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1. Đặt vấn đề

Các dự án đầu tư (DAĐT) 
theo mô hình đối tác công tư 
(PPP) có sự tham gia và hỗ trợ 
của Nhà nước ở nhiều hình thức 
khác nhau. Các DAĐT theo 
hình thức PPP được kỳ vọng sẽ 
khơi dậy được tiềm năng, sức 
sáng tạo, kinh nghiệm quản lý 
và nguồn lực tài chính của khu 

vực tư nhân trong và ngoài nước 
tham gia vào việc phát triển cơ sở 
hạ tầng cho VN trong thời gian 
tới, giảm bớt gánh nặng đầu tư 
công từ phía Nhà nước cũng như 
góp phần kìm chế tốc độ gia tăng 
nợ công của VN. Mặt khác, việc 
các tổ chức tín dụng (TCTD) ở 
VN tham gia tài trợ cho các dự 
án PPP cũng giúp cho họ có thêm 
cơ hội để gia tăng lợi nhuận trên 

cơ sở chia sẻ rủi ro với các nhà 
đầu tư (cũng chính là các doanh 
nghiệp dự án). Bài viết này được 
bắt đầu bằng: (1) Điểm lại những 
quy định của chính phủ VN về 
hình thức đầu tư theo mô hình 
PPP; (2) Trình bày sơ lược về 
tình hình thực hiện các dự án 
PPP ở VN trong thời gian qua, 
cũng như là nhu cầu vốn của các 
dự án PPP thời gian tới; (3) cho 
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Tóm tắt

Các dự án đầu tư theo mô hình đối tác công tư đang được chính phủ VN ra 
sức kêu gọi và khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân trong và ngoài 
nước tham gia cùng với chính phủ để đầu tư vào các dự án ở nhiều lĩnh vực 

và nhiều địa phương khác nhau trong cả nước. Mục đích của bài viết này là để đề xuất 
những giải pháp nhằm giúp cho các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ cho các dự án đầu 
tư theo mô hình đối tác công tư ở VN. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu về vốn đầu 
tư cho các dự án đầu tư theo mô hình đối tác công tư trong thời gian tới ở VN là rất lớn 
và việc tham gia tài trợ cho các dự án này sẽ giúp cho các tổ chức tín dụng ở VN gia 
tăng được lợi nhuận trên cơ sở chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các TCTD 
cũng gặp phải bất lợi như rủi ro cao. Do đó, các tổ chức tín dụng cần có sự nhận thức 
đầy đủ lợi ích cũng như những bất lợi trước khi tham gia tài trợ cho các dự án đầu tư ở 
VN theo mô hình đối tác công tư.
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Abstract
The investment project under the PPP model the government of Vietnam is being 

appealed and encourage the private sector and abroad to join with the government to 
invest in the projects in many sectors and many different localities in the country. The 
purpose of this article is to propose solutions to enable credit institutions involved in 
funding for investment projects under the public private partnership model in Vietnam. 
The study results showed that demand for capital for investment projects under public 
private partnership model in the near future in Vietnam is huge and participation in 
financing of this project will help the credit institutions in Vietnam to increase profits 
on the basis of risk sharing with investors. However, the banks also face disadvantages 
such as high risks. Therefore, credit institutions need to be fully aware of the benefits and 
disadvantages before joining the financing of investment projects in Vietnam under the 
public private partnership model.
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