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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 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 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. 
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