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TỐM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ  
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đầu tư phát triển đô thị (PTĐT) có vai trò hết sức quan trọng đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia, nguồn vốn đầu tư từ nhà 

nước thường không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư, hình thức đối tác công tư 

(PPP) là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy sự tham gia đầu tư của tư nhân.  

Tại Việt Nam, nhu cầu vốn đầu tư PTĐT ngày càng cao, trong khi 

nguồn vốn nhà nước hạn chế là thách thức lớn. Giai đoạn vừa qua, Việt 

nam đã thực hiện khá thành công đầu tư PPP, tuy nhiên, còn nhiều dự án 

không hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (HTKT) đô thị. 

Hiệu quả dự án PPP phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là liên quan đến 

quản lý dự án. Việc hoàn thiện cơ sở lý luận, đánh giá đúng thực trạng 

nhằm đề xuất giải pháp hữu hiệu phù hợp với thực tiễn sẽ là cơ sở quan 

trọng để quản lý dự án (QLDA) PPP trong PTĐT đạt hiệu quả trong thời 

gian tới. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý hiệu quả dự án đầu tư 

phát triển đô thị 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 

pháp luật liên quan, vận dụng kinh nghiệm quốc tế, từ đó đánh giá đúng 

thực trạng quản lý, đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm quản lý hiệu quả dự 

án PPP trong PTĐT ở Việt Nam đến 2025, tầm nhìn 2030, đồng thời xây 

dựng khung logic quản lý dự án PPP trong PTĐT ở Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu các nội dung có liên 

quan đến quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT ở Việt Nam.  

Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung, luận án nghiên cứu các nội 

dung quản lý của các chủ thể trong khu vực nhà nước, nhà đầu tư tư 

nhân, các nhân tố tác động đến hiệu quả dự án PPP trong PTĐT, tập 
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trung các dự án HTKT đô thị. Về không gian và thời gian, luận án 

nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT 

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 hương pháp logic, thống kê, phân tích và tổng hợp, kế 

thừa, loại trừ, so sánh.... phỏng vấn chuyên gia; điều tra bằng bảng hỏi. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

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

QLDA PPP trong PTĐT theo quá trình QLDA nhằm đạt được hiệu quả 

trong thực tiễn. 

Luận án giúp cho các chủ thể có liên quan đến quá trình QLDA 

PPP trong PTĐT ở Việt Nam hiểu rõ bản chất của các nội dung quản lý 

ảnh hưởng đến hiệu quả dự án. 

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

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

hạn chế, các yếu tố tác động đến quản lý hiệu quả dự án PPP trong 

PTĐT 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, các nhà đầu tư, tổ chức tư vấn trong đề xuất và QLDA và là tài 

liệu tham khảo trong giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

Đầu tư 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 QLDA PPP, chưa có nghiên cứu 

tiếp cận dựa trên mô hình tổng thể hoạt động quản lý của các chủ thể gắn với 

các nội dung quản lý, các yếu tố trụ cột tác động đến hiệu quả của dự án. 
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Điểm mới thứ nhất là luận án hoàn thiện cơ sở lý luận về 

QLDA PPP trong PTĐT (nhất là 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 dự án nhằm bảo đảm dự án đạt 

được hiệu quả trong thực tiễn, trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận 

và kinh nghiệm quản lý PPP các nước có điều kiện tương đồng với 

Việt Nam.   

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, nhà đầu tư tư nhân nhằm đảm bảo các dự án này đạt 

hiệu quả. 

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.  

Luận án xây dựng biểu mẫu khảo sát với các nội dung quản lý 

trụ cột, yếu tố cốt lõi tác động đến hiệu quả dự án, tiêu chí 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).  
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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. 

7. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, 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  

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 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: Tác giả tổng hợp  

Hệ thống đô thị Việt Nam tăng trưởng nhanh cả về số lượng và 

chất lượng (Bảng 1.1), dẫn đến việc mở rộng đô thị chưa đúng quy 

hoạch, quá tải về hệ thống HTKT đô thị (Bảng 1.4).  

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 

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 

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

Giai đoạn 2009-2020, cả nước có 3.978 dự án PTĐT được quy 

hoạch với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 4.470.942 tỷ đồng, đến giai 

đoạn 2020 – 2025 ước tính nhu cầu đầu tư khoảng 16,7 tỷ USD.  



6 

1.1.3. Lịch sử PPP và tình hình thực hiện dự án PPP trong phát 

triển đô thị tại Việt Nam 

1.1.3.1. Lịch sử hình thức đầu tư PPP 

PPP bắt nguồn từ Hoa Kỳ trong thập niên 1950, phổ biến ở nhiều 

nước từ những 1980. Việt Nam bắt đầu được thực hiện PPP từ năm 1997.  

1.1.3.2. Tình hình thực hiện dự án PPP trong PTĐT tại Việt Nam  

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 

1.1.4. Kết luận rút ra từ tổng quan thực tiễn 

Tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến đầu tư PTĐT chưa đảm bảo 

quy hoạch, quá tải về hệ thống HTKT. Nhu cầu đầu tư PTĐT rất lớn 

nhưng vốn đầu tư từ nhà nước rất hạn hẹp. PPP đã khẳng định vai trò 

là công cụ hữu hiệu để huy động nguồn lực đầu tư tư nhân tham gia 

PTĐT ở Việt Nam, tuy nhiên, trong lĩnh vực HTKT còn quá ít so với 

lĩnh vực khác, nhiều dự án chưa đạt hiệu quả. 

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

1.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 

1.2.1.1. Các nghiên cứu chung về PPP  
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Các nghiên cứu từ góc độ lý luận đã đưa ra khái niệm, đặc 

điểm, loại hình PPP (Young và cộng sự, 2009; Yescombe, 2007), ưu 

điểm của PPP (ADB, 2012; ESCAP, 2011), động cơ tham gia PPP 

(Cristina, 2007; Fay M., 2006), từ góc độ thực tiễn đưa ra quan điểm, 

mục tiêu áp dụng PPP ở mỗi quốc gia (ADB, 2008; Hong kong 

Efficiency Unit, 2008; Infrastructure Australia, 2008; OECD,2012).  

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

Các nghiên cứu về yếu tố tác động đến sự thành công và thất 

bại PPP (Akintoye, 2003; Cutaree, 2008; Johan, 2011; Michell, 2003; 

Mohammed, 2012; Nikolay, 2011), về rủi ro và phân bổ rủi ro trong 

PPP, xem rủi ro là bất lợi (Akintoye, 2003), quan niệm rủi ro là cơ 

hội, (Ke, 2010c; Li, 2005b). 

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 nghiên cứu đưa ra mục tiêu quản lý PPP (ADB, 2008; 

Wong, 2005), vai trò quản lý của nhà nước (Garvi, 2010; Hardcastle, 

2005; Koch, 2001; Mohammed, 2012), nội dung quản lý (Ali, 2011; 

Charles, 2015; Maluleke, 2008; Nikolai, 2013), mô hình quản lý hiệu 

quả dự án PPP (Buhari, 2014; Pius, 2011; Ranjan, 2010; Steven, 2014) 

1.2.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước 

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

Các nghiên cứu làm rõ bản chất, nội dung, nguyên tắc quản lý 

đô thị, dự án đầu tư (DAĐT) PTĐT (Bùi Mạnh Hùng, Lê Anh Dũng, 

2018; Nguyễn Tố Lăng, 2017; Phạm Trọng Mạnh, 2013; Nguyễn 

Hồng Tiến, 2012). 

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

Anh Đức, 2010; Ngô Thế Vinh, 2015). 

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

Các nghiên cứu kinh nghiệm PPP các nước (Bùi Hoàng Lan, 

2010; Hoàng Mạnh Phương 2011; Ủy ban Kinh tế quốc hội, 2013), 

vai trò quản lý PPP của nhà nước (Nguyễn Đăng Trương, 2014).  

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 PPP (Thân 

Thanh Sơn, 2015), yếu tố thành công, thất bại PPP (Nguyễn Đức 

Cảnh, 2017; Đinh Kiện, 2010; Nguyễn Hồng Thái, 2008). 

1.2.2.5. Các nghiên cứu về quản lý và quản lý dự án đầu tư theo hình thức PPP 

Các nghiên cứu về nội dung QLDA, nguyên tắc xác định hiệu quả 

dự án (Mai Văn Bưu, 2008; Bùi Mạnh Hùng, 2017; Nguyễn Văn Phúc, 

2008; Từ Quang Phương, 2013; Tạ Văn Khoái, 2009), quản lý nhà nước 

PPP (Nguyễn Thị Hồng Minh, 2016).  

1.2.3. Kết luận rút ra từ tổng quan nghiên cứu 

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

cấp bức tranh tổng quan về PPP, DAĐT PPP và QLDA PPP. Các 

nghiên cứu chủ yếu tiếp cận một cách rời rạc theo từng nội dung liên 

quan đến QLDA PPP, chưa xem xét trên mô hình tổng thể các mối liên 

hệ chặt chẽ giữa các chủ thể quản lý với các nội dung trụ cột, các yếu tố 

tác động chủ yếu đến hiệu quả dự án trong toàn bộ quá trình dự án, nhất 

là dự án PPP trong PTĐT. Do vậy, đây là nội dung luận án cần tiếp tục 

nghiên cứu đối với QLDA PPP trong PTĐT nhằm bảo đảm dự án đạt 

được hiệu quả trong thực tiễn. 
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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 

Từ cách hiểu chung nhất về đô thị, có thể khái niệm "PTĐT là sự 

mở mang toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, không gian cũng như 

môi trường sống đô thị, PTĐT bao gồm cả vật chất và phi vật chất.  

2.1.2. Đầu tư phát triển đô thị 

2.1.2.1. Khái niệm đầu tư phát triển đô thị 

Trên cơ sở các khái niệm đầu tư PTĐT tiếp cận trên các giác độ 

khác nhau, 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 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.  

2.1.2.2. Nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị 

Đầu tư PTĐT cần phải đảm bảo các nguyên tắc chủ yếu sau đây: 

phù hợp với quy hoạch đô thị; đồng bộ về HTKT, hạ tầng xã hội; sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực; tạo môi trường sống tốt cho người dân, lợi ích cho 

nhà nước; phát triển bền vững. 

2.2. Dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

2.2.1. Khái niệm dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

Hệ thống hóa các khái niệm liên quan về đầu tư PTĐT, DAĐT và 

PPP để luận án đưa ra khái niệm về DAĐT PTĐT theo hình thức PPP là 

hình thức hợp tác bình đẳng 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 
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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 PPP trong đầu tư phát triển đô thị  

Từ bản chất PPP, có thể thấy đối với đầu tư PTĐT Việt Nam, PPP có 

vai trò chủ yếu gồm: bổ sung nguồn lực cho khu vực công; quản lý rủi ro 

hiệu quả; nâng cao hiệu quả đầu tư công, chất lượng dịch vụ công. 

2.2.3. Đặc trưng dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

 

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

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

2.2.4. Phương thức thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình 

thức PPP  

Đầu tư PPP thông qua phương thức hợp đồng, trong đó xác 

định mối quan hệ, trách nhiệm và phân bổ lợi ích, rủi ro giữa nhà 

nước và tư nhân.  

Vai trò và 
trách nhiệm 

của nhà nước 

Dự án đầu 

tư PPP 

thành công  

Lựa chọn 
NĐT và năng 

lực NĐT 

Tài chính và 
cơ cấu tài trợ 

cho dự án 

Đồng thuận 
của dư luận, 

người dân 

Xác định và 

phân bổ rủi ro 

trong PPP 
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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 PPP 

2.3.1. Khái niệm quản lý hiệu quả nói chung 

Logic hóa các khái niệm về hiệu quả và quản lý, 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 PPP trong đầu tư phát triển đô thị 

Thông qua cách tiếp cận về QLDA theo quá trình thực hiện dự 

án, gắn mục tiêu, nội dung quản lý với các chủ thể quản lý và hệ 

thống hóa các khái niệm liên quan về DAĐT, PTĐT, PPP và quản lý 

hiệu quả, có thể hiểu "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".  

2.3.3. Nguyên tắc quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức PPP 

Quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo hình thức PPP cần đảm 

bảo các nguyên tắc chủ yếu bao gồm: đảm bảo thống nhất về lợi ích, 

nghĩa vụ, quyền lợi hài hòa giữa các bên; đảm bảo giá trị đồng tiền 

cho nhà nước; định hướng theo kết quả sản phẩm đầu ra dự án; đảm 

bảo tính công khai và minh bạch.  

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 PPP 

Các kết quả nghiên cứu liên quan đến quản lý đã đưa ra các 



12 

tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý theo các đối tượng quản lý trong 

các lĩnh vực khác nhau, đối với QLDA PPP trong PTĐT nhằm đảm 

bảo hiệu quả dự án, luận án sử dụng các tiêu chí bao gồm: tiêu chí 

hiệu lực; tiêu chí hiệu quả; tiêu chí phù hợp; tiêu chí bền vững. 

2.3.5. Nội dung quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo 

hình thức PPP 

Nội dung quản lý có thể được xác định dựa trên chức năng quản lý 

chung, của từng chủ thể hoặc theo lĩnh vực. Theo cách tiếp cận này, các 

nội dung quản lý chủ yếu tác động đến hiệu quả dự án PPP trong PTĐT 

bao gồm theo chức năng QLNN: (1) xây dựng chính sách, pháp luật; (2) 

chiến lược, quy hoạch phát triển dự án; (3) cơ cấu tổ chức quản lý; (4) 

giám sát, đánh giá dự án và chức năng quản lý lĩnh vực dự án bao gồm: 

(1) lựa chọn dự án, lập danh mục dự án; (2) lập, thẩm định 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; (7) quản lý khai thác. 

2.4. Cơ sở pháp lý về quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển 

đô thị theo hình thức PPP ở Việt Nam 

Quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT Việt nam chịu sự điều 

tiết bởi nhiều Luật khác nhau, bao gồm chính sách pháp luật về PTĐT 

và chính pháp luật trực tiếp, gián tiếp điều chỉnh hoạt động đầu tư PPP. 

2.5. Các yếu tố tác động đến quản lý hiệu quả DAĐT PTĐT theo 

hình thức PPP 

2.5.1. Nhóm các nhân tố khách quan 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã đưa ra 9 yếu tố khách quan. 

2.5.2. Nhóm các nhân tố chủ quan 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu có 4 yếu tố chủ quan thuộc khu 

vực nhà nước và 4 yếu tố thuộc khu vực tư nhân tác động đến thành công 

và thất bại của dự án PPP trong PTĐT.  
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2.6. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý hiệu quả dự án đầu tư 

phát triển đô thị theo hình thức PPP  

2.6.1. Kinh nghiệm các nước 

Luận án nghiên cứu kinh nghiệm các nước: Anh, Australia, Hàn 

Quốc, Philippines.  

2.6.2. Bài học rút ra cho Việt Nam 

Để dự án PPP trong PTĐT thành công cần quan tâm đến các yếu 

tố: chiến lược, quy hoạch phát triển dự án; lựa chọn dự án; tính phù 

hợp của sản phẩm dự án; chính sách và pháp luật; cơ chế chia sẻ rủi 

ro; hỗ trợ của nhà nước cho các dự án; tổ chức bộ máy quản lý.  

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 

Trên cơ sở nội dung cơ sở khoa học liên quan đến đề tài đã 

được hoàn thiện, tác giả thực hiện quy trình nghiên cứu theo các 

bước: phân tích báo cáo, tài liệu để đưa ra các nhận định về thực 

trạng quản lý hiệu quả dự án trong từng giai đoạn của cả quá trình dự 

án, sau đó, tiến hành phỏng vấn chuyên gia, đối chiếu với một số dự 

án cụ thể và tiến hành điều tra khảo sát bằng bảng hỏi nhằm kiểm 

định lại các nhận định đã đưa ra.  

Luận án phỏng vấn 30 chuyên gia có kinh nghiệm về PPP và 

thu thập được 116 phiếu điều tra khảo sát hợp lệ đối với tổ chức, 

doanh nghiệp tham gia PPP trong PTĐT. Câu hỏi trong phiếu điều tra 

được thiết kế theo dạng câu hỏi đóng, với thang đo 5 mức độ đã được 

kiểm nghiệm (rất không đồng ý, không đồng ý, trung lập, đồng ý, rất 

đồng ý) và xây dựng trên cơ sở các nhận định được rút ra từ tổng 
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hợp, phân tích các tài liệu, báo cáo, sau đó thảo luận với chuyên gia 

và đối chiếu với thực tế để hoàn thiện.  

Kết quả phân tích thực trạng gồm các nội dung chủ yếu sau: 

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 

3.1.1. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển dự án PPP 

trong phát triển đô thị  

Phân tích thực trạng cho thấy, định hướng phát triển dự án PPP 

trong PTĐT nhất quán với định hướng PTĐT nhưng chất lượng quy 

hoạch chưa cao, còn thiếu một số chỉ tiêu định hướng phù hợp với 

khả năng huy động các nguồn lực.  

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 PPP 

Bên cạnh pháp luật điều chỉnh trực tiếp về PPP (hiện nay là 

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP) dự án PPP trong PTĐT còn chịu sự 

điều chỉnh chồng chéo các quy định của các Luật liên quan. Các quy 

định cụ thể còn nhiều bất cập.  

3.1.3. Về tổ chức bộ máy quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị 

theo hình thức PPP 

Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý nhà nước (QLNN) 

về 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. Cán bộ quản lý PPP có tính chuyên nghiệp 

không cao.  
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3.1.4. Về giám sát đầu tư và giám sát triển khai thực hiện dự án 

phát triển đô thị theo hình thức PPP 

Phân tích thực trạng cho thấy quy định pháp luật về trách 

nhiệm giám sát còn chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, chế tài xử lý chưa 

nghiêm, chưa cụ thể cho từng cơ quan. Pháp luật cho phép DNDA tự 

quản lý, giám sát là phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng đã tạo ra 

nhiều lỗ hổng trong giám sát dẫn đến nhiều dự án chất lượng không 

đảm bảo. 

3.1.5. Về lựa chọn dự án và lập Danh mục dự án đầu tư phát triển 

đô thị theo hình thức PPP 

Hầu hết các Bộ, Ngành, địa phương không lập Danh mục dự 

án hoặc có danh mục dự án nhưng chỉ dừng lại ở mặt hình thức, thiếu 

nghiên cứu kỹ lưỡng, hoặc có Danh mục dự án PPP nhưng triển khai 

chưa có nguyên tắc và thứ tự ưu tiên.  

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 PPP 

Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) các dự án PPP trong 

PTĐT được lập trên cơ sở pháp luật về đầu tư xây dựng, chưa phù 

hợp với đặc thù PPP, chất lượng phân tích tài chính còn thấp, cơ cấu 

tài trợ chưa hợp lý. Việc thẩm định một số dự án còn thiếu chính xác, 

lựa chọn công nghệ không phù hợp với điều kiện Việt Nam.  

3.1.7. Về lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị theo 

hình thức PPP 

Tổng kết tình hình thực hiện các dự án PPP cho thấy hầu hết 

các dự án PPP trong PTĐT đều chỉ định nhà đầu tư, một số các dự án 

được tổ chức đầu thầu nhưng vẫn còn mang nặng tính hình thức và 

chưa đảm bảo công khai, minh bạch.  
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3.1.8. Về quản lý hợp đồng dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình 

thức PPP 

Nhìn chung, nội dung các hợp đồng chưa được quy định đầy 

đủ, cụ thể, đặc biệt các dự án PPP trong PTĐT có tính đặc thù cao 

nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn và mẫu hợp đồng dự án. Các 

vướng mắc hợp đồng chủ yếu về cơ chế tài chính, yêu cầu công nghệ, 

thời điểm thanh toán, giá dịch vụ…  
 

3.1.9. Về quản lý rủi ro dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình 

thức PPP 

Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa có quy định 

về chuyển giao rủi ro, thực tế nhiều yếu tố rủi ro được chuyển giao 

không phù hợp. Các yếu tố rủi ro dự án PPP trong PTĐT ở Việt Nam 

chủ yếu gồm: thay đổi khuôn khổ pháp lý; chậm trể giải phóng được 

mặt bằng; lựa chọn nhà đầu tư; giá, phí dịch vụ sản phẩm dự án…  

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 PPP 

Mô hình quản lý dự án hiện nay còn chưa thật sự rõ ràng về vai 

trò, trách nhiệm, thiếu quy định cụ thể trong từng giai đoạn của dự án, 

việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập. Quản lý 

chất lượng, chi phí tại nhiều dự án có nhiều sai phạm, chưa tuân thủ 

quy định.  

3.1.11. Về vận hành, khai thác công trình dự án đầu tư phát triển 

đô thị theo hình thức PPP 

Công tác quản lý thu phí sản phẩm dịch vụ dự án của chính 

quyền đô thị chưa đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Chuyên gia 

nhấn mạnh việc áp dụng PPP không làm giảm vai trò và trách nhiệm 

của nhà nước. 



17 

3.2. Đánh giá thực trạng quản lý hiệu quả Dự án đầu tư phát triển 

đô thị Việt Nam theo hình thức PPP 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  

3.2.1.1. Tiêu chí hiệu lực 

Kết quả đánh giá theo tiêu chí này chỉ đạt ở mức trung bình 

khá đối với nhà nước và trung bình đối với nhà đầu tư tư nhân. 

Thống kê số liệu cho thấy, vốn đầu tư huy động theo hình thức PPP 

gia tăng khá đều hàng năm (Biểu đồ 3.17), riêng lĩnh vực HTKT đô thị 

còn rất hạn chế. Trong các dự án PPP đã đi vào khai thác, có nhà đầu 

tư hài lòng nhưng cũng có nhà đầu tư thất vọng với lợi nhuận từ dự án.  

 

Biểu đồ 3.12: Huy động vốn đầu tư PPP 

Nguồn: tác giả tổng hợp 

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 này được đánh giá khá cao đối với nhà nước nhưng 

chỉ ở mức trung bình đối với nhà đầu tư tư nhân. Thực tế, các dự án 

PPP trong PTĐT đã có tác động tích cực kích thích tăng trưởng kinh 

tế, nâng cao đời sống người dân đô thị, kích cầu đầu tư xây dựng đô 

thị, tạo cơ hội đầu tư, thu nhập cho nhà đầu tư tư tư nhân.  
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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 

Kết quả đánh giá tiêu chí này chỉ đạt ở mức trung bình cho cả 

nhà nước và nhà đầu tư tư nhân. Phân tích từ các báo cáo cho thấy, 

chính sách pháp luật còn quá nhiều chồng chéo và nhiều quy định 

thiếu rõ ràng. Cơ cấu bộ máy QLNN còn chồng chéo chức năng 

nhiệm vụ. Quy trình quản lý chất lượng, tiến độ chi phí… và quản lý 

khai thác dự án còn yếu.  

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 

Đánh giá tiêu chí bền vững thông qua mức độ cân bằng trong 

phân bổ lợi ích, rủi ro. Kết quả đánh giá tiêu chí này đạt ở mức rất 

thấp. Phân tích thực trạng chỉ ra rằng, nhà nước đạt được mục tiêu 

đầu tư công, đảm bảo giá trị đồng tiền, nhà đầu tư tuy mở rộng thị 

trường đầu tư, tăng thêm việc làm nhưng lợi nhuận thu được chưa 

tương xứng.  

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 PPP  

 

Biểu đồ 3.13: Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động  

Nguồn: tác giả điều tra, tổng hợp 
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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 PPP 

3.2.3.1. Thành công 

Thông qua PPP, nhà nước đã thu hút được vốn đầu tư tư nhân 

tham gia PTĐT, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Hệ 

thống QLNN về PPP đã được thiết lập với các công cụ quản lý tương 

đối đầy đủ và phù hợp với thông lệ quốc tế, nhà đầu tư đã có kinh 

nghiệm thực tiễn về quản lý triển khai dự án. 

3.2.3.2. Hạn chế 

Chất lượng quản lý của nhà nước, quản trị của nhà đầu tư, doanh 

nghiệp dự án (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 phát triển dài hạn; hệ thống pháp lý về 

PPP chồng chéo giữa nhiều pháp luật khác nhau, những quy định cụ thể 

còn nhiều hạn chế; cơ cấu tổ chức bộ máy QLNN chưa phân định rõ ràng, 

mức độ chuyên nghiệp thấp; công tác giám sát, đánh giá chưa đảm bảo 

yêu cầu; lựa chọn dự án còn thiếu căn cứ quy hoạch, nguyên tắc và thứ tự 

ưu tiên; chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt dự án chưa cao; xác định và 

phân bổ rủi ro chưa được quy định trong hệ thống pháp luật; lựa chọn nhà 

đầu tư còn nhiều hạn chế; hợp đồng dự án còn thiếu hướng dẫn cụ thể; 

chất lượng công trình dự án, tiến độ thi công, quản lý chi phí còn nhiều sai 

phạm; vận hành, khai thác thiếu minh bạch; thiếu công cụ triển khai, giám 

sát và đánh giá khoa học để thực hiện dự án. 

3.2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại hạn chế. 

Nguyên nhân khách quan là PPP trong PTĐT ở Việt Nam đang 

còn ít kinh nghiệm. Nguyên nhân chủ quan lớn nhất là việc QLDA 

PPP trong PTĐT ở Việt Nam chưa làm rõ được các nội dung quản lý 

chủ yếu gắn với từng chủ thể quản lý trong cả quá trình dự án. 
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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 

PPP ĐẾN NĂM 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030  

4.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát 

triển đô thị Việt Nam theo hình thức PPP  

Trên cơ sở các định hướng, chính sách, cơ sở khoa học liên quan 

và điều kiện thực tiễn Việt Nam, luận án đưa ra các bốn quan điểm về 

hoàn thiện các nội dung quản lý hiệu quả dự án PPP trong PTĐT.  

4.2. Các giải pháp quản lý hiệu quả dự án PPP trong đầu tư phát 

triển đô thị Việt Nam  

Các giải pháp được đề xuất trong luận án mang tính tổng thể, 

thống nhất giữa hoạt động QLNN, quản lý dự án của các chủ thể 

quản lý, 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 dự án. Luận án đề xuất các nhóm giải pháp sau đây: 

4.2.1. Nhóm giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô 

thị theo hình thức PPP theo nội dung quản lý 

4.2.1.1. Nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược, quy hoạch phát 

triển dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

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 PPP 

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 PPP 

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 

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 PPP 

4.2.1.6. Nâng cao chất lượng lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư phát 

triển đô thị theo hình thức PPP 
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4.2.1.7. Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư phát triển 

đô thị theo hình thức PPP 

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 PPP 

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 PPP 

4.2.1.10. Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác vận hành cung cấp 

dịch vụ công của dự án  

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 PPP 

Mỗi giải pháp về nội dung quản lý hiệu quả dự án PPP trong 

PTĐT 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.  

Các giải pháp từ 4.2.1.1 đến 4.2.1.4 thuộc chức năng QLNN 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 cơ quan nhà nước có thẩm quyền (CQNNCTQ), nhà đầu tư, 

DNDA để đảm bảo sự thành công, hiệu quả của dự án. 

Thực hiện tốt nhóm giải pháp này là tiền đề tốt nhất cho các cơ 

quan chức năng hoạch định kế hoạch phát triển dự án và lựa chọn được 

các dự án PPP trong PTĐT có chất lượng, nhất quán với quy hoạch 

ngành, địa phương; loại bỏ tình trạng mâu thuẫn nhau giữa các Luật, 

những quy định cụ thể thiếu hợp lý nhằm triển khai thực hiện dự án 

PPP trong PTĐT đạt được các mục tiêu đề ra; loại bỏ việc thiếu rõ 

ràng về chức năng của các CQNNCTQ đối với dự án PPP, nâng cao 

hiệu quả công tác giám sát của nhà nước, của Nhà đầu tư. 

Các giải pháp từ 4.2.1.5 đến 4.2.1.11 gắn với các chủ thể quản 

lý trong CQNNCTQ, nhà đầu tư tư nhân, DNDA. 
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Thực hiện tốt nhóm giải pháp này sẽ nâng cao chất lượng hồ sơ 

đề xuất dự án, nâng cao tính khả thi dự án; đảm bảo lựa chọn được 

nhà đầu tư tư nhân có năng lực phù hợp; hạn chế tối đa thiệt hại rủi ro 

đó mang lại; nâng cao chất lượng, tiến độ, chi phí, môi trường và an 

toàn công trình dự án; tăng tính hiệu lực hợp đồng dự án; đảm bảo 

hiệu quả trong khai thác, vận hành công trình dự án; đảm bảo cân 

bằng giữa huy động và quản lý nguồn lực đầu tư.  

4.2.2. Nhóm giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô 

thị theo hình thức PPP theo tiêu chí quản lý 

4.2.2.1. Kiểm soát các nội dung nhằm đảm bảo tiêu chí hiệu lực 

4.2.2.2. Kiểm soát các nội dung nhằm đảm bảo tiêu chí hiệu quả 

4.2.2.3. Kiểm soát các nội dung nhằm đảm bảo tiêu chí phù hợp 

4.2.2.4. Kiểm soát các nội dung nhằm đảm bảo tiêu chí bền vững 

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. 

Thực hiện tốt nhóm giải pháp này sẽ tăng cường việc thực hiện 

đúng định hướng, chính sách, gia tăng vốn đầu tư của khu vực tư nhân 

vào PTĐT; gia tăng lợi nhuận đầu tư của dự án, tăng cường hiệu quả 

kinh tế - xã hội cho địa phương; nâng cao sự phù hợp trong định 

hướng, chính sách, luật pháp, sự hợp lý của cơ cấu bộ máy quản lý của 

nhà nước đối với dự án PPP trong PTĐT và sự phù hợp trong định 

hướng đầu tư, phát triển của nhà đầu tư tư nhân. Cân bằng trong phân 

bổ lợi ích, rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư tư nhân.  

4.2.3. Giải pháp xây dựng khung logic quản lý hiệu quả dự án đầu 

tư phát triển đô thị theo hình thức PPP 

Giải pháp này này cung cấp hệ thống công cụ quản lý giúp cho 

các nhà hoạch định chính sách xác định rõ các đầu vào, đầu ra, kết 

quả, tác động của dự án và những rủi ro có thể xảy ra, giúp các nhà 
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quản lý có công cụ theo dõi và đánh giá hiệu quả dự án xuyên suốt 

quá trình thực hiện, và là công cụ rất cần thiết cho thẩm định dự án. 

4.3. Bàn luận về vấn đề nghiên cứu của luận án 

Với ba nhóm giải pháp được luận án đề xuất có cơ sở khoa học và 

thực tiễn cao nếu được thực hiện tốt sẽ có ý nghĩa trong thực tiễn. Mỗi giải 

pháp nhằm đạt được mục tiêu, ý nghĩa riêng, nhưng các giải pháp đều 

hướng đến mục đích là QLDA PPP trong PTĐT đảm bảo hiệu quả.  

4.3.1. Nhóm giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô 

thị theo hình thức PPP theo nội dung quản lý   

Các giải pháp này có ý nghĩa giúp cho các chủ thể quản lý 

trong khu vực nhà nước, nhà đầu tư tư nhân, DNDA hiểu sâu sắc về 

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 làm hài hòa các mục tiêu khác nhau của các chủ thể liên quan. 

4.3.2. Nhóm giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô 

thị theo hình thức PPP theo tiêu chí hiệu quả quản lý 

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. 

4.3.3. Giải pháp xây dựng khung logic quản lý hiệu quả dự án đầu 

tư phát triển đô thị theo hình thức PPP  

Giải pháp này này 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, các yếu tố tác động đến thành công của dự án 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. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Bám sát mục tiêu đặt ra ban đầu, Luận án đã tập trung nghiên 

cứu và 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  

Nhà nước chịu trách nhiệm giải quyết mâu thuẫn lợi ích của các bên 

liên quan nhằm hài hòa lợi ích giữa các bên, đảm bảo mục đích chung của 

dự án. Nhà nước chịu trách nhiệm về quản lý sự phát triển dự án PPP. 

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.  

3. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 

Hình thức PPP liên quan trực tiếp đến nhiều chủ thể và mối quan hệ 

giữa các chủ thể là mối quan hệ thống nhất nhưng có mâu thuẫn về lợi ích, 

giằng chéo lẫn nhau. Hướng nghiên cứu tiếp theo về hoạt động QLDA PPP 

còn rất đa dạng, gắn với mỗi mục tiêu, đối tượng đầu tư PPP khác nhau sẽ 

có các nghiên cứu với nội dung và cách tiếp cận phù hợp. 
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