ thể. Quy định về lấy ý kiến cộng đồng đối với các dự án PPP hiện tại 

quy định thiếu chặt chẽ, nhiều dự án khi đưa vào vận hành sử dụng chịu sự phản đối 

của người dân dẫn đến dự án bị đình trệ hoặc phải điều chỉnh so với hoạch định ban 

đầu. Ngoài ra, PPP là dự án được hình thành giữa hai bên nhà nước và nhà đầu tư tư 

nhân và tập trung vào sản phẩm đầu ra của dự án thay vì các yếu tố đầu vào nhưng 
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việc lập BCNCTKT dựa trên những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng là 

chưa phù hợp. Việc lập BCNCTKT không được nghiên cứu chặt chẽ, chưa phân 

tích giá trị đồng tiền, nhất là tiêu chí tài chính, phương án hỗ trợ về tài chính đối với 

dự án này có lợi nhuận thấp đã dẫn đến dự án không khả thi hoặc không đạt mục 

tiêu dự án và dẫn đến đầu tư không hiệu quả. Ngoài ra, quy định về trình tự, thủ tục 

đầu tư đối với dự án PPP là tương đối dài dẫn đến công tác chuẩn bị đầu tư dự án 

PPP tốn nhiều thời gian. 

Chính sách về lựa chọn nhà đầu tư: Trong giai đoạn 2010 đến 2019, theo 

báo cáo Chính phủ [23], giai đoạn trước năm 2014, luật đấu thầu chưa quy định về 

lựa chọn nhà đầu tư mà theo quy định tại Nghị định 108/NĐ-CP nên các quy định 

về trình tự thủ tục, tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu tư chưa chặt chẽ, rõ ràng và 

bài bản. Từ năm 2014 đến nay, tuy việc lựa chọn nhà đầu tư đã được thể chế hóa tại 

Luật đấu thầu và các pháp luật về đầu tư PPP nhưng thay vì quy định các tiêu chí 

đánh giá tập trung vào sản phẩm đầu ra của dự án, thì quy định lựa chọn nhà đầu tư 

lại cơ bản vẫn theo quy trình đấu thầu đối với DAĐT công với cách tiếp cận xem 

trọng các yếu tố đầu vào của dự án hơn là đầu ra, dẫn đến việc hạn chế đối tượng 

tham gia đầu tư vì thực tế nhiều nhà đầu từ khó đáp ứng được yêu cầu về các yếu tố 

năng lực kinh nghiệm đầu vào của công trình. Ngoài ra, hợp đồng dự án đối với 

hình thức PPP là rất phức tạp, phụ thuộc rất nhiều vào các đặc thù của các lĩnh vực 

dự án. Tuy nhiên, các hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư còn rất chung chung, áp 

dụng đối với tất cả các lĩnh vực dẫn đến khó thực hiện. 

Chính sách về hợp đồng dự án: Tổng hợp báo cáo các địa phương ([73], [74], 

[75], [76], [77]) các quy định về hợp đồng dự án được cho rằng là còn chồng chéo, có 

xung đột giữa các pháp luật liên quan. Quy định về công tác giám sát của nhà nước là 

khá sơ lược, chưa rõ ràng và chưa có quy trình thực hiện cụ thể, dễ gây trùng lặp với 

công tác giám sát chất lượng công trình. Nội dung các hợp đồng chưa phân định rõ 

những rủi ro cho các bên, nhiều dự án khi xẩy ra rủi ro khó giải quyết vì hợp đồng thiếu 

những điều kiện quy định rõ ràng. Do đó, một mặt cần tạo môi trường kinh doanh 



73 

 

thông thoáng để thu hút nhà đầu tư tư nhân nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng công 

trình, hiệu quả đầu tư dự án.  

Ý kiến của các chuyên gia cho rằng, khung pháp lý về PPP hiện nay của Việt 

Nam đã tương đối đầy đủ và bước đầu phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, một 

số nội dung cụ thể còn chưa phù hợp như quy định về lợi nhuận đầu tư các dự án 

PPP trong lĩnh vực HTKT đô thị là khá thấp, thậm chí còn không đủ khả năng hoàn 

vốn, trong khi thực hiện đầu tư các dự án này gặp rất nhiều rủi ro và khó khăn. 

Chính sách về lựa chọn dự án còn chưa quy định rõ quy trình đánh giá dự án theo 

vòng lặp khép kín về kế hoạch thực hiện dự án – mô hình triển khai dự án – 5 tiêu 

chí để dự án khả thi (phù hợp chiến lược, hiệu quả kinh tế, khả thi về tính thương 

mại của sản phẩm dự án, khả thi tài chính, các yếu tố để dự án thành công). Chính 

sách lựa chọn nhà đầu tư cần chú trọng đến yếu tố đầu ra của dự án và những ràng 

buộc trách nhiệm để đảm bảo vai trò cung cấp dịch vụ công của Chính phủ, đảm 

bảo các yếu tố an ninh phi truyền thống, lợi ích cộng đồng.  

Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Xây dựng và tổ 

chức thực hiện chính sách, quy định pháp luật đối với dự án PPP trong PTĐT là 

phù hợp”, có đến 55,96 % ý kiến không đồng ý và 2,75 % rất không đồng ý (Biểu 

đồ 3.2), cho thấy doanh nghiệp phản ứng mạnh về những quy định bất hợp lý và sự 

chồng chéo quy định giữa nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh dự án PPP. 

 

Biểu đồ 3.2: Kết quả khảo sát về mức độ phù hợp của chính sách,  

quy định pháp luật đối với dự án PPP trong phát triển đô thị.  

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 
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3.1.3. Về tổ chức bộ máy quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình 

thức đối tác công tư 

Bộ máy quản lý dự án PPP gồm Ban chỉ đạo gồm 01 phó Thủ tướng Chính phủ, 

thành viên là lãnh đạo 13 Bộ, ngành và 04 địa phương (TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 

TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh) [15] và bộ máy ở cấp thực hiện tại các Bộ, ngành địa 

phương. Hầu hết các Bộ và UBND cấp tỉnh/thành phố đã giao đơn vị trực thuộc làm 

đơn vị đầu mối về PPP, chủ yếu là đơn vị phụ trách kế hoạch – tài chính tại Bộ hoặc Sở 

KH&ĐT tại các tỉnh, thành phố, một số ít cơ quan đã thành lập đơn vị chuyên trách về 

PPP như Bộ Giao thông vận tải (thành lập Vụ PPP) và các TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí 

Minh (thành lập Phòng PPP thuộc Sở KH&ĐT). Cán bộ, công chức đầu mối thực hiện 

PPP tại các Bộ, ngành, địa phương chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

Các báo cáo tổng kết của địa phương về tình hình thực hiện PPP ([73], [74], [75], 

[76], [77]), đều cho rằng chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương trong quản 

lý và triển khai PPP là chưa rõ ràng, có sự chồng lấn giữa trách nhiệm QLNN, trách 

nhiệm thực hiện quản lý ngành, lĩnh vực và trách nhiệm là một bên của hợp đồng dự án 

nên khó thực hiện và phối hợp triển khai. Đối với các dự án PPP trong lĩnh vực HTKT 

đô thị, Bộ Xây dựng vừa là cơ quan QLNN vừa quản lý lĩnh vực. Trong khi Bộ Xây 

dựng và một số địa phương đến nay vẫn chưa thành lập cơ quan chuyên trách PPP dẫn 

đến thực tế triển khai gặp rất nhiều khó khăn do thiếu các hướng dẫn cụ thể, kịp thời cho 

loại hình dự án mang tính đặc thù cao này. Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương vừa thực 

hiện chức năng QLNN vừa là một bên của hợp đồng dự án (CQNNCTQ) dẫn đến cơ cấu 

bộ máy tổ chức thiếu rành mạch, khó đảm bảo được sự công bằng trong quá trình thực 

hiện dự án. Cán bộ làm việc trong lĩnh vực PPP chủ yếu là kiêm nhiệm nên mức độ 

chuyên môn hóa không cao, không có những chuyên gia giỏi. Nguồn nhân lực trong 

DNDA lĩnh vực HTKT với đội ngũ chuyên gia tư vấn trong nước còn ít, chưa đáp ứng 

tốt nhu cầu công việc, tính chuyên nghiệp trong công việc và kinh nghiệm làm dự án còn 

thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ. Việc đào tạo tăng cường năng lực về PPP, đã có 

một số dự án hỗ trợ nhưng còn ở quy mô lĩnh vực, chưa có tính hệ thống.  

Ý kiến chuyên gia cho rằng vấn đề tồn tại lớn nhất trong tổ chức bộ máy quản lý 

PPP nói chung là sự chồng lấn chức năng QLNN và chức năng quản trị dự án là một 
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bên hợp đồng dự án của các Bộ, ngành và địa phương. Trong cùng một chủ thể nhưng 

thực hiện hai vai trò khác nhau với các mục tiêu khác nhau nên chưa phân định rõ vai 

trò rõ ràng, hầu hết người đại diện là một bên của nhà nước trong hợp đồng dự án đều 

không thể hiện tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm với đối tác tư nhân mà chủ yếu 

thể hiện vai trò quản lý của nhà nước và đưa ra các mệnh lệnh mang tính áp đặt. Điều 

này dẫn đến sự thiếu công bằng trong triển khai dự án PPP thời gian qua. Ngoài ra, việc 

quan tâm đào tạo cán bộ quản lý PPP cần được chú trọng, đặc biệt ở cấp thực hiện.  

 

Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý dự án PPP 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Cơ cấu bộ máy 

quản lý của nhà nước và nhà đầu tư đối với dự án PPP trong PTĐT là hợp lý”, có 

0% ý kiến trung lập cho thấy doanh nghiệp nắm chắc về tổ chức bộ máy quản lý dự 

án PPP và cho rằng cơ cấu tổ chức là hợp lý với 50,46% ý kiến đồng ý, (Biểu đồ 

3.3). Tuy nhiên, khảo sát doanh nghiệp về nhận định "Năng lực, kinh nghiệm 

chuyên môn của cán bộ QLNN về dự án PPP trong PTĐT là đảm bảo yêu cầu", 

nhận được 21,11% hoàn toàn không đồng ý, 38,53% không đồng ý (Phụ lục 6), cho 

thấy doanh nghiệp đánh giá không cao năng lực cán bộ nhà nước. 

 

Biểu đồ 3.3: Kết quả khảo sát về mức độ hợp lý  

của Bộ máy quản lý dự án PPP trong phát triển đô thị. 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

3.1.4. Về giám sát đầu tư và giám sát triển khai thực hiện dự án phát triển 

đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Giám sát đánh giá đầu tư và giám sát thực hiện dự án nhằm đạt được các mục 

tiêu đầu tư và dự án đã đặt ra. Trong đó, vai trò, chức năng và trách nhiệm giám sát 

được quy định cụ thể cho các tổ chức tại các pháp luật liên quan đến dự án theo 

từng thời kỳ.  

Theo báo cáo kết quả giám sát của UBTVQH [72], quy định về trách nhiệm 

giám sát còn chưa đầy đủ, còn chồng chéo, chưa cụ thể cho từng cơ quan, chưa 

phân định rõ vai trò giám sát giữa CQNNCTQ và nhà đầu tư, tổ chức tài trợ vốn và 

người dân để đảm bảo tính khách quan. Cơ chế giám sát của CQNNCTQ còn mang 
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tính hình thức, không hiệu quả, hầu như phó thác toàn bộ cho nhà đầu tư. Cơ quan 

quản lý của nhà nước ở địa phương chưa thực hiện một cách hiệu lực hoạt động 

giám sát dẫn đến nhiều dự án vi phạm tiến độ, chất lượng, tài chính.  

Theo báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư [8], quy định của pháp luật cho phép 

DNDA tự quản lý, giám sát hoặc thuê tư vấn thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, quy định này đã tạo ra 

nhiều lỗ hổng trong kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, không ít dự án vừa 

đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng, xuống cấp. Kiểm soát tình hình thu phí của các cơ 

quan quản lý của nhà nước chưa sát sao, nhiều dự án trong giai đoạn thu phí không 

đủ để trả chi phí vốn vay ngân hàng nhưng chưa được giám sát chặt chẽ để có 

phương án điều chỉnh phù hợp. 

Theo báo cáo Thanh tra chính phủ [63], những sai phạm chủ yếu dẫn đến chất 

lượng các dự án PPP không đảm bảo chất lượng là CQNNCTQ không thực hiện đầy 

đủ chức năng QLNN như kiểm tra năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, chưa thực 

hiện đúng chế độ báo cáo, giám sát …Tại một số dự án, nhà đầu tư không thực hiện 

đủ cam kết trong hợp đồng và quy định pháp luật về quản lý, giám sát, thi công xây 

dựng công trình thiếu chặt chẽ, chế tài xử lý chưa nghiêm, để tư vấn và nhà thầu thi 

công còn nhiều sai sót. Người dân phải trả phí cho một số dự án với chất lượng dịch 

vụ thấp, dự án bị xuống cấp sau một thời gian sử dụng, vận hành khai thác.  

Ý kiến chuyên gia cho rằng, các dự án PPP nói chung là dự án công, vì vậy 

việc quy định giao cho nhà đầu tư chịu trách nhiệm về giám sát hoặc thuê tư vấn 

giám sát chất lượng công trình dự án là phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng chưa 

thực sự phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt nam hiện nay, khi mà tính chuyên 

nghiệp và ý thức vì cộng đồng của các doanh nghiệp chưa đảm bảo. Mặt khác, cần 

làm rõ phạm vi, trách nhiệm giám sát của nhà nước, của nhà đầu tư trong từng giai 

đoạn để triển khai thực hiện tránh vướng mắc.   

Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Chức năng và 

trách nhiệm giám sát của nhà nước và tư nhân đối với dự án PPP trong PTĐT là rõ 

ràng” nhận được sự đồng ý cao của các tổ chức, doanh nghiệp với 61,47 % đồng ý 
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(biểu đồ 3.4), cho thấy DNDA hầu như thực hiện toàn bộ các hoạt động giám sát triển 

khai dự án, trong khi vai trò giám sát đầu tư của CQNNCTQ là rất mờ nhạt. 

 

Biểu đồ 3.4: Kết quả khảo sát về mức độ rõ ràng về phân định chức năng giám 

sát dự án PPP trong phát triển đô thị. 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

3.1.5. Về lựa chọn dự án và lập Danh mục dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức đối tác công tư 

Kinh nghiệm những quốc gia thành công về PPP, việc lựa chọn dự án PPP 

đều tuân thủ các nguyên tắc về quy trình lựa chọn chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, 

đảm bảo mọi nguồn lực cần thiết là điều kiện tiên quyết, hàng đầu để thực hiện 

thành công dự án PPP. 

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 631/QĐ-TTg ban hành 

“Danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài” gồm phần lớn các dự án PPP trong 

lĩnh vực giao thông, tuy nhiên chỉ thuần túy là danh mục dự án mà chưa có những 

nghiên cứu kỹ lưỡng, thiếu những yếu tố cơ bản, cần thiết nên sau 4 năm vẫn không 

thể kêu gọi, thu hút được nhà đầu tư. Tại văn bản 7647/BC-BKHĐT, Bộ Kế hoạch 

và đầu tư đã đề xuất danh mục dự án PPP ưu tiên cấp quốc gia và danh mục ưu tiên 

cấp địa phương. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai vẫn chưa hiệu quả. Việc thu hút 

PPP chỉ dừng lại ở mặt hình thức, chưa quyết liệt trong lựa chọn dự án. 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư [8], thực tế rất nhiều Bộ, ngành, 

địa phương chưa thực sự quan tâm việc bố trí nguồn lực về cả nhân sự, tài chính 
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để chuẩn bị và tham gia thực hiện dự án PPP. Nhiều bộ, ngành, địa phương hiện 

nay chưa thực hiện nghiêm túc quy định về việc xây dựng và công bố danh mục 

dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP. Một số địa phương có xây dựng Danh 

mục dự án PPP nhưng chưa có nguyên tắc và thứ tự ưu tiên đầu tư cũng như đặc 

thù từng vùng miền. Trong đó, có những địa phương xây dựng Danh mục dự án 

trên cơ sở tổng hợp đề xuất dự án của nhà đầu tư dẫn đến chưa tạo được sự cạnh 

tranh trong thu hút nhà đầu tư.  

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng [9], Danh mục đề xuất dự án ở hầu hết các 

địa phương đều mang tính chủ quan hoặc dựa trên đề xuất của nhà đầu tư với lý 

do yêu cầu cấp bách, không có căn cứ, chưa được đánh giá tính khả thi trong triển 

khai thực hiện dẫn đến nhiều dự án trong danh mục được công bố không đảm bảo 

tính khả thi, thiếu nhất quán với các quy hoạch và chất lượng BCNCTKT thấp, 

thiếu hợp lý, không kêu gọi được nhà đầu tư hoặc đầu tư không hiệu quả, thậm chí 

nhiều dự án đã chết yểu ngay sau khi mới đi vào hoạt động hoặc một số dự án khi 

đưa vào vận hành khai thác không đảm bảo khả năng hoàn vốn. Việc thiếu Danh 

mục dự án được duyệt, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước cân đối nguồn lực (đất 

đai, ngân sách) để thực hiện cam kết với nhà đầu tư. Xu thế thu hút đầu tư theo 

hình thức BT ở một số địa phương đang phổ biến, nhiều địa phương dự kiến vốn 

các dự án BT vượt nhiều lần ngân sách đầu tư phát triển của địa phương trong 

những năm gần đây. Ngoài ra, các nội dung cần lấy ý kiến của người dân trong 

quá trình lập Danh mục dự án nhằm đạt được sự đồng thuận về phương án đền bù 

GPMB và mức giá, phí hoàn vốn cho dự án chưa được thực hiện hoặc thực hiện 

một cách hình thức (Ví dụ dự án cụ thể tại Hộp 3.1). 

Phỏng vấn ý kiến chuyên gia cho rằng, việc lựa chọn và lập danh mục dự 

án mang tính quyết định đến hiệu quả đầu tư và đảm bảo mục tiêu thu hút vốn đầu 

tư từ khu vực tư nhân của nhà nước. Do đó cần phải có một cơ quan chuyên trách 

của nhà nước với năng lực tốt để lựa chọn được Danh mục dự án đảm bảo chất 

lượng, thỏa mãn những tiêu chí cần thiết. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả truyền 

thông về thông tin các dự án kêu gọi đầu tư PPP đến tư nhân trong và ngoài nước.    
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Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Việc lựa chọn 

và lập Danh mục dự án PPP trong PTĐT ở các địa phương đã đảm bảo tính đầy đủ, 

phù hợp pháp lý và tính khả thi của dự án”, nhận được 29,36% rất không đồng ý và 

44,04% không đồng ý (Biểu đồ 3.5), cho thấy rõ quan điểm của các tổ chức, doanh 

nghiệp đánh giá rất thấp công tác lựa chọn và lập Danh mục dự án của Bộ ngành và 

địa phương. 

 

Biểu đồ 3.5: Kết quả khảo sát về chất lượng công tác lựa chọn dự án  

và lập Danh mục dự án PPP trong phát triển đô thị. 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

Hộp 3.1: Dự án nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh 

(Dự án chậm tiến độ do bàn giao mặt bằng không kịp thời) 

Dự án nhằm mục đích khai thác, xử lý nước mặt sông Đuống đảm bảo chất lượng 

về nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực thành phố Bắc Ninh và các vùng phụ cận thuộc 

huyện Quế Võ và Tiên Du.  

Tổng mức đầu tư Dự án được duyệt là 470 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, 

đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, số 68/HĐBT ngày 24/4/2013. Dự án xây dựng trên 

tổng diện tích khoảng 14,5 ha, gồm công trình thu, hồ sơ lắng và nhà máy xử lý nước tại 

huyện Quế Võ, mạng đường ống khoảng 13km đi qua các huyện Quế Võ, Tiên Du và 

thành phố Bắc Ninh. Nhà máy có công suất cấp nước 25.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1 

đến năm 2015), 50.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 2 đến năm 2020). 

Sở Xây dựng Bắc Ninh là CQNNCTQ ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án với 

Nhà đầu tư (Công ty TNHH Long Phương). Nhà đầu tư lập BCNCKT, lựa chọn Nhà đầu 

tư thông qua hình thức chỉ định thầu. 

Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015 hoàn thành, trễ 

5 tháng do bàn giao mặt bằng chậm, giá trị quyết toán dự án là 470 tỷ đồng. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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3.1.6. Về lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu 

tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

BCNCKT gồm nhiều nội dung mang tính quyết định đến sự hình thành và 

hiệu quả mang lại của dự án. Những quốc gia thành công về PPP đều tuân thủ khắt 

khe những nội dung, quy trình về lập, thẩm định và phê duyệt BCNCKT. 

Ở Việt nam, theo báo cáo của đoàn giám sát UBTVQH [72] việc lập 

BCNCKT cơ bản được lập trên cơ sở pháp luật về đầu tư xây dựng như một DAĐT 

thông thường, chưa chú trọng các yếu tố đầu ra của dự án nên không đáp ứng những 

yêu cầu đặc thù của dự án PPP theo thông lệ quốc tế. Việc xác định phương án tài 

chính còn chưa hợp lý, một số chi phí được xác định chưa đúng quy định như chi phí 

GPMB sai khác lớn so với yêu cầu dự án, chi phí bảo trì tăng so với quy định, chi phí 

dự phòng không sát với thực tế, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí quản 

lý thu phí, khai thác không thống nhất. Các chỉ tiêu về dự báo doanh thu và chí phí 

chưa đảm bảo tính chính xác cần thiết, chất lượng phân tích các chỉ tiêu tài chính còn 

thấp…Tính toán cơ cấu tài trợ chưa hợp lý, nhất là các dự án PPP trong lĩnh vực cấp 

nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn… Đây là lý do cơ bản dẫn đến khó khăn trong 

việc xác định hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án và một số dự án sau khi hoàn 

thành đưa vào sử dụng không đảm bảo chỉ tiêu hoàn vốn. Ngoài ra, có dự án chuyển 

đổi từ đầu tư bằng vốn ngân sách sang hình thức PPP nhưng không nghiên cứu đánh 

giá lại BCNCKT dẫn đến dự án không khả thi.  

Theo báo cáo Bộ Xây dựng [9], việc lập, thẩm định, phê duyệt một số dự án 

còn bất cập, áp dụng định mức, đơn giá và tính toán khối lượng không đúng dẫn 

đến việc xác định tổng mức đầu tư của dự án chưa đảm bảo chính xác, làm tăng giá 

trị dự toán công trình. Một số dự án lựa chọn sai công nghệ hoặc công nghệ không 

phù hợp với điều kiện Việt Nam. Ví dụ như dự án xử lý chất thải rắn Đa phước, khi 

nghiên cứu lập dự án chưa lường hết được các yếu tố như khả năng phân loại rác tại 

nguồn dẫn đến không đảm bảo yêu cầu rác đầu vào của nhà máy xử lý rác. Vì vậy, 

thực tế rác vẫn phải chôn lấp mà không xử lý đúng như công nghệ của nhà máy (sản 

xuất phân compost, tái chế nhựa và thu hồi khí ga thương mại…) làm hiệu quả của 

dự án không đạt được như mục tiêu đã đặt ra (Ví dụ dự án cụ thể tại Hộp 3.2).  
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Chuyên gia cho rằng, đối với BCNCKT của dự án PPP trong PTĐT, yếu tố 

cần quan tâm nhất là phân tích chính xác doanh thu và chi phí làm cơ sở xác định cơ 

cấu tài trợ của nhà nước để dự án đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, cần làm rõ mối 

liên hệ giữa yếu tố công nghệ – giá thành dịch vụ – thói quen sử dụng dịch vụ của 

người dân chi trả cho sản phẩm dự án. 

Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Chất lượng 

phân tích phương án tài chính, cơ cấu tài trợ và phương án công nghệ cho công 

trình dự án trong BCNCKT của các dự án PPP trong PTĐT là đảm bảo hợp lý và 

khả thi”, với kết quả nhận được là 35,78% không đồng ý và 46,79% đồng ý (Biểu 

đồ 3.6), cho thấy không phải toàn bộ các dự án PPP trong đầu tư PTĐT có chất 

lượng BCNCKT thấp, những bất cập được nêu trong các Báo cáo trên đây chỉ tập 

trung ở một số dự án cụ thể. 

Hộp 3.2: Dự án xử lý chất thải rắn Đa phước 

(Dự án kém hiệu quả do phê duyệt công nghệ không phù hợp với thực tiễn) 

Dự án xử lý chất thải rắn Đa Phước ký kết giữa Sở Tài Nguyên và Môi trường 

Tp. Hồ Chí Minh (Sở TNMT) và Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) 

Thỏa thuận về công nghệ xử lý rác của dự án (gồm ba công trình: Bãi chôn lấp, 

Nhà máy sản xuất phân compost, Nhà máy phân loại; chất thải rắn đầu vào phải được 

phân loại tại nguồn trước khi đưa vào nhà máy) chưa phù hợp với thực trạng phân loại 

rác tại nguồn ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, trong quá trình vận hành thực tế việc xử lý 

rác chủ yếu là chôn lấp không thực hiện được đúng như công nghệ xử lý rác của dự án là 

công nghệ chế biến phân compost, sản phẩm tái chế, với điều kiện ban đầu về hạn chế 

khối lượng rác chôn lấp. 

Thoả thuận về phạt liên quan đến việc không cung cấp được rác đầu vào của Sở 

TNMT không tiếp nhận xử lý chất thải rắn của VWS trong giai đoạn vận hành là không 

tương xứng, cụ thể: khi Sở TNMT không cung cấp được rác đầu vào hoặc rác đầu vào 

bị từ chối thì sẽ bị phạt một giá trị bằng khối lượng rác tối thiểu ngày (3.000 tấn/ngày) 

nhân với đơn giá xử lý 1 tấn rác (16,4 USD/tấn rác). Tuy nhiên, nếu VWS vi phạm thì 

chỉ phạt bồi thường theo số tuyệt đối là 10.000.000 đồng/ngày và tối đa không quá 

70.000.000 đồng/tháng. 

Điều khoản thanh toán không hợp lý, VWS không phải chịu bất cứ rủi ro thanh 

toán nào: Sở TNMT phải thanh toán cho VWS với giá trị 3.000 tấn/ngày nhân với đơn 

giá xử lý 1 tấn rác (16,4 USD/tấn rác) ngay cả trường hợp không cung cấp được rác 

đầu vào với bất cứ nguyên nhân nào (gồm cả nguyên nhân bất khả kháng). 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Biểu đồ 3.6: Kết quả khảo sát về chất lượng BCNCKT của dự án PPP  

trong phát triển đô thị. 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

3.1.7. Về lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức 

đối tác công tư 

Chất lượng lựa chọn nhà đầu tư là một trong những yếu tố mang tính quyết định 

đến hiệu quả của dự án. Trước năm 2014, hầu hết các DAĐT theo hình thức BOT, 

BTO, BT thực hiện chỉ định nhà đầu tư. Sau khi Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ra đời, 

hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đã được thực hiện một cách bài bản hơn.  

Theo số liệu tổng kết công tác đầu thầu năm [6], trong năm 2016, tổng số dự án 

PPP của 15/63 địa phương, đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 41 dự án, trong đó 23 

dự án được đấu thầu rộng rãi (chiếm 56%); 18 dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu 

(chiếm 44%). Tiếp theo đó, năm 2017 [7], tổng số dự án PPP đã có kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư là 53 dự án, trong đó 18 dự án được đấu thầu rộng rãi (chiếm 33,96%), 31 

dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu (chiếm 58,5%) và 4 dự án được lựa chọn nhà 

đầu tư trong trường hợp đặc biệt (chiếm 7,54%). Trong đó, các dự án trong lĩnh vực 

HTKT đô thị hầu hết được chỉ định thầu với lý do chỉ có một nhà đầu tư tham gia hoặc 

do nhu cầu dự án cần đầu tư cấp bách nhằm đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. 

Tại báo cáo tổng kết tình hình thực hiện PPP của Chính phủ [23], nhiều dự án 

PPP nói chung và HTKT đô thị nói riêng mặc dù đã tổ chức sơ tuyển rộng rãi nhưng 

chỉ có một nhà đầu tư quan tâm và phải áp dụng hình thức chỉ định thầu. Tuy nhiên, có 

nhiều dự án đang ở giai đoạn xin chấp thuận về CTĐT đã xin chỉ định Nhà đầu tư. Các 
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dự án PPP thực hiện theo hình thức đấu thầu thì công tác tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư hiện còn nhiều bất cập, mang nặng tính hình thức và chưa đảm bảo công khai, 

minh bạch. Việc tổ chức đầu thầu không minh bạch dẫn đến các nhà đầu tư chân chính 

mất niềm tin. Điều này dẫn đến tiềm ẩn rủi ro về lựa chọn nhà đầu tư không có đủ năng 

lực thực hiện dự án. Kết quả là nhiều DAĐT vừa triển khai dở dang đã bị đình trệ hoặc 

phá sản do nhà đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm.  

 

Theo số liệu báo cáo của đoàn giám sát UBTVQH [72], phần lớn các dự án PPP 

đã thực hiện, 100% trường hợp đều là chỉ định thầu với lý do không đủ số lượng nhà 

đầu tư quan tâm. Việc chỉ định trực tiếp nhà đầu tư là được phép theo quy định của 

pháp luật và thường xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của phát triển kinh tế - xã hội, tuy 

nhiên sẽ làm mất cơ hội Nhà nước lựa chọn được nhà đầu tư có khả năng tốt để thực 

hiện dự án, yếu tố cạnh tranh, minh bạch trong mô hình PPP đã bị loại bỏ (Ví dụ dự án 

cụ thể tại Hộp 3.3). Ngoài ra, việc chỉ định thầu phải đối mặt với rủi ro về năng lực hạn 

Hộp 3.3: Dự án cấp nước BOT - Công ty TNHH Bình An  

(Hệ lụy do không thực hiện đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư) 

Dự án được thực hiện theo hình thức BOT giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bình An có 100% vốn nước ngoài với Công ty cấp nước sạch Tp. Hồ Chí Minh được 

cấp giấy phép đầu tư vào ngày 15/3/1996.  

Mục tiêu của dự án là xây dựng - vận hành - chuyển giao nhà máy nước công suất 

100.000 m3/ngày theo hình thức BOT tại đồi Bình An, tỉnh Bình Dương nhằm cung cấp 

nước sạch đô thị cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận. Chủ đầu tư sẽ thực hiện 

dự án theo hợp đồng BOT trong vòng 20 năm được ký kết giữa Nhà nước Việt Nam và 

hai tập đoàn của Malaysia (Emas Utilities Corparation đóng góp 90% vốn và Sadec 

Malaysian Cosortium đóng góp 10% số vốn còn lại). Tổng vốn đầu tư 5,8 triệu USD, số 

vốn đầu tư còn lại được huy động từ các cổ đông. 

Dự án được thực hiện trong thời gian 33 tháng kể từ ngày được cấp đất (chậm trễ 

9 tháng so với kế hoạch do do việc thương lượng về hành lang tuyến ống, về sử dụng 

đất và việc tái định cư gặp khó khăn) và đã vận hành nhà máy nước, cấp nước sạch đô 

thị cho thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1999. Công suất cấp nước 

sạch đô thị hiện nay là 100.000 m3/ngày. 

Dự án lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở chỉ đàm phán với một nhóm đầu tư duy nhất 

mà không đấu thầu (đây là hợp đồng đầu tiên trong ngành cấp nước theo hình thức PPP) 

đã loại bỏ yếu tố ưu điểm về cạnh tranh trong PPP dẫn đến khó khăn, cụ thể:  

- Dự án khởi công bị chậm do khó khăn về đàm phán trong sử dụng đất.  

- Dự án bị dừng, chậm tiến độ do khó khăn về thoả thuận tài chính.  

- Rủi ro về ngoại tệ do Chính phủ chịu do giá bao tiêu tính theo đồng đô la và 

được bảo lãnh của UBND Thành phố. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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chế và khả năng không hoàn thành dự án của Nhà đầu tư được chỉ định. Thực tế cho 

thấy, nhà đầu tư được chỉ định chủ yếu là doanh nghiệp xây dựng hoặc đang hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ HTKT đô thị nên khả năng thu xếp vốn yếu kém, 

dẫn đến tình trạng không ít dự án thực hiện dở dang, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. 

Phỏng vấn chuyên gia cho rằng, năng lực tài chính của nhà đầu tư là yếu tố 

quan tâm hàng đầu trong lựa chọn nhà đầu tư, vì đây là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ, thậm chí có dự án không thể thực hiện được phải 

chuyển Nhà đầu tư hay hình thức đầu tư. Cần lưu ý rằng, Nhà đầu tư nước ngoài 

thường có thể huy động vốn đầu tư trên thị trường quốc tế với chi phí vốn đầu tư 

thấp hơn (5-6%/năm) nhà đầu tư ở Việt Nam thường huy động nguồn vốn vay 

thương mại trong nước (9-11%/năm), đây là yếu tố góp phần tăng hiệu quả đầu tư 

và là giải pháp đối với các dự án hạ tầng đô thị thường có khả năng sinh lời thấp.  

Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Công tác 

lựa chọn nhà đầu tư các dự án PPP trong PTĐT là minh bạch và đảm bảo nhà đầu 

tư được lựa chọn có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm”, với kết quả nhận được là 

66,97% đồng ý (Biểu đồ 3.7), cho thấy các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao năng 

lực, kinh nghiệm của mình và không nhìn nhận thực trạng chỉ định thầu phổ biến 

đối với dự án PPP là một điểm yếu. Điều này cho thấy, các rủi ro và hệ lụy từ việc 

chỉ định thầu đều do nhà nước gánh chịu.  

 
Biểu đồ 3.7: Kết quả khảo sát về mức độ minh bạch, hợp lý 

 trong lựa chọn nhà đầu tư của dự án PPP trong phát triển đô thị. 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 



86 

 

3.1.8. Về quản lý hợp đồng dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức 

đối tác công tư 

Trên cơ sở điều kiện cụ thể của dự án và mục tiêu hợp tác của nhà nước và tư 

nhân sẽ có các hình thức hợp đồng PPP khác nhau. Nội dung chủ yếu của hợp đồng 

cần quan tâm gồm: điều kiện và mức độ khả thi của hợp đồng, tính đầy đủ của 

khung pháp lý, lựa chọn hình thức hợp đồng, mô hình quản lý hợp đồng, xác định 

vai trò, trách nhiệm và lợi ích của các chủ thể.  

 

Theo báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư [8], trong giai đoạn vừa qua, hầu hết 

các dự án PPP tại Việt Nam đều được thực hiện theo các hình thức BOT, BTO, BT, 

BT kết hợp với BOT và BOO, một số ít dự án được thực hiện theo hình thức BLT 

Hộp 3.4: Dự án nước SÔNG ĐÀ  

(Tồn tại trong đồng BOO giữa Vinaconex và UBND Tp. Hà Nội ) 

Vinaconex đề xuất dự án cấp nước sạch cho Hà Nội từ nguôn nước mặt sông Đà 

với công suất 600.000 m3/ngày đêm (giai đoạn 1 có công suất 300.000 m3/ngày đêm). 

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.515 tỷ đồng.  

Nội dung trong hợp đồng dự án chưa đầy đủ, chưa phù hợp dẫn đến dự án gặp 

nhiều vướng mắc, khó khăn: 

- Phạm vi đầu tư trong hợp đồng quy định Vinaconex thực hiện nhà máy sản xuất 

nước sạch và tuyến ống truyền dẫn cấp I. Hợp đồng không có điều khoản ràng buộc về 

đơn vị, tiến độ thực hiện tuyến ống truyền dẫn cấp II và tuyến ống phân phối đến các hộ 

tiêu thụ. Vì vậy, khi Vinaconex hoàn thành phạm vi công việc của mình nhưng tuyến ống 

truyền dẫn cấp II và tuyến ống phân phối vẫn chưa có, do đó nhà máy cấp nước Sông Đà 

không thể vận hành hết công suất. 

- Hợp đồng dự án không quy định khu vực cụ thể sẽ tiêu thụ sản phẩm đầu ra 

của nhà máy nước Sông Đà. Do đó, Vinaconex đã gặp khó khăn trong việc xác định 

được các hộ tiêu thụ sản phẩm nước sạch. 

- Giá nước sạch không được tính theo dự án đầu tư mà phải nằm trong khung 

giá do Bộ Tài chính quy định, do vậy, thành phố phải tiếp thực hiện bù giá cho nhà đầu 

tư. Tuy nhiên, việc bù giá thường không kịp thời, nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn về 

quản lý vận hành và thu hồi vốn đầu tư. 

- Hợp đồng quy định kiểm soát chất lượng xây dựng chưa chặt chẽ dẫn tới trong 

thời gian vận hành khai thác đã xảy ra một số sự cố vỡ đường ống cấp nước. Đến quý I 

năm 2016, đường ống nước sông Đà đã vỡ đến 18 lần gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời 

sống của người dân. Nguyên nhân của sự việc được xem xét là do nguyên nhân chất 

lượng ống không đồng đều, tại một số vị trí ống có hiện tượng bong rộp, tách lớp, một 

số chỉ tiêu cơ lý không đảm bảo dẫn đến suy giảm khả năng chịu lực cục bộ của đường 

ống, thiếu các yêu cầu kỹ thuật đối với việc sản xuất, thi công lắp đặt ống theo tiêu 

chuẩn áp dụng.  

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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và O&M, trong đó, PPP trong lĩnh vực HTKT đô thị chủ yếu gồm các hình thức 

hợp đồng BOO, BT và BOT. Hình thức hợp đồng BT có thể được thanh toán bằng 

tiền hoặc thanh toán bằng dự án khác (chủ yếu là bằng đất), thực tế trong quá trình 

triển khai thực hiện có rất nhiều vướng mắc liên quan đến việc thanh toán, nhất là 

các dự án được thanh toán bằng đất. Nhìn chung, các hợp đồng đều chưa được quy 

định không đầy đủ và cụ thể về mặt nội dung (Ví dụ dự án cụ thể tại Hộp 3.4 và 

Hộp 3.5), đặc biệt là các dự án PPP trong PTĐT có tính đặc thù riêng nhưng đến 

nay Bộ Xây dựng vẫn chưa có hướng dẫn và mẫu hợp đồng dự án để thuận tiện áp 

dụng trong thực tiễn. Thực tế, các nội dung vướng mắc chủ yếu về cơ chế tài chính 

đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc xác định tổng vốn đầu tư, yêu cầu công 

nghệ, xác định giá trị công trình, quyết toán vốn đầu tư, thời điểm thanh toán và tính 

toán lãi suất, lợi nhuận của nhà đầu tư thực hiện dự án, giá dịch vụ…, dẫn đến việc 

áp dụng không thống nhất giữa các dự án. 

 

Hộp 3.5: Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại Tp. Hồ Chí Minh 

(Tồn tại trong hợp đồng BOO) 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị giữa Công ty 

Tâm Sinh Nghĩa với Sở Tài nguyên và môi trường Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02/03/2009 

theo hình thức hợp đồng BOO. 

Nội dung quy định trong hợp đồng thiếu những điều khoản thoả thuận về quản lý 

chất lượng thiết kế, thi công xây dựng, kiểm tra, giám sát và xử lý phát sinh trong đầu tư 

xây dựng công trình đã dẫn đến những tồn tại sau: 

- Hợp đồng không tách bạch quyền, trách nhiệm quản lý các phần việc chính của 

các bên dẫn đến khó khăn trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng. 

- Thiếu các nội dung thỏa thuận về điều kiện rác sinh hoạt chưa được phân loại 

của thành phố đã ảnh hưởng lớn tới việc thanh toán không hợp lý chi phí xử lý rác trong 

vận hành dự án. 

- Các quy định về quản lý, kiểm soát tiến độ; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ 

trong hợp đồng; các điều kiện về sử dụng đất và công trình có liên quan; kiểm tra, kiểm 

soát của Nhà nước trong quá trình vận hành khai thác công trình cũng chưa được thoả 

thuận cụ thể trong hợp đồng. 

Các tồn tại nêu trên sẽ gây nhiều ảnh hưởng bất lợi tới quá trình thực hiện hợp 

đồng với thời hạn thực hiện hợp đồng kéo dài gần 50 năm (tới năm 2047 kết thúc hợp 

đồng). Do vậy, phát sinh các đảm phán, thoả thuận bổ sung trong quá trình quản lý vận 

hành dự án. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Phỏng vấn ý kiến chuyên gia cho rằng, nội dung của một hợp đồng PPP thông 

thường đã yêu có yêu cầu rất chặt chẽ và phức tạp, đối với hợp đồng PPP trong PTĐT còn 

phức tạp hơn do liên quan đến tính đặc thù của hạ tầng đô thị có tính rủi ro cao và tác động 

trực tiếp đến đời sống dân sinh. Do đó, nhất thiết phải có những hướng dẫn riêng về hợp 

đồng PPP cho lĩnh vực này để tránh tranh chấp và rủi ro trong quá trình thực hiện.  

Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Các nội dung và 

điều kiện trong hợp đồng PPP đối với DAĐT PTĐT là đầy đủ, rõ ràng và mang tính khả 

thi cao”, nhận được 26,61% trung lập (Biểu đồ 3.8), tỷ lệ này là khá cao, cho thấy các 

doanh nghiệp còn chưa thực sự nắm rõ về hợp đồng dự án. Tuy nhiên với 33,94% không 

đồng ý, cho thấy có nhiều vướng mắc về hợp đồng trong quá trình thực hiện.  
 

 
Biểu đồ 3.8: Kết quả khảo sát về mức độ đầy đủ, rõ ràng, tính khả thi của  

nội dung và điều kiện trong hợp đồng dự án PPP trong phát triển đô thị. 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

3.1.9. Về quản lý rủi ro dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối 

tác công tư 

Hoạt động quản lý rủi ro đối với dự án PPP trong PTĐT bao gồm xác định rủi 

ro, phân bổ rủi ro cho các bên, lập kế hoạch ứng phó rủi ro và kiểm soát rủi ro. Xác 

định, phân bổ và quản lý rủi ro là một trong những yếu tố trụ cột để đảm bảo dự án đạt 

được mục tiêu đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay 

chưa có quy định về chuyển giao rủi ro, nhiều yếu tố rủi ro được chuyển giao không 

phù hợp với thông lệ quốc tế, và năng lực quản lý bên được chuyển giao. 

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án PPP ([8], [23]), cho thấy các 

rủi ro chủ yếu đối với dự án PPP ở Việt nam chủ yếu gồm: thay đổi khuôn khổ pháp 
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lý; chậm trể hay không giải phóng được mặt bằng; lựa chọn nhà đầu tư; thay đổi 

lượng cầu dịch vụ dự án; khả năng huy động vốn; cạnh tranh và độc quyền…Trong 

đó, GPMB chậm thường xẩy ra với mọi dự án do mức đền bù chưa thỏa đáng, thiếu 

kinh phí đền bù dẫn đến GPMB chậm. Bên cạnh đó, do nhiều dự án lựa chọn nhà 

đầu tư không qua đấu thầu cạnh tranh, do đó rủi ro lựa chọn nhà đầu tư không phù 

hợp, không đủ năng lực dẫn đến việc triển khai dự án khó khăn, đình trệ thậm chí 

một số dự án không đạt mục tiêu đầu tư. 

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Xây dựng [9], rủi ro thường gặp ở các dự án PPP 

trong lĩnh vực HTKT đô thị là khá đa dạng, tuy nhiên rủi ro lớn nhất liên quan tới chính 

sách và sự can thiệp của Nhà nước về giá, phí dịch vụ sản phẩm dự án, tiếp đến là các 

rủi ro liên quan tới thay đổi chính sách khuyến khích, phân chia trách nhiệm giữa các 

bên không rõ ràng, và kinh nghiệm quản lý dự án hợp tác công tư còn thiếu.  

Về phân bổ và quản lý rủi ro, theo báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư [8], 

thực tế phân tích rủi ro đối với các dự án PPP, các bên đều tập trung vào các rủi ro 

của nhà nước, của ngân hàng, của người dân mà chưa tập trung vào rủi ro của các 

nhà đầu tư, đặc biệt là rủi ro trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư cũng chịu 

rủi ro về giá vật tư nguyên liệu, định mức, phần vốn góp của nhà nước.  

Phỏng vấn về nội dung này, chuyên gia cho rằng thực tế chưa có một dự án 

PPP nào ở Việt nam thực hiện đầy đủ quy trình phân tích rủi ro và phân bổ rủi ro 

theo nguyên tắc bên kiểm soát tốt nhất tác động của rủi ro với chi phí thấp nhất sẽ 

đảm nhận rủi ro đó. Tuy nhiên, trên thực tế các nhà đầu tư tư nhân thường là bên 

phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn so với lợi nhuận thu được do chưa có quy định pháp 

luật rõ ràng về phân chia rủi ro, hợp đồng thiếu chặt chẽ và ứng xử thiếu công bằng 

giữa nhà nước với tư cách là một bên hợp đồng với nhà đầu tư tư nhân.  

Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Việc xác 

định và phân bổ rủi ro cho các bên tham gia dự án PPP trong PTĐT là đảm bảo 

đúng nguyên tắc, hợp lý và công bằng”, nhận được 26,61 % trung lập (Biểu đồ 3.9), 

cho thấy doanh nghiệp chưa hiểu rõ về phân bổ rủi ro. Tuy nhiên, với 16,51 % rất 

không đồng ý và 44,95 % không đồng ý, cho thấy việc phân bổ rủi ro do chưa hài 
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hòa lợi ích giữa các bên, còn mang nặng tính áp đặt của nhà nước, đẩy doanh 

nghiệp phải đảm nhận nhiều rủi ro, chưa đảm bảo nguyên tắc phân bổ rủi ro.  

 

Biểu đồ 3.9: Kết quả khảo sát về mức độ đảm bảo hợp lý, công bằng  

trong xác định và phân bổ rủi ro đối với dự án PPP trong phát triển đô thị. 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

3.1.10. Về quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn và vệ sinh môi 

trường trong quá trình triển khai dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình 

thức đối tác công tư 

Công tác quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn, vệ sinh môi trường… 

trong quá trình triển khai dự án PPP trong đô thị liên quan trực tiếp đến mô hình 

quản lý, quy trình quản lý gắn với trách nhiệm quản lý của từng chủ thể trong việc 

kiểm soát các yếu tố chủ yếu trong triển khai thực hiện dự án như việc bàn giao mặt 

bằng xây dựng, chất lượng lựa chọn nhà thầu thi công, chất lượng nhà thầu tư vấn 

và kiểm soát tốt việc huy động vốn của nhà đầu tư.  

Trong thực tế, tổng hợp các báo cáo của các địa phương ([73], [74], [75], [76], 

[77]), mô hình quản lý dự án hiện nay còn chưa thật sự rõ ràng về vai trò trách nhiệm 

của từng chủ thể, trong đó vai trò CQNNCTQ trong quản lý chi phí, chất lượng và tiến 

độ còn mờ nhạt, thiếu quy định trách nhiệm cụ thể trong từng giai đoạn của dự án. Quy 

trình quản lý chất lượng tại nhiều dự án có sai phạm chung là triển khai thi công xây 

dựng khi chưa đủ điều kiện như chưa có hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thi công được duyệt. 

Thi công, nghiệm thu chất lượng khi chưa có bản vẽ thiết kế thi công được duyệt. Quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng chưa tuân thủ quy định về quản lý khối lượng, định mức, 

đơn giá và sử dụng sai chi phí dự phòng; nghiệm thu, thanh quyết toán khi chưa đủ hồ 
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sơ, thậm chí có trường hợp chưa thực hiện thi công. Bên cạnh đó, quản lý công tác lựa 

chọn nhà thầu tư vấn và thi công xây dựng công trình giao cho nhà đầu tư là chưa thực 

sự phù hợp với điều kiện thực tế Việt nam. 

Theo báo cáo của Đoàn giám sát thuộc UBTVQH [72], một số dự án lựa chọn 

nhà thầu chưa tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến không lựa chọn được 

các nhà thầu tư vấn và thi công xây dựng đảm bảo yêu cầu dự án đã gây nên chậm 

tiến độ công trình, chất lượng công trình không đảm bảo.  

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư [8], quá trình triển khai dư án gặp 

nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng dự án. Trong đó, 

việc phối hợp giữa CQNNCTQ đền bù, GPMB còn chậm, không đáp ứng yêu cầu 

tiến độ thi công thường do phương án đền bù chưa chính xác, giá đền bù chưa hợp 

lý. Ngoài ra, thị trường vốn trong nước còn yếu kém, chưa phát triển, song nhu cầu 

vốn đầu tư của các dự án PPP trong PTĐT thường lớn nên gây khó khăn cho các 

nhà đầu tư tư nhân có thể đảm bảo tốt huy động nguồn vốn.  

Về nội dung này, chuyên gia cho rằng, các dự án PPP là dự án công và trình 

độ phát triển của Việt nam hiện nay áp dụng thông lệ quốc tế về giao quyền cho nhà 

đầu tư là chưa phù hợp nên việc quản lý chi phí, chất lượng và tiến độ dự án nên có 

sự tham gia của CQNNCTQ. Thực tế cho thấy, hầu hết nhà thầu tư vấn trong dự án 

PPP do các tổ chức tư vấn trong nước đảm nhận, với năng lực còn hạn chế, đạo đức 

nghề nghiệp chưa cao đã dẫn đến chất lượng nhiều dự án không đảm bảo. 

Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Các dự án 

PPP trong PTĐT đều hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, môi 

trường và hạn mức chi phí đề ra”, nhận được 65,14% ý kiến không đồng ý (Biểu đồ 

3.10), cho thấy doanh nghiệp thừa nhận việc thực hiện các dự án PPP thường không 

đạt về tiến độ, chất lượng, an toàn, môi trường và hạn mức chi phí để ra. Tuy nhiên, 

kết quả khảo sát về nhận định “Năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của nhà thầu thi 

công, nhà thầu tư vấn dự án PPP trong PTĐT là đảm bảo yêu cầu" (Phụ lục 6) lại 

thu được 61,47% ý kiến đồng ý, cho thấy Nhà đầu tư tự tin về khả năng kiểm soát 

năng lực kinh nghiệm các nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn thực hiện dự án. Như 
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vậy, vấn đề tồn tại là ở quy trình quản lý, mô hình và phân chia trách nhiệm quản lý 

của Nhà đầu tư, của nhà nước chưa phù hợp.  

 

Biểu đồ 3.10: Kết quả khảo sát về mức độ đạt yêu cầu tiến độ, chất lượng,  

hạn mức chi phí trong thực hiện các dự án PPP trong phát triển đô thị. 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

3.1.11. Về vận hành, khai thác công trình dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức đối tác công tư 

Quản lý hoạt động kinh doanh công trình dự án theo các điều kiện quy định 

trong hợp đồng dự án, việc quản lý minh bạch có ý nghĩa quyết định mức phí và 

thời gian thu phí dịch vụ của sản phẩm dự án.  

Theo báo cáo của địa phương ([73], [74], [75], [76], [77]), hầu hết các dự án 

đều được nhà nước cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ dự án phù hợp với doanh thu 

tối thiểu trong phương án tài chính. Chi phí chi trả sản phẩm của dự án đều được 

chính quyền đô thị bù đắp thêm một phần nhằm đảm bảo khả năng chi trả của người 

dân, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng vùng miền. Tuy nhiên, 

nhiều dự án do nhà nước không bố trí được kinh phí cấp bù giá dịch vụ dự án, để 

xẩy ra chậm thanh toán đã gây thiệt hại rất lớn cho nhà đầu tư.  

Theo báo cáo của Đoàn giám sát UBTVQH [72], công tác quản lý thu phí 

sản phẩm dịch vụ dự án của CQNNCTQ gặp những khó khăn do chưa đủ cơ sở để 

đề ra biện pháp hữu hiệu giám sát công tác thu phí. Trong thực tế, thông qua báo 

cáo doanh thu đầy đủ thì cũng chỉ là số liệu thiếu khách quan được cung cấp bởi 

nhà đầu tư, khó có thể kiểm soát được toàn bộ nếu không có sự tham gia của cơ 

quan thuế, cơ quan công an và người dân. Quá trình thanh tra, kiểm tra vừa qua cho 
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thấy tình trạng nhiều dự án doanh thu thực tế cao hơn nhiều so với báo cáo của chủ 

đầu tư là vấn đề gây bức xúc trong xã hội, tác động xấu đến xã hội, gây khó khăn 

trong đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.  

 Theo quan điểm của một số chuyên gia, việc quản lý khai thác phí dịch vụ 

cần đảm bảo minh bạch trong thu phí và chất lượng cung cấp dịch vụ đảm bảo yêu 

cầu. Bản chất của PPP không làm giảm vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong 

cung cấp dịch vụ công, do đó nhà nước cần có những biện pháp giám sát để đảm 

bảo tính khách quan, trung thực về doanh thu dự án. 

 Kết quả khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Việc quản lý 

mức phí và chất lượng sản phẩm dịch vụ dự án PPP trong PTĐT là đảm bảo yêu 

cầu”, nhận được 62,39% không đồng ý (Biểu đồ 3.11), cho thấy các tổ chức, doanh 

nghiệp đều thừa nhận việc quản ý, khai thác thác của DNDA còn nhiều bất cập và 

còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý ở khu vực nhà nước.  

 

Biểu đồ 3.11: Kết quả khảo sát về mức độ đảm bảo về quản lý mức phí  

và chất lượng sản phẩm dịch vụ dự án PPP trong phát triển đô thị. 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

3.2. Đánh giá thực trạng quản lý hiệu quả Dự án đầu tư phát triển đô thị 

Việt nam theo hình thức đối tác công tư từ 2010 đến nay 

3.2.1. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả dự án 

đầu tư PPP trong phát triển đô thị Việt Nam theo các nhóm tiêu chí quản lý  

Hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP 

được đánh giá theo bốn nhóm tiêu chí là tiêu chí hiệu lực, tiêu chí hiệu quả, tiêu chí 

công bằng và bền vững cho cả nhà nước và nhà đầu tư tư nhân.  
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3.2.1.1. Đánh giá hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả Dự án đầu tư 

phát triển đô thị theo hình thức PPP theo tiêu chí hiệu lực 

Tiêu chí hiệu lực được đánh giá thông qua mối quan hệ so sánh giữa kết quả 

quản lý của các chủ thể so với mục tiêu đề ra. Mục tiêu đề ra của nhà nước chủ yếu 

là gia tăng vốn đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án PPP trong PTĐT đúng định 

hướng chính sách. Mục tiêu đề ra của nhà đầu tư là thu được lợi nhuận và mở rộng 

thị trường đầu tư. 

Theo số liệu báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đầu tư PPP ([3], [23]), tính 

đến cuối năm 2018, tổng vốn đầu tư huy động theo hình thức PPP đạt khoảng 

1.609.335 tỷ đồng, tăng 673.816 tỷ đồng so với 2014 và tăng 876.372 tỷ đồng so với 

năm 2010 (Biểu đồ 3.17). Nguồn vốn thu hút từ đầu tư tư nhân phát triển CSHT tại 

Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu từ nguồn trong nước, nhà đầu tư nước ngoài 

còn hạn chế.  

 

Biểu đồ 3.12: Huy động vốn đầu tư PPP 

Nguồn: tác giả tổng hợp 

PPP đã góp phần tích cực hoàn thiện chất lượng hệ thống CSHT, kịp thời 

giải quyết các nhu cầu bức xúc về dịch vụ công của người dân và nhu cầu cấp bách 

về CSHT để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 

Theo Ngân hàng thế giới [134], năm 2017 chất lượng CSHT tổng thể của Việt Nam 

đứng ở vị trí thứ 79, tăng 02 bậc so với năm 2014, tăng 16 bậc so với năm 2012, 

tăng 44 bậc so với năm 2010.  
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Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách hạn hẹp, nguồn vốn ODA giảm dần thì 

hình thức PPP trong thời gian qua đã mở ra thị trường đầu tư cho cả phía nhà nước 

và tư nhân. Nhà đầu tư tư nhân có cơ hội sử dụng nguồn lực tài chính, công nghệ, 

quản lý để trực tiếp đầu tư tạo thêm việc làm, thu nhập.  

Theo báo cáo Đoàn giám sát UBTVQH [72], thông qua PPP là một hướng 

đầu tư mới khá hấp dẫn. Trong các dự án PPP đã đi vào khai thác, nhiều nhà đầu tư 

hài lòng với lợi nhuận đạt được từ dự án. Có dự án doanh thu và lợi nhuân đều vượt 

trội so với mục tiêu đặt ra, nhất là trong bối cảnh kinh tế vĩ mô giữ được ổn định, tỷ 

lệ lạm phát ở mức thấp.  

Khảo sát ý kiến các tổ chức doanh nghiệp về nhận định “Định hướng và chính 

sách PPP trong PTĐT đã góp phần gia tăng vốn đầu tư PTĐT”, nhận được 57,80% 

đồng ý (Phụ lục 6) là khá cao. Đồng thời, ý kiến của doanh nghiệp về nhận định "Các 

dự án PPP trong PTĐT đã được triển khai thực hiện đúng chính sách, quy định pháp 

luật", với kết quả nhận được 0% trung lập, cho thấy doanh nghiệp hiểu rõ pháp luật 

về PPP và với 69,72% đồng ý cho thấy doanh nghiệp cho rằng việc triển khai thực 

hiện các dự án PPP trong đô thị thời gian qua là đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên, về nhận định “Đầu tư dự án PPP trong PTĐT đã góp phần mở rộng 

thị trường đầu tư và mang lại lợi nhận cho nhà đầu tư” nhận được 52,29% đồng ý 

(Phụ lục 6), cho thấy mặc dù số liệu thống kê PPP về kết quả thu hút vốn đầu tư tư 

nhân và mở rộng thị trường đầu tư là khá tốt nhưng các tổ chức, doanh nghiệp đánh 

giá mức độ đạt được của tiêu chí này chỉ ở mức trung bình. Phỏng vấn sâu các 

chuyên gia cho rằng nguyên nhân dẫn đến đánh giá này của doanh nghiệp chủ yếu do 

chính sách đối với dự án PPP chưa hoàn thiện, chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn 

trong thu hút đầu tư và thực hiện đầu tư. 

3.2.1.2. Đánh giá hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả Dự án đầu tư 

phát triển đô thị theo hình thức PPP theo tiêu chí hiệu quả 

Tiêu chí hiệu quả được đánh giá thông qua kết quả đạt được do dự án mang 

lại. Kết quả dự án mang lại cho nhà nước là mức độ đóng góp phát triển kinh tế - xã 

hội địa phương và giá trị kinh tế cao hơn so với dự án sử dụng vốn ngân sách truyền 

thống. Kết quả dự án mang lại cho nhà đầu tư là hiệu quả tài chính của hoạt động 
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đầu tư và phát triển thương hiệu.  

Giá trị kinh tế của dự án PTĐT theo hình thức PPP thể hiện qua giá trị đồng 

tiền đầu tư của nhà nước (VFM), giá trị hiện tại ròng của dự án PPP (NPV), tỷ suất 

sinh lời nội tại (IRR)… Mức độ đóng góp của dự án vào phát triển kinh tế xã hội 

địa phương thể hiện ở việc làm tạo ra, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, …, góp phần 

nâng cao đời sống người dân. Trong thực tế, các dự án PPP trong PTĐT đã tác động 

trực tiếp tới việc kích cầu đầu tư xây dựng đô thị, tạo cơ hội đầu tư, việc làm, thu 

nhập cho doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ công ích đô thị, 

sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng và người lao động. Đồng thời, các dự án đã có 

tác động tích cực kích thích tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân đô 

thị. Các dự án đầu tư PTĐT được đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần mở rộng 

và nâng cấp chất lượng nước sạch, xử lý nước thải, rác thải đảm bảo môi trường.  

Khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Các dự án phát 

triển đô thị được đầu tư theo hình thức PPP đã mang lại giá trị kinh tế cao hơn so 

với các dự án này được đầu tư theo hình thức truyền thống", thu được 71,56% đồng 

ý (Phụ lục 6), cho thấy các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá rất cao hiệu quả dự án 

mang lại cho nhà nước, trong khi kết quả thu được từ nhận định "Các dự án PPP 

trong đầu tư phát triển đô thị đã đạt được mục tiêu hiệu quả tài chính cho nhà đầu 

tư tư nhân", nhận được 58,72% đồng ý (Phụ lục 6) chỉ đạt mức trung bình.  

Phỏng vấn chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp chưa hài lòng với lợi nhuận 

định mức theo quy định vì chưa tương xứng với những rủi ro của hình thức đầu tư 

này, đặc biệt các dự án cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn...phụ thuộc trực 

tiếp đến khả năng chi trả của người dân và khả năng cấp bù ngân sách của chính 

quyền đô thị. Đây là điều đáng phải xem xét bởi động cơ hàng đầu của nhà đầu tư 

khi tham gia PPP là lợi nhuận tài chính.  

3.2.1.3. Đánh giá hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư 

phát triển đô thị theo hình thức PPP theo tiêu chí phù hợp 

Tiêu chí phù hợp biểu hiện mức độ phù hợp của các quyết định trong hoạt 

động quản lý của nhà nước và nhà đầu tư. Đối với nhà nước là mức độ phù hợp của 

chính sách, pháp luật, cơ cấu bộ máy quản lý. Đối với nhà đầu tư tư nhân là mức độ 
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phù hợp của chính sách quản trị, quy trình quản lý và mô hình tổ chức. 

Chính sách, quy định, trình tự thủ tục đầu tư đối với dự án PPP trong PTĐT 

trong thời gian qua chưa thực sự hoàn thiện, còn quá nhiều chồng chéo giữa các luật 

và nhiều quy định còn chưa hướng dẫn được rõ ràng. Vì vậy, mặc dù nắm được 

định hướng, chính sách nhưng trong triển khai thực hiện đầu tư dự án chưa thực sự 

phù hợp với định hướng. Cơ cấu bộ máy nhà nước quản lý dự án PPP từ TW đến 

địa phương đã được xây dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, chức năng nhiệm vụ các cơ 

quản quản lý dự án PPP của nhà nước còn chồng chéo giữa các Bộ, ngành, địa 

phương và vai trò của CQNNCTQ trên thực tế dẫn đến chưa phân định rõ vai trò 

chức năng QLNN của từng cơ quan. 

Chính sách quản trị của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua được đánh giá 

chung là chưa toàn diện, quy trình quản lý chất lượng, tiến độ chi phí… và quản lý 

khai thác dự án còn yếu. Các dự án PPP trong phát triển đô thị thường được đầu tư 

bởi nhiều hơn hai nhà đầu tư. Các nhà đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và 

trực tiếp thực hiện thi công xây dựng một phần công việc dự án. Trong thực tế, xuất 

phát từ việc thiếu chuyên nghiệp và hạn chế hiểu biết về quản lý dự án của các nhà 

đầu tư là những điểm bất cập thường xẩy ra ở nhiều DNDA.  

Khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Chính sách, pháp 

luật và cơ cấu bộ máy QLNN đối với dự án PPP trong phát triển đô là phù hợp", 

nhận được 51,38% đồng ý và về nhận định "Chính sách quản trị, quy trình quản lý 

và mô hình tổ chức thực hiện dự án của nhà đầu tư đối với dự án PPP trong phát 

triển đô là phù hợp”, thu được 63,30% (Phụ lục 6), cho thấy doanh nghiệp đánh giá 

tiêu chí phù hợp ở mức trung bình. 

3.2.1.4. Đánh giá hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư 

phát triển đô thị theo hình thức PPP theo tiêu chí bền vững 

Tiêu chí bền vững biểu hiện mức độ tác động của hoạt động quản lý của nhà 

nước và nhà đầu tư tư nhân đến sự phát triển ổn định lâu dài của dự án PPP trong 

PTĐT. Tiêu chí bền vững được đánh giá thông qua mức độ cân bằng trong phân bổ 

lợi ích, rủi ro giữa nhà nước, nhà đầu tư tư nhân và các bên tham gia dự án. 
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Các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến đầu tư PPP của Việt Nam 

xác định lợi ích của Nhà nước là đạt được mục tiêu đầu tư công, đảm bảo giá trị 

đồng tiền, nâng cao chất lượng công trình. Nhà đầu tư tư nhân được hưởng lợi 

nhuận đầu tư và các lợi nhuận khác thông qua các ưu đãi, đảm bảo về tín dụng, 

thuế, đất đai v.v…Nhà nước đối xử bình đẳng đối với các nhà đầu tư thuộc mọi 

thành phần kinh tế. Các hỗ trợ tài chính đối với dự án là cần thiết để đem lại lợi 

nhuận cho nhà đầu tư tư nhân trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 

của Nhà nước. Nhà nước không bảo lãnh tín dụng và bảo lãnh doanh thu tối thiểu 

làm giảm gánh nặng ngân sách và tăng tính bền vững của dự án. Khi đó rủi ro tài 

chính được chuyển giao cho khu vực tư nhân, tuy nhiên chưa có chính sách, quy 

định đầy đủ để nhà đầu tư tư nhân đảm nhận tốt rủi ro này. 

Mô hình PPP đã mở ra kênh đầu tư tương đối hiệu quả đối với doanh nghiệp 

xây dựng trong nước sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2009. Thông qua đầu 

tư PPP, các doạnh nghiệp đã mở rộng thị trường đầu tư, tăng thêm việc làm, lợi 

nhuận và phát triển doanh nghiệp. Nhìn chung các dự án PPP đều có doanh thu ổn 

định, phù hợp với phương án tài chính trong BCNCKT của dự án đã góp phần 

doanh nghiệp phát triển ổn định lâu dài. Ngoài ra, thông qua đầu tư theo hình thức 

PPP đã mang lại lợi cơ hội nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho cả nhà nước và tư 

nhân thông qua quá trình đầu tư, thực hiện dự án.  

Khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về nhận định “Hình thức đầu tư dự 

án PPP trong PTĐT đã đảm bảo được cân bằng lợi ích, rủi ro giữa nhà nước, nhà 

đầu tư và các bên liên quan", nhận được 21,10% trung lập (Phụ lục 6), cho thấy 

doanh nghiệp không có quan điểm rõ ràng về nội dung này. Phỏng vấn ý kiến 

chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp còn chưa nắm rõ về phân bổ rủi ro và lợi nhuận 

tương ứng với rủi ro mà mỗi bên đảm nhận nhằm đảm công bằng, hài hòa lợi ích 

cho các bên tham gia đầu tư cùng ổn định phát triển lâu dài. Tuy nhiên, cũng với 

nhận định này, kết quả khảo sát nhận được 44,95% không đồng ý (Phụ lục 6), phản 

ánh các tổ chức, doanh nghiệp chưa đồng thuận về tỷ lệ lợi nhuận đầu tư theo quy 

định hiện nay do chưa cân bằng với những khó khăn, rủi ro mà nhà đầu tư phải gánh 

chịu, đặc biệt như các dự án cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn thường có khả 
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năng sinh lời thấp, điều kiện thực hiện dự án khó khăn. Đây là lý do dẫn đến tỷ lệ 

nhà đầu tư tư nhân tham gia các dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng đô thị còn khiêm 

tốn và phản ánh tình hình chung trong những năm gần đây thị trường PPP có dấu 

hiệu bị chững lại do một số doanh nghiệp tích cực đầu tư các dự án PPP trước đây 

có xu hướng chuyển sang đầu tư lĩnh vực khác. 

3.2.2. Đánh giá thực trạng các yếu tố tác động đến quản lý hiệu quả dự án 

đầu tư phát triển đô thị Việt Nam theo hình thức đối tác công tư  

Các yếu tố tác động đến quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT bao gồm cả 

chủ quan và khách quan, tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã đưa ra 9 yếu tố khách 

quan và 9 nhóm yếu tố chủ quan (Phụ lục số 1). Kinh nghiệm quốc tế [117], ngoài 

các yếu tố khách quan, trong 9 nhóm yếu tố chủ quan có 6 nhóm yếu tố tác động chủ 

yếu gồm có: quy hoạch dự án, lựa chọn dự án, BCNCKT, lựa chọn chủ đầu tư, khai 

thác dịch vụ dự án và lợi ích dự án mang lại. Việc lựa chọn các yếu tố tác động chủ 

yếu để tập trung quản lý có vai trò hết sức quan trọng giúp cho các chủ thể quản lý 

dự án đạt được hiệu quả theo mục đích của mình. 

Kết quả phân tích thực trạng ở Việt Nam cho thấy, có 18 yếu tố tác động 

chủ yếu đến quản lý hiệu quả các dự án PPP trong PTĐT. 

- Các yếu tố khách quan gồm: Xu thế chung của thế giới về đầu tư PPP; môi 

trường quản lý kinh tế vĩ mô; nguồn vốn ngân sách nhà nước; mức độ sẵn sàng khu 

vực tư nhân; khả năng sinh lời dự án; nhận thức của công chúng. 

- Các yếu tố chủ quan gồm: Chiến lược, quy hoạch phát triển dự án; xây dựng 

và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; mô hình tổ chức bộ máy QLNN; năng 

lực, kinh nghiệm QLNN; lựa chọn dự án; BCNCKT; lựa chọn nhà đầu tư và năng 

lực nhà đầu tư; tính khả thi của hợp đồng dự án; bàn giao mặt bằng xây dựng dự án; 

quản trị rủi ro; năng lực của nhà thầu và tư vấn; khả năng thanh toán của người dân. 

Khảo sát ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp về mức độ tác động của các yếu tố 

đến quản lý hiệu quả các dự án PPP trong PTĐT (Biểu đồ 3.13), cho thấy có 3 yếu 

tố khách quan có mức độ tác động mạnh là: khả năng bố trí ngân sách nhà nước; 

mức độ sẵn sàng của Nhà đầu tư; khả năng sinh lời dự án và có 5 yếu tố chủ quan 

có tác động mạnh là: xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; lựa chọn 



100 

 

dự án; BCNCKT; lựa chọn nhà đầu tư và năng lực nhà đầu tư; khả năng thanh toán 

của người dân.  

 

Biểu đồ 3.13: Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động  

Nguồn: tác giả điều tra, tổng hợp 

3.2.3. Đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong quản lý 

hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị Việt Nam theo hình thức đối tác công tư  

3.2.3.1. Thành công 

Trong giai đoạn vừa qua, PPP đã thu hút được các thành phần kinh tế từ khu 

vực tư nhân tham gia đầu tư PTĐT, góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách đầu tư 

của nhà nước trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư hạn hẹp. Thông qua PPP, diện mạo 

về CSHT đô thị có sự chuyển biến rõ rệt trong thời gian ngắn, góp phần thu hút đầu 

tư trong và ngoài nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, 

đảm bảo quốc phòng- an ninh và năng lực cạnh tranh quốc gia. So với hình thức đầu 

tư truyền thống, hình thức PPP thu được hiệu quả sử dụng vốn ngân sách cao hơn, 

đồng thời mở ra một kênh đầu tư khá hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp có cơ hội tham 

gia thực hiện các dự án lớn, tiêu thụ một lượng lớn các nguyên nhiên liệu sản xuất 

trong nước, tạo ra hàng vạn việc làm cho người lao động và mang lại cho người dân 

được hưởng dịch vụ đô thị với chất lượng tốt hơn với một chi phí hợp lý. 

Thành công PPP trong PTĐT gắn liền với hoạt động quản lý của nhà nước, nhà 

đầu tư và các bên liên quan. Kết quả phân tích thực trạng quản lý hiệu quả dự án PPP 

trong đầu tư PTĐT cho thấy những thành công chủ yếu trong hoạt động quản lý sau đây: 
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- Hệ thống QLNN về PPP của Việt Nam đã được thiết lập, đã xây dựng 

chiến lược phát triển hình thức PPP, thiết lập bộ máy QLNN ở TW và địa phương, 

cơ chế, chính sách, pháp luật và giám sát đánh giá về đầu tư tương đối đầy đủ và 

phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo được hành lang pháp lý vững chắc cho các hoạt 

động đầu tư dự án PTĐT theo hình thức PPP.  

- Việt Nam đã triển khai thực hiện dự án PPP trong đầu tư PTĐT trong thời 

gian tương đối dài, đã có kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động quản lý triển khai dự 

án từ khâu đánh giá tính khả thi, lựa chọn dự án, lựa chọn nhà đầu tư, quản lý hợp 

đồng, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, quản lý chi phí ...và quản 

lý khai thác vận hành dự án. Tuy nhiên, do chưa có nghiên cứu lý luận cụ thể, mang 

tính hệ thống trong cả quá trình quản lý dự án PPP trong PTĐT nên kinh nghiệm 

quản lý được tổng kết, đánh giá chưa đầy đủ, toàn diện. 

3.2.3.2. Hạn chế 

Thị trường PPP Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển, với cơ chế, 

các yếu tố nội hàm của nền kinh tế còn chứa đựng nhiều rủi ro, thị trường vốn trong 

nước còn yếu kém, khó tiếp cận được thị trường vốn quốc tế, ... đặc biệt chất lượng 

hoạt động quản lý của nhà nước, quản trị của nhà đầu tư, DNDA nhằm đảm bảo 

hiệu quả cho dự án PPP trong PTĐT còn chưa đáp ứng yêu cầu, biểu hiện chủ yếu 

những nội dung sau:  

- Chưa có định hướng, chiến lược dài hạn, thống nhất, rõ ràng để thực hiện 

chương trình PPP và PPP trong PTĐT, trong khi dự án PPP có đặc thù phức tạp, với 

nhiều mối quan hệ ràng buộc giữa Nhà nước và nhà đầu tư, việc triển khai thực hiện 

dự án có nhiều rủi ro. Vì chưa có định hướng, kế hoạch rõ ràng nên những dự án tốt 

nhất vẫn chưa được ưu tiên lựa chọn, nguồn lực chưa được quan tâm bố trí cho việc 

lập dự án, tham gia đầu tư, nhân sự vẫn chủ yếu là kiêm nhiệm, chuyên môn hạn chế.  

- Hệ thống pháp lý về PPP chưa đầy đủ, chồng chéo giữa nhiều pháp luật 

khác nhau, nội dung pháp luật với những quy định thiên về DAĐT công hoặc đầu tư 

tư nhân thuần túy, chưa đảm bảo hài hòa với quy trình thực hiện dự án PPP. Vai trò 
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của nhà nước và tư nhân không được xác định rõ ràng hoặc thiếu các quy định về 

quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên.  

- Các chính sách, quy định cụ thể về ưu đãi đầu tư, CTĐT, lựa chọn nhà đầu 

tư, hợp đồng dự án... và quản lý khai thác vận hành còn nhiều hạn chế dẫn đến môi 

trường đầu tư chưa hấp dẫn, các dự án PPP chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.  

- Cơ cấu tổ chức bộ máy QLNN chưa phân định rõ vai trò QLNN, quản lý 

của CQCTQ và quản lý với vai trò là một bên tham gia hợp đồng dự án. Bộ máy 

quản trị của nhà đầu tư, DNDA có kinh nghiệm đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý vận 

hành và năng lực tài chính, kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu. Kiến thức và kinh 

nghiệm của các cán bộ nhà nước, nhà đầu tư trong việc quản lý, thực hiện dự án 

PPP là rất hạn chế, thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi.  

- Công tác giám sát, đánh giá của cơ quan QLNN và CQNNCTQ chưa đảm 

bảo yêu cầu, chức năng giám sát của nhà nước bị buông lỏng dẫn đến nhiều sai 

phạm của dự án, chất lượng nhiều dự án không đảm bảo. 

- Lựa chọn dự án và lập Danh mục dự án PPP trong PTĐT còn thiếu căn cứ 

vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ, chưa có nguyên tắc 

và thứ tự ưu tiên đầu tư, chưa tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Chất 

lượng đề xuất dự án còn thấp. Công tác thông tin Danh mục dự án xúc tiến đầu tư ra 

thị trường thiếu sự thống nhất và cách thức công khai các dự án PPP.  

- Chất lượng công tác lập thẩm định, phê duyệt DAĐT chưa cao, chưa xem 

xét đầy đủ các chỉ tiêu đánh giá kinh tế, tài chính, kỹ thuật, cơ cấu tài trợ, thiếu cơ 

sở để phân chia rủi ro cho các bên tham gia hợp đồng dự án. Trình tự thủ tục thẩm 

định, phê duyệt thiếu rõ ràng, chặt chẽ. 

- Xác định và phân bổ rủi ro chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, 

nhiều yếu tố rủi ro được chuyển giao không phù hợp.  

- Lựa chọn nhà đầu tư còn nhiều hạn chế, hầu hết các dự án PPP đều chỉ 

định Nhà đầu tư đã dẫn đến nhiều nhà đầu tư không đủ năng lực, không có khả năng 

hoàn thành dự án. Một số dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư nhưng còn mang nặng tính hình thức, chưa đảm bảo công khai, minh 

bạch, thời gian lựa chọn nhà đầu tư quá dài. 
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- Hợp đồng dự án PPP trong PTĐT còn thiếu hướng dẫn cụ thể, chưa có 

mẫu hợp đồng, điều kiện hợp đồng còn thiếu rõ ràng, chặt chẽ. Quy định về trách 

nhiệm và quyền hạn của CQNNCTQ và nhà đầu tư không đảm bảo sự công bằng 

trong quan hệ hợp đồng PPP. 

- Chất lượng công trình dự án chưa cao, công tác quản lý giám sát, nghiệm 

thu, chất lượng còn thiếu chặt chẽ, chế tài xử phạt chưa nghiêm, thanh toán hoàn 

vốn vượt so với hợp đồng ký kết. Chất lượng thiết kế chưa phù hợp với thực tế, 

chưa kết hợp đến yếu tố mỹ quan đô thị, chưa kết nối đồng bộ với HTKT đô thị liên 

quan. Triển khai thi công chưa tuân thủ quy định của pháp luật. Công tác quản lý 

bảo trì chưa quan tâm đúng mức. 

- Tiến độ thi công nhiều dự án bị kéo dài, công tác chuẩn bị, đền bù, GPMB 

xây dựng không đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công. Tiến độ huy động vốn của nhà 

đầu tư chưa đảm bảo dẫn đến nhiều dự án khó khăn trong quá trình thực hiện. 

- Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng có nhiều sai phạm về khối 

lượng, định mức và đơn giá và sử dụng chi phí dự phòng chưa đủ cơ sở theo quy 

định hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán khi chưa đủ hồ sơ, thủ tục.  

- Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát chưa đảm 

bảo yêu cầu. Việc giao quyền lựa chọn cho nhà đầu tư là chưa phù hợp với điều 

kiện thực tiễn ở Việt Nam. Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng còn chưa đảm bảo 

quy định pháp luật về đấu thầu và quy định hợp đồng dự án.  

- Trách nhiệm giám sát và đánh giá dự án chưa rõ ràng, trùng lắp các chức 

năng nhiệm vụ. Người dân, tổ chức tín dụng, nhà tài trợ chưa phát huy vai trò giám 

sát. CQNNCTQ chưa kiểm soát được chất lượng công trình, chất lượng lựa chọn 

nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, chưa quan tâm đến việc đảm bảo năng lực tài 

chính nhà đầu tư tư nhân trong giai đoạn thực hiện dự án, chưa thực hiện đánh giá 

theo định kỳ về chất lượng công trình trong quá trình khai thác. Thiếu công cụ, 

khung giám sát và đánh giá khoa học để thực hiện và giám sát dự án.  

- Cơ chế thu phí hoàn vốn đầu tư chưa phù hợp với cơ chế thị trường, kiểm 

soát tình hình thu phí chưa sát sao. Giám sát, kiểm tra nguồn thu còn chưa được quy 

định đầy đủ, kiểm toán, quyết toán bàn giao công trình dự án còn kéo dài.  
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3.2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại hạn chế. 

Nguyên nhân khách quan, PPP và PPP trong PTĐT ở Việt Nam đang còn ít 

kinh nghiệm, còn chưa bao quát được cả vấn đề lý luận và thực tiễn. DAĐT PTĐT 

có khả năng sinh lời thấp và tác động trực tiếp đến xã hội, đời sống dân sinh. Nguồn 

vốn hỗ trợ đầu tư dự án PPP trong PTĐT của nhà nước còn hạn hẹp. Đây là các yếu 

tố khách quan có tác động lớn đến quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT.   

Nguyên nhân chủ quan, có nhiều nguyên nhân chủ quan, trong đó nguyên 

nhân lớn nhất là việc quản lý DAĐT PTĐT ở Việt Nam chưa làm rõ được các nội 

dung quản lý chủ yếu gắn với từng chủ thể quản lý thuộc khu vực nhà nước và khu 

vực nhà đầu tư tư nhân trong cả quá trình thực hiện dự án. Qua đánh giá thực trạng 

mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án PPP trong 

PTĐT này cho thấy (Biểu đồ 3.13), các nguyên nhân cụ thể gồm có: 

- Định hướng huy động nguồn lực để thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân đã 

được nêu trong các văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển dự án PPP trong 

PTĐT của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tuy nhiên, các định hướng chưa được cụ 

thể hóa hoặc có thể hiện trong các đồ án quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển 

PPP và PPP trong PTĐT nhưng chất lượng thấp, chưa có sự tham gia ý kiến từ nhà 

đầu tư tư nhân, cộng đồng, chưa phù hợp với khả năng huy động nguồn lực đầu tư 

để lựa chọn được các dự án tốt, chủ động chuẩn bị đầu tư. 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP còn 

khá phức tạp, chịu sự điều chỉnh của nhiều luật chuyên ngành. Năng lực thể chế của 

nhà nước còn thấp, Bộ, Ngành, địa phương tổ chức thực hiện và hướng dẫn chính 

sách, quy định pháp luật chưa kịp thời, đồng bộ. Nhiều nội dung quy định chưa xét 

đến tính đặc thù đầu tư theo hình thức PPP nên chưa đủ hiệu lực cần thiết để thống 

nhất quy trình, thủ tục thực hiện dự án PPP và hấp dẫn nhà đầu tư. Thiếu chính 

sách, quy định hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước để thu hút đầu tư PPP đối với các dự án 

PPP trong PTĐT có khả năng sinh lời thấp, hoặc một số chính sách ưu đãi cụ thể chưa 

phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế, cụ thể như chính sách lựa chọn dự án, 

lựa chọn nhà đầu tư, giá, phí dịch vụ,…, thiếu quy định cụ thể, rõ ràng về cơ chế chia sẻ rủi 

ro, các cơ chế bảo lãnh, bảo đảm để thu hút nhà đầu tư… 
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- Mô hình tổ chức bộ máy QLNN cho dự án PPP trong PTĐT chưa hợp lý, 

nhiệm vụ QLNN về PPP tại TW và địa phương giao cho nhiều tổ chức thực hiện, 

chồng lấn trách nhiệm, thiếu rõ ràng và thiếu các chế tài, biện pháp quản lý, giám 

sát. Cán bộ QLNN làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không được quan tâm đào tạo, 

trách nhiệm chưa cao. CQNNCTQ vẫn giữ tư duy đầu tư công theo lối mòn truyền 

thống. Định hướng ở cấp TW chưa được quán triệt đầy đủ đến các cấp thực hiện. 

- Trách nhiệm giám sát của nhà nước còn chồng chéo, thiếu rõ ràng, giám 

sát của CQNNCTQ còn mang tính hình thức, việc giao trách nhiệm giám sát thực 

hiện công trình dự án cho nhà đầu tư còn chưa phù hợp với điều kiện Việt nam.  

- Việc lựa chọn dự án, danh mục dự án còn thiếu căn cứ, chưa kỹ lưỡng, 

chưa đánh giá một cách toàn diện về quy hoạch, tài chính, kỹ thuật, chưa lường 

được hết những khó khăn trong thực tế về dặc thù PPP, đặc thù dự án và GPMB. 

- Năng lực của CQNNCTQ trong thẩm định, phê duyệt BCNCKT dự án, 

đàm phán hợp đồng chưa dựa trên yêu cầu sản phẩm đầu ra của dự án, chất lượng 

phân tích các chỉ tiêu tài chính, cơ cấu tài trợ, lựa chọn công nghệ còn thấp,... 

- Lựa chọn nhà đầu tư chưa đảm bảo tính khách quan, minh bạch là nguyên 

nhân chủ yếu dẫn đến năng lực nhà đầu tư không đảm bảo, loại bỏ tính ưu việt về 

cạnh tranh trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.  

- Nội dung, điều kiện hợp đồng dự án chưa đầy đủ, chặt chẽ, khả thi và 

giám sát thực hiện hợp đồng dự án của CQNNCTQ còn mang tính hình thức, gần 

như phó thác toàn bộ cho nhà đầu tư từ giai đoạn lập đề xuất dự án, phê duyệt dự án 

và thực hiện dự án, không kiểm soát sát sao.  

- Chưa có quy định trong văn bản pháp luật về phân bổ rủi ro cho các bên 

tham gia PPP, nhiều dự án phân bổ rủi ro chưa hợp lý, công bằng. 

- Nhà đầu tư tư nhân lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn không đảm bảo 

năng lực, kinh nghiệm dẫn đến quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn và vệ 

sinh môi trường tại nhiều dự án không đảm bảo.  

- Chính sách về giá, phí và quản lý thu phí dịch dịch vụ sản phẩm chưa đảm 

bảo yêu cầu thực tiễn, chưa phù hợp với cơ chế thị trường. 
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CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC 

CÔNG TƯ ĐẾN NĂM 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030  

Chiến lược phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2050 đã xác định mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị Việt Nam phát 

triển theo mô hình mạng lưới đô thị; có cơ sở HTKT, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng 

bộ, hiện đại (trên 90% dân số đô thị được cấp nước sạch đối với đô thị loại IV trở 

lên, tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đạt chuẩn 60% đối với đô thị loại III 

trở lên, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 90%...) [27]; có môi 

trường và chất lượng sống đô thị tốt; có nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; 

có vị thế xứng đáng, có tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế - xã hội quốc 

gia, khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 

xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc [70]. Để thực hiện được mục tiêu phát triển hệ 

thống đô thị Việt Nam, nhu cầu vốn đầu tư trung bình đến năm 2025 khoảng 18 tỷ 

USD, trong đó nhu cầu vốn đầu tư từ khu vực tư nhân chiếm tới 50% [2].  

Trong bối cảnh nhu cầu huy động nguồn lực đầu tư PTĐT từ khu vực tư nhân 

ngày càng tăng, đặc biệt là hình thức đầu tư PPP ngày càng khẳng định vai trò quan 

trọng trong đầu tư PTĐT Việt Nam, tuy nhiên thực tế việc quản lý các dự án theo 

hình thức PPP trong PTĐT chưa đạt được mục tiêu đặt ra. Do đó, việc hoàn thiện 

các nội dung quản lý nhằm mục tiêu huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu 

tư PTĐT từ tư nhân thông qua hình thức PPP là hết sức cần thiết.  

4.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị 

Việt Nam theo hình thức đối tác công tư  

Để quản lý DAĐT PTĐT theo hình thức PPP đạt được hiệu quả chung, hài hòa các 

mục tiêu riêng, Nhà nước là chủ thể quản lý đóng vai trò giải quyết hài hòa mối quan hệ 

giữa các mục tiêu khác nhau của các chủ thể liên quan. Trên cơ sở các định hướng của 

Đảng, nhà nước, kết quả phân tích, đánh giá thực trạng của luận án và điều kiện thực tiễn 

Việt Nam, tác giả đưa ra một số quan điểm hoàn thiện quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT 

theo hình thức PPP như sau:   
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Thứ nhất, phải đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, 

tính thống nhất về mục tiêu chung của dự án, hài hòa quyền lợi và phân bổ rủi ro 

hợp lý giữa các bên tham gia dự án, đảm bảo giá trị đồng tiền cho nhà nước và đảm 

bảo tính công khai, minh bạch trong tất cả hoạt động quản lý. Quá trình quản lý 

phải đảm bảo bình đẳng giữa các bên tham gia PPP và trách nhiệm giải trình, duy trì 

trách nhiệm cuối cùng của nhà nước trong cung cấp sản phẩm dịch vụ công. 

Thứ hai, các chủ thể quản lý, đặc biệt là khu vực nhà nước và khu vực tư 

nhân phải nắm rõ các nội dung và mối quan hệ giữa các yếu tố quản lý trụ cột, kiểm 

soát tốt, đánh giá đúng các yếu tố cốt lõi tác động đến hiệu quả của dự án trong toàn 

bộ quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện và vận hành dự án.  

Thứ ba, quá trình quản lý của các chủ thể quản lý cần đảm bảo các tiêu chí về 

hoạt động quản lý (tiêu chí hiệu lực, tiêu chí hiệu quả, tiêu chí phù hợp, tiêu chí bền 

vững) trong suốt quá trình quản lý. 

Thứ bốn, quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP phải đảm bảo 

bám sát mục tiêu của dự án đã được xác định ngay từ khi hình thành dự án, được 

điều chỉnh hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện dự án và kiểm soát trong suốt 

quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. 

4.2. Các giải pháp quản lý hiệu quả dự án đối tác công tư trong đầu tư 

phát triển đô thị Việt nam  

Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng giai đoạn 2010 đến nay cho thấy, 

quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP là một quá trình từ giai đoạn 

chuẩn bị, triển khai và vận hành khai thác, các nội dung quản lý liên quan đến 

nhiều chủ thể, có nội dung thuộc chức năng của các chủ thể quản lý trong khu 

vực nhà nước, có nội dung thuộc các chủ thể quản lý trong khu vực nhà đầu tư tư 

nhân và có nội dung liên quan đến nhiều chủ thể quản lý. Luận án đề xuất các 

nhóm giải pháp sau đây: 

- Nhóm giải pháp về các nội dung quản lý trụ cột tác động đến hiệu quả 

DAĐT PTĐT theo hình thức PPP trong tất cả các giai đoạn thuộc chu trình dự án 

liên quan đến QLNN bao gồm: xây dựng chiến lược, quy hoạch; xây dựng và tổ 
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chức thực hiện chính sách, pháp luật; đổi mới mô hình tổ chức quản lý; giám sát, 

đánh giá dự án và nhóm nội dung quản lý theo chức năng lĩnh vực dự án của 

CQNNCTQ, Nhà đầu tư tư nhân, DNDA tác động đến hiệu quả dự án trong giai 

đoạn tổ chức thực hiện dự án bao gồm: lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất; 

lựa chọn nhà đầu tư; quản lý rủi ro; quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, môi trường 

và an toàn; nội dung hợp đồng dự án; khai thác, vận hành; cân bằng giữa huy động 

và quản lý nguồn lực đầu tư. 

- Nhóm giải pháp quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP dựa 

trên tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý;  

- Giải pháp xây dựng khung logic quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình 

thức PPP. 

4.2.1. Nhóm giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo 

hình thức đối tác công tư theo nội dung quản lý 

4.2.1.1. Nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển đô 

thị, chiến lược đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch PTĐT, đầu tư PTĐT theo hình 

thức PPP là một nhiệm vụ QLNN thuộc trách nhiệm của các chủ thể trong khu vực 

nhà nước từ TW đến địa phương, có tác động trực tiếp đến hiệu quả DAĐT PTĐT 

theo hình thức PPP. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược, quy 

hoạch dự án PPP trong PTĐT cần quan tâm đến các yếu tố sau: 

Thứ nhất, quy hoạch đô thị, hệ thống HTKT đô thị có tầm nhìn và nhất quán 

là cơ sở để quản lý đầu tư PTĐT và giúp cho Nhà đầu tư tư nhân nắm được kế 

hoạch PTĐT cả về không gian, thời gian và đánh giá khả năng thu hồi vốn, mức độ 

sinh lời của các dự án.  

Để thực hiện tốt chiến lược phát triển dự án PTĐT trong lĩnh vực HTKT theo 

hình thức PPP, quy hoạch PTĐT cần lồng ghép, tích hợp các thông tin đầy đủ, chi tiết 

về hệ thống HTKT như cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đối với 

các dự án HTKT đô thị thường có có khả năng sinh lời thấp, do đó cần xác định chính 

sách ưu đãi phù hợp cho các dự án này nhằm tăng sự hấp dẫn nhà đầu tư tư nhân.  
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Định kỳ rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch chuyên ngành hoặc 

quy hoạch phát triển HTKT đô thị nhưng phải duy trì ổn định, nhất quán làm căn cứ 

đầu tư phát triển độ thị.  

Quá trình nghiên cứu, lập quy hoạch cần lấy ý kiến của cộng đồng, người 

dân, nhà đầu tư tư nhân nhằm nâng cao vai trò và sự tham gia các bên liên quan đến 

công tác lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. 

Thứ hai, gắn chiến lược phát triển dự án PPP trong PTĐT với hệ thống chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và PTĐT Việt Nam nhằm đảm 

bảo sự thống nhất chung về định hướng của Đảng, nhà nước, đảm bảo sự phát triển 

đồng bộ, gắn kết và phát huy có hiệu quả sản phẩm dự án. Kinh nghiệm quốc tế cho 

thấy, có thể xây dựng chiến lược riêng gắn với chiến lược tổng thể cho dự án PPP 

trong PTĐT theo hình thức PPP hoặc lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội, PTĐT của cả nước và từng địa phương.  

Để thực hiện giải pháp, cần xác định rõ các mục tiêu, tiêu chí PTĐT địa 

phương, vùng và quốc gia. Trên cơ sở đó xác định nhu cầu đầu tư phát triển, tổng 

vồn đầu tư, số lượng dự án, quy mô DAĐT PTĐT theo hình thức PPP trong từng 

giai đoạn để xác định danh mục dự án kêu gọi đầu tư. 

Trong chiến lược phát triển dự án PTĐT theo hình thức PPP cần xác định rõ 

mục tiêu cơ bản là huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tư nhân; hiệu quả 

kinh tế xã hội; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước; đảm bảo cân bằng lợi ích 

giữa nhà nước và tư nhân thông qua phân bổ rủi ro; tăng tính minh bạch trong hệ 

thống mục tiêu phát triển dự án PPP. 

Thứ ba, xây dựng kế hoạch quốc gia về đầu tư các dự án theo hình thức PPP 

trong PTĐT.  

Việc xây dựng kế hoạch quốc gia 5 năm và hàng năm về đầu tư theo hình 

thức PPP trong PTĐT làm căn cứ huy động vốn đầu tư theo hình thức PPP là hoạt 

động hết sức cần thiết. Việc lập kế hoạch, xác định danh mục dự án cần xác định rõ 

mục tiêu về số lượng dự án trong từng lĩnh vực, tổng số vốn cần kêu gọi đầu tư, 

hình thức hợp đồng dự án, bố trí đảm bảo nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và phần vốn 
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tham gia đầu tư thực hiện dự án, cơ chế hỗ trợ, ưu đãi. Theo chức năng nhiệm vụ và 

quy mô dự án, các cơ quan thuộc các Bộ ngành, địa phương chủ trì xây dựng. 

4.2.1.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý dự án đầu tư phát 

triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Trong giai đoạn vừa qua, việc nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế chính 

sách về PPP đã được nhà nước xác định là nhiệm vụ trong tâm cần quan tâm thực 

hiện, tuy nhiên gần đây nhất là Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 vẫn 

chưa giải quyết được những vấn đề chồng chéo giữa các quy định pháp luật, các 

vướng mắc cơ bản trong qúa trình triển khai dự án. 

Để giải quyết vấn đề cơ chế chính sách chồng chéo hiện nay ảnh hưởng không 

nhỏ đến toàn bộ quá trình quản lý hiệu quả các dự án PPP trong PTĐT cần phải giải 

quyết các vấn đề trọng yếu sau đây: 

- Giải quyết vấn đề mâu thẫn giữa các luật, nhất là các nội dung trong các 

Nghị định quy định về PPP với Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, 

Luật Ngân sách nhà nước, các Luật chuyên ngành khác.  

- Giải quyết vấn đề chế tài chưa đủ mạnh trên cơ sở phải làm rõ trách nhiệm 

của các cơ quan quản lý PPP từ TW đến địa phương. Trong đó làm rõ các chính 

sách có liên quan đến vai trò của chính quyền đô thị, của DNDA. 

- Giải quyết mâu thuẫn giữa mục tiêu huy động nguồn lực đầu tư tư nhân cho 

PTĐT và các chính sách quản lý các dự án PPP. Nội dung của Nghị định số 

63/2018/NĐ-CP về cơ bản tập trung vào quản lý nhưng thực chất lại gây ách tắc 

trong quá trình triển khai dự án và chưa có tác dụng, khuyến khích, thu hút nhà đầu tư 

tư nhân, đặc biệt là các dự án HTKT có khả năng sinh lời thấp, điều kiện thực hiện 

khó khăn, phức tạp. 

- Giải quyết vấn đề xây dựng các cơ chế chính sách chưa cụ thể, chưa gắn với 

từng nội dung đặc trưng của các dự án thuộc lĩnh vực PTĐT như cấp nước, thoát 

nước, xử lý chất thải rắn, giao thông đô thị…là các dự án có tác động trực tiếp đến 

an sinh xã hội, đóng vai trò là các dự án HTKT khung để PTĐT, động lực phát triển 

kinh tế xã hội nhưng khả năng sinh lời của các dự án này là không cao. 
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Giải pháp đặt ra để khắc phục các bất cập được đề xuất theo hướng: 

- Vận dụng kinh nghiệm của các nước xây dựng Luật PPP trong đó có các nội 

dung cụ quy định cụ thể về PPP trong lĩnh vực đầu tư PTĐT. 

- Quá trình nghiên cứu xây dựng Luật PPP, cần tập trung các vướng mắc, mâu 

thuẫn trong các luật khác có liên quan vào trong Luật PPP. 

- Xây dựng mô hình quản lý PPP từ TW tới địa phương theo từng lĩnh vực 

theo hướng chuyên nghiệp. 

- Quy định từng chức năng của từng cơ quan, từng chủ thể có liên quan đến 

toàn bộ quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. 

- Ngoài các quy định chung tại Luật Doanh nghiệp, cần xây dựng cơ chế chính 

sách chi tiết về DNDA đảm bảo tính đặc thù của doanh nghiệp. 

Đối với các cơ chế chính sách cụ thể cần nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các 

chính sách chủ yếu về:  

- Ưu đãi, đảm bảo đầu tư và hỗ trợ đầu tư nhằm tăng tính khả thi về tài chính 

của dự án, tăng tính hấp dẫn đối với Nhà đầu tư tư nhân tham gia. Để thực hiện giải 

pháp này cần bổ sung nội dung ưu đãi và đảm bảo đầu tư trong cả vòng đời dự án 

thay vì chỉ ưu đãi ở giai đoạn triển khai dự án tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và 

các văn bản pháp luật có liên quan; tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư tư nhân như cung 

cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá 

trình triển khai dự án; điều chỉnh phương pháp xác định giá dịch vụ HTKT đô thị và 

lộ trình tăng giá, điều kiện trợ giá, mức trợ giá và thời gian trợ giá theo thông lệ 

quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.  

- Bảo lãnh doanh thu tối thiểu và bảo lãnh vay vốn không được quy định tại 

Nghị định 63/2018/NĐ-CP, đây là rào cản lớn trong thu hút nhà đầu tư tư nhân 

tham gia các dự án có có mức lợi nhuận thấp. Nội dung này cần nghiên cứu theo 

hướng áp dụng riêng cho các dự án HTKT có khả năng hoàn vốn không cao nhằm 

thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. 

- Quy định điều kiện quyết định CTĐT cần điều chỉnh phù hợp với dự án PPP theo 

hướng quan tâm đến các yếu tố về thu hút nhà đầu tư, nguồn thu của dự án.  



112 

 

- Hoàn thiện chính sách lựa chọn, công bố dự án theo hình thức PPP theo 

hướng cần ưu tiên các dự án dựa trên lợi thế, đặc điểm, tính cấp thiết của dự án. Các 

dự án được lựa chọn khi đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, giá trị đồng 

tiền cho nhà nước và nhận được sự đồng thuận của người dân. 

- Quy định nội dung BCNCTKT và BCNCKT tại Luật Đầu tư công đồng nhất 

cơ chế quản lý dự án PPP với dự án truyền thống, trong khi dự án PPP là dự án 

được hình thành giữa hai bên nhà nước và nhà đầu tư tư nhân và tập trung vào sản 

phẩm đầu ra của dự án khác với tập trung vào các yếu tố đầu của dự án truyền 

thống. Do đó, cần thay đổi cách tiếp cận về cơ chế quản lý để sửa đổi quy định về 

nội dung trong BCNCTKT và BCNCKT phù hợp với đặc thù dự án PPP. 

- Xác định rủi ro, phân bổ rủi ro và quản trị rủi ro là một trong những yếu tố 

trụ cột để đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đầu tư hiệu quả, tuy nhiên chưa được 

quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay. Vì vậy, cần quy 

định nội dung này trong văn bản pháp luật về PPP theo hướng xác định và phân 

chia rủi ro cho bên có năng lực quản lý rủi ro tốt hơn, đảm bảo cân bằng giữa phân 

bổ lợi ích và rủi ro. 

- Chính sách cân bằng giữa huy động và quản lý nguồn lực đầu tư còn mâu 

thuẩn giữa mục tiêu huy động nguồn lực và hoạt động quản lý chống thất thoát, lãng 

phí. Nghị định 63/2018/NĐ-CP và các pháp luật liên quan hiện nay vẫn thiên về 

chính sách quản lý chống lãng phí thay vì tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tư nhân. 

Do đó, cần điều chỉnh các quy định này theo hướng hài hòa mục tiêu nhà nước và 

nhà đầu tư tư nhân. 

- Chính sách, quy định về lựa chọn nhà đầu tư cần hoàn thiện theo hướng khắc 

phục tình trạng chỉ định thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, minh bạch nhằm lựa 

chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án. Để thực hiện được giải pháp này cần 

quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trách nhiệm, 

nghĩa vụ của các bên liên quan. Đối với các dự án PTĐT, CQNNCTQ cần lập, phê 

duyệt thiết kế công nghệ, tổng mức đầu tư trước khi lựa chọn nhà đầu tư để kiểm 

soát chi phí giá thành hiệu quả hơn. Đồng thời, bổ sung quy định chỉ được chuyển 
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nhượng cổ phần trong DNDA sau khi công trình đã hoàn thành được nghiệm thu, 

đưa vào sử dụng. 

- Chính sách về hợp đồng dự án cần bổ sung quy định nội dung và mẫu hợp 

đồng dự án riêng cho lĩnh vực HTKT (cấp nước, thoát nước thải, xử lý chất thải 

rắn...) theo hướng quy định chi tiết quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia, kèm theo 

mẫu hợp đồng với đầy đủ nội dung quy định trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản 

phẩm dịch vụ dự án, phân chia và kiểm soát rủi ro... 

Để đưa hệ thống cơ chế chính sách vào thực tiễn cần phải giải quyết một số 

vấn đề trọng yếu: 

- Có sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. 

- Xác định vai trò và tầm quan trọng của PPP trong phát triển kinh tế xã hội 

của cả nước và từng địa phương. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa bộ ngành, địa phương, các chủ thể có liên quan đến 

triển khai các dự án PPP trong PTĐT nhằm thu hút tối đa sự đóng góp của khu vực 

tư nhân. 

- Trước khi ban hành chính sách lấy ý kiến của cộng đồng nhất là đối với 

những người hưởng lợi từ dự án. 

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến chính sách. 

- Thường xuyên tổng kết, đánh giá để điều chỉnh chính sách cho phù hợp với 

thực tiễn. 

Song song với các cơ chế chính sách về PPP trong PTĐT cần thiết đồng bộ 

hóa các chính sách, pháp luật có liên quan. 

4.2.1.3. Đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án 

đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

 Để khắc phục những tồn tại trong mô hình tổ chức quản lý dự án PPP trong 

PTĐT, luận án tổng hợp, đề xuất mô hình quản lý (Sơ đồ 4.1). 

Nội dung đổi mới chủ yếu trong mô hình này hướng tới mục tiêu dự án PPP 

trong PTĐT được tổ chức quản lý một cách trực tiếp, rõ trách nhiệm giữa các chủ 

thể quản lý có liên quan đến toàn bộ quá trình dự án, khắc phục những chồng chéo 
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về chức năng quản lý giữa các cơ quan liên quan. Mô hình tổ chức này cũng tác 

động đến hiệu quả công tác giám sát, đánh giá của nhà nước và nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của các chủ thể quản lý của nhà đầu tư tư nhân. 

 

Sơ đồ 4.1: Mô hình tổ chức quản lý hiệu quả các dự án PPP trong PTĐT 

Nguồn: Tác giả xây dựng 

Mô hình tổ chức này chỉ rõ DNDA có vai trò tổ chức quản lý trực tiếp toàn 

bộ quá trình triển khai thực hiện dự án. Tổ chức DNDA với cơ cấu hợp lý, cán bộ 

đủ năng lực sẽ là cơ sở quan trọng trong quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT. 

DNDA cần xác lập rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ phận quản lý về chuyên 

môn theo chức năng nhiệm vụ, tách bạch với bộ phận quản lý vốn góp của nhà nước 

và nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư dự án. Người quản lý vốn nhà nước tại DNDA 

chỉ đóng vai trò là một thành viên hội đồng quản trị của DNDA. 

Trong mô hình này cũng thể hiện rõ vai trò của Ban QLDA chuyên ngành 

đối với các dự án liên vùng do các Bộ chuyên ngành quản lý và đặc biệt là vai trò 

của các Ban quản lý khu vực trực thuộc chính quyền đô thị. 

Bộ chuyên ngành quản lý 
trực tiếp dự án PPP 

 

Chính quyền đô thị Nhà đầu tư tư nhân 

Ban quản lý dự án 

chuyên ngành 
Ban quản lý  

khu vực 

Doanh nghiệp dự án 

Bộ phận quản lý  

phần vốn nhà nước, nhà đầu tư 

Các bộ phận quản lý 

doanh nghiệp 

Cơ quan ban hành chính sách 

(Quốc hội, Chính phủ, Các cơ quan có liên quan) 
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Hợp đồng dự án sẽ do chính quyền đô thị ký với nhà đầu tư tư nhân (hoặc 

liên danh các nhà đầu tư tư nhân)  

DNDA sẽ ký các hợp đồng về thi công, cung cấp thiết bị, tư vấn… DNDA 

chịu trách nhiệm quản lý chi phí, quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, 

môi trường, an toàn và các lĩnh vực khác thuộc nội dung quản lý dự án trên cơ sở 

hợp đồng dự án. 

Năng lực cán bộ tham gia quản lý cả khu vực nhà nước và nhà đầu tư tư nhân 

có vai trò quan trọng trong quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT.  

Trong giai đoạn vừa qua, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các dự án PPP vừa 

thiếu, vừa yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai các dự án PPP từ giai đoạn 

nghiên cứu, chuẩn bị dự án cho đến quá trình triển khai dự án, khai thác, vận hành dự 

án. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý dự án PPP bao gồm các năng lực: 

Năng lực xây dựng chính sách: các cán bộ tham gia xây dựng cơ chế chính sách 

về cơ bản chưa qua thực tiễn dẫn đến chưa hiểu rõ các nội dung, tiêu chí có liên quan 

đến PPP nói chung. Do đó, bồi dưỡng bổ sung phương pháp luận và kinh nghiệm 

thực tiễn cho cán bộ xây dựng chính sách là rất cần thiết.  

Năng lực cán bộ CQNNCTQ: Thực tế hiện nay cho thấy, về cơ bản các cán bộ 

trong các CQNNCTQ hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, thiếu chuyên nghiệp dẫn 

đến tính hình thức và các hiểu biết về PPP nói chung, PPP trong các lĩnh vực PTĐT 

nói riêng còn hạn chế. Cần thiết phải đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc 

các CQNNCTQ tại các Bộ ngành, chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, 

chuyên môn hóa theo lĩnh vực và phải là các cán bộ am hiểu về quản lý dự án. 

Để thực hiện được tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ phải giải quyết cơ 

cấu tổ chức trong bộ máy các bộ ngành và chính quyền đô thị. 

Năng lực của các cán bộ tham gia quản lý dự án với tư cách của người đại 

diện phần vốn Nhà nước: Nội dung này còn mờ nhạt, chưa rõ, người đại diện không 

nắm rõ nội dung quản lý, trách nhiệm và vai trò quản lý vốn nhà nước. Cần thiết 

phải có quy định cụ thể về người đại diện phần vốn nhà nước trong DNDA PPP để 

có giải pháp đào tạo, nâng cao năng lực phù hợp. 
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Năng lực của đội ngũ cán bộ xây dựng dự án: Đây là yêu cầu tiên quyết đầu 

tiên có ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình đề xuất và triển khai thực hiện dự án PPP trong 

lĩnh vực ĐTPT đô thị. Đội ngũ cán bộ này kể cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân 

đều đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, hiểu biết quy hoạch, hiểu biết về quản lý dự 

án, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội và hiệu quả kinh tế tài chính của dự án. 

Năng lực của đội ngũ thẩm định dự án: việc thẩm định dự án PPP trong PTĐT 

hiện nay đang thuộc chức năng của hệ thống các cơ quan thẩm định DAĐT từ ngân 

sách nhà nước từ TW đến địa phương. Thực tế các dự án PPP ngoài đặc điểm chung 

như các dự án ngân sách có các đặc thù riêng của dự án PPP, nhất là mối quan hệ 

giữa khu vực nhà nước và nhà đầu tư tư nhân với mục tiêu khác nhau. Để nâng cao 

năng lực của đội ngũ cán bộ thẩm định dự án cần thiết phải đào tạo chuyên môn sâu 

gắn với từng lĩnh vực cụ thể trong các DAĐT PTĐT, bao gồm năng lực thẩm định 

của cơ quan nhà nước, năng lực thẩm định của cán bộ của nhà đầu tư tư nhân nhằm 

đảm bảo mục tiêu của từng chủ thể và mục tiêu chung của dự án. 

Năng lực của đội ngũ kiểm soát, đánh giá dự án: Trong giai đoạn vừa qua, 

việc kiểm soát, đánh giá dự án thường ít được quan tâm và không có các cơ quan 

chuyên môn, độc lập thực hiện, việc kiểm soát, đánh giá vẫn theo mô hình quản lý 

đầu tư công dẫn đến việc kiểm soát, đánh giá dự án gặp nhiều vướng mắc, kết quả 

đánh giá không sâu, không sát đúng với thực tế yêu cầu đặt ra trên cơ sở mục tiêu 

của dự án. Do đó, cần phân định rõ vai trò giám sát của từng chủ thể quản lý, phù 

hợp với nội dung hợp đồng dự án và có chương trình đào tạo về trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm quản lý phù hợp với nhiệm vụ quản lý của từng chủ thể quản lý.  

Một số năng lực của cán bộ thuộc khu vực nhà nước cần được quan tâm, đào 

tạo chuyên sâu bao gồm như: xây dựng chiến lược, quy hoạch; xây dựng và tổ chức 

thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật; giám sát và đánh giá dự án; lựa chọn dự án; 

lập, thẩm định, phê duyệt BCNCKT; lựa chọn nhà đầu tư; hợp đồng dự án; quản lý 

rủi ro dự án. Đối với cán bộ thuộc khu vực Nhà đầu tư tư nhân cần đạo tạo chuyên 

sâu về quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn…và năng lực đánh giá hiệu quả 

tài chính dự án. 
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4.2.1.4. Hoàn thiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị theo 

hình thức đối tác công tư 

Giám sát và đánh giá DAĐT PTĐT theo hình thức PPP cần hướng tới kết 

quả đầu ra của dự án, đảm bảo sự bình đẳng, quy định rõ quyền, trách nhiệm và 

nghĩa vụ giám sát và đánh giá giữa CQNNCTQ với nhà đầu tư tư nhân, giảm chi 

phí, thời gian và tăng chất lượng cho dự án. 

Để thực hiện được giải pháp này, trước hết cần tăng cường vai trò giám sát 

của các cơ quan QLNN đối với CQNNCTQ nhằm đảm bảo trách nhiệm giám sát 

của nhà nước đối với dự án PPP trong PTĐT. Việc giám sát và đánh giá dự án PPP 

cần được chuyên môn hóa, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ở TW và địa 

phương theo quá trình thực hiện dự án PPP.  

 Thứ hai, cần tăng cường hiệu quả của công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán dự án 

PPP  nhằm thúc đẩy sự minh bạch, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong 

quá trình thực hiện dự án PPP, cụ thể: (i) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán các dự án PPP một cách rõ ràng, khoa học, tránh nhiều cơ quan thanh, 

kiểm tra tại cùng một dự án của một Bộ, ngành, địa phương với cùng một nội dung; 

(ii) Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán cần được công khai nhằm tạo thông tin 

xuyên suốt, giúp các Bộ, ngành, địa phương khác nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong 

thực hiện các dự án PPP tương tự.  

Thứ ba, cần đẩy mạnh việc công khai, minh bạch thông tin nhằm tăng cường hiệu 

quả quản lý và thực hiện các dự án PPP trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong bối 

cảnh phân cấp thực hiện đầu tư triệt để như hiện nay. Để thực hiện được giải pháp 

này cần xây dựng một trang tin điện tử thống nhất về PPP của Chính phủ. Từ đó tạo 

điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong và ngoài nước tiếp 

cận thông tin; đồng thời tăng việc minh bạch thông tin tới xã hội, người dân cũng 

như tăng tinh thần trách nhiệm, tính giải trình của phía các cơ quan nhà nước, đặc 

biệt là của người đứng đầu. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần chỉ đạo các cơ quan báo 

chí trong việc thông tin trung thực, khách quan về các dự án PPP, tránh tổn hại lợi 

ích nhà đầu tư, gây bất ổn dư luận thậm chí gây mâu thuẫn xã hội.  
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4.2.1.5. Nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án 

đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Hồ sơ đề xuất dự án là tiền đề đầu tiên hết sức quan trọng có vai trò cơ sở cho 

việc có một dự án PPP trong lĩnh vực PTĐT có hiệu quả trong tương lai. Trong giai 

đoạn vừa qua, đây là nội dung có thể nói là yếu nhất dẫn đến việc các dự án PPP 

trong PTĐT không triển khai được hoặc triển khai nhưng không mang lại hiệu quả 

mong muốn. Kể từ khi xây dựng và triển khai thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP 

cho đến hiện nay là Nghị định 63/2018/NĐ-CP, đây là nội dung được các cơ quan 

nghiên cứu xây dựng và ban hành cơ chế chính sách đặc biệt quan tâm, giải quyết 

các vướng mắc xuất hiện trong thực tiễn khi triển khai thực hiện các dự án. Tuy 

nhiên một số yếu tố vướng mắc cơ bản vẫn cần phải được tiếp tục nghiên cứu để nội 

dung này có thể được triển khai một cách hữu hiệu và phù hợp trong việc huy động 

và quản lý có hiệu quả các dự án PPP trong PTĐT. 

Hồ sơ đề xuất dự án PPP trong PTĐT được quy định thành hai nhóm: Hồ sơ đề 

xuất dự án do CQNNCTQ đề xuất và dự án do nhà đầu tư tư nhân đề xuất. Mỗi nhóm 

dự án đều có những đặc thù riêng được hướng dẫn cách thức, trình tự trong Nghị định 

63/2018/NĐ-CP. Hai vấn đề cốt lõi vướng mắc chung trong thực tiễn ở giai đoạn này 

chưa giải quyết được đó là: chất lượng của hồ sơ đề xuất và vai trò, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt, chất lượng thẩm định hồ sơ đề xuất. 

- Về chất lượng của hồ sơ đề xuất, để khắc phục các tồn tại, hạn chế và 

nâng cao chất lượng của hồ sơ trong quá trình lập phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ 

việc công bố danh mục các dự án tiềm năng, công khai quy hoạch, chiến lược 

PTĐT, các chính sách ưu đãi cũng như các đặc điểm dự án, các yếu tố tác động đến 

đầu vào và đầu ra của các dự án, năng lực của tổ chức nghiên cứu, xây dựng hồ sơ 

đề xuất cũng như năng lực của tổ chức thẩm định, trình duyệt các hồ sơ đề xuất dự 

án PPP trong lĩnh vực PTĐT. Để Hồ sơ đề xuất dự án đảm bảo chất lượng, kinh 

nghiệm quốc tế cho thấy cần thực hiện quy trình chặt chẽ, phân tích tính toán với số 

liệu đúng đắn, đầy đủ và tin cậy cao, nhằm thỏa mãn năm yêu cầu cơ bản của một 

dự án PPP trong HTKT đô thị (sự phù hợp với chiến lược, quy hoạch - hiệu quả 
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kinh tế xã hội - tính khả thi về thương mại của sản phẩm dự án - bảo đảm các chỉ 

tiêu tài chính - tính khả thi về triển khai thực hiện dự án), đồng thời các mục tiêu 

hướng đến của dự án phải hài hòa mục tiêu của nhà nước, nhà đầu tư tư nhân và 

mục tiêu chung của phát triển HTKT đô thị. 

Đối với hồ sơ đề xuất dự án do CQNNCTQ đề xuất, điểm yếu nhất là chưa xác 

định rõ vai trò, chức trách, thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền. Trong giải pháp 

về đổi mới mô hình tổ chức, quản lý các dự án PPP trong PTĐT đã có nghiên cứu 

đề xuất làm rõ vai trò, mô hình tổ chức, cách thức thực hiện nhiệm vụ của 

CQNNCTQ từ TW đến địa phương. Chỉ khi có một cơ quan chuyên môn đại diện 

cho CQNNCTQ có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và năng lực một cách chuyên 

nghiệp mới có thể tập trung nghiên cứu các nội dung chi tiết, đầy đủ trong xây dựng 

hồ sơ đề xuất các dự án do nhà nước đặt ra. 

Đối với hồ sơ đề xuất dự án do nhà đầu tư tư nhân đề xuất, thông thường được 

nghiên cứu khá kỹ nhằm đạt được mục tiêu, hiệu quả tài chính của dự án. Tuy 

nhiên, chất lượng của hồ sơ đề xuất không đạt được yêu cầu mong muốn do bị phụ 

thuộc vào chất lượng của đầu bài đặt ra từ khu vực nhà nước, thiếu hệ thống cơ sở 

dữ liệu được cập nhật một cách công khai, minh bạch và danh mục các dự án tiềm 

năng được đưa ra với các thông số, dữ kiện mờ nhạt. Đối với các nhà đầu tư tư nhân 

nước ngoài thì điều này ảnh hưởng một cách rõ nét đến việc nghiên cứu lập hồ sơ 

đề xuất các dự án mà mình quan tâm. Trong thực tế, các nhà đầu tư nước ngoài đều 

có tổ chức trong nước liên doanh, liên kết hoặc làm thầu phụ cho dự án sau khi 

được phê duyệt triển khai, đây là một thuận lợi nhưng cũng là thách thức về sự phối 

hợp giữa nhà đầu tư với các tổ chức tư vấn nhằm mang lại chất lượng hồ sơ đề xuất. 

- Một điểm yếu hết sức quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý các dự 

án PPP trong PTĐT đó là chất lượng thẩm định các hồ sơ đề xuất bao gồm chất 

lượng công tác thẩm định của các CQNNCTQ, công tác thẩm định của bản thân nhà 

đầu tư tư nhân. Nội dung công tác thẩm định đã được quy định trong Nghị định 

63/2018/NĐ-CP, tuy nhiên chủ thể thực hiện thẩm định lại chưa được quy định một 
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cách rõ ràng, cụ thể trong CQNNCTQ, vẫn là một sự chung chung giữa nhiều bộ 

phận của các bộ, ngành TW hoặc các sở, ngành địa phương. 

Kinh nghiệm về triển khai các dự án PPP của một số nước cho thấy cần có các 

bộ phận hoặc tổ chức chuyên nghiệp thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất. Tại Việt 

Nam, bước đầu nội dung này được thực hiện trong lĩnh vực dự án chuyên ngành 

thuộc Bộ Giao thông vận tải với Vụ PPP làm đầu mối trên cơ sở tổng hợp trình 

duyệt của các Ban Quản lý dự án chuyên ngành về PPP tại các khu vực trên phạm 

vi cả nước. Cơ quan thẩm định hồ sơ đề xuất các dự án PPP đều chưa được xây 

dựng và tổ chức theo mô hình hợp lý có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và thẩm 

quyền thẩm định. Các dự án trong lĩnh vực HTKT đô thị, thuộc phạm vi chuyên 

ngành do Bộ Xây dựng quản lý đến nay vẫn chưa thành lập cơ quan quản lý cụ thể.  

Để khắc phục tình trạng này, trước hết phải xác định rõ vai trò, chức năng của 

CQNNCTQ, thành lập bộ phận chuyên nghiệp thẩm định hồ sơ đề xuất các dự án 

PPP đối với cả hồ sơ đề xuất do CQNNCTQ đề xuất cũng như hồ sơ đề xuất do các 

nhà đầu tư tư nhân đề xuất. Tuy nhiên điều này lại phụ thuộc vào việc tổ chức bộ 

máy của các bộ ngành, của chính quyền đô thị tại các địa phương, gặp phải mâu 

thuẫn giữa các luật. Để quản lý các dự án PPP trong PTĐT nhằm đạt được hiệu quả 

và đạt được mục tiêu huy động tối đa nguồn lực đầu tư tư nhân cho PTĐT trong 

tương lai thì nhất thiết phải nghiên cứu thành lập và tổ chức tốt bộ phận thẩm định 

hồ sơ đề xuất với đầy đủ chức năng và năng lực tương ứng. 

4.2.1.6. Nâng cao chất lượng lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư phát triển đô 

thị theo hình thức đối tác công tư 

Thực tế cho thấy rằng những dự án PPP không thành công do năng lực của 

nhà đầu tư tư nhân không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu trong quá trình chuẩn 

bị và triển khai dự án, chiếm một tỷ trọng khá lớn trong hầu hết các dự án PPP trong 

lĩnh vực PTĐT thời gian vừa qua, nguyên nhân là do hoạt động kiểm soát năng lực 

của nhà đầu tư tư nhân còn nhiều bất cập, thiếu thông tin cơ sở dữ liệu, thiếu cơ chế 

cũng như quy trình kiểm soát. 
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Một số nội dung cần quan tâm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý năng lực của 

nhà đầu tư tư nhân trong các dự án PPP PTĐT bao gồm:  

Thứ nhất, đối với mỗi một loại hình dự án, mỗi lĩnh vực đầu tư PTĐT cần 

phải có tiêu chí về năng lực của nhà đầu tư tư nhân. Các chính sách về PPP thời 

gian qua mới đề ra một số tiêu chí cơ bản chung cho tất cả các loại hình, lĩnh vực 

đầu tư mà thiếu cụ thể dẫn đến nhà đầu tư không đủ năng lực khi xử lý các tình 

huống có liên quan đến một dự án cụ thể. 

Một số tiêu chí cần quan tâm đó là: Năng lực về tài chính, nhân sự, kinh 

nghiệm về thực hiện các dự án PPP, năng lực quản lý và thực hiện hợp đồng, năng 

lực quản lý dự án, năng lực quản lý rủi ro, năng lực về khoa học công nghệ. 

Vấn đề kiểm soát năng lực của nhà đầu tư tư nhân cần được nghiên cứu điều 

chỉnh theo hướng vừa kiểm soát được chặt chẽ năng lực nhà đầu tư tư nhân, vừa bảo 

đảm thông thoáng để các nhà đầu tư tư nhân có thể chủ động đóng góp nguồn lực 

cho các dự án PPP PTĐT.  

Thứ hai, cần phải có mô hình kiểm soát hợp lý trong đó phân định rõ trách 

nhiệm kiểm soát của các chủ thể có liên quan từ khu vực nhà nước. 

Thứ ba, kiểm soát năng lực của nhà đầu tư tư nhân trong tất cả các giai đoạn 

dự án, từ chuẩn bị, triển khai, quản lý khai thác,... đặc biệt nội dung kiểm soát năng 

lực ngay từ trong quá trình lập hồ sơ đề xuất. Việc kiểm soát phải phân định rõ cho 

các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm. 

Kiểm soát năng lực của nhà đầu tư tư nhân có thể được thực hiện thông qua 

các cách thức như:  

- Kiểm soát thông qua chế độ báo cáo, hệ thống mẫu biểu, đơn giản bảo 

đảm tính công khai, minh bạch. Đây là một nội dung rất khó đánh giá chính xác, 

nhất là đối với nhà đầu tư tư nhân, nhà đầu tư nước ngoài do không có hệ thống cơ 

sở dữ liệu chính thống về năng lực nhà đầu tư tư nhân. Kinh nghiệm cho thấy có 

nhiều nhà đầu tư kê khai năng lực rất mạnh nhưng thực tế khi triển khai thực hiện 

lại rất yếu.  
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- Kiểm soát thông qua các dự án tương tự nhà đầu tư tư nhân đã thực hiện. 

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thì việc thực hiện các dự án tương tự có thể tổng 

hợp xem xét khi đánh giá, tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư tư nhân trong nước, 

kinh nghiệm triển khai các dự án PPP trong lĩnh vực PTĐT hầu như chưa có. Để 

khắc phục tình trạng này, cần kết hợp kiểm soát năng lực tài chính, năng lực về 

trang thiết bị, cũng như khả năng liên doanh liên kết với các nhà đầu tư hoặc nhà 

thầu đã thực hiện thi công các dự án tương tự. 

- Kiểm soát sự phù hợp giữa mục tiêu các nhà đầu tư tư nhân với mục tiêu 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội hay không trong từng thời kỳ. 

- Kiểm soát năng lực của các nhà đầu tư tư nhân trong cả hai trường hợp: 

Dự án CQNNCTQ đề xuất và Dự án do nhà đầu tư tư nhân đề xuất, mỗi loại hình 

dự án này đòi hỏi năng lực của nhà đầu tư tư nhân với các tiêu chí khác nhau. Đối 

với dự án do CQNNCTQ đề xuất thì năng lực của nhà đầu tư tư nhân được đặt ra 

phù hợp với mục tiêu của khu vực nhà nước, đối với dự án do nhà đầu tư tư nhân đề 

xuất, việc kiểm soát năng lực cần phải được quan tâm hơn nhiều. Bởi vì, nhà nước 

thiếu điều kiện để tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng nội dung dự án. Kết quả thực 

hiện dự án theo mục tiêu của nhà đầu tư tư nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế - 

xã hội của nhà nước và cộng đồng. 

- Kiểm soát nội dung đề xuất dự án; phương án huy động nguồn lực; đối với 

nhà đầu tư tư nhân trong nước cần phải kiểm soát vốn chủ sở hữu thực chất, trong 

mỗi dự án có sự kiểm tra đánh giá năng lực của từng nhà đầu tư tư nhân. 

- Kiểm soát nguồn vốn vay, khả năng vay vốn, các nội dung có liên quan 

đến bảo lãnh nguồn vốn vay cho dự án bao gồm cả số lượng và lãi suất vay, quy 

trình và cách thức giải ngân, tránh trường hợp kiểm soát không chặt chẽ dẫn tới dự 

án bị thiếu hụt nguồn vốn khi tổ chức triển khai thực hiện. 

Việc kiểm soát được thực hiện tốt nhất là kiểm soát khi thẩm định dự án, cả 

thẩm định đề xuất dự án, thẩm định BCNCKT, kiểm soát chặt chẽ các nội dung có 

liên quan đến năng lực của nhà đầu tư tư nhân.  
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Ngoài việc kiểm soát khi thẩm định dự án còn phải kiểm soát năng lực nhà 

đầu tư tư nhân trong quá trình triển khai dự án thông qua các quy định của hợp đồng 

dự án, kiểm soát từng nội dung trong hợp đồng để có các điều chỉnh kịp thời. 

Việc thực hiện tốt nội dung kiểm soát năng lực của nhà đầu tư tư nhân sẽ 

giúp cho việc triển khai thực hiện dự án đạt được mục tiêu, hạn chế tới mức tối đã 

các rủi ro có thể xảy ra. 

4.2.1.7. Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức đối tác công tư 

Đối với các dự án PPP quản lý rủi ro trong quá trình chuẩn thị triển khai thực 

hiện dự án có tác động không nhỏ đến hiệu quả dự án PPP. Kinh nghiệm của Anh 

quốc chỉ rõ các dự án PPP thành công là xác định đúng, phân bổ tối ưu rủi ro thay vì 

phân bổ tối đa và kiểm soát được rủi ro. Đến nay Việt nam vẫn chưa có quy định 

xác định và phân bổ rủi ro trong các pháp luật liên quan đến dự án PPP. Quy trình 

quản lý rủi ro trong đó xác định rõ trách nhiệm, nội dung cụ thể, cách thức xử lý rủi 

ro là giải pháp thực sự cần thiết. 

Để nâng cao công tác quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả DAĐT PTĐT 

theo hình thức PPP, cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi dự án để đánh giá phân 

loại, phân bổ rủi ro và thiết lập quy trình quản lý rủi ro.  

Để thực hiện được giải pháp quản lý rủi ro, cần hoàn thiện nội dung quản lý 

rủi ro trong văn bản pháp luật về quy trình xác định, phân bổ và quản lý rủi ro gắn 

với trách nhiệm và cách thức xử lý rủi ro. Đồng thời, cần xây dựng bộ phận chuyên 

trách để đánh giá và kiểm soát rủi ro trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự 

án. Để thực hiện được nội dung này, cần xác lập các bộ phận chuyên nghiệp để 

đánh giá và kiểm soát rủi ro trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, muốn 

thực hiện được điều này cần phải có đội ngũ cán bộ hiểu biết về các lĩnh vực của dự 

án, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro là một yếu tố hết sức quan trọng 

quyết định việc nhận định và kiểm soát rủi ro. Các cán bộ tham gia quá trình triển 

khai dự án cần phải được đào tạo một cách toàn diện cả về kiến thức kinh tế - kỹ 

thuật, kiến thức về pháp luật cũng như năng lực về tổ chức thực hiện. 
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4.2.1.8. Nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ, chi phí, chất lượng, an toàn, môi 

trường dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Hoạt động quản lý DAĐT nói chung và DAĐT theo hình thức PPP trong lĩnh 

vực PTĐT nói riêng chủ yếu bao gồm: quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý 

chi phí, quản lý rủi ro, quản lý an toàn, môi trường (các nội dung quản lý khác như 

quản lý thống nhất dự án, quản lý nhân sự, quản lý đấu thầu, …).  

Để quản lý hiệu quả các nội dung chủ yếu của quá trình thực hiện dự án cần 

phải làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể quản lý. Mỗi chủ thể quản lý có vai trò, 

trách nhiệm quản lý cụ thể trong từng giai đoạn của dự án. 

Vai trò của cơ quan QLNN tập trung vào hình thành và chuẩn bị dự án, tập 

trung vào thẩm tra thẩm định, đánh giá dự án, nghiệm thu dự án…Vai trò kiểm tra 

giám sát… 

Vai trò của nhà đầu tư tư nhân chủ yếu tập trung vào nội dung quản lý hiệu 

quả tài chính, đáp ứng mục tiêu đầu tư và sinh lời, tức là kết quả đầu ra của dự án. 

Thực tế hoạt động quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, an 

toàn, môi trường của dự án được kiểm soát, quản lý bởi DNDA (đối với một số dự 

án còn có vai trò của ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc khu vực). Các nội dung 

quản lý cụ thể thực chất được thực hiện thông qua hợp đồng dự án và các hợp đồng 

giữa DNDA và nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án. Mặt khác phụ thuộc vào 

mô hình tổ chức quản lý, năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia quản lý các khâu 

trong qua trình thực hiện dự án. 

Để kiểm soát, quản lý tốt tiến độ, chất lượng, chí phí, an toàn, môi trường của 

dự án PPP trong đầu tư PTĐT, trước hết cần phải khắc phục các hạn chế yếu kém 

và đổi mới hoạt động quản lý của các chủ thể quản lý có liên quan. 

Thứ nhất, việc tổ chức ban quản lý dự án, DNDA cần phải được nghiên cứu 

mô hình tổ chức, cán bộ quản lý, thực hiện dự án có chuyên môn phù hợp theo đặc 

thù của từng dự án PTĐT. Thành lập bộ phận quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, 

quản lý chi phí phải gắn rõ trách nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng và mối liên hệ chặt chẽ 
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với nhau trên cơ sở mục tiêu của dự án để khắc phục tình trạng các phòng, ban 

trong DNDA có chức năng nhiệm vụ chung chung như hiện nay. 

Thứ hai, phải xây dựng được kế hoạch triển khai dự án tổng thể, rõ ràng với 

quy trình, nội dung quản lý cốt lõi cần quan tâm cho từng hoạt động quản lý, bảo 

đảm thự hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đầu tư theo hình 

tức PPP, pháp luật về đầu tư PTĐT. 

Các nội dung quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý an 

toàn, môi trường được thể hiện rõ trong các hợp đồng ký kết bao gồm: hợp đồng dự 

án, hợp đồng tư vấn, hợp đồng xây lắp… 

Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, an 

toàn và môi trường của dự án còn chưa rõ các nội dung công việc của từng chủ thể 

trong cơ cấu tổ chức của nhà đầu tư, DNDA. Để thực hiện tốt hiệu quả quản lý cần 

phải đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý có liên quan đến từng 

lĩnh vực, bảo đảm tính phù hợp, giảm thiểu chi phí và làm rõ trách nhiệm quản lý 

gắn trách nhiệm và quyền lợi… 

Đối với các dự án PPP trong lĩnh vực PTĐT gắn với nhu cầu thiết yếu của 

người dân đô thị, do đó cần phải tổ chức hoạt động giám sát kiểm tra của cộng đồng 

đối với từng nội dung quản lý dự án. 

4.2.1.9. Hoàn thiện các nội dung hợp đồng và nâng cao chất lượng quản lý 

hợp đồng dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Quy định về nội dung hợp đồng và quản lý hợp đồng dự án PPP trong lĩnh 

vực PTĐT đang là khoảng trống trong văn bản pháp luật, đặc biệt là các dự án 

HTKT có những đặc trưng riêng cần phải có hướng dẫn chi tiết về các nội dung hợp 

đồng đảm bảo hiệu quả dự án. Tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 10/5/2018 

của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP giao Bộ xây dựng hướng dẫn về nội 

dung này, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Do đó, cần nghiên cứu 

theo hướng quy định chi tiết cho từng loại hợp đồng theo từng lĩnh vực, các nội 

dung cần quan tâm chủ yếu gồm:  

- Mẫu hợp đồng PPP cho từng lĩnh vực như cấp nước, thoát nước, xử lý nước 

thải, rác thải, ...gắn với đặc điểm riêng của mỗi loại hình dự án; 
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- Cấu trúc của Hợp đồng, tính hiệu lực của Hợp đồng; 

- Các bảo đảm của Chính phủ, các bảo đảm của khu vực tư nhân; 

- Xác định doanh thu và chi phí dự án; 

- Các yếu tố phát sinh, điều chỉnh hợp đồng...vv. 

Về nội dung Hợp đồng, có thể lựa chọn vận dụng kinh nghiệm của ADB về 

mối quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân để nghiên cứu xác định rõ các yếu tố cơ bản 

phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Ngoài những nội dung hợp đồng thông 

thường, cần quan tâm một số nội dung như:  

- Rủi ro, phân bổ và quản lý rủi ro;  

- Chất lượng sản phẩm dịch vụ;  

- Ràng buộc về sở hữu, trách nhiệm tài chính;  

- Bảo đảm của Chính phủ, bảo đảm của khu vực tư nhân;  

- Các xung đột lợi ích và phương pháp giải quyền tranh chấp; 

- Cơ chế trao đổi và tương tác giữa các bên tham gia hợp đồng; 

- Nghĩa vụ về môi trường…  

Tuỳ thuộc từng dự án cụ thể, các bên có thể thoả thuận nội dung hợp đồng 

theo các yêu cầu pháp lý phù hợp với từng tính chất cá biệt của dự án. 

4.2.1.10. Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác vận hành cung cấp dịch vụ 

công của dự án  

Hoạt động quản lý DAĐT theo hình thức PPP trong lĩnh vực PTĐT ở giai 

đoạn vận hành, khai thác chủ yếu bao gồm: quản lý hoạt động cung cấp sản phẩm 

dịch vụ dự án đảm bảo mục tiêu dự án, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dịch 

vụ dự án đảm bảo chỉ tiêu tài chính dự án và các nội dung quản lý khác liên quan 

đến quản trị doanh nghiệp thông thường.  

Để quản lý hiệu quả các nội dung chủ yếu của quá trình thực hiện dự án cần 

phải làm rõ trách nhiệm và nội dung quản lý của từng khu vực nhà nước và nhà đầu 

tư tư nhân, DNDA. 

Nhà nước với vai trò QLNN tập trung vào việc quản lý các nội dung hợp đồng 

dự án nhằm đảm bảo DNDA cung cấp dịch vụ công như đã cam kết trong hợp đồng, 
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đồng thời nhà nước cũng là chủ thể vừa tạo điều kiện khai thác dịch vụ dự án vừa 

kiểm soát tốt doanh thu dự án để đảm bảo tính minh bạch trong công tác thu phí 

hoàn vốn dự án. 

Vai trò của nhà đầu tư tư nhân chủ yếu tập trung vào nội dung quản lý DNDA 

nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đầu tư và sinh 

lời của dự án. 

Thực tế hoạt động quản lý khai thác vận hành dự án còn chưa đảm bảo yêu 

cầu về chất lượng quản lý, tính minh bạch trong hoạt động thu phí dịch vụ dự án. 

Tuy các nội dung này đã được quy định cụ thể trong hợp đồng dự án nhưng khi 

triển khai trong thực tế phụ thuộc vào mô hình tổ chức quản lý, năng lực của tổ 

chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành khai thác, cũng như tính hiệu lực trong 

kiểm soát doanh thu dự án của nhà nước. 

Để kiểm soát, quản lý tốt việc vận hành khai thác dự án PPP trong đầu tư 

PTĐT, trước hết cần phải khắc phục các hạn chế yếu kém và đổi mới hoạt động 

quản lý của các chủ thể quản lý có liên quan. 

Thứ nhất, cần tăng việc minh bạch thông tin tới xã hội, người dân cũng như 

tăng tinh thần trách nhiệm, tính giải trình của phía các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh 

việc công khai, minh bạch thông tin các dự án PPP trên một trang tin điện tử thống 

nhất về PPP của Chính phủ, với đầy đủ các nội dung thông tin của dự án từ khâu 

chuẩn bị đến các thông tin trong quá trình vận hành, khai thác.  

Thứ hai, việc tổ chức DNDA phải phù hợp theo đặc thù của từng dự án PTĐT, 

phù hợp với đặc thù cung cấp dịch vụ công trực tiếp cho xã hội, người dân đô thị. 

DNDA cần có bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ dự án, gắn rõ trách 

nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng nhằm thực hiện đúng mục tiêu của dự án đặt ra. 

Thứ ba, đối với chính quyền đô thị cần phải thực hiện tốt vai trò giám sát và 

đồng thời tổ chức hoạt động giám sát, kiểm tra của cộng đồng đối với từng nội dung 

quản lý dự án vì các dự án PPP trong lĩnh vực PTĐT gắn với nhu cầu thiết yếu của 

người dân đô thị. 
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4.2.1.11. Bảo đảm hài hòa giữa huy động và quản lý nguồn vốn dự án đầu tư 

phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Nhu cầu đầu tư PTĐT Việt Nam trong giai đoạn tới là rất lớn, trong điều kiện 

nguồn vốn ngân sách nhà nước bị thu hẹp. Chủ chương của Đảng và nhà nước hướng tới 

mục tiêu huy động tối đa nguồn lực đầu tư khu vực tư nhân cả trong và ngoài nước phục 

vụ nhu cầu PTĐT, đồng thời, cần quản lý nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chống 

thất thoát lãng phí trong thực hiện đầu tư PPP. Đây là một mâu thuẫn cần giải quyết 

trong ban hành cơ chế chính sách và triển khai thực hiện các dự án PPP tại Việt 

Nam nhằm đạt được hiệu quả trong thu hút đầu tư. 

Trong quá trình nghiên cứu ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư 

theo hình thức PPP, các bộ ngành đều nhìn nhận và đã có một số quy định nhằm 

khắc phục mâu thuẫn chủ yếu phát sinh trong thực tiễn. Tuy nhiên có thể thấy rằng 

Nghị định 63/2018/NĐ-CP vẫn thiên về chính sách quản lý, chưa thực sự tháo gỡ 

được các vấn đề vướng mắc cốt lõi nhằm tạo điều kiện mở đường cho các nhà đầu 

tư tư nhân, nhất là nhà đầu tư nước ngoài tham gia DAĐT PTĐT ở Việt Nam. 

Thực tiễn cho thấy, ngoài các dự án BOT, BT về xây dựng CSHT giao thông 

có khả năng sinh lời được nhiều nhà đầu tư quan tâm thực hiện, còn lại các dự án 

HTKT trong PTĐT gắn với nhu cầu bức thiết người dân đô thị (dự án cấp nước, 

thoát nước, xử lý chất thải rắn…) nhưng khả năng sinh lời thấp, tính rủi ro cao lại 

rất ít được các nhà đầu tư tư nhân quan tâm… 

Mục tiêu khi triển khai các dự án PPP đối với khu vực nhà nước là đạt hiệu 

quả kinh tế xã hội, trong khi đó đối khu vực tư nhân là hiệu quả tài chính, hai mục 

tiêu có quan hệ thống nhất nhưng có mâu thuẫn. Do đó, các bên cần xác định và xử lý 

các vướng mắc chính để bảo đảm hài hòa giữa huy động nguồn lực và quản lý hiệu 

quả DAĐT theo hình thức PPP bao gồm: 

Thứ nhất, cần làm rõ được chức năng, nội dung quản lý, thẩm quyền của 

CQNNCTQ trong huy động và quản lý nguồn lực. 

Thứ hai, cần phân định rõ giữa vai trò CQNNCTQ với tư cách là một bên góp 

vốn tham gia dự án PPP với vai trò của QLNN đối với DNDA; làm rõ những quy định 

có các cách hiểu khác nhau gây cản trở quá trình hoạt động. 
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Thứ ba, mặc dù Nghị định mới về đầu tư theo hình thức PPP đã quan tâm 

đến việc huy động và quản lý chi phí chuẩn bị dự án đối với các dự án do 

CQNNCTQ đề xuất, nhưng trong thực tế vẫn khó thực hiện, do dự án PPP còn bị 

điều chỉnh bởi các Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng. 

Thứ tư, vấn đề bảo lãnh doanh thu tối thiểu là nội dung được bàn luận khá 

nhiều từ khi chuẩn bị Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và sau khi ban hành Nghị định 

63/2018/NĐ-CP, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được sự đồng thuận. Đối với dự 

án PPP trong lĩnh vực HTKT đô thị, tính đặc thù rõ nhất là lợi nhuận đầu tư thấp, 

triển khai đầu tư khó khăn và thường xẩy ra rủi ro doanh thu không đảm bảo hoàn 

vốn. Do đó, Nhà đầu tư cần sự cam kết từ phía nhà nước về bao tiêu sản phẩm dịch 

vụ đầu ra của dự án ở mức tối thiểu nhằm đảm bảo khả năng hoàn vốn, dự án khả 

thi về tiêu chí thương mại và tài chính. Tuy nhiên, phía nhà nước cho rằng việc tính 

toán doanh thu, nghiên cứu thị trường là của nhà đầu tư. 

Bản chất của PPP là chia sẽ về rủi ro giữa khu vực nhà nước và nhà đầu tư tư 

nhân, trong trường hợp các dự án có tiềm năng có thể thu hồi vốn như BOT, BT 

giao thông, các dự án điện thì có thể không cần bảo lãnh doanh thu tối thiểu nhưng 

đối với các dự án HTKT gắn với nhu cầu hàng ngày của người dân, khả năng sinh 

lời thấp thì cần thiết phải có chính sách bảo lãnh doanh thu tối thiểu nhằm thu hút 

nguồn lực đầu tư tư nhân, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. 

Thứ năm, vấn đề bảo lãnh vay vốn khi triển khai các DAĐT theo hình thứ PPP cũng 

là một nội dung gây nhiều tranh cãi trong quá trình nghiên cứu xây dựng nghị định Nghị 

định số 15/2015/NĐ-CP, Nghị định 63/2018/NĐ-CP và đến nay nội dung này vẫn chưa 

được thông qua với lý do tăng nợ công, dẫn đến hạn chế việc thu hút nguồn lực tư nhân. 

Cần phải xác định, phân loại các dự án PPP trong lĩnh vực HTKT, dự án nào 

được bảo lãnh vốn vay, dự án nào không được bảo lãnh, nghiên cứu các điều kiện 

bảo lãnh sao cho vừa tạo điều kiện cho nhà đầu tư, ngân hàng cho vay đồng thời 

vẫn quản lý được vốn vay có hiệu quả. Để thực hiệc được nội dung này, ngoài đánh 

giá phân loại các dự án được hỗ trợ bảo lãnh vốn vay cần nghiên cứu thêm về mô 

hình tổ chức, cách thức quản lý của DNDA trong đó phát huy vai trò của người 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2015-ND-CP-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-266213.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2015-ND-CP-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-266213.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2015-ND-CP-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-266213.aspx
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quản lý phần vốn nhà nước trong DNDA gắn với hiệu quả sử dụng phần vốn nhà 

nước tham gia và phần vốn nhà nước bảo lãnh. 

4.2.2. Nhóm giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức đối tác công tư theo tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý 

Việc kiểm soát tốt các nội dung về tiêu chí hiệu lực, tiêu chí hiệu quả, tiêu 

chí phù hợp, tiêu chí bền vững sẽ mang lại hiệu quả dự án.  

4.2.2.1. Kiểm soát các nội dung nhằm đảm bảo tiêu chí hiệu lực 

Đối với tiêu chí hiệu lực, điểm mấu chốt đối với tiêu chí này là thể hiện mức 

độ đạt được các mục đích, mục tiêu đặt ra của các chủ thể có liên quan đến DAĐT 

PTĐT theo PPP. 

Đối với khu vực nhà nước, hiệu lực của khu vực nhà nước được thể hiện ở 

khả năng tác động của nhà nước đến dự án PPP trong PTĐT và toàn bộ quá trình 

quản lý của nhà nước đến các chủ thể khác có liên quan bao gồm nhà đầu tư tư nhân 

cũng như DNDA với tư cách là đối tượng quản lý. 

Đánh giá thực trạng cho thấy mức độ gia tăng vốn đầu tư và mức độ thực 

hiện đúng định hướng, quy hoạch trong quá trình triển khai dự án PPP trong PTĐT 

từ giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc, vận hành dự 

án ở mức trung bình và trung bình khá, nguyên nhân được xác định là hệ thống cơ 

chế chính sách chưa phù hợp, công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch chưa gắn 

với thực tiễn.. 

Để nâng cao tính hiệu lực của khu vực nhà nước đối với quản lý hiệu quả 

DAĐT PTĐT theo PPP cần phải nghiên cứu đầy đủ các vấn đề có liên quan trực 

tiếp đến quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, nghĩa là việc xây dựng chiến lược, 

quy hoạch phải gắn chuẩn xác với mục tiêu của từng giai đoạn. Nội dung này đòi 

hỏi có sự thống nhất xuyên suốt từ TW đến địa phương, từ khâu đề xuất dự án, thẩm 

định danh mục, quyết định lựa chọn dự án một cách thông thoáng nhưng đảm bảo 

chặt chẽ và phù hợp. Thường xuyên thông kê, tổng hợp kết quả thực hiện để đánh 

giá và kiểm chứng tính hiệu lực của khu vực nhà nước trên cơ sở xem xét mức độ 

gia tăng vốn đầu tư của khu vực tư nhân, mức độ gia tăng số lượng dự án, mức độ 

thực hiện các dự án theo đúng định hướng chính sách để có sự điều chỉnh kịp thời.  
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Tính hiệu lực trong quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT còn thể hiện ở 

sự phù hợp của cơ chế chính sách về huy động và quản lý nguồn lực đầu tư tư nhân, 

hiệu lực của CQNNCTQ, vai trò của các bộ, ngành TW, các địa phương với chức 

năng chính quyền đô thị. Trong thời gian vừa qua cho thấy các cơ chế chính sách đã 

có những thay đổi điều chỉnh để từng bước phù hợp, tuy nhiên còn nhiều điểm bất 

cập, chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến tính hiệu lực không cao. 

Để khắc phục, cần thiết phải nâng cao hiệu lực của hệ thống cơ chế chính 

sách cả về chính sách PTĐT và các chính sách có liên quan đến mô hình PPP trong 

PTĐT, trong đó tập trung vào các yếu tố có liên quan đến nội dung đảm bảo đạt 

được các mục tiêu của dự án đề ra đối với khu vực nhà nước đó là hiệu quả kinh tế 

xã hội của dự án. 

Đối với khu vực tư nhân, tiêu chí hiệu lực là phản ánh hiệu lực của các quyết 

định quản trị về bảo đảm các mục tiêu lợi nhuận của dự án. Kết quả đánh giá thực 

trạng cho thấy, tiêu chí hiệu lực trong hoạt động quản lý của nhà đầu tư ở mức trung 

bình. Để nâng cao tiêu chí hiệu lực của khu vực tư nhân cần thiết phải có tính liên 

tục từ giai đoạn nghiên cứu đề xuất dự án, vận dụng các cơ chế chính sách, kiểm 

soát nội dung hợp đồng dự án cũng như việc kiểm soát chất lượng, tiến độ và chi 

phí của dự án theo mục tiêu hiệu quả tài chính. 

Một số nội dung chính để kiểm soát tiêu chí hiệu lực trong quản lý hiệu quả 

DAĐT PTĐT theo PPP đó là hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, quản lý tiến 

độ, quản lý chi phí và hiệu lực thực hiện hợp đồng dự án cũng như là hiệu lực của 

quá trình kiểm soát nguồn lực. 

Nội dung quan trọng nhất để kiểm soát tiêu chí hiệu lực đối với khu vực tư 

nhân là việc kiểm soát hiệu lực hợp đồng dự án. Để nâng cao tính hiệu lực của hợp 

đồng dự án cần phải xác định rõ chủ thể tham gia ký kết hợp đồng giữa khu vực nhà 

nước và khu vực tư nhân, làm rõ vai trò của CQNNCTQ, của DNDA… Nội dung 

hợp đồng dự án phải thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, thông lệ quốc tế và bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Hợp đồng phải bảo đảm 

tính hiệu lực và mang tính khả thi. 
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Để có thể nâng cao được tính hiệu lực của hợp đồng dự án, về phía nhà nước 

cần phải có hướng dẫn cụ thể về hợp đồng PPP riêng biệt, phù hợp với đặc điểm của 

từng lĩnh vực HTKT đô thị trong PTĐT (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải 

rắn…). Các nhà đầu tư tư nhân cần nghiên cứu kỹ hồ sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu và 

đặc biệt trong hợp đồng cần phải làm rõ cơ quan giám sát quản lý thực hiện hợp 

đồng, nhất là hệ thống trọng tài kinh tế nhằm đảm bảo hợp đồng đầy đủ tính hiệu 

lực phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế.  

4.2.2.2. Kiểm soát các nội dung nhằm đảm bảo tiêu chí hiệu quả 

Trong thực tế, việc sử dụng tiêu chí hiệu quả để đánh giá hiệu quả hoạt động 

quản lý DAĐT PTĐT theo PPP thông qua đánh giá kết quả dự án PPP mang lại so 

với chi phí các chủ thể bỏ ra.  

Đối với khu vực nhà nước, hiệu quả QLNN đối với các dự án PPP trong PTĐT 

thể hiện qua kết quả đạt được so với chi phí nhà nước bỏ ra để đạt được mục tiêu với 

chi phí thấp. Hiệu quả QLNN đối với các dự án PPP trong PTĐT rất khó có thể đo 

lường một cách trực tiếp mà có thể đánh giá gián tiếp thông qua hiệu quả dự án, cụ thể 

đánh giá thông qua so sánh với dự án sử dụng vốn ngân sách truyền thống. Kết quả 

đánh giá tiêu chí hiệu quả trong hoạt động quản lý đối với khu vực nhà nước ở mức 

khá cao. Tuy nhiên, quá trình triển khai một dự án PPP là một khoảng thời gian khá 

dài, có thể từ 5 năm đến 20 năm, cần chia ra các nhóm dự án để có giải pháp nâng 

cao tính hiệu quả trong hoạt động quản lý của khu vực nhà nước, bao gồm: 

- Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, có thể dễ dàng đánh giá hiệu quả 

trên cơ sở so sánh với mục tiêu đặt ra khi phê duyệt dự án, dựa trên các chỉ tiêu hiệu 

quả kinh tế xã hội. 

- Các dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện, cần thiết phải thường 

xuyên đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh các nội dung nhằm phù hợp với hiệu quả 

của dự án đặt ra trong từng thời kỳ. Trong quá trình kiểm soát nếu phát hiện các yếu 

tố đi chệch mục tiêu hoặc hạn chế đạt được mục tiêu trong tương lai cần phải có sự 

điều chỉnh phù hợp, có thể điều chỉnh mục tiêu của dự án hoặc là phải điều chỉnh 

các hoạt động quản lý nhằm đạt được mục tiêu ban đầu. 
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- Các dự án trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất dự án và chuẩn bị triển khai,  

đây là yếu tố có tính chất quyết định trong việc nghiên cứu sử dụng tiêu chí hiệu 

quả để đánh giá, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu, nguồn lực, đặc 

điểm của dự án nhất là yếu tố thị trường, nghiên cứu kỹ các khả năng rủi ro có thể 

xảy ra nhất là các rủi ro bất khả kháng. 

Để so sánh đánh giá hiệu quả dự án PTĐT thực hiện đầu tư theo PPP với 

thực hiện đầu tư bằng vốn ngân sách truyền thống cần phải đánh giá tổng thể năm 

nội dung gồm: sự cần thiết đầu tư, mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch của 

dự án; tính hiệu quả kinh tế - xã hội; tính khả thi về thương mại của sản phẩm dịch 

vụ đầu ra của dự án; chỉ tiêu về tài chính; tính khả thi về triển khai thực hiện dự án. 

Khi thẩm định và phê duyệt dự án, khu vực nhà nước cần quan tâm đánh giá chỉ số 

VFM, là một chỉ số so sánh chi phí cho một dự án dịch vụ công thông qua mô hình 

PPP với chi phí nếu thực hiện dự án theo phương thức truyền thống (tức là đầu tư 

công toàn bộ dự án). Đây là phương pháp được Hội đồng Đối tác công tư Canada 

(CCPPP) khuyến nghị sử dụng trong quá trình lựa chọn/đánh giá một dự án PPP. 

Đồng thời cần quan tâm đến mức độ phù hợp của giá thành sản phẩm so với khả 

năng chi trả của người dân, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. 

Một số nội dung khác trong việc sử dụng tiêu chí hiệu quả để đánh giá hiệu quả 

hoạt động quản lý khu vực nhà nước như mức độ đóng góp của dự án PPP vào phát 

triển kinh tế xã hội địa phương, mức độ tác động đến năng lực cạnh tranh quốc tế, 

tác động đến khả năng đầu tư, … cũng cần được nghiên cứu, tổng kết để triển khai 

các dự án PPP trong lĩnh vực PTĐT một cách có hiệu quả. 

Muốn thực hiện được điều này cần thiết phải làm rõ vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan QLNN có liên quan từ TW đến địa phương nhằm làm rõ 

trách nhiệm, nâng cao tính thực chất trong thực thi nhiệm vụ của từng cơ quan tránh 

sự thiếu rõ ràng, minh bạch dẫn đến sự hời hợt trong quản lý. 

Đối với nhà đầu tư tư nhân, hiệu quả hoạt động quản lý của khu vực tư nhân 

thể hiện thông qua hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư mang lại, đồng thời thể 

hiện thương hiệu cũng như vị thế của nhà đầu tư tư nhân trên thương trường. Hiệu 

quả tài chính được đánh giá ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trong quá trình thực 
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hiện dự án, giai đoạn vận hành dự án, thông qua các tiêu chí đánh giá hiệu quả tài 

chính DAĐT. Kết quả đánh giá tiêu chí hiệu quả trong hoạt động quản lý đối với 

khu vực tư nhân chỉ ở mức trung bình. 

Để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động quản lý, khu vực tư nhân cần 

đánh giá mức độ rủi ro về khả năng hoàn vốn dự án trong giai đoạn nghiên cứu, đề 

xuất dự án, trong đó cần quan tâm mức độ hợp lý giữa doanh thu tối thiểu, thời gian 

hoàn vốn, giá thành sản phẩm với điều kiện cụ thể của dự án và địa phương nhằm 

bảo đảm hiệu quả tài chính của dự án trong toàn bộ chu kỳ của dự án. Việc đánh giá 

hiệu quả tài chính của dự án đòi hỏi phải được đánh giá nghiên cứu đầy đủ các chỉ 

tiêu, yêu cầu với số liệu tin cậy thông qua các công cụ đánh giá hiệu quả tài chính 

như IRR, NPV, thời gian hoàn vốn…  

Để đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả tài chính phụ thuộc vào cách tính doanh 

thu, chi phí của dự án và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Doanh thu, chi phí của dự 

án được xác lập và quản lý trong toàn bộ các giai đoạn chuẩn bị và triển khai dự án. 

Yếu tố quan trọng nhất trong xác định doanh thu và chi phí là việc nghiên cứu kỹ 

thị trường, điều kiện thực tiễn địa phương và vận dụng phù hợp các cơ chế chính 

sách của nhà nước trong từng thời kỳ về các khoản mục chi phí, suất vốn đầu tư, 

định mức và giá xây dựng công trình. Hiện tại Chính phủ đang chỉ đạo đổi mới hệ 

thống định mức và giá xây dựng công trình phù hợp với thị trường và thông lệ quốc 

tế. Các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước có thể vận dụng hệ thống định mức 

và giá xây dựng công trình trong từng thời điểm, từng địa phương trên cơ sở đáp 

ứng được tính cạnh tranh và tính hiệu quả. 

Để tính toán doanh thu và chi phí hợp lý cần có hệ thống cơ sở dữ liệu công 

khai minh bạch, đúng với thị trường, sử dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống mô 

hình quản lý thông tin công trình (BIM). Các chi phí hợp lý của các nhà đầu tư tư 

nhân nước ngoài cũng được tính toán hợp lý bảo đảm năng lực cạnh tranh. 

4.2.2.3. Kiểm soát các nội dung nhằm đảm bảo tiêu chí phù hợp 

Đối với khu vực nhà nước, tiêu chí phù hợp trong quản lý hiệu quả DAĐT 

PTĐT theo PPP được đánh giá thông qua mức độ phù hợp của chính sách, pháp 
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luật, thể hiện ở việc cơ chế chính sách có đi vào thực tiễn hay không, việc triển khai 

các cơ chế chính sách có phù hợp với định hướng, chiến lược, quy hoạch và định 

hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương hay không và mức độ phù hợp của 

bộ máy QLNN. Kết quả đánh giá tiêu chí phù hợp trong hoạt động quản lý đối với 

khu vực nhà nước ở mức trung bình.  

Để nâng cao tính phù hợp trong hoạt động quản lý, nhà nước cần thường 

xuyên tổng kết, đánh giá cơ chế chính sách căn cứ vào định hướng chiến lược trong 

từng thời kỳ, nhằm phát hiện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với các chủ thể có 

liên quan, từ các cơ quan quản lý TW, chính quyền đô thị, nhà đầu tư tư nhân cũng 

như các nhà thầu tham gia thi công, người hưởng lợi từ dự án, cộng đồng xã hội. 

Trong đó, cần quan tâm đến các cơ chế chính sách chủ yếu bao gồm các chính sách 

ưu đãi, chính sách thuế, chính sách đất đai, chính sách thu hút và quản lý nguồn lực, 

chính sách đền bù GPMB, chính sách giá cả, chính sách bảo lãnh doanh thu tối 

thiểu, chính sách bảo lãnh vốn vay… 

Muốn đảm bảo sự phù hợp của cơ chế chính sách cần có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan quản lý từ TW đến địa phương, tránh tình trạng mâu thuẫn, 

chồng chéo giữa các luật, nhất là Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và 

Luật Ngân sách nhà nước. Các cơ chế chính sách khi nghiên cứu ban hành cần phải 

được tham khảo ý kiến của khu vực tư nhân và cộng đồng trên cơ sở hài hòa lợi ích 

giữa các chủ thể, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế xã hội với hiệu quả tài chính của dự 

án và lợi ích cho cộng đồng. 

Đối với nhà đầu tư tư nhân, tiêu chí phù hợp trong quản lý hiệu quả DAĐT 

PTĐT theo PPP được đánh giá thông qua sự phù hợp với định hướng phát triển của 

doanh nghiệp, phù hợp với quy mô cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của nhà đầu tư 

tư nhân. Kết quả đánh giá tiêu chí phù hợp trong hoạt động quản lý đối với khu vực 

tư nhân ở mức trung bình khá.  

Muốn đảm bảo tiêu chí phù hợp đối với khu vực tư nhân thì bản thân nhà đầu 

tư tư nhân phải tự đánh giá sự phù hợp về năng lực quản trị, quy trình quản lý của 

mình, mặt khác khu vực nhà nước đặc biệt là chính quyền đô thị cần phải kiểm soát 
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chặt chẽ năng lực của nhà đầu tư tư nhân về mọi mặt. Việc kiểm soát năng lực phải 

có hệ thống tiêu chí và công cụ kiểm soát hữu hiệu, kiểm soát ngay từ giai đoạn 

nghiên cứu, đề xuất dự án, trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Để đảm bảo sự phù hợp của tổ chức bộ máy QLNN và bộ máy quản lý dự án 

của nhà đầu tư tư nhân trong triển khai thực hiện, giám sát và đánh giá dự án PPP 

trong PTĐT cần phải làm rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ cụ thể của 

các chủ thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án và thực hiện quá trình giám 

sát (bao gồm các cơ quan nhà nước, cơ quan kiểm soát, thực thi pháp luật, giám sát 

của cơ quan quản lý dự án, của bản thân nhà đầu tư tư nhân và giám sát cộng đồng). 

4.2.2.4. Kiểm soát các nội dung nhằm đảm bảo tiêu chí bền vững 

Tính bền vững trong quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo PPP được thể hiện 

ở sự cân bằng lợi ích giữa nhà nước và khu vực tư nhân. Kết quả đánh giá thực 

trạng cho thấy tiêu chí bền vững ở mức thấp, thậm chí khu vực tư nhân chưa nắm rõ 

việc phân chia rủi ro và lợi nhuận trong hình thức PPP.  

Đối với việc đánh giá cân bằng lợi ích, rủi ro giữa nhà nước, nhà đầu tư thông 

thường được xác định ngay từ khi đề xuất dự án, được kiểm định điều chỉnh trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án và đánh giá sự hài lòng giữa các bên khi dự án hoàn 

thành đưa vào sử dụng vận hành. Các chủ thể căn cứ vào mục tiêu cụ thể của mình để 

xem xét lợi ích thu được khi tham gia thực hiện dự án, mỗi bên cần có sự đánh giá phù 

hợp để bảo đảm tính bền vững không bị các mâu thuẫn đối kháng làm phá vỡ tình bền 

vững của dự án trong quá trình thực hiện. Chỉ có hài hòa lợi ích, phân bổ rủi ro hợp lý 

giữa các chủ thể mới bảo đảm được tính bền vững của dự án. 

Khu vực nhà nước cần lấy mục tiêu tổng thể về phát triển kinh tế xã hội làm 

mục đích trên cơ sở đó ban hành các cơ chế chính sách về ưu đãi đầu tư về thuế, đất đai 

để thu hút đầu tư.  

Nhà đầu tư tư nhân cần phải đặt mục tiêu đóng góp cho nhu cầu phát triển kinh 

tế xã hội cấp bách, kết hợp với mục tiêu lợi nhuận để lựa chọn tiêu chí hiệu quả tài 

chính phù hợp.  

Về đánh giá các nội dung tác động đến tính bền vững của dự án cần phải 
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được đánh giá tổng thể cả các yếu tố tác động khách quan cũng như các yếu tố tác 

động chủ quan, các yếu tố tác động khách quan. 

4.2.3. Giải pháp xây dựng khung logic quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát 

triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Trên cơ sở khoa học về quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo PPP, kết quả điều 

tra, đánh giá thực tiễn quản lý hiệu quả các DAĐT PTĐT Việt Nam theo hình thức 

PPP trong thời gian qua và để giúp cho các nhà quản lý liên quan đến loại hình dự án 

này có hệ thống công cụ quản lý, luận án đề xuất xây dựng khung logic các nội dung 

trụ cột có liên quan đến toàn bộ hoạt động quản lý nhằm triển khai các dự án PPP 

trong PTĐT đạt hiệu quả cao nhất. 

Khung logic được xây dựng trong quá trình lập kế hoạch và được sử dụng 

trong quá trình thực hiện, theo dõi và đánh giá hiệu quả DAĐT PTĐT theo PPP. 

Khung logic giúp cho các nhà thiết kế dự án gắn được cơ sở lý luận với thực tiễn triễn 

khai dự án, giúp cho các nhà hoạch định chính sách xác định rõ các đầu vào, đầu ra, 

kết quả và tác động của dự án và những rủi ro có thể xảy ra, giúp cho các chủ thể 

trong mô hình quản lý hiểu rõ các nội dung quan trọng có liên quan đến hoạt động 

quản lý của mình nhằm tiết kiệm thời gian, tập trung vào các nội dung quan trọng 

nhất để có bước đi và cách giải quyết từng vấn đề cốt lõi một cách logic nhất.  

Khung logic phải được xây dựng theo mẫu và tóm lược được thiết kế của dự 

án. Khung logic thường gồm 4 cột như dưới đây: 

- Tóm lược thiết kế dự án: cung cấp thông tin cơ bản về dự án và trình bày 

các thông tin này dưới dạng chuỗi nguyên nhân - hậu quả rút ra từ phân tích nguyên 

nhân - hậu quả. Đầu vào dự kiến sẽ dẫn đến đầu ra, từ đó dự kiến sẽ đạt được các 

mục tiêu trực tiếp của dự án. Các mục tiêu này sẽ góp phần đạt được mục tiêu dài 

hạn hay mục tiêu tổng thể của dự án. Một số khung logic đưa ra khái niệm hoạt 

động, đó là các nhiệm vụ chi tiết để sử dụng đầu vào nhằm đạt được đầu ra.  

- Các chỉ số đo lường kết quả hoạt động có thể kiểm chứng: là những yêu cầu 

hoạt động cho mỗi cấu phần của dự án. Các chỉ số này bao gồm các biện pháp cụ 

thể có thể cảm nhận và lượng hóa được để đạt mục tiêu ở mỗi cấp thiết kế dự án. 

Các chỉ số này rất quan trọng cho việc theo dõi và đánh giá dự án.  
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-  Cơ chế theo dõi cho thấy nguồn thông tin và phương pháp thu nhập để theo 

dõi hoạt động ở từng cấp độ.  

- Giả thiết và rủi ro xác định các điều kiện khác bên ngoài dự án nhưng cần 

thiết để đảm bảo thực hiện dự án. Vì vậy, ở cấp đầu vào, đầu ra sẽ được thực hiện 

với giả thiết các cán bộ dự án có trình độ kỹ thuật cần thiết (giả thiết) - và đầu ra sẽ 

tạo ra các tác động dự kiến - giả sử không có thiên tai lớn (giả thiết về rủi ro). 

Sơ đồ thiết kế khung logic (Sơ đồ 4.2), vận dụng khung logic trong quản lý 

hiệu quả DAĐT PTĐT theo PPP (Phụ lục số 10). 

TT Tóm lược thiết kế  dự án 

Các chỉ số 

đo lường 

kết quả 

Cơ chế 

theo dõi 

Các giả 

thiết và 

rủi ro 

1 Mục đích    
2 Mục tiêu    
3 Đầu ra    
4 Các nội dung hoạt động quản lý chủ yếu    
5 Đầu vào    
6 Tiêu chí đánh giá    
7 Các yếu tố tác động tới hiệu quả quản lý    

Sơ đồ 4.2: Sơ đồ thiết kế khung logic quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo PPP  

Nguồn: Tác giả xây dựng 

Sử dụng khung logic cần lưu ý việc mô tả chính xác các nội dung có liên 

quan đến quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo PPP từ chuẩn bị, triển khai đến khi 

hoàn thành bàn giao dự án phụ thuộc vào việc sử dụng các chỉ số có thể kiểm chứng 

khách quan, việc thu thập dữ liệu về các chỉ số này từ các nguồn chính thức thường 

dễ hơn từ việc điều tra khảo sát. Vì vậy, trong thực tiễn các nhà thiết kế dự án có xu 

hướng chú trọng các chỉ báo đo lường kinh tế hơn là kinh nghiệm của các chuyên 

gia, và họ có xu thế bỏ qua các dữ liệu định tính và thiên về định lượng. Điều này 

cần được lưu ý khi thiết kế khung logic về quản lý hiệu quả dự án.  

Để sử dụng khung logic thuận lợi, khuyến khích tư vấn dự án vận dụng ý 

kiến của các đối tượng có liên quan làm giả thiết để làm rõ thực tế là thành công của 

dự án phụ thuộc nhiều vào sự tham gia của các đối tượng có liên quan.  
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Lập dự án nên theo định hướng quy trình hơn là mô tả chi tiết. Điều này đòi 

hỏi phải dành thời gian xem xét định kỳ dự án trong kế hoạch thực hiện dự án, đồng 

thời điều này cũng đòi hỏi phải xây dựng được một loạt các khung dự án thể hiện 

các bối cảnh khác nhau có thể xảy ra khi thực hiện dự án.  

4.3. Bàn luận về vấn đề nghiên cứu của luận án 

Vấn đề quản lý dự án PPP trong đầu tư PTĐT đã được nhiều nước nghiên cứu 

cả về lý luận và thực tiễn, với mục tiêu nghiên cứu ở mỗi nước khác nhau, phụ 

thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội theo từng thời kỳ, có nước thực hiện thành công 

mục tiêu nhưng cũng có nước gặp thất bại. Ở Việt nam, trong bối cảnh nguồn vốn 

ngân sách rất hạn chế, mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong quản lý dự 

án PPP chủ yếu là huy động tối đa và đầu tư đạt hiệu quả nguồn lực từ tư nhân để 

giải quyết bài toán về CSHT nói chung và nhu cầu rất lớn về đầu tư PTĐT đô thị 

nói riêng.  

Các dự án HTKT đô thị đóng vai trò hết sức quan trọng trong hình thành và 

PTĐT, các dự án này thường gặp nhiều khó khăn trong thi công xây dựng, sản 

phẩm đầu tư có tính thương mại thấp, để huy động được nguồn lực đầu tư tư nhân 

tham gia và quản lý dự án PPP trong PTĐT đạt hiệu quả, cần phải triển khai thực 

hiện đồng bộ các giải pháp được đề xuất trong luận án. Các giải pháp này có mối 

quan hệ thống nhất, biện chứng với nhau, việc thực hiện tốt giải pháp này sẽ tác 

động tốt đến kết quả thực hiện các giải pháp khác. Vì vậy, cần phối hợp hài hoà các 

giải pháp trong cả quá trình quản lý dự án PPP trong PTĐT để đạt hiệu quả cao.  

Với ba nhóm giải pháp được luận án đề xuất có cơ sở khoa học và thực tiễn 

cao thông qua quy trình nghiên cứu kỹ lưỡng, từ nghiên cứu hệ thống tài liệu, số 

liệu, báo cáo phong phú, kết hợp với phỏng vấn chuyên gia có nhiều kinh nghiệm 

quản lý, hiểu biết về PPP và điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi có độ tin cậy cao, nếu 

được thực hiện tốt sẽ có ý nghĩa trong thực tiễn. 

Các giải pháp đề xuất vừa mang tính tổng thể, vừa gắn với các nội dung cụ 

thể trong hoạt động quản lý DAĐT PTĐT theo hình thức PPP trong cả chu trình dự 

án của từng nhóm chủ thể quản lý. Thông qua hệ thống giải pháp, khi triển khai dự 
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án trong thực tiễn sẽ giúp cho các chủ thể hình dung được tổng thể quá trình thực 

hiện dự án, mỗi chủ thể nắm được những nội dung thuộc trách nhiệm của mình cần 

quan tâm quản lý để đảm bảo đạt được mục tiêu dự án.  

Mỗi giải pháp gắn với từng chủ thể quản lý nhằm đạt được mục tiêu, ý nghĩa 

riêng, nhưng các giải pháp đều hướng đến mục đích là quản lý DAĐT PTĐT theo 

hình thức PPP đảm bảo hiệu quả.Việc thực hiện tốt các nhóm giải pháp sẽ mang lại 

các hiệu quả sau đây:  

4.3.1. Nhóm giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo 

hình thức đối tác công tư theo nội dung quản lý   

Các nội dung quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP gắn với 

chức năng quản lý của từng chủ thể và có nội dung gắn với chức năng quản lý của 

nhiều chủ thể khác nhau.   

Thứ nhất, các nội dung quản lý thuộc chức năng QLNN gồm: xây dựng chiến 

lược, quy hoạch phát triển dự án; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp 

luật; mô hình tổ chức quản lý, gắn với các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, các Bộ và 

cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp, có tác động đến tất cả các giai đoạn của vòng 

đời dự án và quyết định đến các hoạt động quản lý triển khai thực hiện dự án của 

CQNNCTQ, Nhà đầu tư, DNDA để đảm bảo sự thành công, hiệu quả của dự án. 

Các giải pháp này có ý nghĩa giúp cho các chủ thể quản lý trong khu vực nhà 

nước hiểu sâu sắc về các nội dung thuộc chức năng QLNN, nắm được những vấn đề 

cốt lõi cần giải quyết để dự án đạt được mục tiêu, nhưng quan trọng nhất là thấy rõ 

được nhà nước là chủ thể đóng vai trò chịu trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn để 

làm hài hòa các mục tiêu khác nhau của các chủ thể liên quan để dự án đạt được 

mục tiêu chung. 

Các giải pháp này cũng chỉ rõ nhà nước là chủ thể chịu trách nhiệm cuối 

cùng về chất lượng công trình và dịch vụ mà tư nhân cung cấp, mặc dù việc xây 

dựng và cung cấp dịch vụ đô thị được thực hiện bởi nhà nước hay tư nhân đảm 

nhận, điều này xác định rõ Nhà nước là chủ thể có trách nhiệm chính trong việc 
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phát triển dự án PTĐT theo hình thức PPP, nhằm xây dựng, cung cấp và kiểm soát 

việc cung cấp dịch vụ HTKT đô thị cho người dân và cho phát triển kinh tế xã hội.  

 Thực hiện tốt nhóm giải pháp này sẽ mang lại các hiệu quả cụ thể sau: 

- Thực hiện tốt việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển dự án PPP 

trong PTĐT sẽ là tiền đề tốt nhất cho các cơ quan chức năng hoạch định kế hoạch 

phát triển dự án và lựa chọn được các DAĐT PTĐT có chất lượng, nhất quán với 

quy hoạch ngành, địa phương và là cơ sở chắc chắn cho tư nhân nghiên cứu, lựa 

chọn cơ hội tham gia đầu tư.  

Trong thực tế, các dự án PTĐT hình thức PPP được nhắc rời rạc tại một số 

Nghị quyết, quy hoạch chưa mang tính hệ thống và gắn kết, nên rất khó để Nhà đầu 

tư tư nhân xác định được nhu cầu đầu tư, thậm chí các CQNNCTQ lúng túng khi 

đánh giá sự cần thiết khi phê duyệt CTĐT đầu tư và lựa chọn dự án.  

Thực hiện tốt giải pháp này sẽ loại bỏ cơ bản tình trạng bị động trong phân 

tích, chuẩn bị DAĐT, đầu tư không đúng quy hoạch, không đồng bộ, không gắn với 

tính ưu tiên, cấp thiết của từng dự án, đặc biệt giải pháp này là công cụ hữu hiệu 

tăng cường cho Nhà đầu tư tư nhân nắm bắt thông tin đầy đủ về nhu cầu các dự án 

PPP trong HTKT đô thị và tự tin tham gia đầu tư. Thực hiện tốt chiến lược, quy 

hoạch phát triển dự án PPP trong HTKT đô thị sẽ loại bỏ sự thay đổi đột ngột, mang 

tính chất hành chính một chiều của Nhà nước sẽ khiến cho tư nhân gặp nhiều rủi ro, 

gặp thất bại khi tham gia dự án PPP.  

- Thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật dự 

án PPP sẽ loại bỏ tình trạng các dự án PPP trong PTĐT, đặc biệt các dự án PPP 

trong lĩnh vực HTKT khó triển khai do bị bó buộc bởi những điều kiện mâu thuẫn 

nhau giữa các Luật, đặc biệt trong giải pháp đã đề xuất những quy định riêng biệt về 

ưu đãi, hỗ trợ cho các dự án HTKT đô thị có khả năng sinh lời thấp sẽ có tính khả 

thi cao về tài chính là cơ sở để tăng sự tham gia của Nhà đầu tư tư nhân trong lĩnh 

vực này. Đồng thời, với nội dung đề xuất hoàn thiện các quy định cụ thể về lựa 

chọn dự án, phân bổ rủi ro, lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng dự án…không những 

khắc phục được những yếu tố này là nguyên nhân dẫn đến các dự án kém hiệu quả 
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của dự án thời gian qua mà còn đưa các yếu tố này thành động lực để mang lại hiệu 

quả hơn cho dự án PPP trong PTĐT, vì có thể thấy rằng đây là những nội dung có 

tác động khá lớn đến sự phát triển và hiệu quả dự án, quản lý tốt những vấn đề đồng 

nghĩa với phát huy được mặt tích cực của PPP về tính cạnh tranh, minh bạch, sử 

dụng hiệu quả lợi thể của mỗi bên tham gia dự án.   

 Hiện nay, Chính phủ đang nghiên cứu dự thảo và trình Quốc hội ban hành 

Luật PPP, giải pháp này đã được các chuyên gia cho rằng là rất có ý nghĩa để Chính 

phủ quan tâm nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật PPP.  

- Thực hiện tốt giải pháp xây dựng mô hình tổ chức quản lý sẽ phân định rõ 

vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan QLNN, Nhà đầu tư tư 

nhân. Đây là giải pháp để khắc phục tình trạng lúng túng trong thực tiễn thực hiện 

quản lý dự án PPP vừa qua, loại bỏ việc thiếu rõ ràng về chức năng của các 

CQNNCTQ đối với dự án PPP tại các Bộ, ngành và chính quyền đô thị, làm rõ được 

vai trò QLNN và vai trò là một bên hợp đồng dự án của CQNNCTQ. Đồng thời, 

thực hiện tốt giải pháp này sẽ nâng cao vai trò và trách nhiệm của từng chủ thể 

trong thực hiện quản lý dự án PPP, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và đặc biệt 

là nâng cao tính bình đảng giữa CQNNCTQ là một bên hợp đồng dự án với Nhà 

đầu tư tư nhân. Giải pháp này cũng tác động nâng cao hiệu quả công tác giám sát 

đánh giá đầu tư của nhà nước, nâng cao trách nhiệm của Nhà đầu tư trong giám sát 

thực hiện dự án. 

- Thực hiện tốt hoạt động giám sát, đánh giá DAĐT PTĐT theo hình thức 

PPP sẽ đảm bảo sản phẩm dịch vụ đầu ta của dự án phù hợp với mục tiêu đề ra, 

giảm chi phí, thời gian và tăng chất lượng cho dự án. 

Thứ hai, các nội dung quản lý trong quá trình triển khai thực hiện DAĐT 

PTĐT theo hình thức PPP gồm: lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất; lựa chọn 

nhà đầu tư; quản lý rủi ro; quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, môi trường và an 

toàn; nội dung hợp đồng dự án; khai thác, vận hành; cân bằng giữa huy động và 

quản lý nguồn lực đầu tư, gắn với các chủ thể CQNNCTQ, Nhà đầu tư tư nhân, 
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DNDA, tác động đến các hoạt động quản lý giai đoạn chuẩn bị, triển khai thực hiện 

và vận hành khai thác dự án nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án. 

Nhóm giải pháp này có ý nghĩa giúp cho các chủ thể quản lý thuộc 

CQNNCTQ, Nhà đầu tư tư nhân, DNDA hiểu được bản chất và nội dung cốt lõi cần 

quản lý để dự án đạt được mục tiêu. 

Thực hiện tốt nhóm giải pháp này sẽ mang lại các hiệu quả cụ thể sau: 

- Thực hiện tốt giải pháp lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất sẽ có ý 

nghĩa rất lớn trong thực tiễn về nâng cao chất lượng hồ sơ đề xuất dự án, khi đó 

song song với quá trình nghiên cứu lựa chọn dự án được thực hiện một cách chặt 

chẽ, số liệu đầy đủ tin cậy, hồ sơ đề xuất được CQNNCTQ chuyên nghiệp tiếp tục 

đánh giá sàng lọc để đảm bảo rằng các dự án PTĐT theo hình thức PPP được lựa 

chọn mang tính khả thi cao, thỏa mãn về sự phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát 

triển, đáp ứng chỉ tiêu một cách hài hòa giữa hiệu quả kinh tế xã hội và hiệu quả tài 

chính, dịch vụ đầu ra của dự án cung cấp đến người dân với chất lượng tốt với giá 

hợp lý, đồng thời các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án đã được rà soát trong 

hồ sơ đề xuất. 

- Thực hiện tốt giải pháp lựa chọn nhà đầu tư sẽ chắc chắn rằng không còn 

những dự án kém hiệu quả, thậm chí thất bại do nhà đầu tư tư nhân không đảm bảo 

năng lực.  

Giải pháp này không những khắc phục việc hầu hết các dự án PPP trong 

PTĐT thời gian qua đều chỉ định nhà đầu tư tư nhân do ý chí chủ quan mà còn là cơ 

sở cho CQNNCTQ dựa trên những tiêu chí được đề xuất trong giải pháp để lựa 

chọn được Nhà đầu tư tư nhân có năng lực phù hợp với đặc thù dự án, phát huy 

được ưu điểm về tính cạnh tranh, minh bạch của hình thức PPP để mang lại hiệu 

quả cao hơn cho dự án.  

Giải pháp này cũng chỉ ra vai trò, trách nhiệm của các CQNNCTQ trong việc 

quản lý năng lực của nhà đầu tư tư nhân trong các giai đoạn thực hiện dự án. 
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- Thực hiện tốt giải pháp quản lý rủi ro sẽ tăng cường hiệu quả cho dự án 

PPP trong PTĐT dựa trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro cho bên nào giải quyết loại rủi 

ro tốt hơn sẽ đảm nhận rủi ro đó và nhận được lợi ích tương xứng.  

Giải pháp này hướng tới quản lý tối ưu những rủi ro có thể xẩy ra nhằm hạn 

chế tối đa thiệt hại rủi ro đó mang lại hay thậm chí là tăng cơ hội đạt mục tiêu cho 

dự án. Đồng thời, giải pháp giúp chỉ ra được cụ thể những rủi ro nào có khả năng 

xẩy ra, xẩy ra ở giai đoạn đoạn, do chủ thể nào chịu trách nhiệm giải quyết. 

- Thực hiện tốt giải pháp quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, môi trường và 

an toàn công trình dự án là yếu tố trực tiếp mang lại hiệu quả cho dự án. 

Giải pháp này giúp các CQNNCTQ, Nhà đầu tư, DNDA nắm rõ quy trình, 

nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của mình trong giai đoạn thực hiện dựa án, đặc 

biệt phân định rõ trách nhiệm kiểm soát chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn, môi 

trường …cho từng chủ thể.  

Giải pháp cũng giúp cho DNDA nhận diện rõ trách nhiệm trong việc phân 

định trách nhiệm các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc DNDA phù hợp với từng 

nội dung quản lý, thiết kế quy trình quản lý dự án nhằm quản lý dự án đạt mục tiêu.   

- Thực hiện tốt giâỉ pháp nội dung hợp đồng dự án là tiền đề cho việc quản 

lý triển khai thực hiện dự án đến khai thác, bàn giao dự án được thuận lợi, là căn 

cứu pháp lý cao nhất để giải quyết nếu tranh chấp xẩy ra giữa nhà nước và nhà đầu 

tư tư nhân. 

Thực tế, nội dung và mẫu hợp đồng dự án PPP trong lĩnh vực PTĐT có 

những đặc thù rất phức tạp, nội dung giải pháp này sẽ là tài liệu ý nghĩa để Bộ Xây 

dựng có thể tham khảo trong quá trình nghiên cứu soạn thảo quy định và mẫu hợp 

đồng PPP trong PTĐT thời gian tới. Đồng thời thông qua giải pháp để ràng buộc 

trách nhiệm CQNNCTQ trong việc đảm bảo tính bình đẳng trong quan hệ hợp đồng 

và thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với nhà đầu tư tư nhân. 

- Thực hiện tốt giải pháp khai thác, vận hành công trình dự án góp 

phần mang lại chất lượng cung cấp dịch vụ dự án đến người dân đô thị được 

đảm bảo, đồng thời tăng cường tính minh bạch giúp cho người dân dễ dàng 
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tham gia giám sát, ủng hộ, đón nhận sản phẩm đầu tư từ các dự án PTĐT theo 

hình thức PPP.  

- Thực hiện tốt giả pháp cân bằng giữa huy động và quản lý nguồn lực đầu 

tư giúp cho Chính phủ nhìn nhận được rằng khu vực tư nhân tham gia vào dự án 

PPP luôn mong muốn có tỷ suất lợi nhuận phù hợp, rủi ro ở mức chấp nhận được, từ 

đó làm cơ sở khởi xướng và hoạch định các chính sách phát triển các dự án PTĐT 

theo hình thức PPP đạt được mục tiêu gia tăng thu hút nguồn lực tư nhân tham gia, 

vừa đảm bảo được hiệu quả các dự án.  

4.3.2. Nhóm giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình 

thức đối tác công tư theo tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý 

Nhóm giải pháp này tác động đến toàn bộ các hoạt động quản lý của tất cả 

các chủ trong khu vực nhà nước, khu vực nhà đầu tư tư nhân trong cả quá trình thực 

hiện dự án nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án. 

Nhóm giải pháp này có ý nghĩa giúp cho các chủ thể quản lý nắm rõ hơn các 

tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý của mình và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả 

quản lý sẽ tác động đến mức độ đạt được hiệu quả dự án. 

- Thực hiện tốt tiêu chí hiệu lực quản lý của các chủ thể trong khu vực nhà 

nước sẽ tăng cường việc thực hiện đúng định hướng, chính sách, gia tăng vốn đầu tư 

của khu vực tư nhân vào dự án PPP trong PTĐT theo hình thức PPP và nâng cao 

hiệu lực quản lý của các chủ thể trong khu vực tư nhân sẽ gia tăng lợi nhuận đầu tư 

của dự án. 

- Thực hiện tốt tiêu chí hiệu quả quản lý của các chủ thể quản lý sẽ tăng 

cường sự đóng góp của dự án cho lợi ích kinh tế - xã hội đối với nhà nước và gia 

tăng hiệu quả tài chính, phát triển thương hiệu đối với nhà đầu tư tư nhân. 

- Thực hiện tốt tiêu chí phù hợp trong hoạt động quản lý sẽ đưa lại sự phù 

hợp trong định hướng, chính sách, luật pháp, cơ cấu bộ máy quản lý hợp lý của nhà 

nước đối với DAĐT PTĐT theo hình thức PPP và sự phù hợp trong định hướng đầu 

tư, phát triển của doanh nghiệp của nhà đầu tư tư nhân. 
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- Thực hiện tốt tiêu chí bền vững sẽ mang lại cân bằng trong phân bổ lợi ích, 

rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư tư nhân. 

Thực hiện tốt các tiêu chí này là yếu tố then chốt, xuyên suốt bảo đảm quản 

lý DAĐT PTĐT theo hình thức PPP đạt được hiệu quả.  

4.3.3. Giải pháp xây dựng khung logic quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển 

đô thị theo hình thức đối tác công tư  

Giải pháp này cung cấp hệ thống công cụ quản lý cho cả các chủ thể quản lý 

trong khu vực nhà nước và trong khu vực tư nhân. Thực hiện tốt giải pháp này có ý 

nghĩa giúp cho các chủ thể trong khu vực nhà nước hoạch định, triển khai và giám 

sát, đánh giá tốt mục tiêu phát triển dự án PPP trong PTĐT, đồng thời giúp cho các 

nhà quản lý dự án trong khu vực tư nhân có bước đi và cách giải quyết từng vấn đề 

cốt lõi một cách logic nhất nhằm dự án đảm bảo hiệu quả đã đề ra. 

Tóm lại, các giải pháp được đề xuất trong luận án mang tính tổng thể, thống 

nhất giữa hoạt động QLNN, hoạt động quản lý dự án gắn với đặc điểm PPP, đặc thù 

dự án và điều kiện thực tiễn Việt nam. Hoạt động quản lý hiệu quả dự án phải được 

thực hiện cho toàn bộ quá trình từ khi hình thành chuẩn bị dự án, triển khai thực 

hiện dự án bàn giao đưa vào sử dụng và vận hành dự án. 

Các giải pháp đề xuất vừa đảm bảo có thể sử dụng chung cho toàn bộ quá 

trình quản lý thực hiện DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Đầu tư theo hình thức PPP là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước 

nhằm huy động tối đa nguồn lực cho PTĐT, nhất là HTKT đô thị ở Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay.  

Trong giai đoạn vừa qua, chính sách đầu tư PPP đã góp phần làm giảm áp 

lực nhu cầu vốn đầu tư công nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển CSHT đô thị, tăng 

cường cơ sở vật chất cho nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, tạo thêm việc làm mới cho xã hội. Tuy nhiên, rất nhiều dự án PPP trong 

PTĐT chưa đạt được hiệu quả và mục tiêu mong muốn, nguyên nhân chủ yếu do 

hoạt động quản lý của nhà nước và nhà đầu tư tư nhân chưa đáp ứng được yêu cầu 

và chưa phù hợp với thực tiễn.  

Trong thời gian tới, đầu tư PTĐT nhất là HTKT đô thị tại Việt Nam theo 

hình thức PPP tiếp tục là một nhu cầu cấp bách, vấn đề quản lý hiệu quả các DAĐT 

PTĐT theo hình thức PPP là một đòi hỏi không thể thiếu đối với hoạt động quản lý. 

Trên cơ sở đó, luận án đã tập trung nghiên cứu và đạt được các nội dung chủ 

yếu bao gồm: 

- Luận án đã hoàn thiện và làm rõ cơ sở lý luận, hệ thống hóa các văn bản 

pháp luật liên quan về quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP. Trong 

đó, Luận án đã chỉ rõ mục tiêu, nội dung, tiêu chí đánh giá và các yếu tố tác động 

đến quản lý hiệu quả đối với dự án PPP trong PTĐT của toàn bộ chu trình dự án.  

- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm một số nước có điều kiện tương đồng 

Việt Nam, từ đó rút ra bài học trong quản lý hiệu quả đối với dự án PPP trong 

PTĐT ở Việt Nam. 

- Luận án đã đánh giá sát đúng thực trạng và những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng 

đến quá trình quản lý, rút ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến các tồn 

tại hạn chế trong quá trình quản lý các DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt 

Nam gắn với hai nhóm chủ thể chủ yếu là khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.   

- Luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu về quản lý hiệu quả các 

DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt luận án 
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đã xây dựng và hướng dẫn sử dụng khung logic về các nội dung cốt lõi của toàn bộ 

quá trình chuẩn bị, triển khai, bàn giao đưa vào sử dụng DAĐT PTĐT theo hình 

thức PPP ở Việt Nam. 

Như vậy, luận án đã hoàn thành mục tiêu: hoàn thiện và làm rõ các vấn đề về 

cơ sở lý luận, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan, vận dụng kinh 

nghiệm của một số nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam về quản lý hiệu quả 

DAĐT PTĐT theo hình thức PPP ở Việt Nam theo hướng tiếp cận dựa trên mô hình 

tổng thể các hoạt động quản lý và mối quan hệ giữa các chủ thể quản lý theo quá 

trình thực hiện dự án, gắn với mục tiêu ứng dụng PPP, các nội dung quản lý trụ cột, 

các đặc điểm riêng của dự án, các yếu tố cốt lõi tác động đến hiệu quả của DAĐT PTĐT 

theo hình thức PPP. Trên cơ sở đó, đánh giá sát đúng thực trạng làm cơ sở đề xuất 

hệ thống giải pháp hữu hiệu nhằm quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức 

PPP ở Việt Nam đến 2025, tầm nhìn 2030. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất xây dựng 

và hướng dẫn sử dụng khung logic về quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức 

PPP ở Việt Nam. 

2. Một số kiến nghị  

Trước hết, qua kết quả nghiên cứu cho thấy, cần tiếp tục khẳng định tính đúng 

đắn của chủ trương huy động nguồn lực xã hội thông qua hình thức PPP để đầu tư phát 

triển đồng bộ CSHT đô thị. PPP cần tiếp tục được sự ủng hộ và cam kết chính trị lâu 

dài của Đảng, Nhà nước làm cơ sở định hướng chính sách của Nhà nước 

Quản lý dự án PPP trong PTĐT hướng đến mục tiêu chung, mục tiêu riêng 

của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Các mục tiêu của dự án mang tính thống 

nhất nhưng có mâu thuẩn với nhau. Do đó, để giải quyết mâu thuẫn và hài hòa lợi 

ích chung của dự án thì khu vực nhà nước phải đóng vai trò là chủ thể để giải quyết 

mâu thuẩn này nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, thực hiện đúng nghĩa vụ 

đã cam kết trong hợp đồng, tăng tính hấp dẫn của dự án án cho nhà đầu tư. 

Theo đó Chính phủ, các Bộ, Ngành, chính quyền đô thị cần tập trung giải 

quyết những vấn đề cụ thể sau: 

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển cho dự án PTĐT theo hình thức 



149 

 

PPP, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành, các địa phương xây dựng chiến lược và 

triển khai thực hiện chiến lược phù hợp với điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực và 

từng địa phương và nguồn lực huy động. 

- Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện khung chính sách để ban hành và trình 

Quốc hội ban hành hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật về PPP đảm bảo tránh các 

quy định chồng chéo giữa các văn bản pháp luật, khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong các chính sách ban hành. Song song với xây dựng và ban hành chính sách, 

nhà nước cần kiểm tra đánh giá chỉ đạo thực hiện bảo đảm tính hiệu lực của cơ chế 

chính sách phù hợp với thực tiễn. Trong đó, đối với giai đoạn triển khai thực hiện 

dự án, nhà nước cần nghiên cứu xây dựng và ban hành quy định về hợp đồng dự án, 

mẫu khung hợp đồng dự án PPP đối với DAĐT PTĐT đảm bảo tính minh bạch, rõ 

ràng, nhất là làm rõ vai trò của chính quyền đô thị, chủ thể được nhà nước giao là 

một bên hợp đồng dự án, vai trò của DNDA.  

- Nghiên cứu quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan từ TW đến địa 

phương gắn với nội dung quản lý rõ ràng, tránh chồng chéo hoặc không rõ chức 

năng. Trong đó tập trung làm rõ vai trò quản lý của CQNNCTQ theo chức năng, 

nhiệm vụ và vai trò là CQNNCTQ với tư cách là một bên hợp đồng dự án PPP. 

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý từ TW đến 

địa phương trong xây dựng chính sách, điều hành thực thi chính sách, quản lý giám 

sát qúa trình triển khai dự án trên cơ sở các nội dung chủ yếu được đề cập tại khung 

logic đề xuất trong luận án.  

- Các Bộ chuyên ngành phải thực hiện hai chức năng, một là vai trò quản lý 

nhà nước đối với lĩnh vực quản lý của mình, hai là đồng thời thực hiện chức năng 

CQNNCTQ đối với các dự án cụ thể ở cấp TW. 

- Chính quyền đô thị phải thực hiện vai trò QLNN đối với các DAĐT PTĐT ở 

địa phương đồng thời thực hiện chức năng là một bên của hợp đồng dự án PPP 

trong PTĐT tại địa phương mình, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện hợp đồng dự 

án đảm bảo mục tiêu của dự án. Trong đó, thực hiện tốt vai trò kiểm soát năng lực 

của nhà đầu tư tư nhân. 
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Đối với các Nhà đầu tư tư nhân vận dụng các nội dung chủ yếu được đề xuất 

trong khung logic trong luận án để quản lý quá trình đề xuất và triển khai thực hiện 

dự án bảo đảm mục tiêu và hiệu quả dự án. Trong đó tập trung vào các nội dung 

quản lý chất lượng, tiến độ, chi phí, kiểm soát nguồn lực và hiệu lực thực hiện hợp 

đồng dự án, phù hợp với quy mô, cơ cấu bộ máy quản trị, năng lực, định hướng phát 

triển của doanh nghiệp, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện dự án. 

3. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 

Tổng quan về PPP cho thấy, hình thức đầu tư PPP là xu hướng của các nước 

trong quá trình phát triển và có nhiều tiềm năng để khai thác. Thông qua PPP, để 

huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân; sử dụng lợi thế của khu vực tư nhân về 

công nghệ, kinh nghiệm...để cải tiến khu vực công; minh bạch hóa và tạo cạnh tranh 

trong đầu tư công; giảm tải cho khu vực công thông qua xã hội hóa những việc tư 

nhân có thể đảm nhận....Với những giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế, 

mục tiêu PPP là khác nhau.  

Hình thức PPP liên quan trực tiếp đến nhiều chủ thể và mối quan hệ giữa các 

chủ thể là mối quan hệ có mâu thuẩn và rất phức tạp, giằng chéo lẫn nhau. Với 

những mục tiêu khác nhau của nhà nước trong từng giai đoạn, sẽ có cách thức thực 

hiện PPP khác nhau.  

PPP là một trong những hình thức để thực hiện đầu tư công, gắn với từng lĩnh 

vực đầu tư sẽ có những đặc điểm khác nhau, cần có những cách tiếp cận khác nhau.  

Luận án này nghiên cứu dự án PPP trong PTĐT theo hướng tiếp cận nghiên 

cứu hoạt động quản lý của các chủ thể chủ yếu có liên quan đến toàn bộ quá trình 

dự án, gắn với đặc điểm dự án và mục tiêu đặt ra là huy động và sử dụng hiệu quả 

nguồn lực từ tư nhân. Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo về hoạt động quản lý dự 

án PPP còn rất đa dạng, gắn với mỗi mục tiêu, đối tượng đầu tư PPP khác nhau sẽ 

có các nghiên cứu tiếp theo với cách tiếp cận phù hợp. 
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I. Tiếng Việt 
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09/10/2010. 
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thức công tư, ngày 14/02/2015 
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bàn tỉnh Bắc giang, LATS ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2012. 

57. Thân Thanh Sơn (2015), Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức đối tác 
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76. UBND tỉnh Quảng ninh (2018), Báo cáo các dự án đô thị và HTKT đô thị đầu 
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813/UBND-SKHĐT, 22/3/2018. 
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PHỤ LỤC 



 

PHỤ LỤC SỐ 1: 

TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THÀNH CÔNG  

VÀ THẤT BẠI ĐỐI VỚI DỰ ÁN PPP 

TT 

CHỦ 

THỂ  

QUẢN 

LÝ 

NỘI 

DUNG 

QUẢN LÝ 

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NGUỒN TÁC GiẢ 

I 
CÁC YẾU TỐ KHÁCH QUAN TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO HÌNH THỨC PPP 

1 

Các 

yếu tố 

tác 

động 

từ môi 

trường 

bên 

ngoài 

  

1. Xu thế chung của thế giới về đầu tư PPP.  

2. Sự ổn định của môi trường chính trị, tự 

nhiên. 

3. Môi trường quản lý kinh tế vĩ mô; kinh 

tế - xã hội. 

4. Nguồn vốn ngân sách hạn hẹp. 

5. Khả năng sinh lời lĩnh vực đầu tư thấp. 

6. Văn hóa các doanh nghiệp cùng tham 

gia dự án. 

7. Sự khác biệt trong cách xử lý công 

việc giữa Nhà nước và Tư nhân. 

8. Nhận thức của công chúng. 

9. Mức độ sẵn sàng khu vực tư nhân. 

Young, HK., 

Ying, YC., 

Wlliam (2009)  

Michael Barnier 

(2003)  

Nyagwachi and 

Smallwood (2006)  

Banks, B (2008)  

Josiah Nyangaresi 

Nyagwachi (2008)  

Ranjan Agrawal 

(2010)  

 

II 

 CÁC YẾU TỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA KHU VỰC NHÀ NƯỚC TÁC ĐỘNG 

ĐẾN QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO HÌNH THỨC 

PPP 

  

Các 

yếu tố 

tác 

động 

thuộc 

quá 

trình 

quản 

lý  

của 

khu 

vực 

nhà 

nước 

a) Hoạch 

định 

chiến 

lược 

1. Mục tiêu, định hướng và cam kết chính 

trị mạnh mẽ của nhà nước. 

2. Mức độ tham gia, khả năng hỗ trợ từ 

Chính phủ. 

Young, HK., 

Ying, YC., 

Wlliam (2009) 

Michael Barnier 

(2003) 

Vickram (2009)  

Cuttaree (2008)  

Yosr Bardan 

(2013)  

Nyagwachi and 

Smallwood (2006)  

Banks, B (2008)  

Josiah Nyangaresi 

Nyagwachi (2008)  

Johan A. Minnie 

  

Tổ chức 

bộ máy  

quản lý 

nhà 

nước 

1. Cơ cấu tổ chức.  

2. Mô hình, phân cấp quản lý.  

3. Năng lực quản lý, thực thi của khu vực 

nhà nước. 

4. Kinh nghiệm triển khai cũng như quản 

lý dự án. 

5. Mức độ quan tâm và đào tạo về PPP. 

6. Mức độ nhận thức về PPP của nhà 

nước. 

  
Xây 

dựng  

1. Khung thể chế và tài liệu hướng dẫn 

đầy đủ, phù hợp, đồng bộ và ổn định.  



 

TT 

CHỦ 

THỂ  

QUẢN 

LÝ 

NỘI 

DUNG 

QUẢN LÝ 

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NGUỒN TÁC GiẢ 

và tổ 

chức 

thực 

hiện 

chính 

sách, 

pháp 

luật 

2. Hình thức hợp đồng và Quy trình giải 

quyết tranh chấp.  

3. Chính sách về phân bổ lợi ích và rủi ro. 

4. Chính sách lựa chọn dự án 

5. Chính sách lựa chọn nhà đầu tư 

6. Chính sách quảng bá, cơ chế khuyến 

khích thu hút nguồn lực tư nhân của nhà 

nước.  

(2011)  

Admed Salih 

Elhadi Mohamed 

(2015)  

Mohammed Niyas 

Fathima Muneera 

(2012)  

Ali (2011)  

Pius Francis 

Kwaku Agyemang 

(2011),  

Nguyễn Hồng 

Thái (2008),  

Đinh Kiện (2010),  

Nguyễn Đức Cảnh 

(2017)    

Giám sát  

và đánh 

giá  

1. Phân định rõ chức năng giám sát của 

nhà nước và tư nhân. 

2. Tính bình đẳng về quyền và trách 

nhiệm giám sát giữa nhà nước và tư nhân. 

3. Tính đầy đủ, rõ ràng của khung giám 

sát (mục tiêu, quy trình, nội dung, hình 

thức và tiêu chí). 

4. Giám sát lựa chọn dự án.  

5. Tính minh bạch trong giám sát lựa 

chọn nhà đầu tư. 

6. Giám sát tài chính nhà đầu tư. 

7. Giám sát chất lượng xây dựng công 

trình dự án. 

8. Tính minh bạch trong giám sát thu phí 

sử dụng công trình. 

III 

CÁC YẾU TỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, CQNNCTQ 

TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO 

HÌNH THỨC PPP 

1 

Các 

yếu tố 

tác 

động 

thuộc 

chuẩn 

bị 

dự án 

Đề xuất,  

lựa chọn,  

công bố 

dự án 

1. Đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp pháp lý. 

2. Tính nhất quán của dự án đầu tư so với 

quy hoạch. 

3. Sự phù hợp về công năng và tính khả 

thi của dự án. 

4. Chính sách khuyến khích và hỗ trợ 

tương xứng của chính phủ. 

5. Sự đồng thuận của dư luận, người dân. 

6. Mức độ vận động hành lang nhằm 

đánh giá những rủi ro tiềm ẩn của dự án.  

7. Hoạt động quảng bá, truyền thông. 

Vickram (2009)  

Akitoye Akintola, 

Beck, M., 

Hardcastle, C., 

(2003) 

Young, HK., 

Ying, YC., 

Wlliam (2009) 

 Sader (2000), 

Vickram (2009),  

Cuttaree (2008) , 

Roshana (2008), Báo cáo  1. Chất lượng quy hoạch dự án. 



 

TT 

CHỦ 

THỂ  

QUẢN 

LÝ 

NỘI 

DUNG 

QUẢN LÝ 

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NGUỒN TÁC GiẢ 

nghiên 

cứu khả 

thi 

2. Chất lượng kế hoạch hợp tác triển khai 

dự án. 

Michael (2010),  

Nyagwachi and 

Smallwood 

(2006), 

Nikolay 

Karamalakov 

(2011) , 

Banks, B (2008) , 

Josiah Nyangaresi 

Nyagwachi 

(2008),  

Johan A. Minnie 

(2011), 

Ranjan Agrawal 

(2010), 

Pius Francis 

Kwaku Agyemang 

(2011),  

Pius Francis 

Kwaku Agyemang 

(2011),  

Admed Salih 

Elhadi Mohamed 

(2015),  

Ranjan Agrawal 

(2010),  

Andrew Kalemba, 

(2011),  

Nguyễn Hồng 

Thái (2015). 

3. Sự đúng đắn trong nghiên cứu luận 

chứng kinh tế.  

4. Tính chính xác về dự báo doanh thu và 

chi phí. 

5. Chất lượng phân tích các chỉ tiêu tài 

chính cho dự án. 

6. Cơ cấu tài trợ cho dự án.  

7. Phương pháp đo lường hiệu quả về chi 

phí bỏ ra và lợi ích mang lại.  

8. Khả năng kiểm soát được chi phí 

chuẩn bị đầu tư. 

9. Yếu tố đầu vào của dự án được tập 

trung nhiều hơn (trái với PPP). 

10. Mức độ đánh giá mâu thuẩn các bên 

có thể xẩy ra. 

11. Chi phí vòng đời của dự án chưa đảm 

bảo hoạt động theo đúng yêu cầu.  

12. Nghiên cứu thị trường thiếu lỹ lưỡng.  

13. Vai trò của những ý kiến đóng góp từ 

công chúng.  

15. Lựa chọn hình thức nhượng quyền. 

16. Tính chất, cơ chế hợp tác giữa nhà 

nước và tư nhân. 

17. Xác định, phân bổ rủi ro dự án và cơ 

chế chia sẻ, tối ưu hóa quản trị rủi ro.  

18. Đảm bảo điều kiện pháp lý cho bên 

thứ 3 (tổ chức tín dụng...)  

19. Phương án cung cấp dịch vụ thay thế 

khi cần thiết.  

Lựa 

chọn  

nhà đầu 

tư 

20. Cơ chế lựa chọn nhà đầu tư thiếu 

minh bạch.  

21. Không có tính cạnh tranh trong lựa 

chọn nhà đầu tư.  

22. Năng lực của khu vực tư nhân không 

đảm bảo.  



 

TT 

CHỦ 

THỂ  

QUẢN 

LÝ 

NỘI 

DUNG 

QUẢN LÝ 

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NGUỒN TÁC GiẢ 

23. Kinh nghiệm chuyên môn của khu 

vực tư nhân không đảm bảo.  

24. Điều kiện rõ ràng và mức độ khả thi 

của hợp đồng.  

25. Thời gian thời gian đàm phán kéo dài 

và phức tạp  

2 

Các 

yếu tố 

tác 

động 

thuộc 

thực 

hiện 

dự án 

  

1. Dự án hoàn thành đúng kế hoạch. 

2. Dự án đảm bảo chất lượng, an toàn.  

3. Tính minh bạch và cạnh tranh trong 

quá trình đấu thầu mua sắm.  

4. Khả năng tài chính và huy động vốn.  

5. Khả năng quản trị rủi ro trong quá trình 

thực hiện dự án.  

6. Phương pháp đấu thầu chi phí thấp 

nhất không đem lại hiệu quả.  

7. Năng lực quản lý dự án từ triển khai, 

mua sắm, vận hành dự án. 

8. Năng lực của nhà thầu và tư vấn. 

9. Năng lực của nhà thầu thi công.  

10. Giải pháp kỹ thuật phù hợp, tiết kiệm 

chi phí. 

11. Chuẩn bị và bàn giao mặt bằng đúng 

hạn 

12. Cơ chế hỗ trợ của chính phủ trong 

triển khai dự án. 

13. Nghiên cứu thị trường thiếu kỹ lưỡng 

trước khi tổ chức mua sắm, lựa chọn nhà 

thầu.  

Akitoye Akintola, 

Beck, M., 

Hardcastle, C., 

(2003), 

 Sader (2000),  

Yosr Bardan 

(2013)  

Admed Salih 

Elhadi Mohamed 

(2015)  

Ranjan Agrawal 

(2010)  
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Các 

yếu tố 

tác 

động 

thuộc 

khai 

thác 

vận 

hành 

  

1. Người thụ hưởng có khả năng thanh 

toán. 

2. Mức thu phí đảm bảo khả năng hoàn vốn. 

3. Sự đồng thuận của người thụ hưởng, 

trả phí. 

4. Quản trị rủi ro trong khai thác vận hành. 

5. Kiểm toán, quyết toán bàn giao công 

trình dự án. 

Cuttaree (2008)  

 



 

PHỤ LỤC SỐ 2: 

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO VÀ PHÂN BỔ DỰ ÁN PPP 

TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 

TT YẾU TỐ RỦI RO NGUỒN TÁC GIẢ 

1 

Cho rằng rủi ro là các yếu tố không lường 

trước, hậu quả tiêu cực khi xẩy ra rủi ro và 

không đề cao đến yếu tố quản lý. 

 

Akintoye và Macleod (1997) 

ESCAP (2011) 

Michel Barnier (2003) 

OECD (2012) 

Philippe Burger (2009) 

Partnerships Victoria (2001) 

2 

Quan niệm rủi ro có hai mặt là tiêu cực và cơ 

hội. Các yếu rủi ro có thể phân loại, đo lường 

mức độ rủi ro để phân bổ rủi ro phù hợp với 

năng lực quản lý của mỗi bên tham gia. 

Li và cộng sự (2005b), 

Ke và Wang (2010a), 

Ke và Wang (2010c), 

Zou và cộng sự (2008) 

3 Hai nhóm (i) rủi ro có thể bảo hiểm và (ii) 

rủi ro không thể bảo hiểm. 

Sachs và cộng sự (2007) Wang và 

cộng sự (2000) 

4 Đưa ra 37 yếu tố rủi ro. Ke và Wang (2010a) 

5 

Chia 59 yếu tố rủi ro thành 12 nhóm yếu tố 

rủi ro, gồm (i) tài chính và kinh tế vĩ mô, (ii) 

thị trường và điều kiện kinh tế, (iii) thay đổi 

chính sách, (iv) chính trị, (v) điều hành, (vi) 

năng lực của Nhà nước; (vii) kỹ thuật, (viii) 

quá trình xây dựng và vận hành, (ix) nguồn 

lực, (x) sản xuất, (xi) môi trường, (xii) rủi ro 

bất khả kháng.  

Yosr Badran (2013) 

6 

(i) Rủi ro được phân bổ cho bn tốt nhất có 

thể kiểm soát tác động của rủi ro tới kết quả 

dự án; (ii) Bên có khả năng kiểm soát rủi ro 

với chi phí thấp nhất.  

PPIAF (2012) 

 

7 

Nhà nước đảm nhiệm năm yếu tố rủi ro, 

gồm: Quốc hứu hóa; quyết định công yếu 

kém; xung đột chính trị; độ tin cậy chính 

phủ; thất bại hoặc chậm tiến độ thu hồi đất. 

Các rủi ro bất khả kháng; rủi ro thay đổi 

khuôn khổ pháp lý được chia sẽ cho cả hai 

bên. 

Các yếu tố rủi ro khác như phê duyệt dự án 

Li Bing và cộng sự (2005b) 



 

TT YẾU TỐ RỦI RO NGUỒN TÁC GIẢ 

chậm, thay đổi điều kiện trong hợp đồng, 

kinh nghiệm thực hiện PPP khó xác định bên 

được phân bổ. 

Các yếu tố rủi ro còn lại chiếm tỷ lệ 70% 

được phân bổ cho nhà đầu tư tư nhân.  

8 

Các yếu tố rủi ro phân bổ cho nhà nước gồm 

Quốc hữu hóa và xung công; độ tin cậy của 

chính phủ; yếu kém trong quá trình ra quyết 

định công; xung đột chính trị; thay đổi khuôn 

khổ pháp lý; thay đổi quy định về thuế; chậm 

trể hay không giải phóng được mặt bằng.  

Các rủi ro được phân bổ cho hai bên chủ yếu 

xuất phát từ điều phối, gồm: hợp đồng không 

phù hợp; thiếu kinh nghiệm PPP; thiếu cam 

kết từ một trong hai bên; rủi ro bất khả 

kháng; rủi ro về lao động; rủi ro lạm phát; rủi 

ro hợp đồng thay đổi.  

Các yếu tố phân bổ cho bên tư nhân, gồm: 

Tổ chức và điều phối; lãi suất; công cụ tài 

chính thiếu hoặc không phù hợp; khả năng 

huy động tài chính và phát sinh chi phí tài 

chính cho dự án; chậm trể trong cung ứng; 

rủi ro nhà thầu phụ; rủi ro kỹ thuật, công 

nghệ; chi phí và thời gian xây dựng, vận 

hành và bảo trì cao hơn dự kiến; không đảm 

bảo cung cầu.  

Các yếu tố rủi ro khác khó xác định phân bổ 

cho mỗi bên, gồm: chậm trẻ phê duyệt dự án; 

thiết kế; độ tin cậy bên thứ ba. 

Ke và cộng sự (2010c) 

9 

các yếu tố do nhà nước đảm nhiệm, gồm: 

thay đổi khuôn khổ pháp lý; chậm trễ 

GPMB; lựa chọn nhà thầu,… 

Các yếu tố rủi ro do tư nhân đảm nhiệm, 

gồm: khả năng huy động vốn; lạm phát; thay 

đổi quy định thuế; rủi ro trong quá trình xây 

dựng; lao động; kỹ thuật công nghệ; cạnh 

tranh/độc quyền… 

Các yếu tố phân bổ cho cả hai bên, gồm: phê 

duyệt và cấp phép đầu tư; thiết kế; lãi suất; 

biến động kinh tế; lượng cung – cầu… 

Partnerships Victoria (2001) 
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Các yếu tố rủi ro do nhà nước đảm nhiệm 

gồm: Quốc hữu hóa và xung công; thay đổi 

chính sách thuế; tỷ lệ lạm phát thay đổi vượt 

mức dự kiến; lượng cầu.  

Các yếu tố rủi ro do tư nhân đảm nhận, gồm: 

tỷ lệ lạm phát vượt mức đã thỏa thuận với 

nhà nước; lãi suất; tỷ giá và chuyển đổi ngoại 

tệ; bất khả kháng đã được bảo hiểm; giấy 

phép thiết kế, xây dựng và giấy phép hoạt 

động xây dựng; chất lượng theo thỏa thuận 

hợp đồng; chi phí xây dựng, vận hành và thời 

gian thực hiện kéo dài so với dự kiến.  

Phân bổ cho hai bên những rủi ro bất khả 

kháng không được bảo hiểm chi trả. 

National Treasury (2004) 

 Các yếu tố rủi ro được lập trên cơ sở quan 

niệm rủi ro là tiêu cực hoặc tác động bất lợi 

đến dự án. 

8 nhóm yếu tố rủi ro trong các dự án GTĐB 

Việt Nam theo hình thức PPP gồm (i) chính 

trị, chính sách, (ii) pháp lý, (iii) kinh tế, tài 

chính, (iv) khách quan, (v) rủi ro trong phát 

triển dự án, (vi) rủi ro trong thực hiện dự án, 

(vii) rủi ro trong vận hành dự án, (viii) rủi ro 

điều phối. 

Thân Thân Sơn (2015), 

Nguyễn Hồng Thái, Thân THân 

Sơn (2015). 

 



 

PHỤ LỤC SÔ 3: 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP 
 

I. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BCNCKT,QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG 

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG BỐ DỰ ÁN 

• Lựa chọn dự án (quy hoạch, nhu cầu đầu tư, lĩnh vực đầu tư) 

• Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nội dung sơ bộ trong BCNCKT)  

Thẩm định, phê duyệt 

• Quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án 

II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BCNCKT  

• Phân tích sự cần thiết 

• Đánh giá sự phù hợp lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

• Mục tiêu, quy mô, địa điểm, nhu cầu nguồn lực 

• Kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng, dịch vụ 

• Hiệu quả KT-XH, tác động môi trường 

• Phương án GPMB 

• Phân tích tài chính (TMĐT, cơ cấu vốn, khả năng huy động, thu hồi vốn) 

• Lựa chọn loại hợp đồng dự án 

• Xác định và phân bổ rủi ro 

• Tiến độ hợp đồng, thời gian xây dựng, phương án cung cấp dịch vụ  

• Phân tích nhu cầu, khả năng thanh toán thị trường 

• Hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư 

Thẩm định, Phê duyệt 

III. TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DỰ 

ÁN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN  
• Lập kế hoạch đấu thầu công bằng, minh bạch, cạnh tranh, quy trình chi phí-hiệu quả. 

• Hồ sơ mời thầu, bao gồm bản thảo thỏa thuận PPP 

Thẩm định, Phê duyệt  

• Đánh giá hồ sơ dự thầu 

• Đàm phán sơ bộ, ký thỏa thuận đầu tư 

Chứng nhận đầu tư 

• Ký hợp đồng 

• Thành lập DNDA 

IV. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN 

• Lựa chọn nhà thầu 

• Chuẩn bị mặt bằng,  

• Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng 

• Giám sát thực hiện hợp đồng dự án 

• Giám sát chất lượng công trình 

• Quản lý sự thay đổi 

• Quản lý và kinh doanh công trình dự án 

• Giám sát, đánh giá đầu tư, công khai tài chính 

V. QUYẾT TOÁN, CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH DỰ ÁN 

• Quyết toán 

• Chuyển giao 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 



 

PHỤ LỤC SỐ 4: 

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT  

VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

I. Quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động đầu tư PPP 

1. Giai đoạn 1997 – 2007  

Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan  

ban hành 
Nội dung về PPP 

I. Cấp Luật (quy định chung, nguyên tắc) 

Luật Đầu tư số 

59/2005/QH11 
29/11/2005 Quốc hội 

Định nghĩa về hợp đồng đầu tư 

theo hình thức BOT, BT, BTO. 

II. Cấp Nghị định, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư hướng dẫn về PPP 

Nghị định số 

77/CP 
18/6/1997 Chính phủ 

Quy chế đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BOT 

Nghị định số 

62/1998/NĐ-CP 
15/8/1998 Chính phủ 

Quy chế đầu tư theo hợp đồng 

BOT, BTO, BT 

Nghị định số 

02/1999/NĐ-CP 
27/01/1999 Chính phủ 

Sửa đổi bổ sung một số điều của 

quy chế đầu tư theo hợp đồng 

xây dựng - kinh doanh - chuyển 

giao, hợp đồng xây dựng - 

chuyển giao - kinh doanh, hợp 

đồng xây dựng - chuyển giao áp 

dụng cho đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam 

Nghị định số 

78/2007/NĐ-CP 

(thay thế Nghị định 

77, Nghị định 62, 

Nghị định 02) 

11/5/2007 Chính phủ 
Đầu tư theo hình thức Hợp đồng 

BOT, BTO, BT 



 

2. Giai đoạn 2008 – 2012  

Số văn bản 
Ngày  

ban hành 

Cơ quan  

ban hành 
Nội dung về PPP 

I. Cấp Luật (quy định chung, nguyên tắc) 

Luật Đầu tư số 

59/2005/QH11 
29/11/2005 Quốc hội 

Định nghĩa về hợp đồng đầu tư 

theo hình thức BOT, BT, BTO. 

II. Cấp Nghị định, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư hướng dẫn về PPP 

Nghị định số 

78/2007/NĐ-CP 
11/5/2007 Chính phủ 

Đầu tư theo hình thức Hợp đồng 

BOT, BTO, BT 

Nghị định số 

108/2009/NĐ-CP 

(thay thế 78/CP) 

27/11/2009 Chính phủ 
Đầu tư theo hình thức hợp đồng 

BOT, BTO, BT 

Nghị định số 

24/2011/NĐ-CP 
05/4/2011 Chính phủ 

Sửa đổi một số điều của Nghị 

định số 108/2009/NĐ-CP ngày 

27/11/2009 

Quyết định số 

71/2010/QĐ-TTg 
9/11/2010 

Thủ tướng  

Chính phủ 

Quy chế thí điểm đầu tư theo 

hình thức đối tác công – tư 

Thông tư số 

03/2011/TT-

BKHĐT 

27/01/2011 
Bộ 

KH&ĐT 

Hướng dẫn quy định của Nghị 

định số 108/2009/NĐ-CP 

III. Các quy định khác liên quan 

Văn bản số 

1604/TTg-KTN  
12/9/2011 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Một số nội dung chủ yếu trong 

hợp đồng BOT và bảo lãnh 

Chính phủ đối với các dự án nhà 

máy nhiệt điện theo hình thức 

BOT  

Văn bản số 

979/TTg-KTN 
05/7/2013 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Cơ chế quản lý và thực hiện các dự 

án đầu tư trên Quốc lộ 1 đoạn Hà 

Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí 

Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên 



 

2. Giai đoạn 2013 – nay  

Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan  

ban hành 
Nội dung  

I. Cấp Luật (quy định chung, nguyên tắc) 

Luật Đấu thầu 

43/2013/QH13 
26/11/2013 Quốc hội 

Quy định về lựa chọn nhà đầu tư 

dự án PPP 

Luật Đất đai 

45/2013/QH13 
29/11/2013 Quốc hội 

Thủ tục giao đất, cho thuê đất, 

miễn giảm, ưu đãi về đất đối với 

dự án PPP 

Luật Đầu tư công 

49/2014/QH13  
18/6/2014 Quốc hội 

Quy định về trình tự, thủ tục đầu 

tư công (trong đó có dự án PPP 

sử dụng vốn đầu tư công) 

Luật Xây dựng số 

50/2014/QH14 
18/6/2014 Quốc hội Quy định về đầu tư xây dựng.  

Luật Đầu tư số 

67/2014/QH13 
26/11/2014 Quốc hội 

Định nghĩa về hợp đồng đầu tư 

theo hình thức PPP.  

II. Cấp Nghị định, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư hướng dẫn về PPP 

Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP 
14/02/2015 Chính phủ 

Nghị định về đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư 

Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP 
17/3/2015 Chính phủ 

Nghị định quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

Nghị định số 

63/2018/NĐ-CP 
04/5/2018 Chính phủ 

Nghị định về đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư (thay thế 

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP) 

Quyết định số 

23/2015/QĐ-TTg 
26/6/2015 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định cơ chế Nhà nước thanh 

toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư 

khi thực hiện dự án BT 

Thông tư 13/7/2015 Bộ  Quy định trình tự, thủ tục đầu tư 



 

23/2015/TT-BCT Công 

Thương 

dự án nhà máy nhiệt điện theo 

hình thức hợp đồng BOT 

Thông tư số 

38/2015/TT-BCT 
30/10/2015 

Bộ  

Công 

Thương 

Quy định chi tiết một số nội 

dung về đầu tư theo hình thức 

PPP thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Công Thương 

Thông tư số 

183/2015/TT-BTC 
17/11/2015 

Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn thực hiện thanh toán 

bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư Xây dựng – 

Chuyển giao quy định tại Quyết 

định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 

26/6/2015 

Thông tư số 

86/2015/TT-

BGTVT 

31/12/2015 Bộ GTVT 

Hướng dẫn về lĩnh vực đầu tư và 

nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP trong lĩnh vực GTVT 

Thông tư số 

02/2016/TT-

BKHĐT 

01/3/2016 
Bộ 

KH&ĐT 

Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự 

án, lập, thẩm định, phê duyệt đề 

xuất dự án và báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án PPP 

Thông tư số 

55/2016/TT-BTC 
22/3/2016 

Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn một số nội dung về 

quản lý tài chính dự án PPP và 

chi phí lựa chọn nhà đầu tư; 

Thông tư số 

06/2016/TT-

BKHĐT 

28/6/2016 
Bộ 

KH&ĐT 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP 

Thông tư số 

06/2016/TT-

BKHĐT 

28/6/2016 
Bộ 

KH&ĐT 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP 

Thông tư số 30/9/2016 Bộ Quy định chi tiết một số nội 



 

21/2016/TT-

BTTTT 

TT&TT dung về đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Thông tư số 

14/2017/TT-

BNNPTNT 

05/7/2017 

Bộ 

NN&PTN

T 

Hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung về đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư trong lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn 

Thông tư số 

75/2017/TT-BTC 
21/7/2017 

Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 55/2016/TT-BTC 

 

II. Quy định pháp luật khác có liên quan 

 

Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan  

ban hành 
Nội dung 

1. Về đất đai 

Nghị định 

45/2014/NĐ-CP 
15/5/2014 Chính phủ Về thu tiền sử dụng đất 

Nghị định 

46/2014/NĐ-CP  
15/5/2014 Chính phủ Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 

2. Về ưu đãi đầu tư chung 

Nghị định 

118/2015/NĐ-CP 
12/11/2015 Chính phủ 

Hướng dẫn Luật Đầu tư năm 

2014 

3. Về xây dựng 

Nghị định 

32/2015/NĐ-CP 
25/3/2015 Chính phủ 

Về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng 

Nghị định 

59/2015/NĐ-CP 
18/6/2015 Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 



 

4. Về lĩnh vực nông nghiệp 

Nghị định số 

61/2010/NĐ-CP 
04/6/2010 Chính phủ 

Chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn 

Nghị định số 

210/2013/NĐ-CP 
19/12/2013 Chính phủ 

Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP 
17/4/2018 Chính phủ 

5. Về lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 

Nghị định 

69/2008/NĐ-CP 
30/5/2008 Chính phủ 

Chính sách khuyến khích xã hội 

hóa đối với các hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường 

Nghị định số 

59/2014/NĐ-CP 
16/6/2014 Chính phủ 

6. Về lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn 

Quyết định số 

131/2009/QĐ-TTg 
02/11/2009 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Chính sách ưu đãi, khuyến khích 

đầu tư và quản lý, khai thác công 

trình cấp nước sạch nông thôn 

Thông tư số 

37/2014/TTLT-

BNNPTNT-BTC-

BKHĐT 

31/10/2014 

BNNPTNT

-BTC-

BKHĐT 

Hướng dẫn Quyết định số 

131/2009/QĐ-TTg 

7. Về lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải 

Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP 
06/8/2014 Chính phủ Về thoát nước, xử lý nước thải 

 

 



 

PHỤ LỤC SỐ 5: 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN VÀ DOANH NGHIỆP 

THAM GIA KHẢO SÁT 

1. Danh sách chuyên gia tham gia phỏng vấn 

TT Tến chuyên gia Cơ quan công tác 
Hình thức 

 phỏng vấn 

1 Phạm Văn Khánh Cục Kinh tế Bộ Xây dựng Trực tiếp 

2 Hồ Ngọc Sơn Cục Kinh tế Bộ Xây dựng Trực tiếp 

3 Trương Thị Thu Thanh Cục Kinh tế Bộ Xây dựng Trực tiếp 

4 Nguyễn Tường Văn Cục Quản lý Đô thị - BXD Trực tiếp 

5 Trần Quốc Thái Cục Quản lý Đô thị - BXD Trực tiếp 

6 Mai Thị Liên Hương Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD Trực tiếp 

7 Trần Anh Tuấn Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD Trực tiếp 

8 Hoàng Quang Nhu Cục Quản lý HĐXD - BXD Trực tiếp 

9 Bùi Văn Dưỡng Cục Quản lý HĐXD – BXD Trực tiếp 

10 Lê Minh Hà Cục Giám định - BXD Trực tiếp 

11 Ngô Lâm Cục Giám định - BXD Trực tiếp 

12 Nguyễn Đăng Trương Cục QL Đấu thầu – BKH&ĐT Trực tiếp 

13 Vũ Quỳnh Lê Cục QL Đấu thầu – BKH&ĐT Trực tiếp 

14 Trần Việt Dũng Văn phòng PPP – BKH&ĐT Trực tiếp 

15 Nguyễn Thùy Chi Văn phòng PPP – BKH&ĐT Trực tiếp 

16 Nguyễn Danh Huy Vụ PPP – Bộ GTVT Trực tiếp 

17 Nguyễn Viết Huy Vụ PPP – Bộ GTVT Trực tiếp 

18 Lương Hoài Nam Phòng PPP – Sở KH&ĐT Hà nội Trực tiếp 

19 Lê Thị Thanh Huyền Phòng PPP – Sở KH&ĐT Hà nội Trực tiếp 

20 Nguyễn Hồng Lê Phòng PPP – Sở KH&ĐT Hà nội Trực tiếp 

21 Nguyễn Hồng Văn Phòng PPP – Sở KH&ĐT HCM Trực tiếp 

22 Lương Đức Thiện Ban QLDA 1 Quảng ninh Trực tiếp 

23 Nguyễn Bá Thẩm Ban QLDA 1 Quảng ninh Trực tiếp 

24 Nguyễn Văn Duy Sở XD Đà nẵng Trực tiếp 

25 Lê Văn Cư Viện Kinh tế - BXD Trực tiếp 

26 Nguyễn Phạm Quang Tú Viện Kinh tế - BXD Trực tiếp 

27 Hoàng Xuân Hiệp Viện Kinh tế - BXD Trực tiếp 

28 Trần Hồng Mai Hội Kinh tế Xây dựng Trực tiếp 

29 Nguyễn Thị Bình Minh ĐHKT – Hà nội Trực tiếp 

30 Nguyễn Thế Quân ĐHXD – Hà nội Trực tiếp 

- Lãnh đạo, chuyên viên quản lý nhà nước về PPP ở TW: 17 (phiếu). Trong 

đó, 11 chuyên gia công tác tại Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây 

dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Phát triển đô thị, Cục Giám định nhà nước về chất 



 

lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng; 4 chuyên gia đang làm việc tại Cục 

Quản lý đấu thầu, Văn phòng đối tác công - tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 2 

chuyên gia công tác tại Vụ Đối tác công - tư Bộ Giao thông vận tải. 

- Lãnh đạo, chuyên viên quản lý nhà nước về PPP ở địa phương: 7 (phiếu). 

Trong đó, 3 chuyên gia làm việc tại Sở Kế hoạch và đầu tư Hà nội; 2 chuyên gia 

làm việc tại Ban chỉ đạo PPP thành phố Hồ Chí Minh; 2 chuyên gia làm việc tại 

Phòng PPP của UBND tỉnh Quảng ninh; 2 chuyên gia làm việc tại Sở Kế hoạch và 

đầu tư Đà Nẵng. 

- Các chuyên gia thuộc viện nghiên cứu, trường đại học, các hiệp hội: 6 phiếu 

gồm Viện Kinh tế Bộ Xây dựng; Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW; Trường 

ĐHXD Hà nội; Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Tư vấn xây dựng 

Việt Nam. 

2. Danh sách tổ chức, công ty tham gia khảo sát tại tại Hội thảo Quốc tế 

về Hợp tác công tư tại thành phố Hồ Chí Minh do WB tổ chức 
TT Tên công ty Khu vực 

1 Công ty Cổ Phần BOO Nước Thủ Đức Tp.HCM 

2 Công ty Đầu tư tài chính nhà nước(HFIC) Tp.HCM 

3 Công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) Tp.HCM 

4 Tập đoàn Bitexco Tp.HCM 

5 Công ty CP Tasco Tp.HCM 

6 Tổng công ty xây dựng số 1 Tp.HCM 

7 
Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt 

Nam 
Tp.HCM 

8 Công ty cổ phần B.O.O nước Thủ Đức Tp.HCM 

9 Công ty cổ phần B.O.O nước Đồng Tâm Tp.HCM 

10 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sài Gòn SAWACO Tp.HCM 

11 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO Tp.HCM 

12 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ Tp.HCM 

13 Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương Tp.HCM 

14 Công ty TNHH MTV Phát triển GS Sài Gòn Tp.HCM 

15 Công ty CP đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI) Tp.HCM 

16 
Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp 

Việt Nam 
Tp.HCM 

17 Công ty Indochina Capital Tp.HCM 

18 Công ty Mekong Capital Tp.HCM 

19 Hiệp hội bất động sản Tp. HCM Tp.HCM 

20 Hiệp hội doanh nghiệp Tp. HCM Tp.HCM 

21 Ban QLDA Khu đô thị Tây Bắc Tp.HCM 

22 Ban QLDA Khu đô thị Tây Nam Tp.HCM 



 

TT Tên công ty Khu vực 

23 Tổng Công ty cấp nước sạch đô thị Sài Gòn Tp.HCM 

24 Công ty TNHH Manulife Việt Nam Tp.HCM 

25 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Tp.HCM 

26 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-chi life Việt Nam Tp. HCM 

27 
Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ-Môi trường Nguyệt 

Minh 2 
Long An 

28 Công ty TNHH SX TM Như Kiệt Bình Dương 

29 Công ty cổ phần Môi trường xanh VN Tp.HCM 

30 Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh Bình Phước 

31 Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam Tp.HCM 

32 Công ty Cổ phần Môi trường Sao Việt Vũng Tàu 

33 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Tp.HCM 

34 Công ty TNHH cấp nước sạch đô thị Bình An Bình Dương 

35 Công ty TNHH Môi trường Phú Hà Long An 

36 Công ty TNHH Thương mại - Xử lý Môi trường Thành Lập Tp.HCM 

37 Công ty cổ phần môi trường Việt Thảo Thanh Hóa 

38 Công ty Cổ phần Môi trường Thảo Dương Xanh Bình Phước 

39 Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc Hồ Chí Minh 

40 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang 

41 Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình Quảng Bình 

42 Công ty TNHH một thành viên Cấp nước sạch đô thị Đà Nẵng Đà Nẵng 

43 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường ENVICO Tp. HCM 

44 Công Ty TNHH Môi Trường Xuyên Việt Tp. HCM 

45 Công Ty TNHH MTV SX TM DV Môi Trường Á Châu Tp. HCM 

46 Công Ty Cổ Phần Việt Water Tp. HCM 

47 
Cty TNHH Nhà nước MTV XD và Cấp nước sạch đô thị 

Thừa Thiên Huế 
Huế 

48 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Pháp Việt Đà Nẵng 

49 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Trần - Đông A Đà Nẵng 

50 
Công ty TNHH MTV Cấp nước sạch đô thị và Xây dựng 

Quảng trị 
Quảng trị 

51 Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước Bình Phước 

52 Công ty TNHH MTV Cấp thoát nươc- Môi trường Bình Dương Bình Dương 

53 Công ty CP Cấp nước sạch đô thị Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

54 Công ty cấp nước sạch đô thị Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định 

55 Công ty TNHH một thành viên Cấp nước sạch đô thị Gia Lai Gia Lai 

56 Cty TNHH một thành viên Cấp nước sạch đô thị Đồng Nai 
Tỉnh Đồng 

Nai 

57 Công ty TNHH một thành viên cấp nước sạch đô thị Vĩnh Long Vĩnh Long 

58 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cấp nước Tiền Giang 

https://www.yellowpages.vnn.vn/lgs/1187711316/cong-ty-co-phan-cong-nghe-moi-truong-envico.html
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TT Tên công ty Khu vực 

sạch đô thị Tiền Giang 

59 Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang Kiên Giang 

60 
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và công 

trình đô thị Cà Mau 
Cà Mau 

61 Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước sạch đô thị Kon Tum Kon Tum 

62 
Cty TNHH MTV cấp nước sạch đô thị và Môi Trường Đô 

Thị Đồng Tháp 
Đồng Tháp 

63 Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước sạch đô thị Long An Long An 

64 Công ty TNHH một thành viên Cấp Thoát Nước Cần Thơ Cần Thơ 

65 Công ty Cổ Phần BOO Nước Thủ Đức Tp. HCM 

66 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang Hậu Giang 

67 Công ty cổ phần điện nước An Giang An Giang 

68 Công ty TNHH một thành viên Cấp nước sạch đô thị Sóc Trăng Sóc Trăng 

69 
Cty TNHH một thành viên Cấp nước sạch đô thị và ĐTXĐ 

Đăk Lăk 
Đăk Lăk 

70 Nhà máy nước Đăk Mil Đăk Nông 

71 Công ty Cổ phần đô thị Cam Ranh Khánh Hòa 

72 Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa Khánh Hòa 

73 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận Bình Thuận 

74 Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc Lâm Đồng 

75 Công ty Cổ phần Cấp nước sạch đô thị và xây dựng Di Linh Lâm Đồng 

76 Xí nghiệp cấp nước sạch đô thị Đông Mỹ Hải Ninh Thuận 

77 Công ty Cổ phần cấp nước sạch đô thịNinh Thuận Ninh Thuận 

78 Công Ty TNHH một thành viên Cấp Thoát Nước Lâm Đồng Lâm Đồng 

79 Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa Khánh Hoà 

80 Công ty cổ phần công trình đô thị Vạn Ninh Khánh Hoà 

81 Cty CP cấp nước sạch đô thị và PTĐT Đăk Nông Đăk Nông 

82 Công ty cổ phần cấp nước sạch đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu Vũng Tàu 

83 Công ty TNHH 1 Thành viên cấp thoát nước Bến Tre Bến Tre 

84 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Cấp nước 

sạch đô thị Bạc Liêu 
Bạc Liêu 

85 Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Tỉnh Bình Phước Bình Phước 

86 Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN Tây Ninh 

87 Công ty Môi trường Đức Anh Bình Dương 

88 Công ty TNHH TM-DV & Môi Trường Kim Hoàng Hiệp Bình Dương 

89 Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi Đồng Nai 

90 NHà máy nước thải Thủ Dầu Một Bình Dương 

91 Công Ty TNHH Hoàng Nhật Hồng Bình Dương 

92 Công ty Xây Dựng Môi Trường Thái An TP.HCM 

93 Công Ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Vinacoen TP.HCM 



 

3. Danh sách tổ chức, công ty tham gia khảo sát tại Hội nghị tham vấn 

các nhà đầu tư để phục vụ xây dựng Luật PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

tổ chức 

TT Tên công ty Khu vực 

1 Công ty TNHH Tân Thuận Phong Hải Phòng 

2 Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi trường xanh Hải Dương 

3 Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông Hà Nội 

4 Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội Hà Nội 

5 Công ty Cổ phần cấp nước sạch đô thị Sơn Tây Hà Nội 

6 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch 

(VIWACO) 
Hà Nội 

7 Công ty TNHH một thành viên Cấp nước sạch đô thị Hải Phòng Hải Phòng 

8 Công ty Cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng Hải Phòng 

9 Cty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Quảng Ninh Quảng Ninh 

10 Công ty TNHH một thành viên cấp nước sạch đô thị Thanh Hóa Thanh Hóa 

11 Công ty TNHH một thành viên cấp nước sạch đô thị Nghệ An Vinh 

12 Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh Bắc Ninh 

13 Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương Hải Dương 

14 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp & môi 

trường Việt Nam 
Bắc Ninh 

15 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường T.Đ.A  Hải Phòng 

16 Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) Hà nội 

17 Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (Eurocharm) Hà nội 

18 Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Hà nội 

19 Cơ quan phát triển Pháp (AFD) Hà nội 

20 Ngân hàng thế giới (WB) Hà nội 

21 Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Hà nội 

22 Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank) Hà nội 

23 Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) Hà nội 

24 Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Hà nội 

25 Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Hà nội 

26 Tập đoàn T&T Hà nội 

27 Tập đoàn Vingroup Hà nội 

28 Tập đoàn Sungroup Hà nội 

29 Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest Hà nội 

30 Công ty KPMG Hà nội 

31 Công ty PwC Hà nội 

32 Công ty EY Hà nội 

33 Công ty Deloitte Hà nội 

34 Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hà nội 

35 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Hà nội 

https://www.yellowpages.vnn.vn/lgs/1187703258/cong-ty-co-phan-cong-nghe-moi-truong-t.d.a.html


 

TT Tên công ty Khu vực 

36 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Hà nội 

37 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Hà nội 

38 Công ty TNHH Marubeni Việt Nam Hà nội 

39 Ngân hàng cổ phần Sumitomo Mitsui Banking Việt Nam Hà nội 

40 Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả Hà nội 

41 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền Hà nội 

42 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Toàn á Hà Nội 

43 Công Ty CP Công Nghệ HASY Việt Nam Hà Nội 

44 Công ty TNHH Văn Đạo Hà Nội 

45 Công Ty Cổ Phần GTECH Toàn Cầu Hà Nội 

46 
Công ty CP môi trường đô thị và công nghiệp 11 

(URENCO 11) 
Hưng Yên. 

47 Công ty TNHH Đại Lam Sơn Vĩnh Phúc 

48 Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Bắc Giang 

49 Công ty TNHH Vạn Lợi Bắc Ninh 

50 Công ty TNHH Xử lý Môi trường Sao Sáng Bắc Ninh Bắc Ninh 

51 Công ty Cổ phần công nghệ Môi trường An Sinh Hải Dương 

52 Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành Bắc Ninh 
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PHỤ LỤC SỐ 6:  

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT BẰNG PHIẾU HỎI 
 

I. Đối tượng, nội dung phiếu khảo sát, thu thập, xử lý dữ liệu 

Đối tượng điều tra: là các tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự án PPP trong 

PTĐT Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến nay. Đối tượng trả lời phiếu hỏi là cán bộ 

đã tham gia dự án PPP trong đầu tư PTĐT.  

Nội dung phiếu điều tra và câu hỏi khảo sát: Phiếu điều tra được thiết kế 

gồm bốn phần: Ngoài phần giới thiệu về khảo sát, gồm:  

Phần I đề cập tới những thông tin chung về người trả lời và đơn vị công tác 

của người trả lời.  

Phần II đề cập đến đánh giá các nhận định về thực trạng các nội dung liên 

quan đến quản lý dự án PPP trong PTĐT Việt Nam.  

Phần III đề cập đến đánh giá hoạt động quản lý hiệu quả dự án PPP trong 

PTĐT Việt Nam. 

Phần IV đề cập đến đánh giá các yếu tố tác động đến quản lý hiệu quả dự án 

PPP trong PTĐT Việt Nam. 

Xây dựng câu hỏi khảo sát theo các bước sau: 

Bước 1: Trên cơ sở nội dung quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức 

PPP đã được nghiên cứu hoàn thiện ở Chương 2, các yếu tố tác động đến sự thành 

công, thất bại của dự án (Phụ lục 1), ứng dụng kinh nghiệm của các nước có điều 

kiện tương đồng với Việt nam để tác giả tổng hợp, phân tích các báo cáo, tài liệu, số 

liệu (dữ liệu thứ cấp) về DAĐT PTĐT theo hình thức PPP từ năm 2010 đến nay, từ 

đó rút ra các nhận định về thực trạng. Từ các nhận định này, tác giả xây dựng các 

nội dung câu hỏi liên quan tới các vấn đề cần khảo sát. 

Bước 2: Các câu hỏi khảo sát được rút ra từ nhận định thông qua phân tích 

dữ liệu thứ cấp tiếp tục được thảo luận, xin ý kiến các chuyên gia về các vấn đề đã 

nhận định để hoàn thiện. 

Bước 3: Sau khi xin ý kiến chuyên gia để hoàn thiện các câu hỏi khảo sát, tác 

giả tiếp tục kiểm định các nhận định này thông qua đối chiếu so với thông tin thực 

tế tại một số dự án PPP trong PTĐT về các vấn đề liên quan đến các nhận định; 

Bước 4: Hoàn thiện câu hỏi khảo sát chính thức để sử dụng để điều tra.. 

Các câu hỏi trong các Phần II, III và IV được thiết kế với câu hỏi đóng, sử 

dụng thang đo dạng Linkert 5 điểm cho tất cả thang đo cảm nhận [42].  



 

Thu thập dữ liệu: ngày 27/3/2019 tại hội thảo quốc tế về hợp tác công tư tại 

thành phố Hồ Chí Minh, do WB tổ chức, tác giả gửi 93 phiếu điều tra đến các đại 

biểu (Danh sách các tổ chức tham gia tại Mục 2 - Phụ lục số 5), thu lại 79 phiếu trả lời 

tại hội thảo và ngày 12/4/2019, tại hội nghị tham vấn các nhà đầu tư để phục vụ xây 

dựng Luật PPP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, tác giả đã gửi 52 phiếu khảo sát 

(Danh sách các tổ chức tham gia tại Mục 3 - Phụ lục số 5), thu về 37 phiếu trả lời.  

Các đại biểu tham dự hội thảo được phát trực tiếp bảng hỏi khảo sát kèm 

theo tài liệu hội thảo. Trong quá trình hội thảo, ban tổ chức hội thảo thông báo các 

đại biểu hoàn thành bảng hỏi và gửi lại Ban tổ chức tại bàn ngoài phòng hội thảo. 

Xử lý số liệu: Sau khi thu thập các phiếu khảo sát, tác giả tiến hành kiểm tra, làm sạch 

dữ liệu trước khi nhập dữ liệu để phân tích tính toán. Tổng số phiếu phát ra là 145 phiếu 

(Bảng 1). Tổng số phiếu thu về là 116 phiếu. Trong 116 phiếu thu về có 7 phiếu trả lời 

không đầy đủ thông tin nên bị loại bỏ. Vì vậy, số phiếu được sử dụng cho phân tích là 109.  

Bảng 1: Kết quả thu thập phiếu hỏi 

Phương pháp khảo sát Số bảng hỏi phát ra Số bảng hỏi thu về 

Trực tiếp tại Hội thảo WB về PPP  93 79 

Trực tiếp tại Hội thảo Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về PPP 

52 37 

Tổng số 145 116 

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả 

II. Phiếu khảo sát và kết quả khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp tham 

gia dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư 

Phiếu điều tra này nằm trong khuôn khổ một chương trình nghiên cứu khoa 

học về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công - tư (PPP) 

ở Việt Nam. Rất mong Ông/Bà đọc kỹ câu hỏi trước khi đánh dấu (√) vào ô vuông 

tương ứng với mỗi phương án trả lời. Thông tin do Ông/Bà cung cấp sẽ chỉ được sử 

dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu khoa học, không sử dụng cho bất cứ mục 

đích nào khác và sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. 

Trong nghiên cứu này, thuật ngữ "đối tác công - tư trong đầu tư phát triển 

đô thị" được hiểu là nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng ký một hợp đồng thỏa 

thuân phân chia lợi ích, rủi ro và trách nhiệm để thực hiện đầu tư xây dựng công 

trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải 

rắn...) trên cơ sở hợp đồng  

 Xin chân thành cảm ơn Ông /Bà! 



 

PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP 

1.1. Thông tin về đặc điểm tổ chức/ công ty 

Tên tổ chức/ công ty:………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… 

Họ tên người trả lời/ vị trí công tác: ………………………………………………… 

1.2. Thông tin về đặc điểm tổ chức/ công ty 

 Công ty nhà nước  Công ty cổ phần 

 Đầu tư nước ngoài  Công ty tư nhân 

PHẦN 2: THỰC TRẠNG DỰ ÁN PPP TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM  

Xin vui lòng đánh dấu (X) vào ô mà Ông/ Bà lựa chọn về những ý kiến nhận 

định dưới đây. Trong đó: (1) rất không đồng ý; (2) không đồng ý; (3) trung lập; 

(4) đồng ý; (5) rất đồng ý. 

TT Nội dung nhận định (1) (2) (3) (4) (5) 

2.1. 

Định hướng phát triển dự án PPP trong đầu tư 

phát triển đô thị là nhất quán với định hướng 

phát triển đô thị  

0,00 24,77 2,75 67,89 4,59 

2.2. 

Định hướng phát triển dự án PPP trong đầu tư 

phát triển đô thị là phù hợp với mục tiêu thu 

hút vốn đầu tư tư nhân tham gia vào đầu tư 

phát triển đô thị. 

12,84 21,10 3,67 46,79 15,60 

2.3 

Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, 

quy định pháp luật đối với dự án PPP trong 

phát triển đô thị là phù hợp 

2,75 55,96 1,83 34,86 4,59 

2.4 

Cơ cấu bộ máy quản lý của nhà nước và nhà 

đầu tư đối với dự án PPP trong phát triển đô 

thị là hợp lý 

6,42 34,86 0,00 50,46 8,26 

2.5 

Năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của cán 

bộ quản lý nhà nước về dự án PPP trong phát 

triển đô thị là đảm bảo yêu cầu. 

21,10 38,53 10,09 28,44 1,83 

2.6 

Chức năng và trách nhiệm giám sát của nhà 

nước và tư nhân đối với dự án PPP trong phát 

triển đô thị là rõ ràng. 

0,00 11,01 22,94 61,47 4,59 



 

TT Nội dung nhận định (1) (2) (3) (4) (5) 

2.7 

Việc lựa chọn dự án và lập Danh mục dự án ở 

các địa Bộ, ngành, địa phương đã đảm bảo 

tính đầy đủ, phù hợp pháp lý và tính khả thi 

của dự án 

29,36 44,04 0,00 23,85 2,75 

2.8 

Chất lượng phân tích phương án tài chính, cơ 

cấu tài trợ và phương án công nghệ cho công 

trình dự án trong Báo cáo nghiên cứu khả thi 

của các dự án PPP trong phát triển đô thị là 

đảm bảo hợp lý và khả thi 

6,42 35,78 2,75 46,79 8,26 

2.9 

Công tác lựa chọn nhà đầu tư các dự án PPP 

trong phát triển đô thị là minh bạch và đảm 

bảo nhà đầu tư được lựa chọn có đầy đủ năng 

lực, kinh nghiệm 

4,59 21,10 4,59 66,97 2,75 

2.10 

Các nội dung và điều kiện trong hợp đồng 

PPP đối với dự án đầu tư phát triển đô thị là 

đầy đủ, rõ ràng và mang tính khả thi cao 

1,83 33,94 26,61 37,61 0,00 

2.11 

Việc xác định và phân bổ rủi ro cho các bên 

tham gia dự án PPP trong phát triển đô thị là 

đảm bảo đúng nguyên tắc, hợp lý và công bằng 

16,51 44,95 26,61 11,93 0,00 

2.12 

Các dự án PPP trong phát triển đô thị đều 

hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 

và hạn mức chi phí đề ra 

1,83 65,14 0,00 32,11 0,92 

2.13 

Năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của nhà 

thầu thi công, nhà thầu tư vấn dự án PPP 

trong phát triển đô thị là đảm bảo yêu cầu. 

0,92 33,03 0,00 61,47 4,59 

2.14 

Việc quản lý mức phí và chất lượng sản 

phẩm dịch vụ dự án PPP trong phát triển đô 

thị là đảm bảo yêu cầu 

0,00 62,39 0,00 37,61 0,00 

 



 

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DỰ ÁN PPP TRONG ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM  

TT Nội dung nhận định (1) (2) (3) (4) (5) 

3.1 Định hướng, chính sách PPP trong phát 

triển đô thị đã góp phần gia tăng vốn đầu tư 

phát triển đô thị 

6.42 33.94 0.00 57.80 1.83 

3.2 Các dự án PPP trong phát triển đô thị đã 

được triển khai thực hiện đúng chính sách, 

quy định pháp luật. 

0.00 17.43 0.00 69.72 12.84 

3.3. Đầu tư dự án PPP trong phát triển dô thị 

đã góp phần mở rộng thị trường đầu tư và 

mang lại lợi nhận cho nhà đầu tư 

11.01 33.94 0.00 52.29 2.75 

3.4 Dự án phát triển đô thị được đầu tư theo 

hình thức PPP mang lại giá trị kinh tế cao 

hơn so với được đầu tư theo hình thức 

truyền thống. 

0.00 15.60 8.26 71.56 4.59 

3.5 Các dự án PPP trong đầu tư phát triển đô thị 

đã đạt mục tiêu hiệu quả tài chính cho nhà 

đầu tư tư nhân. 

0.00 38.53 0.00 58.72 2.75 

3.6 Chính sách, pháp luật và cơ cấu bộ máy 

QLNN đối với dự án PPP trong phát triển 

đô là phù hợp. 

8.26 35.78 0.00 51.38 4.59 

3.7 Chính sách quản trị, quy trình quản lý và 

mô hình tổ chức thực hiện dự án của nhà 

đầu tư đối với dự án PPP trong phát triển 

đô là phù hợp. 

0.92 29.36 0.00 63.30 6.42 

3.8 Hình thức đầu tư dự án PPP trong phát 

triển đô thị đã đảm bảo được cân bằng lợi 

ích, rủi ro giữa nhà nước, nhà đầu tư và 

các bên liên quan. 

6.42 44.95 21.10 27.52 0.00 

 



 

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ HIỆU 

QUẢ DỰ ÁN PPP TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM 

Xin vui lòng đánh dấu (X) vào ô mà Ông/ Bà lựa chọn để đánh giá mức độ 

tác động của các yếu tố dưới đây đến hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả dự 

án PPP trong phát triển đô thị. 

Trong đó: (1) rất yếu; (2) yếu; (3) bình thường; (4) mạnh; (5) rất mạnh. 
  

TT 

Nội dung đề xuất 

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ  

CỦA NHÀ NƯỚC 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4.1 Xu thế chung của thế giới 11.93 43.12 11.01 32.11 1.83 

4.2 Môi trường kinh tế vĩ mô 8.26 28.44 19.27 38.53 5.50 

4.3 Khả năng bố trí vốn ngân sách nhà nước 0.00 22.94 0.00 59.63 17.43 

4.4 Khả năng sinh lời của dự án 11.01 15.60 0.00 49.54 23.85 

4.5 Mức độ sẵn sàng nhà đầu tư 0.92 31.19 6.42 53.21 8.26 

4.6 Trình độ nhận thức của công chúng 9.17 43.12 12.84 32.11 2.75 

4.7 Định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển dự án 1.83 19.27 29.36 41.28 8.26 

4.8 Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật 4.59 10.09 0.00 72.48 11.93 

4.9 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước  8.26 41.28 5.50 39.45 5.50 

4.10 Năng lực, kinh nghiệm quản lý nhà nước 3.67 33.94 8.26 46.79 7.34 

4.11 Chất lượng lựa chọn dự án đầu tư 5.50 25.69 2.75 55.96 10.09 

4.12 Chất lượng Báo cáo nghiên cứu khả thi 0.00 16.51 7.34 62.39 13.76 

4.13 Lựa chọn nhà đầu tư, năng lực của nhà đầu tư  0.92 20.18 0.00 66.97 11.93 

4.14 Tính khả thi của hợp đồng dự án  6.42 34.86 5.50 44.95 8.26 

4.15 Tiến độ bàn giao mặt bằng xây dựng dự án 13.76 53.21 2.75 29.36 0.92 

4.16 Chất lượng quản trị rủi ro  12.84 43.12 6.42 34.86 2.75 

4.17 Năng lực của nhà thầu và tư vấn 0.92 45.87 2.75 44.04 6.42 

4.18 Khả năng thanh toán của người dân 0.00 20.18 10.09 56.88 12.84 



 

PHỤ LỤC SỐ 7: 

PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 

 
 

I. Đối tượng, nội dung, phương pháp thực hiện phỏng vấn 

Đối tượng phỏng vấn là cán bộ quản lý, chuyên gia có kinh nghiệm, làm việc 

nhiều năm trong lĩnh vực về PPP ở Việt Nam, trong đó 17 cán bộ thuộc cơ quan QLNN 

ở TW (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải...), 7 cán bộ thuộc 

cơ quan QLNN địa phương (các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng,.), còn lại 6 

chuyên gia thuộc viện nghiên cứu, hội nghề nghiệp và trường đại học (Danh sách các cán 

bộ được phỏng vấn tại Mục 1 - Phụ lục số 5).  

Nội dung phỏng vấn là đánh giá sâu về thực trạng và định hướng hoàn thiện 

nội dung quản lý của nhà nước, nhà đầu tư, DNDA nhằm đảm bảo hiệu quả dự án 

PPP trong PTĐT Việt Nam (Các câu hỏi phỏng vấn cụ thể nêu tại Phụ lục số 7). 

Phương pháp thực hiện phỏng vấn chuyên gia: tác giả liên lạc và đặt lịch hẹn, 

gửi trước bảng hỏi phỏng vấn qua email cho người được phỏng vấn chuẩn bị, sau đó 

tác giả trực tiếp đến trao đổi thu thập thông tin. Ngoài ra, tác giả thực hiện phỏng 

vấn trực tiếp tại các hội nghị hội thảo do Bộ Xây dựng chủ trì và các đợt công tác 

của các cán bộ, chuyên gia tại Hà Nội.  

 

II. Phiếu phỏng vấn cán bộ, chuyên gia làm việc trong lĩnh vực PPP và 

quản lý dự án đầu tư theo PPP trong phát triển đô thị 
 

Phiếu phỏng vấn này nằm trong khuôn khổ một chương trình nghiên cứu 

khoa học về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công - tư 

(PPP) ở Việt Nam. Rất mong Ông/Bà đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời. Thông tin do 

Ông/Bà cung cấp sẽ chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu khoa học, 

không sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác và sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. 

Trong nghiên cứu này, thuật ngữ "đối tác công - tư trong đầu tư phát triển 

đô thị" được hiểu là nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng ký một hợp đồng thỏa 

thuân phân chia lợi ích, rủi ro và trách nhiệm để thực hiện đầu tư xây dựng công 

trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải 

rắn...) trên cơ sở hợp đồng  

 Xin chân thành cảm ơn Ông /Bà! 

PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC/ CÔNG TY VÀ HÌNH 

THỨC, DỰ ÁN THAM GIA 

1.1. Thông tin về đặc điểm cơ quan/ tổ chức 

Tên cơ quan / tổ chức:……………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… 

Họ tên người trả lời/ vị trí công tác: ………………………………………………… 



 

1.2. Thông tin về đặc điểm tổ chức/ công ty 

 Cơ quan quản lý nhà nước Trung ương  Viện nghiên cứu 

 Cơ quan quản lý nhà nước địa phương   

Xin Ông/Bà vui lòng trả lời nội dung trong từng câu hỏi dưới đây và đánh 

giá bằng cách đánh dấu (X) vào ô từ (1) đến (5) mà Ông/Bà lựa chọn. Trong đó: 

(1): hoàn toàn không đồng ý; (2) không đồng ý; (3): trung lập; (4) đồng ý; (5): 

hoàn toàn đồng ý. 

TT Nội dung câu hỏi 
Mức độ đồng ý 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Câu 1. 
Ông/Bà có cho rằng dự án PPP trong phát triển 

đô thị ở Việt Nam hiện nay đạt hiệu quả không? 

 
    

1.1. 

Vốn Nhà nước đầu tư vào dự án có bị thất thoát, lãng phí không so với đầu tư truyền 

thống? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

1.2. 

Lợi nhuận cho nhà đầu tư có đảm bảo không? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

Câu 2. 

Ông/Bà có cho rằng định hướng phát triển dự án 

PPP trong phát triển đô thị Việt Nam là đúng 

đắn? 

 

    

2.1. 

Định hướng phát triển dự án PPP trong phát triển đô thị có phù hợp và nhất quán với 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

2.2. 

Kết quả đạt được và những hạn chế từ định hướng phát triển dự án PPP trong phát 

triển đô thị ở Việt Nam? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

Câu 3. 

Ông/Bà có cho rằng chính sách pháp luật đối với 

dự án PPP trong phát triển đô thị Việt Nam là 

phù hợp? 

 

    

3.1. 

Nội dung các chính sách quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án PPP trong phát 

triển đô thị đã phù hợp chưa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

3.2. 

Kết quả đạt được và hạn chế của chính sách về PPP trong phát triển đô thị? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

Câu 4. Ông/Bà có cho rằng cơ cấu bộ máy quản lý đối      



 

với dự án PPP trong phát triển đô thị ở Việt 

Nam là hợp lý? 

4.1. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy, mô hình tổ chức có hợp lý không? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

4.2. 

Năng lực cán bộ tham gia dự án PPP có được đảm bảo? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 5. 

Ông/Bà có cho rằng hệ thống giám sát và đánh 

giá đối với dự án PPP trong phát triển đô thị ở 

Việt Nam là đầy đủ, rõ ràng? 

 

    

5.1. 

Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm giám sát đầu tư của nhà nước và giám sát dự 

án của doanh nghiệp hiện nay có được phân định rõ ràng và bình đẵng không? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

5.2. 

Nội dung, tiêu chí giám sát và đánh giá có hợp lý không?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. 

Ông/Bà có cho rằng chất lượng lựa chọn dự án 

PPP trong phát triển đô thị ở Việt Nam là đảm 

bảo? 

 

    

6.1. 

Việc đề xuất, lựa chọn, công bố dự án hiện nay có phù hợp với các quy hoạch không ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

6.2. 

Quy hoạch dự án hiện nay có nhận được sự đồng thuận của dư luận, người dân 

không? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. 

Ông/Bà có cho rằng chất lượng Báo cáo nghiên 

cứu khả thi các dự án PPP trong phát triển đô 

thị ở Việt Nam là đáp ứng yêu cầu? 

 

    

7.1. 

Dự báo doanh thu và chi phí có đảm bảo mức độ chính xác không? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.2. 

Xác định, phân bổ, chia sẻ và quản trị rủi ro dự án hiện nay có phù hợp không?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 8. 

Ông/Bà có cho rằng lựa chọn nhà đầu tư dự án 

PPP trong phát triển đô thị ở Việt Nam là minh 

bạch? 

 

    

8.1. 

Cơ chế lựa chọn nhà đầu tư có đảm bảo, cạnh tranh, minh bạch không? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

8.2. 

Năng lực, kinh nghiệm của khu vực tư nhân có đảm bảo không?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 



 

Câu 9. 

Ông/Bà có cho rằng dự án PPP trong phát triển 

đô thị ở Việt Nam là đảm bảo yêu cầu chất 

lượng, tiến độ và chi phí? 

 

    

9.1. 

Chuẩn bị và bàn giao mặt bằng đúng hạn? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

9.2. 

Năng lực quản lý dự án, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công có đảm bảo không? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

9.3. 

Dự án có hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng, tiến độ không? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

Câu 

10. 

Ông/Bà có cho rằng vấn đề khai thác dự án PPP 

trong phát triển đô thị Việt Nam là thuận lợi? 

 
    

10.1. 

Mức thu phí có đảm bảo khả năng hoàn vốn không? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

10.2. 

Quản lý và kinh doanh công trình dự án có đảm bảo không?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 
Câu 11. Ông/Bà có đề xuất gì nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả 
đối với dự án đầu tư PPP trong phát triển đô thị ở Việt Nam không? 

………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà đã giúp đỡ, hoàn thành phiếu phỏng 

vấn này. 



 

PHỤ LỤC SỐ 8: 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT  

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP GIAI ĐOẠN 2009-2019 
(Đà nẵng: văn bản số 1311/UBND-SKHĐT ngày 27/2/2018; Quảng ninh: văn bản số 813/SXD-QLN ngày 22/3/2018; Hồ Chí Minh: văn 

bản số 3071/UBND-QLDA ngày 17/6/2016; Hà nội: văn bản số 3139/UBND-KH&ĐT ngày 30/5/2016; Bắc ninh: văn bản số 26/SXD-

ĐT&HT ngày 2/2/2018). 

TT TÊN DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI GIAN 

HỢP ĐỒNG 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(tỷ đồng) CƠ QUAN 

NNCTQ KÝ 

HĐDA 

NGUỒN THU 

CỦA DỰ ÁN Nhà 

nước 
Tư nhân 

I Bắc Ninh           

1 
Dự án nhà máy nước mặt 

thành phố Bắc Ninh 
NĐ số 15/2015/NĐ-CP BT 

Đã hoàn 

thành đi vào 

sử dụng năm 

2017 

  470,53 Sở Xây dựng 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 

2 
Hệ thống xử lý nước thải thị 

xã Từ Sơn (giai đoạn 1)  

NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BT 

Đã hoàn 

thành đi vào 

sử dụng giai 

đoạn 1 năm 

2015 

  903,81 Sở Xây dựng 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 

3 

Dự án đầu tư xây dựng công 

rình công viên Hồ điều hòa 

Văn Miếu, thành phố Bắc 

Ninh 

 NĐ số 15/2015/NĐ-

CP 
BT 

Đã hoàn 

thành và đưa 

vào khai 

thác năm 

2016 

  299,74 
UBND thành 

phố Bắc Ninh 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 

4 

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình cải tạo, nâng cấp TL227 

(đoạn qua xã Phù Khê đến 

khu lưu niệm cố Tổng bí thư 

Nguyễn Văn Cừ) và hạ tầng 

 NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 

Hợp 

đồng 

xây 

dựng - 

Chuyển 

Đã hoàn 

thành năm 

2015 

  434,50 Sở GTVT 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 



 

TT TÊN DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI GIAN 

HỢP ĐỒNG 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(tỷ đồng) CƠ QUAN 

NNCTQ KÝ 

HĐDA 

NGUỒN THU 

CỦA DỰ ÁN Nhà 

nước 
Tư nhân 

kỹ thuật khu vực Đòng Bèo xã 

Phù Khê, thị xã Từ Sơn 

giao 

(BT) 

5 
Dự án đầu tư xây dựng trường 

THPT Chuyên Bắc Ninh 

NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BT 

Đã hoàn 

thành năm 

2015 

  456,68 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 

6 

Dự án ĐTXD mởi rộng tuyến 

đường phía Bắc (tuyến số 1) 

khu tổ hợp Samsung, khu 

công nghiệp Yên Phong 

NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BT 

Đã hoàn 

thành 
  63,50 

UBND huyện 

Yên Phong 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 

7 
Dự án ĐTXD công trình 

THCS trọng điểm Yên Phong 

 NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BT 

Đã hoàn 

thành 
  87,14 

UBND huyện 

Yên Phong 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 

8 
Dự án cải tạo nâng cấp TL 

295B (QL1A cũ) 

NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BT 

Cơ bản hoàn 

thành 
  1.488,1 

Sở Giao 

thông vận tải 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 

9 
Trung tâm văn hóa Luy Lâu, 

Thuận Thành 

NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BT 

Cơ bản hoàn 

thành 
  214,00 

UBND huyện 

Thuận Thành 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 

10 

Dự án đầu tư xây dựng, cải 

tạo, nâng cấp tỉnh lộ 286, 

đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu 

Đò Lo, huyện Yên Phong (từ 

Km 13+91,89 đến Km 

17+78,6) 

NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BT 

Cơ bản hoàn 

thành 
  277,37 

UBND huyện 

Yên Phong 

Đất đối ứng 

trên địa bàn 

tỉnh 

11 

Hệ thống cấp nước tập trung 

cụm xã Hiên Vân - Việt Đoàn, 

huyện Tiên Du 

 NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BOO 

Đã thi công 

xong 
  34,44 Sở Xây dựng   



 

TT TÊN DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI GIAN 

HỢP ĐỒNG 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(tỷ đồng) CƠ QUAN 

NNCTQ KÝ 

HĐDA 

NGUỒN THU 

CỦA DỰ ÁN Nhà 

nước 
Tư nhân 

12 

Hệ thống cấp nước tập trung 

cụm xã Song Liễu - Ngũ Thái 

- Nguyệt Đức, huyện Thuận 

Thành 

 NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BOO 

Cơ bản hoàn 

thành 
  41,55 Sở Xây dựng   

13 
Hệ thống cấp nước tập trung 

Lạc Vệ, huyện Tiên Du 

 NĐ số 108/2009/NĐ-

CP 
BOO 

Cơ bản hoàn 

thành 
  18,29 Sở Xây dựng   

14 

Dự án đầu tư xây dựng đường 

TL 277 đoạn từ thị xã Từ Sơn 

đến thị trấn Chờ, huyện Yên 

Phong (đoạn qua thị xã Từ Sơn 

từ Km3+680 đến cầu Đại Đình) 

NĐ số 15/2015/NĐ BT 
Đang thi 

công 
541,22       

15 

Dự án đầu tư xây dựng đường 

TL227 đoạn từ thị xã Từ Sơn 

đến thị trấn Chờ, huyện Yên 

Phong (Đoạn qua huyện Yên 

Phòng từ Km 0+00 đến Km 

3+680) 

NĐ số 15/2015/NĐ BT 
Đang thi 

công 
583,31       

 

16 

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, 

nâng cấp mở rộng đường trục xã 

Yên Trung, huyện Yên Phong 

NĐ số 15/2015/NĐ BT 
Đang thi 

công 
50,94       

17 

Dự án ĐTXD Cải tạo, nâng cấp 

đường Lý Thái Tổ (đoạn từ 

TL295B đến QL1A mới) trung 

tâm thị xã Từ Sơn và ĐTXD một 

số công trình trên địa bàn thị xã 

Từ Sơn 

NĐ số 15/2015/NĐ BT 

Đã khởi công 

tháng 

02/2017 và 

đạt trên 50% 

khối lượng 

373,30       

18 Dự án ĐTXD trụ sở làm việc xã NĐ số 15/2015/NĐ BT Dự án khởi 69,85       



 

TT TÊN DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI GIAN 

HỢP ĐỒNG 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(tỷ đồng) CƠ QUAN 

NNCTQ KÝ 

HĐDA 

NGUỒN THU 

CỦA DỰ ÁN Nhà 

nước 
Tư nhân 

Văn Môn công tháng 

7/2017 

19 
Dự án đường vào trung tâm 

phường Vân Dương 

QĐ số 07/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2017  
BT 

Dự án khởi 

công tháng 

5/2017 

79,91       

 

Dự án ĐTXD Trung tâm văn 

hóa, thể thao, trường tiểu học và 

các tuyến đường xã Văn Môn 

QĐ số 1181/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2016 
BT 

Dự án khởi 

công tháng 

6/2017 

585,12       

20 

Dự án ĐTXD cải tạo, mở rộng 

đường giao thông ĐX và đường 

trục xã Yên Trung đoạn từ 

UBND xã đi Xuân Cai, Xây 

dựng trường mầm non số 2, xã 

Yên Trung và xây dựng Nhà văn 

hóa thôn Yên Lãng 

NĐ số 15/2015/NĐ BT 

Dự án khởi 

công tháng 

10/2017 

183,44       

21 

Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật 

khu trung tâm hành chính và trụ 

sở UBND xã Đông Tiến huyện 

Yên Phong  

NĐ số 15/2015/NĐ BT 

Dự án khởi 

công tháng 

8/2017 

188,49       

22 

Dự án ĐTXD đường trục khu 

trung tâm xã Đông Tiến, huyện 

Yên Phong 

NĐ số 15/2015/NĐ BT 

Dự án khởi 

công tháng 

8/2018 

56,13       

23 

Hệ thống cấp nước tập trung 

cụm xã Bằng An, Quế Tân, Phù 

Lương, huyện Quế Võ 

  BOO 
Đang thi 

công 
30,56       

24 
Hệ thống cấp nước tập trung 

cụm xã Đào Viên - Cách Bi, 
  BOO 

Đang thi 

công 
26,20       



 

TT TÊN DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI GIAN 

HỢP ĐỒNG 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(tỷ đồng) CƠ QUAN 

NNCTQ KÝ 

HĐDA 

NGUỒN THU 

CỦA DỰ ÁN Nhà 

nước 
Tư nhân 

huyện Quế Võ 

25 

Dự án đầu tư xây dựng đường 

trục trung tâm thị trấn Chờ, Yên 

Phong (giai đoạn 2) và 02 đoạn 

đường nhánh 

NĐ số 15/2015/NĐ BT 
Đang thi 

công 
267,67       

26 

Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo 

khu di tích Đền Đô và sông Tiêu 

Tương 

NĐ số 15/2015/NĐ BT   634,66       

27 

Dự án ĐTXD công trình Bình 

Than kéo dài, đoạn từ đường Lê 

Lai đến đường Lý Quốc Sư, 

thành phố Bắc Ninh 

NĐ số 15/2015/NĐ BT 

Chuẩn bị 

khởi công 

xây dựng 

74,25       

28 

Dự án ĐTXD tuyến đường số 5 

(nối từ khu tổ hợp Samsung vào 

ĐT 295) và 1/2 mặt cắt ngang 

ĐT 285B 

NĐ số 15/2015/NĐ     353,00       

29 

Dự án ĐTXD Hệ thống xử lý 

nước thải thị xã Từ Sơn (giai 

đoạn 2,hợp phần 1) 

NĐ số 15/2015/NĐ     415,55       

II Quảng Ninh           

1 

Dự án đường dẫn cầu Bắc 

Luân II, thành phố Móng Cái 

theo hình thức BT 

NĐ số 108/2009/NĐ BT 

Hoàn thành 

dự án trong 

năm 2016 

171,73 265,12 

UBND tỉnh 

Quảng Ninh 

ủy quyền cho 

Sở GTVT  

Nhà đầu tư 

thuê quỹ đất 

nằm trong 

Quy hoạch để 

thực hiện dự 

án khác  

2 Dự án cầu Bạch Đằng, đường NĐ số 108/2009/NĐ BOT 20 năm 488,10 6.789,5 UBND tỉnh Thu giá dịch 



 

TT TÊN DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI GIAN 

HỢP ĐỒNG 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(tỷ đồng) CƠ QUAN 

NNCTQ KÝ 

HĐDA 

NGUỒN THU 

CỦA DỰ ÁN Nhà 

nước 
Tư nhân 

dẫn và nút giao cuối tuyến 

theo hình thức BOT 

vụ đường bộ 

3 

Dự án đường cao tốc Hạ Long 

- Vân Đồn và cải tạo, nâng 

cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long 

- Mông Dương theo hình thức 

BOT 

NĐ số 108/2009/NĐ BOT 
29 năm 2 

tháng 
3.926,00 10.062,39 UBND tỉnh 

Thu giá dịch 

vụ đường bộ 

4 

Dự án cảng hàng không 

Quảng Ninh theo hình thức 

BOT 

NĐ số 108/2009/NĐ BOT 45 năm 734,29 7.258,9 UBND tỉnh 
Thu giá dịch 

vụ  

5 

Dự án đường bao biển nối thành 

phố Hạ Long với thành phố Cẩm 

Phả 

NĐ số 63/2018/NĐ PPP   6.750       

6 
Dự án đường cao tốc Vân Đồn - 

Móng Cái 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   16.014       

7 Cảng Mũi Chùa NĐ số 63/2018/NĐ PPP   1.000       

8 Cảng Vạn Gia NĐ số 63/2018/NĐ PPP   1.000       

9 Cảng và khu đô thị Bắc Cái Bầu NĐ số 63/2018/NĐ PPP   25.200       

10 
Đầu tư dự án đường bộ ven biển 

Hải Hà - Móng Cái 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   2.350,00       

11 
Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng KCN Việt Hưng (GĐ II) 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   1.000       

12 
Xây dựng hạ tầng khu phi thuế 

quan 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   440       

13 
Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng KCN Đông Triều 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   1.224       

14 Khu đô thị mới Phương Nam NĐ số 63/2018/NĐ PPP   700       



 

TT TÊN DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI GIAN 

HỢP ĐỒNG 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(tỷ đồng) CƠ QUAN 

NNCTQ KÝ 

HĐDA 

NGUỒN THU 

CỦA DỰ ÁN Nhà 

nước 
Tư nhân 

15 

Khu dđô thị và trung tâm thương 

mại dịch vụ bến xe phía Tây, 

thành phố Uông Bí 

NĐ số 63/2018/NĐ PPP   350       

16 

Dự án hạ tầng khu hợp tác kinh 

tế biên giới Móng Cái (Việt 

Nam) Đông Hưng (Trung Quốc) 

NĐ số 63/2018/NĐ PPP   15.000       

17 
Khu du lịch Cái Chiên huyện 

Hải Hà 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   7.600       

 

Khu du lịch sinh thái hồ Khe 

Chính 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   

Nhà đầu 

tư đề xuất 
      

18 
Khu du lịch Trà Cổ, thành phố 

Móng Cái 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   15.000       

19 
Khu du lịch (đi bộ khám phá) 

huyện Bình Liêu 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   800       

20 Khu du lịch Cao Ba Lanh NĐ số 63/2018/NĐ PPP   800       

21 Sân golf An Biên NĐ số 63/2018/NĐ PPP   
Nhà đầu 

tư đề xuất 
      

22 Dự án sân golf Khe Chè NĐ số 63/2018/NĐ PPP   
Nhà đầu 

tư đề xuất 
      

23 
Khu du lịch sinh thái cao cấp 

Lựng Xanh 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   

Nhà đầu 

tư đề xuất 
      

24 

Khu du lịch và đô thị sinh thái 

hai bên đường hành hương Yên 

Tử 

NĐ số 63/2018/NĐ PPP   
Nhà đầu 

tư đề xuất 
      

25 
Dự án xây dựng nghĩa trang 

nhân dân huyện Hải Hà 
NĐ số 63/2018/NĐ PPP   99       

26 Trung tâm hội chợ triển lãm NĐ số 63/2018/NĐ PPP   4.200       



 

TT TÊN DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI GIAN 

HỢP ĐỒNG 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(tỷ đồng) CƠ QUAN 

NNCTQ KÝ 

HĐDA 

NGUỒN THU 

CỦA DỰ ÁN Nhà 

nước 
Tư nhân 

quốc tế tại thành phố Móng Cái 

III Đà Nẵng           

1 
HTKT Khu tái định cư Phước 

Lý 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2009-2011 44,81 64,01 Sở Xây dựng   

2 HTKT Hồ điều tiết Phước Lý NĐ số 108/2009/NĐ BT 2009-2011 0 13,82 Sở Xây dựng   

3 
Dự án khắc phục hư hỏng 

đường Hoàng Sa - Bãi Bắc 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2011-2013 0 93,39 Sở GTVT   

4 
Dự án khu tái định cư Phước 

Lý 4 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2012-2015 17,65 21,95 Sở Xây dựng 

Thành phố chi 

trả giá trị đền 

bù giải tỏa 

5 
Dự án đường vào Cụm công 

nghiệp Phước Lý 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2008-2012 0 22,92 Sở GTVT Đã quyết toán 

6 
Dự án Khu tái định cư Hòa 

Hiệp 4 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2012-2015 8,46 92,89 Sở Xây dựng 

Thành phố chi 

trả giá trị đền 

bù giải tỏa 

7 

Dự án Tái định cư Hòa Hiệp 

mở rộng (phía nam nhà máy 

nước) 

NĐ số 108/2009/NĐ BT 2011-2014 24,18 59,56 Sở Xây dựng 

Thành phố chi 

trả giá trị đền 

bù giải tỏa 

8 

Dự án Đường Nguyễn Tất 

Thành nối dài đến khu đô thị 

Quan Nam - Thủy Tú 

NĐ số 108/2009/NĐ BT 2011-2016 0 263,54 Sở GTVT 

NĐT bỏ vốn 

để triển khai 

thực hiện  

9 
Dự án đường Hoàng Văn Thái 

nối dài đi Bà Nà 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2011-2017 0 1.072,7 Sở GTVT 

Nhà đầu tư chi 

trả đền bù giải 

tỏa 

10 
Dự án tuyến kênh thoát lũ 

tổng thể khu vực xã Hòa Liên 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2014-2018 0 114,10 Sở Xây dựng   

11 Dự án đường Lê Trọng Tấn NĐ số 108/2009/NĐ BT 2013-2017 0 51,06 Sở GTVT Nhà đầu tư chi 



 

TT TÊN DỰ ÁN CĂN CỨ PHÁP LÝ 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI GIAN 

HỢP ĐỒNG 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(tỷ đồng) CƠ QUAN 

NNCTQ KÝ 

HĐDA 

NGUỒN THU 

CỦA DỰ ÁN Nhà 

nước 
Tư nhân 

(đoạn đã thi công đến khu 

TDDC Phước Lý 6) 

trả đền bù giải 

tỏa 

12 
Dự án đường Trần Hưng Đạo 

nối dài 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2011-2018 0 315,35 Sở GTVT   

13 
Dự án Khu tái định cư Phước 

Lý 2 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2012-2017 78 141,84 Sở Xây dựng 

Thành phố chi 

trả giá trị đền 

bù giải tỏa 

14 
Dự án Khu tái định cư Phước 

Lý 6 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2012-2017 20,73 19,69 Sở Xây dựng 

Dự án đang 

vướng giải tỏa 

đền bù 

15 
Dự án Khu Tái định cư Hòa 

Liên 5 
NĐ số 108/2009/NĐ BT 2011-2018 71,19 173,05 Sở Xây dựng 

Thành phố chi 

trả giá trị đền 

bù giải tỏa 

16 

Đầu tư hệ thống giám sát điều 

khiển giao thông thông minh tại 

thành phố Đà Nẵng 

NĐ số 15/2015/NĐ BT 2018-2020 550,45       

17 

Bãi xe tại Khu đất tại số 255 

đường Phan Châu Trinh, Quận 

Hải Châu 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT, 

BLT 
2018-2020 38,20     Thu phí đầu đỗ 

18 

Bãi xe HC10 - Khu dân cư đầu 

tuyến Nguyễn Văn Linh thuộc 

phương Thạc Gián, quận Thanh 

Khê, phường Hòa Thuận Tây 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT, 

BLT 
2018-2020 36,20     Thu phí đầu đỗ 

19 
Bãi xe tại khu đất vị trí số 10 Lý 

Thường Kiệt, quận Hải Châu 
NĐ số 63/2018/NĐ BOT 2018-2020 77,00     Thu phí đầu đỗ 

20 
Bãi xe HC12 - trên tuyến đường 

2-9  
NĐ số 63/2018/NĐ 

BOT, 

BLT 
2018-2020 78,10     Thu phí đầu đỗ 
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21 

Bãi xe tại khu đất tại vị trí số nhà 

166 đừng Hải Phòng, quận 

Thanh Khê 

NĐ số 63/2018/NĐ BOT 2018-2020 103,50     Thu phí đầu đỗ 

22 

Bãi xe TK7 - Khu vực Khu 

Thanh Lộc Đán - Hòa Minh mở 

rộng, phương Thanh Khê Tây 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT, 

BLT 
2018-2020 25,00     Thu phí đầu đỗ 

23 

Bãi xe tại góc Tây Nam nút giao 

thông Võ Nguyên Giáp - Phan 

Tứ 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT, 

BLT 
2018-2020 62,50     Thu phí đầu đỗ 

24 

Bãi xe A16 - Đường Võ Văn 

Kiệt đi vào (gần nút Võ Văn Kiệt 

- Lê Văn Linh), phường Phước 

Mỹ, quận Sơn Trà 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT, 

BLT 
2018-2020 23,60     Thu phí đầu đỗ 

25 

Bãi xe A9 - Khu đất giữa các 

đường Ngô Quyền - Võ Văn 

Kiệt - Đông Giang 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT, 

BLT 
2018-2020 26,70     Thu phí đầu đỗ 

26 

Bãi xe A1.2-Khu đất góc Đông 

Bắc nút giao thông đường 

Dương Đình Nghệ- Ngô Quyền 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT, 

BLT 
2018-2020 31,20     Thu phí đầu đỗ 

27 
Bãi xe khu đất A12 đường Võ 

Văn Kiệt, quận Sơn Trà 

NĐ số 63/2018/NĐ BOT, 

BLT 
2018-2020 61,50     Thu phí đầu đỗ 

28 

Bãi xe tại khu đất phía tây đường 

Võ Nguyên Giáp tại nút giao với 

đường BTXM phía nam đường 

Hồ Xuân Hương, quận Ngũ 

Hành Sơn 

NĐ số 63/2018/NĐ 

BOT, 

BLT 
2018-2020 22,30     Thu phí đầu đỗ 

29 Bãi xe tại Khu đất quy hoạch NĐ số 63/2018/NĐ BOT, 2018-2020 37,50     Thu phí đầu đỗ 
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khu đầu xe ô tô kết hợp bãi tập 

kết hàng hóa thuộc khu dân cư 

dọc tuyến thoát nước Thọ Quang 

Biển Đông, phường Thọ Quang, 

quận Sơn Trà 

BLT 

30 

Bãi xe tại Khu đất nằm trên 

đường Đông Kinh Nghĩa Thục 

thuộc khu tái định cư An Cư 4, 

phường Phước Mỹ, quận Sơn 

Trà 

NĐ số 63/2018/NĐ 

BOT, 

BLT 
2018-2020 32,00     Thu phí đầu đỗ 

31 

Bãi xe A1.1 - Khu đất góc Đông 

Nam nút giao thông đường 

Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT, 

BLT 
2018-2020 80     Thu phí đầu đỗ 

32 Xây dựng Cảng Liên Chiểu 
NĐ số 63/2018/NĐ O&M, 

BOT 
  7.378       

33 
Hầm kỹ thuật đi cáp truyền 

thông 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT   90,30       

34 
Hệ thống thu phí đậu đỗ xe tự 

động 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT   23       

45 
Tuyến Tramway giữa Đà Nẵng 

và Hội An 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT   14.995       

36 
Xử lý nước thải trong Khu công 

nghiệp Hòa Khánh 

NĐ số 63/2018/NĐ O&M, 

BOT 
  500       

37 
Khu liên hợp lý lý chât thải rắn 

thành phố Đà Nẵng 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT   2.200       

38 
Đầu tư mở rộng nâng cấp cảng 

cá Thọ Quang, kết hợp phát triển 

NĐ số 63/2018/NĐ 
BOT   1.593       
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du lịch 

IV Hà nội 
       

1 
Tuyến đường 2,5. đoạn tư 

Đầm hồng đến Quốc lộ 1 A   
BT 2104-2018 

 
1.317 

  

2 

Xây dựng tuyến đường đe 

Ngọc thụy đi Khu đo thị mới 

Thượng thanh 
 

BT 2016-2019 
 

2.755 
  

3 

Xây dựng đường giao thông 

quanh khu tưởng niệm Chu 

Văn An 
 

BT 2014-2019 
 

1.135 
  

4 

Tuyến đường đê Lê Đức Thọ 

qua Sông Nhuệ đến Khu đô 

thị mới Xuân Phương 
 

BT 36 tháng 
 

1.544 
  

5 
Đường trục phía nam tỉnh Hà 

tấy (cũ)  
BT 2012-2017 

 
6.076 

  

6 

Nhà máy xử lý rác sinh hoạt, 

công suất 2000 tấn/ngày tại 

Khu liên hợp xử lý chất thải 

rắn Nam sơn 

 
BOT 

  
9.411 

  

7 

Cải tạo và xây dựng hệ thống 

công nối hồ Vục, hồ Đầu băng 

và hồ Tư Đình  
 

BT 2015-2017 
 

611 
  

 



Giao 
thông

Nước 
sạch

Hạ 
tầng 

thươn
g mại, 

chợ

Hạ 
tầng 

kỹ 
thuật

Thoát 
nước, 
xử lý 
nước 
thải

Văn 
hóa

Môi 
trườn

g

Trụ sở 
làm 
việc

Giáo 
dục và 

đào 
tạo

Năng 
lượng

Hỗn 
hợp

Khác 
(Bãi 
đậu 

xe…)

Đang 
thực 
hiện

Đã 
hoàn 
thành 

Đang 
thực hiện

Đã 
hoàn thành 

Đang 
thực 
hiện

Đã 
hoàn 
thàn

h 

Đang
thực hiện

Đã
hoàn thành 

Đang 
thực 
hiện

Đã 
hoàn 
thàn

h 

Đang 
thực hiện

Đã 
hoàn 
thành 

Đang 
thực 
hiện

Đã 
hoàn 
thàn

h 

Đang 
thực hiện

Đã 
hoàn 
thành 

Đang 
thực 
hiện

Đã 
hoàn 
thành 

Đang 
thực 
hiện

Đã 
hoàn 
thành 

207          2           2       10          8         9          3       18           6       18          5         1 51       90           817,092.223           325,579.843 93 47          98,847.163          46,475.254        4        1        1,991.052         125         1       -          423.281           -           1          1         689        2,451 

68         -            -           -           -           -           -            8          -         18         -          -   19       61           760,077.635           286,583.775 6 6          12,589.383             5,951.208        1        -                   1,524             -          -         -                       -             -          -            1             -          2,451 

1
 Bộ Giao 
thông 
vận tải 

 Tên dự án cụ thể theo thông tin 
tại bảng Phụ lục 04 

68 5       57                        18,062                      171,390 1 3                    11,486                       4,819         1                  1,524 1     2,451          

2
 Bộ Công 
Thương 

 Tên dự án cụ thể theo thông tin 
tại Phụ lục 05 

       18 14          4              742,015.635              115,193.775 

 Xây dựng trường đại học kỹ 
thuật hậu cần 

         1 1                  527.975 

 Xây dựng cơ sở làm việc thường 
trực của Tổng cục an ninh, Cục 
A70, Cục A71 Thành phố Hồ Chí 
Minh 

         1 1                  478.150 

BOT và BT

 Trụ sở làm việc cục cảnh sát 
điều tra về trật tự xã hội và Cục 
Cảnh sát truy nã tội phạm thuộc 
Tổng cục Cảnh sát phòng chống 
tội phạm (trước đây) 

         1 1                  126.083 

 Đầu tư xây dựng nhà làm việc lữ 
đoàn Bộ/Lữ đoàn 205 và nhà 
khách Bộ Tư lệnh thông tin liên 
lạc 

         1 1                 215.835 

 Đầu tư xây dựng trường trung 
cấp kỹ thuật phòng không, không 
quân 

         1 1                          325 

 Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật công trình kiến trúc của 
Quân chủng phòng không không 
quân 

         1 1                          300 

 Xây dựng, cải tạo doanh trại sư 
đoàn/F367/Quân chủng phòng 
không không quân 

         1 1                            53 

 Đầu tư xây dựng trung tâm huấn 
luyện chiến sĩ mới thuộc Quân 
chủng phòng không không quân 

         1 1                 209.548 

0         -            -           -           -           -           -            3          -           -           -          -   0         -                                    -                                    -   3 0            1,041.797                              -          -          -                           -               -          -         -                       -             -          -           -               -                   -   

 Dự án di dời khu nhà xưởng 
anten phát sóng trên khu đất 
CQ1 - Đài phát sóng, phát thanh 
Mễ Trì, Hà Nội 

         1 1                 149.000 

 Đầu tư nâng cấp hệ thống kỹ 
thuật kênh VOV giao thông quốc 
gia 

         1 1                 100.000 

 Dự án tòa nhà cơ quan thường 
trú đài tiếng nói Việt Nam tại 
thành phố Hồ Chí Minh 

         1 1                 792.797 

139          2           2       10          8         9          3          7           6         -            5         1 32       29                       57,015                       38,996 84 41                   85,216                   40,524        3        1                     467         125         1       -                   423           -           1         -           689                 -   

 Cầu Bình Thủy - Châu Phú  1          1                        30.952 

 Cầu Tấn Mỹ - Mỹ Luông 1          1                      106.664 

PHỤ LỤC SỐ 9: TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN PPP DO CÁC BỘ, NGÀNH, UBND CÂP TỈNH LÀM CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
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4
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 II. Dự án của các cơ quan thuộc Chính phủ 

 Bộ Công 
an 

 Tổng số 

TMĐT (tỷ đồng)

 An 
Giang 

 I. Dự án của các Bộ, ngành 
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1

Tình trạng
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 Cầu Tân Long - Chợ Mới 1          1                      119.452 

 Cầu Long Kiến - Long Giang 1 1                        35.934 

 Cầu Long Điền B - Kiến Thành 
tại xã Long Điền B và xã kiến 
Thành, huyện Chợ Mới, An Giang 

1 1                        55.926 

 Hệ thống xử lý nước thải thị xã 
Từ Sơn 

         1 1                  902.730 

 Đầu tư xây dựng nhà máy nước 
mặt thành phố Bắc Ninh 

         1 1                  470.530 

 Công trình cải tạo, nâng cấp TL 
277 đoạn qua xã phù khê đến 
khu lưu niệm cố tổng bí thư 
Nguyễn Văn Cừ 

1 1                  434.530 

 Đường trung tâm thị trấn Chờ, 
Yên Phong (giai đoạn 2) 

1 1                  168.370 

 Cải tạo nâng cấp TL 295B (Quốc 
lộ 1A cũ) 

1 1               1,488.115 

 Công trình công viên hồ điều 
hòa Văn Miếu, Bắc Ninh 

         1 1                  299.740 

 Đầu tư xây dựng trường trung 
học phổ thông chuyên Bắc Ninh 

          1 1                  456.680 

 Trung tâm văn hóa Luy Lâu, 
Thuận Thành 

         1 1                 213.910 

 Đường TL 277 đoạn từ thị xã Từ 
Sơn đến thị trấn Chờ, huyện Yên 
Phong 

1 1                 541.220 

 Đầu tư xây dựng công trình 
THCS trọng điểm Yên Phong 

          1 1                    87.140 

 Đầu tư xây dựng mở rộng tuyến 
đường phía Bắc (tuyến số 1) khu 
tổ hợp Samsung, khu công 
nghiệp Yên Phong 

1 1                    63.050 

 Đầu tư xây dựng đường TL277 
đoạn từ thị xã Từ Sơn đến thị 
trấn Chờ, huyện Yên Phong từ 
Km0+00 đến Km 3+680 

1 1                 453.670 

 Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng 
cấp mở rộng đường trục xã Yên 
Trung, huyện Yên Phong 

1 1                    50.940 

 Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc 
xã Văn Môn 

1 1                    69.850 

 Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, 
nâng cấp đường Lý Thái Tổ 
(đoạn từ TL 295B đến QL1A mới) 
trung tâm thị xã Từ Sơn và 
ĐTXD một số công trình trên địa 
bàn thị xã Từ Sơn) 

1 1                 373.300 

 Đường vào trung tâm phường 
Vân Đương 

1 1                    79.910 

 Trung tâm văn hóa, thể thao, 
trường tiểu học và các tuyến 
đường  

         1 1                 585.120 

 Đầu tư xây dựng cải tạo, ở rộng 
đường giao thông DDX8 và 
đường trục xã Yên Trung đoạn từ 
UBND đi Xuân Cai, Xây dựng 
trường mầm non 02, xã Yên 
Trung và xây dựng nhà văn hóa 
Thôn Yên Lãng 

         1 1                 183.440 

 Khu trung tâm hành chính và 
trụ sở UBND xã Đông Tiến, 
huyện Yên Phong 

         1 1                 188.490 
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 Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút 
giao QL1A - QL 38 

1 1                    77.430 

 Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 286, 
đoạn từ thị trấn Chờ, Yên Phong 
đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong 

1 1                 277.370 

 Đường giao thông T6, T7, T8 
trung tâm huyện lỵ Thuận Thành 

1 1                    56.280 

 Tỉnh lộ 286 cải tuyến mới từ 
đoạn phường Vạn An đến phường 
Phong Khê, Bắc Ninh 

1 1                 192.310 

 Tôn tạo khu di tích Đền Đô và 
sông Tiêu Tương 

         1 1                 667.330 

 Công trình đường Bình Than 
kéo dài, đoạn từ Lê Lai đến 
đường Lý Quốc Sư, khu Khả Lễ, 
thành phố Bắc Ninh 

1 1                    74.150 

 Công trình văn hóa, thể thao, 
nghĩa trang, đường giao thông 
các thôn xã Đông Tiến, Yên 
Phong 

         1 1                 100.710 

 Đài tưởng niệm Thuận Thành          1 1                    44.830 

 Trụ sở hành chính xã Yên Phụ, 
huyện Yên Phong 

         1 1                    35.520 

 Khu văn hóa du lịch đền Đầm, 
thị xã Từ Sơn 

         1 1                 809.290 

 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến 
đường H2 thành phố Bắc Ninh 

1 1                 633.120 

 Dự án ĐTXD các công trình giao 
thông, kết cấu hạ tầng giáo dục, 
đào tạo, văn hóa, thể thao và các 
dịch vụ liên quan; trụ sở làm việc 
CQNN xã Hương Mạc và xã Tam 
Sơn, Thị xã Từ Sơn 

         1 1                 699.180 

 Đầu tư xây dựng trường THCS 
Nguyễn Đăng Đạo 

          1 1                 119.730 

 Đường Trịnh Xá - Đa Hội 1 1              1,388.630 

 Dự án trường mầm non phường 
Phong Khê 

          1 1                    66.630 

3 Bạc Liêu

Dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt nối 
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 
và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang

1 1 53                              

4 Bến Tre Dự án 10 cầu ĐT883 1 1                          763 

 Dự án đầu tư đường Điện Biên 
Phủ nối dài (nhà đầu tư đề xuất) 

1 1                 522.773 

 Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống 
tiêu thoát thoát hồ Phú Hòa (nhà 
đầu tư đề xuất) 

         1 1                 650.881 

 Dự án nhà máy xử lý nước Hà 
Thành (nhà đầu tư đề xuất) 

         1         1             119.752 

6
 Bình 

Thuận 

Sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận, hạng mục hàng không 
dân dụng

1 1                           1,548 

Cầu qua Sông Trẹm 1 1

Cầu Hoà Trung 1 1

Cầu Chà Là 1 1

 Cà Mau 
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7
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Định 
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Cầu qua Sông Cái Tàu 1 1

Đường phía Nam Sông Đốc nối 
vào nối vào QL1A

1 1
1,522                    

Đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây 1 1 657                       

Dự án cầu Hoá An 1 1                       1,174 

Dự án tuyến đường Phước Bình 1 1                          492 

Dự án mở rộng đường tỉnh 768 1          1                              534 

Dự án mở rộng đường tỉnh 760 1          1                                96 

Dự án mở rộng đường tỉnh 319 
kết nối cao tốc TP.HCM-Long 
Thành-Dầu Giây

1 1                              671 

Đường chuyên dùng vận chuyển 
VLXD

1 1                              130 

Tuyến đường Lê Văn Lương kéo 
dài đến hết địa phận Hà Nội cũ 

1 1                          676 

Đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng 
Yên (từ cầu Thanh Trì đến hết 
địa phận Hà Nội)

1 1                          497 

Xây dựng nút giao thông trung 
tâm Quận Long Biên

1 1                       2,390 

Đường trục phát triển phía Bắc 
Hà Đông

1 1                          736 

Trạm xử lý nước thải Yên Sở          1 1                       6,224 

Bảo tàng Hà Nội (phần xây dựng 
và thiết bị)

         1 1                       2,121 

Cung trí thức Hà Nội          1 1                          208 

Tuyến đường 2,5; đoạn từ Đầm 
Hồng đến quốc lộ 1A

1 1                      1,317 

Tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi 
Khu đô thị mới Thượng Thanh

1 1                      1,800 

Tuyến đường giao thông quanh 
khu tưởng niệm Chu Văn An

1 1                      1,921 

Tuyến đường từ Lê Đức Thọ qua 
sông Nhuệ đến khu đô thị mới 
Xuân Phương (kéo dài đến 
đường 70)

1 1                      1,544 

Đường trục phía Nam tỉnh Hà 
Tây cũ 

1 1                      6,076 

Cải tạo và xây dựng hệ thống 
cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu 
Băng và hồ Tư Đình

1 1                          611 

Khu công viên và hồ điều hòa tại 
phía Bắc và phía Nam nghĩa 
trang mai dịch, quận Cầu Giấy

         1 1                          815 

Công viên và Hồ điều hòa 31,3 ha 
tại ô đất CV1 thuộc Khu đô thị 
mới Cầu Giấy 

         1 1                          938 

Vành đai 2: Đoạn chợ Vĩnh Tuy - 
Ngã tư Sở (ghép với đoạn dưới 
thấp Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư 
Vọng)

1 1                      9,549 

10
 Hòa 
Bình 

Dự án Khu trung tâm hành chính 
- Chính trị thành phố Hòa Bình

         1 1

 Dự án Cảng hành khách quốc tế 
Phú Quốc 

1 1                  1,644.728 

11
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Dự án Cảng Hàn Chông 1 1
1,110                       

12
 Kon 
Tum 

 Dự án đường giao thông Ngọc 
Hồi - Dốc muối 

1          1                        25,280 

Đường chuyên dùng vận chuyển 
VLXD

1 1                           1,079 

Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 
830 (từ thị trấn Bến Lức đến thị 
trấn Đức Hòa, tỉnh Long An)

1 1                          634 

14
 Ninh 
Bình 

Đóng mới và quản lý khai thác 
cầu phao bến phà Đồng Chưa, 
huyện Gia Viễn

1          1 

Xây dựng hạ tầng công viên vui 
chơi giải trí thuộc khu công viên 
Cầu Rào, thành phố Đồng Hới

         1 1                          115 

 Chợ Thủy sản - Cầu tàu phường 
Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn 

          1 1                    23.940 

 Dự án đầu tư khối nhà 9 tầng và 
02 khối nhà 6 tầng thuộc trụ sở 
hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 
dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt 
Nam 

         1 

1       423               

 Dự án tạo mặt bằng khu trung 
tâm hành chính và quảng trưởng 
tỉnh Sơn La 

         1 1                    67.213 

 Dự án xây dựng hạ tầng khu dân 
cư lô số 04A 

         1 1                    52.200 

 Dự án Hệ thồng hạ tầng khu dân 
cư thuộc lô số 3A dọc suối Nậm 
La, thành phố Sơn La 

         1 1                    60.177 

 Dự án cải tạo, nâng cấp đường 
39B từ thị trấn Thanh Nê, huyện 
Kiến Xương đến thị trấn Diêm 
Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình 

1 1                       2,072 

 Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài, 
thành phố Thái Bình đoạn từ 
đường Trần Thủ Độ đến Quốc lộ 
10 

1 1                          300 

 Dự án đầu tư xây dựng công 
trình tuyến đường bộ nối hai tỉnh 
Thái Bình - Hà Nam với đường 
cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 

1 1                       2,072 

Dự án cải tạo nâng cấp QL39B 

đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh 

Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ 

đường vào Trung tâm điện lực 

Thái Bình đến cầu Diêm Điền, 

huyện Thái Thuy.

1          1                              550 

 Dự án khu nhà ở xã hội cho 
người có thu nhập thấp tại khu 
nhà 5 tầng, tổ 39, 40 phường 
Quang Trung, thành phố Thái 
Bình 

         1 1                          126 

 Dự án đầu tư xây dựng, chỉnh 
trang khu tập thể 4-5 tầng 
phường Lê Hồng Phong 

         1 1                          312 

Đường trục huyện từ thị trấn Hưng 

Nhân đến thị trấn Hưng Hà, huyện 

Hưng Hà

1 1                          538 

Quảng 
Bình

11
 Kiên 
Giang 

13

 Thái 
Bình 

 Sơn La 

 Long An 

15
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18
 Thái 
Bình 
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Đường 454 đoạn từ Trần Thái 

Tông đến nút giao với quốc lộ 10 

tại khu công nghiệp TBS Sông Trà

1 1                          291 

 Đường liên xã Vũ Quý - Vũ 
Trung đoạn từ ĐT. 458 đến nhà 
văn hóa thôn 9 xã Vũ Trung, 
huyện Kiến Xương 

1 1                         66.9 

Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai đi Sa Pa

1 1                           2,500 

Dự án hà tầng kỹ thuật khu dân 
cư giáp đường B6 kéo dài, thành 
phố Lào Cai

1 1                    59.790 

Dự án san gạt mặt bằng và hạ 
tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 1, tổ 
2 phường Bắc Cường, thành phố 
Lào Cai

1 1                    59.990 

Tuyến đường số 1 nội ô thành 
phố Trà Vinh

1 1                 142.733 

Chợ trung tâm thành phố Trà 
Vinh

1 1      268.300           
Nhà máy sản xuất nước sạch 
Láng Thé thành phố Trà Vinh 
(công suất 10.000 m3/ ngày 
đêm)

1 1      

79.000             

Cầu treo Bến Oánh 1 1       3                              

Cầu treo Huống Thượng 1 1       11                            

Cầu treo Hà Châu - Đồng Tân 1 1       14                            

Cầu treo Đồng Liên - Phú Bình 1 1       11                            

Cầu treo Đát Ma Thị trấn Giang 

Tiên Phú Lương
1 1       

1                              

Đường gom QL2 sát khu đất trung 

tâm thương mại Hà Minh Anh, 

thành phố Vĩnh Yên

1 1

12.172                  

Đường từ nút giao nhà thi đấu 

thành phố Vĩnh Yên vào khu đô 

thị Nam Vĩnh Yên

1 1

Cầu vượt đường sắt trên Đường từ 

nút giao nhà thi đấu thành phố 

Vĩnh Yên vào khu đô thị Nam 

Vĩnh Yên

1 1

Đường nối từ QL2 vào đường 36m 

đi KCN Kim Hoa
1 1

33.198                  

Dự án khu công viên quảng trường 

Vĩnh Phúc
1 1

234.862                

Dự án thành phần 1: san nền, 

đường trục chính, thoát nước mưa, 

sân lễ hội khu trung tâm di tích 

danh thắng Tây Thiên

1 1

162.754                
Đường 188 đoạn An Thái - Mạo 

Khê
1 1                            280 

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cậy và 

đường hai đầu cầu đường tỉnh 394
1 1                            185 

Dự án cải tạo nâng cấp bến phà 

Giải và đường dẫn đầu cầu bến 

phà -đường huyện 390C

1 1

Dự án đường Tuệ Tĩnh kéo dài 1 1                       45.2 

Dự án đường 62 m (giai đoạn 2) 1 1                        271 

Dự án đường dẫn nối cầu Hàn với 

QL37
1 1                        230 

Dự án BOT tuyến tránh thành phố 

Nam Định
1         1                            487 

Lào Cai 

290.310                

22

Thái 

Nguyên 

19

Trà Vinh
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Vĩnh 

Phúc
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Dự án tuyến đường bộ mới đoạn 

Phủ Lý - Mỹ Lộc
1 1                     3,801 

Dự án tuyến đường nối từ Cảng 

hàng không Thọ Xuân đi khu kinh 

tế Nghi Sơn

1 1                     4,598 

Dự án cầu qua Sông Nhà Lê 1 1                     39.88 

Dự án từ QL47 đi tỉnh lộ 517 1 1                       57.2 

Trung tâm hành chính thành phố 

Thanh Hóa
1 1                   655.79 

Dự án đầu tư xây dựng mới  

trường THPT Chu Văn An và đầu 

tư hoàn chỉnh trung tâm thể dục, 

thể thao huyện Nga Sơn, Thanh 

Hóa

         1 1                   44.690 

Dự án kiên cố hóa Kênh Hưng 

Long, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga 

Sơn

1 1                   76.130 

Cầu Hiếu 2, thị xã Thái Hoà 1 1                   51.380 

Xây dựng các tuyến đường quy 

hoạch xã Nghĩa Kim, thành phố 

Vinh

1 1                        160 

Xây dựng tuyến đường Lý Thường 

Kiệt, TP Vinh
1 1                        153 

Xây dựng các tuyến đường quy 

hoạch xã Nghi Phú và xã Hưng 

Lộc

1 1                        127 

Xây dựng đường Nguyễn Viết 

Xuân
1 1                        365 

Xây dựng một số tuyến đường nội 

thị huyện Diễn Châu
1 1                          27 

Xây dựng một số tuyến đường nội 

thị thị trấn Yên Thành
1 1                          71 

27
Dak 

Nông 

QL14 đoạn km817-km887 (đường 

Hồ Chí Minh Km1876-Km1946)
1         1                         1,366 

28
Quảng 

Ngãi 

Dự án tuyến tránh QL1A qua thị 

Trấn Đức Phổ, Quảng Ngãi 
1         1                            585 

29 Phú Yên
Dự án đường nối 2 tỉnh Phú Yên - 

Gia Lai
1 1                     3,926 

Dự án BOT Quốc lộ 13 đoạn 

Km62+700 (giáp Bình Dương)-

Km95+000 (An Lộc) 

1         1                            290 

Dự án BOT Quốc lộ 13 đoạn An 

Lộc - Chiu Diu 
1 1                            685 

Dự án nâng cấp ĐT.741 đoạn Bình 

Dương - Đồng Xoài (Km49+537-

Km72+750)

1         1                              62 

Dự án nâng cấp ĐT.741 đoạn 

Đồng Xoài - Phước Long 

(Km72+750-Km118+532)

1         1                            222 

Dự án BOT đường Đồng Phú - 

Bình Dương (nối quốc lộ 14 thuộc 

địa phận Bình Phước với tỉnh Bình 

Dương)

1 1                         1,480 

Dự án BOT Quốc lộ 13 Km1+248-

Km65+355
1         1                            686 

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường ĐT.743 đoạn Lái Thiêu - 

Bình Thung - Miếu Ông Cù - An 

Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - 

Bình Đức - Bình Đáng

1         1                            257 

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường ĐT.743 đoạn Bình Thung - 

Tân Vạn

1         1                              21 

25

Bình 

Phước 

Thanh 

Hoá

24

26 Nghệ An
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Dự án nâng cấp mở rộng cầu Phú 

Cường và đường Huỳnh Văn Cù
1         1                            129 

DỰ án NCMR đường ĐT.743 

đoạn ngã tư Sở Sao (km0+000) 

đến ranh tỉnh Bình Phước 

(Km49+670,4)

1         1                            768 

Dự án NCMR đường ĐT.743 đoạn 

từ cầu Ông Tiếp (rang tỉnh Đồng 

Nai) đến Km12+698 (thị trấn 

Uyên Hưng)và tỉnh lộ 11 (từ Tân 

Ba đi chùa Thầy Thỏ)

1         1                              47 

32
Lâm 

Đồng 

Đường bộ cao tốc Liên Khương - 

Prenn
1         1                         1,313 

Xây dựng cầu Phú Mỹ 1         1                         2,914 

Giai đoạn 1: Mở rộng QL 1 đoạn 

từ An Sương – An Lạc
1 1                               2,767 

Dự án xây dựng đường nối từ 

đường Nguyễn Duy Trinh vào khu 

công nghiệp Phú Hữu

1 1                            461 

Xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 

(giai đoạn 2)
1 1                         2,596 

Mở rộng xa lộ Hà Nội 1 1                         4,906 

Xây dựng đoạn tuyến nối từ đường 

Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP 

HCM-Trung Lương

1 1                         1,558 

Xây dựng cầu Sài Gòn 2 1 1                     1,496 

Xây dựng tuyến đường Tân Sơn 

Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài
1 1                     6,400 

Xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 1 1                     3,082 

Xây dựng 4 tuyến đường chính 

trong KĐT mới Thủ Thiêm
1 1                     8,265 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân 

cư phía Bắc (khu chức năng số 3 

và số 4) và hoàn thiện đường trục 

Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ 

Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) 

trong khu đô thị mới Thủ Thiêm 

1 1                     3,346 

Xây dựng đường dẫn kết nối với 

Cầu Phú Mỹ
1 1                     2,918 

Xây dựng đường D3 kết nối vào 

cảng Sài Gòn - Hiệp Phước
1 1                        293 

Xây dựng tuyến nối từ đường 

Phạm Văn Đồng đến nút giao 

thông Gò Dưa - QL1

1 1                     1,135 

Xây dựng đường song hành từ 

đường Mai Chí Thọ qua khu dân 

cư Nam Rạch Chiếc đến đường 

vành đại 2 (tại nút giao An Phú 

dọc theo tuyến đường cao tốc Long 

Thành - Dầu Giây)

1 1                        869 

Tuyến vận tải hành khách công 

cộng bằng đường thuỷ nội địa trên 

địa bàn thành phố

1

1      

125        

Giaải quyết ngập do triều khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh có xét đến 

yếu tố biến đổi khí hậu

1 1                     9,927 

Nhà máy xử lý nước thải kênh 

Tham Lương - Bến Cát
1 1                     2,542 

Bãi đậu xe ngầm tại công viên Lê 

Văn Tám
        1 1                         1,748 

TP Hồ 

Chí Minh 
33

Bình 

Dương 
31
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Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ 

Khu I (Khu Cổ đại thuộc khu công 

viên lịch sử văn hóa dân tộc, Quận 

9)

1 1                        936 

Cao ốc số 152 Điện Biên Phủ, 

Bình Thành
1

1 689

Xây dựng cụm rạp chiếu phim tại 

Trung tâm văn hóa Quận 12
1

1       

                             45 

34
Bình 

Thuận 

Sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận, hạng mục hàng không dân 

dụng

1 1 1,548                       

Cầu treo dân sinh Phú Hữu có thu 

phí
1 1 34                            

Cầu treo nông thôn Bảy Thưa có 

thu phí
1 1 15                            

Dự án Cảng Hàn Chông 1 1 1,110                       

Dự án cảng hàng không Phú Quốc 1 1 1,644                       

Đường Lý Thái Tổ, huyện Cam Lâm 1 1
77                         

Nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng1 1 52.610                  

Đường số 4 (đường 6 đến đường 

23) phía Tây Lê Hồng Phong
1 1

265.555                

Trường cao đẳng nghề (Giai đoạn 1) 1 1 380.2                   

Trường cao đẳng y tế (giai đoạn 1) 1 1 174.3                   

Trụ Anten đài phát thanh truyền

hình KH
1 1 85.8                     

Hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải Khu du lịch bắc bán đảo Cam 

Ranh

1 1 642.5                   

Tuyến đường phía Tây bán đảo 

KDL Bắc bán đảo Cam Ranh
1 1 1,309.338            

Đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài (Giai đoạn 1)1 1 176.553               

Đường vành đai 2 kết nối nút giao Ngọc Hội1 1 1,180.142            

Các tuyến đường, các nút giao 

thông kết nối 

Khu Sân bay Nha Trang (Cả 

đường Tô Hiến Thành)

1 1 725.327               

Nút giao Ngọc Hội 1 1 1,378.902            

38 Tây Ninh
Dự án nâng cấp, mở rộng đường 

Huỳnh Tấn Phát 1 1 99.394                 

Cầu Bạch Đằng 1 1                         8,187 

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải 

tạo QL18 đoạn Hạ Long - Mông 

Dương

1 1                       14,047 

Dự án cảng hàng không Quảng 

Ninh theo hình thức hợp đồng 

BOT

1 1                         7,983 

Dự án đường dẫn cầu Bắc Luân 2 1 1

TP Hồ 

Chí Minh 

Hậu 

Giang

Kiên 

Giang

Khánh 

Hòa
37

35

Quảng

Ninh
39

33

36



 

PHỤ LỤC SỐ 10:  

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ KHUNG LOGIC CÓ THỂ VẬN DỤNG TRONG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ DAĐT PTĐT THEO PPP 

 Tóm lược  

thiết kế  dự án 
Các chỉ số đo lường kết quả  Cơ chế theo dõi Các giả thiết và rủi ro 

Mục 

đích 

Khu 

vực nhà 

nước 

Phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn.  

Tốc độ tăng trưởng GDP; thu 

nhập/đầu người; mức độ cam 

kết nhà đầu tư tư nhân đối với 

đầu tư PPP trong PTĐT. 

Số liệu thống kê về tình 

hình kinh tế xã hội địa 

phương, dữ liệu điều tra 

mức sống hộ gia đình, kết 

quả giám sát tác động. 

Dự án PPP trong PTĐT phù 

hợp với chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương, 

quốc gia, quy hoạch PTĐT, thu 

hút được nhà đầu tư tư nhân.  

Khu 

vực tư 

nhân 

Hiệu quả tài chính thu được 

từ đầu tư dự án. 

Tốc độ tăng trưởng doanh 

nghiệp; lợi nhuận/doanh thu. 

Báo cáo tài chính doanh 

nghiệp; Khảo sát doanh 

nghiệp khu vực tư nhân. 

Dự án PPP trong PTĐT mang 

lại cơ hội đầu tư, lợi nhuận 

cho nhà đầu tư tư nhân. 

Mục 

tiêu 

Khu 

vực nhà 

nước 

Sự phát triển hệ thống 

HTKT đô thị và cải thiện 

chất lượng đô thị; tăng sự 

tham gia của nhà đầu tư tư 

nhân vào dự án PPP trong 

PTĐT; sử dụng đúng vốn 

nhà nước trong dự án; thực 

hiện đúng cam kết với nhà 

đầu tư; dự án hoạt động 

đúng định hướng, pháp luật 

và đạt mục tiêu dự án. 

Chỉ tiêu tác động của dự án đến 

tăng trưởng kinh tế; dịch 

chuyển cơ cấu các ngành kinh 

tế; việc làm; tăng cường cơ sở 

vật chất kĩ thuật của nền kinh 

tế; phân phối thu nhập và công 

bằng xã hội; tiết kiệm và tăng 

cường nguồn ngoại tệ; khả 

năng cạnh tranh quốc tế; môi 

trường sinh thái; đóng góp vào 

ngân sách; phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương và HTKT 

đô thị.. 

Nguồn thông tin để kiểm 

chứng các chỉ số và quy 

trình thu thập thông tin: dữ 

liệu khảo sát đối tượng thu 

hưởng; số liệu các Bộ, 

Ngành, địa phương; các 

báo cáo giám sát PTĐT. 

Các chỉ báo đo lường gắn 

với chương trình sẽ được 

theo dõi và ghi vào các báo 

cáo của dự án, các báo cáo 

đánh giá dự án và báo cáo 

của các đoàn giám sát  

Các giả thiết này thường liên 

quan đến các điều kiện, hành 

động và phản ứng từ bên 

ngoài dự án và ngoài ngành. 

Liệt kê các giả thiết cần thiết 

để đạt được mục tiêu gắn với 

quá trình thực hiện mục tiêu 

(xây dựng, bảo trình và vận 

hành khai thác có hiệu lực và 

hiệu quả công trình dự án; đầu 

tư bằng ngân sách truyền 

thống không đáp ứng được 

nhu cầu đầu tư PTĐT...). 

Khu 

vực tư 

nhân 

Đảm bảo lợi nhuận đầu tư 

cao nhất; mở rộng thị 

trường đầu tư; phát triển ổn 

Tại một thời điểm doanh 

nghiệp có một hoặc nhiều mục 

tiêu đánh giá như: lợi nhận cao 

Nguồn thông tin để kiểm 

chứng các chỉ số và quy 

trình thu thập thông tin: 

(Dự án PPP trong đầu tư 

PTĐT mang lại cơ hội đầu 

tư, phát triển thương hiệu, 



 

 Tóm lược  

thiết kế  dự án 
Các chỉ số đo lường kết quả  Cơ chế theo dõi Các giả thiết và rủi ro 

định, bền vững; gia tăng 

thương hiệu, nâng cao chất 

lượng dịch vụ. 

Dự án đảm bảo tiến độ, chi 

phí, chất lượng, an toàn, 

môi trường... 

nhất, chi phí thấp nhất; thời 

gian hoàn vốn; chiếm lĩnh thị 

trường; phát triển doanh nghiệp 

ổn định, bền vừng; gia tăng 

thương hiệu, … 

khảo sát thực trạng doanh 

nghiệp tham gia dự án PPP 

trong PTĐT. 

lợi nhuận ổn định ổn định. 

Các dự án PPP trong PTĐT 

đều thực hiện đảm bảo tiến 

độ, chất lượng, chi phí...)  

Đầu 

ra 

Khu 

vực nhà 

nước 

Giá, phí, thời gian khai 

thác, phục vụ công trình 

HTKT đô thị theo hình 

thức PPP hợp lý; khối 

lượng, chất lượng công 

trình HTKT đô thị; vốn 

huy động từ khu vực tư 

nhân tham gia đầu tư 

PTĐT theo hình thức PPP 

Mức giá, phí, thời gian thu 

phí dịch vụ; số lượng, chất 

lượng, an toàn công trình dự 

án; lượng vốn huy động được 

từ khu vực tư nhân tham gia 

PPP trong PTĐT.  

Các chỉ số đầu ra thường 

được theo dõi và đánh giá 

trong các báo cáo khác 

nhau của dự án: báo cáo 

đánh giá (giữa kỳ, cuối kỳ) 

và báo cáo của các đoàn 

giám sát dự án (kiểm toán; 

giám sát công đồng; 

CQNNCTQ; giám sát kỹ 

thuật, khối lượng, chất 

lượng, tiến độ; dữ liệu 

DNDA, Nhà đầu tư tư 

nhân và CQNNCTQ). 

Giả sử các hoạt động và các 

cấu phần của dự án được thực 

hiện thành công hãy liệt kê các 

giả thiết cần thiết để đạt được 

các đầu ra đã nêu (Các hoạt 

động chuẩn bị dự án, lựa 

chọn nhà đầu tư, đàm phán 

ký kết hợp đồng, triển khai 

thực hiện dự án đúng tiến 

độ, chi phí và chất lượng, 

vận hành khai thác dự án). 
Khu 

vực tư 

nhân 

Khả năng sinh lời của dự 

án; năng lực, thương hiệu 

Nhà đầu tư tư nhân được 

nâng cao. 

Tỷ suất lợi nhuận Nhà đầu tư 

thu được từ đầu tư xây dựng 

và vận hành khai thác công 

trình dự án. 

Các 

nội 

dung 

hoạt 

động 

quản 

lý chủ 

yếu 

Khu 

vực nhà 

nước 

Lập chiến lược phát triển, 

quy hoạch DAĐT PTĐT 

PPP; xây dựng và tổ chức 

thực hiện cơ chế chính 

sách, pháp luật; xây dựng 

mô hình, tổ chức quản lý; 

giám sát, đánh giá dự án.  

Lập, thẩm định, phê duyệt 

Các chỉ số phản ánh hoạt 

động quản lý các nội dung 

theo quá trình dự án.  

 

Báo cáo giám sát kỹ thuật 

định kỳ; báo cáo tiến độ, 

chất lượng các hoạt động 

quản lý. 

Dữ liệu của tư vấn giám 

sát; dữ liệu của DNDA, 

nhà đầu tư và 

CQNNCTQ.  

Chính quyên, người dân ủng 

hộ; cam kết của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; đầu 

vào đúng tiến độ, số lượng, 

chất lượng; Cơ quan QLNN 

đủu năng lực thực hiện; Nhà 

đầu tư, DNDA đủ năng lực 

triển khai dự án. 



 

 Tóm lược  

thiết kế  dự án 
Các chỉ số đo lường kết quả  Cơ chế theo dõi Các giả thiết và rủi ro 

hồ sơ đề xuất dự án; lựa 

chọn nhà đầu tư; ký hợp 

đồng PPP; triển khai thực 

hiện dự án; quyết toán, 

chuyển giao công trình. 

 

 

 

 

 

Khu 

vực tư 

nhân 

Lập BCNCTKT (đối với dự 

án do NĐT đề xuất), kế 

hoạch dự án, hồ sơ dự thầu 

lựa chọn nhà đầu tư; ký hợp 

đồng PPP; triển khai dự án; 

quản lý tiến độ, chi phí, chất 

lượng, nhân sự, rủi ro, mua 

sắm, đấu thầu; khai thác...  

Đầu 

vào 

 Tài chính, nhân lực. công 

nghệ, trang thiết bị, đất 

dai, thông tin... 

Các chỉ số phản ánh đầu vào 

cho các hoạt động chuẩn bị 

dự án, lựa chọn nhà đầu tư và 

đảm phán ký kết hợp đồng dự 

án, triển khai thực hiện dự án. 

Đầu vào được theo dõi và 

đánh giá thông qua các báo 

cáo tiến độ, báo cáo giải 

ngân (quý), báo cáo của các 

đoàn giám sát (6 tháng) và 

báo cáo kiểm toán (năm) 

Giải ngân vốn kịp thời; 

GPMB thuận lợi... 

Tiêu chí đánh giá    

Tiêu 

chí 

hiệu 

lực 

Khu 

vực nhà 

nước 

Khả năng tác động của 

nhà nước và nhà đầu tư tư 

nhân đến DAĐT PTĐT 

theo hình thức PPP 

Mức độ thực hiện đúng chiến 

lươc, quy hoạch, cơ chế chính 

sách và mức gia tăng vốn đầu 

tư khu vực tư nhân. 

Với từng tiêu chí, cơ chế 

theo dõi dựa trên mức độ 

đánh giá của khu vực nhà 

nước và khu vực tư nhân 

cũng như của cộng đồng 

theo từng yếu tố được xác 

định trong các giai đoạn 

Các giả thiết và rủi ro có thể 

xảy ra căn cứ vào hồ sơ đề 

xuất và hợp đồng dự án, cơ 

chế phân chia rủi ro cho các 

khu vực nhà nước và tư nhân 

theo từng giai đoạn của dự án. 
Khu 

vực tư 

nhân 

Mức độ đạt được mục tiêu lợi 

nhuận đầu tư. 



 

 Tóm lược  

thiết kế  dự án 
Các chỉ số đo lường kết quả  Cơ chế theo dõi Các giả thiết và rủi ro 

Tiêu 

chí 

hiệu 

quả 

Khu 

vực nhà 

nước 
Kết quả quản lý so với chi 

phí bỏ ra, thường đánh giá 

thông qua hiệu quả dự án 

mang lại. 

Mức độ đạt được hiệu quả dự 

án PPP so với dự án truyền 

thống; mức độ đóng góp của dự 

án PPP và phát triển kinh tế xã 

hội địa phương (tác động đến 

năng lực cạnh tranh quốc tế, 

môi trường, khả năng thu hút 

đầu tư...). 

của dự án theo mục tiêu đặt 

ra có sự kiểm chứng của 

cộng đồng. 

Khu 

vực tư 

nhân 

Mức độ đạt được hiệu quả tài 

chính của dự án; khả năng 

chiếm lĩnh thị trường; nâng cao 

thương hiệu.. 

Tiêu 

chí phù 

hợp 

Khu 

vực nhà 

nước 

Sự phù hợp của các quyết 

định quản lý của các cơ 

quan trong khu vực nhà 

nước và trong khu vực 

nhà đầu tư tư nhân 

Mức độ phù hợp của chiến lược 

phát triển dự án, chính sách, 

pháp luật; cơ cấu bộ máy 

QLNN. 

Khu 

vực tư 

nhân 

Mức độ phù hợp với định 

hướng phát triển của nhà đầu 

tư; quy mô cơ cấu bộ máy quản 

trị. 

Tiêu 

chí bền 

vững 

 
Độ ổn định lâu dài của các 

quyết định quản lý 

Mức độ cân bằng lợi ích giữa 

nhà nước, nhà đầu tư, người sử 

dụng dịch vụ và mức độ cân 

bằng trong phân bổ rủi ro. 

Các 

yếu tố 

tác 

Yếu tố 

khách 

quan 

 Xu thế chung của thế giớ về 

đầu tư PPP; thực trạng nền kinh 

tế đất nước; nguồn vốn ngân 

Đánh giá các yếu tố tác 

động khách quan và chủ 

quan được theo dõi thông 

Các rủi ro liệt kê từ giai đoạn 

đề xuất dự án được đánh giá 

cụ thể với từng nội dung và 



 

 Tóm lược  

thiết kế  dự án 
Các chỉ số đo lường kết quả  Cơ chế theo dõi Các giả thiết và rủi ro 

động 

tới 

hiệu 

quả 

quản 

lý 

sách hạn hẹp, nhu cầu hạ tầng 

đô thị cao; các dự án HTKT có 

khả năng sinh lời thấp; thực 

trạng và mong muốn của nhà 

đầu tư tư nhân. 

qua mức độ đạt được mục 

tiêu của dự án trên cơ sở 

báo cáo đánh giá tác động 

của khu vực nhà nước, khu 

vực tư nhân và cộng đồng. 

từng chủ thể có liên quan trên 

cơ sở các nhóm yếu tố được 

đề cập. 

Yếu tố 

chủ 

quan 

Khu vực nhà nước 

Chiến lược, quy hoạch phát 

triển dự án; tính phù hợp của cơ 

chế chính sách PPP; mô hình 

quản lý PPP TW địa phương; 

năng lực của đội ngũ cán bộ 

nhà nước; lựa chọn dự án; 

BCNCKT; lựa chọn nhà đầu 

tư; tính khả thi hợp đồng dự án; 

thời hạn bàn giao mặt bằng xây 

dựng dự án; quản trị rủi ro; khả 

năng thanh toán của nười dân. 

 Khu vực tư nhân 

Lựa chọn dự án; BCNCKT; 

năng lực nhà đầu tư tư nhân; 

tính khả thi hợp đồng dự án; 

quản trị rủi ro; năng lực nhà 

thầu, tư vấn; tổ chức doanh 

nghiệp quản lý dự án; khả năng 

thanh toán của nười dân. 

Tùy theo tính chất và mục tiêu của từng dự án, tùy theo mong muốn của các chủ thể có liên quan thì việc vận dụng khung logic theo 

một cách linh hoạt. Các ô trong khung logic được lựa chọn từ kinh nghiệm trong qúa trình quản lý để giúp cho quá trình quản lý thuận tiến 

nhanh gọn và hiệu quả. 


