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Public - Private Partnership (PPP): Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, 
quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. 

Ngân hàng thế giới (WB) đã để nguyên cả một Website chỉ dẫn cho mọi 
người theo từng sector kể cả bộ công cụ, phương pháp ứng dụng hay 
nhất vv…Những ai quan tâm đến PPP có thể coi theo đường link:  

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/practical-
tools/toolkits   

Ở Việt Nam đã có một số chuyên gia đã viết về PPP, cho nên nội dung 
bài viết này chỉ khái quát trong phạm vi dưới góc nhìn của quan sát viên 
về PPP ở Việt Nam, đặc biệt có những vấn đề người ta chưa đề cập.  

Nhận thức chung 

Câu hỏi về hợp tác công tư thực chất là về vai trò của nhà nước và tư 
nhân trong kinh tế. Từ góc độ thực tế, trong kinh tế cần cả nhà nước và 
tư nhân. Mỗi thành phần có vị trí riêng của mình, không loại trừ hẳn như 
lý luận của chủ nghĩa cộng sản: chỉ có kinh tế nhà nước, phủ nhận hoàn 
toàn kinh tế tư nhân hay quan điểm cực đoan chỉ công nhận tư nhân, phủ 
nhận hoàn toàn kinh tế nhà nước, đều là không phù hợp với nguyên lý 
phát triển bền vững.  

Kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đặc biệt cần thiết ở những 
ngành lĩnh vực độc quyền tự nhiên: do điều kiện tự nhiên nên chỉ có thể 
có 1 đơn vị duy nhất kinh doanh (trường hợp độc quyền, và có thể chỉ 
một bộ phận cần độc quyền nhà nước) thì mới đạt được hiệu quả hoặc an 
ninh quốc phòng. Trong các ngành độc quyền tự nhiên, nếu để tư nhân 
nắm giữ thì lợi ích chung của xã hội sẽ bị thiệt hại nặng nề. Cảng hàng 
không, cảng biển, đường bộ, đường sắt, điện, nước ... thường được coi là 



độc quyền tự nhiên, nhà nước nên nắm giữ. Một số lĩnh vực giáo dục, y 
tế thường cũng do nhà nước nắm giữ vì không đem lại lợi nhuận đáng kể 
cho nhà đầu tư tư nhân. Nhưng hiện nay do công nghệ phát triển, điều 
kiện kinh tế thay đổi nên trong các ngành này bắt đầu chấp nhận cho tư 
nhân tham gia.  

Điều căn bản nhất là không được chuyển từ độc quyền nhà nước thành 
độc quyền tư nhân: độc quyền nhà nước thì có những cái dở (giá cao, 
chất lượng không tương xứng) nhưng còn kiểm soát được, chứ độc 
quyền tư nhân thì sẽ tệ hơn nhiều: giá sẽ bị đẩy lên cao một cách vô lý 
mà nhiều người không thể trả nổi. Điều này khác hẳn khi có cạnh tranh: 
cơ chế thị trường sẽ tự điều chỉnh các nhà đầu tư về chất lượng và giá cả.  

Đường bộ không nên cho phép tư nhân làm quốc lộ, hoặc chỉ có một con 
đường duy nhất như Quốc hội đã từng yêu cầu, điện thì đường trục 
truyền tải quốc gia không nên cho tư nhân làm (phát điện và phân phối 
thì tư nhân có thể làm được vì có thể có môi trường cạnh tranh). Sân bay 
thì đường băng, trạm không lưu không nên để tư nhân làm, dù bán hàng 
miễn thuế có thể cho tư nhân đấu thầu thuê khai thác 

Đường sắt thì tư nhân trong nước có thể ít quan tâm nếu không có nguồn 
vốn nước ngoài đứng đằng sau. Làm toa xe, đầu máy thì không cần nhà 
nước độc quyền vì tư nhân làm được. Yêu cầu này, dường như khác với 
chủ trương của Luật PPP: yêu cầu chỉ áp dụng cho những dự án khá lớn, 
trên một ngưỡng vốn đầu tư nào đó. Dự án quá lớn thì hạn chế cạnh 
tranh, giám sát và quản lý của nhà nước sẽ khó hơn. 

Khi nhà nước cho tư nhân làm những việc của nhà nước thì cần kiểm 
soát chất lượng và giá cả. Đây là cái khó mà hiện nay cơ quan quản lý 
chưa làm tốt vì đòi hỏi kiến thức chuyên môn và sự công tâm: làm sao 
để lợi nhuận đem lại có thể chấp nhận được cho nhà đầu tư mà giá cả xã 
hội chấp nhận được.  

Có lẽ yêu cầu "hợp tác", hài hòa lợi ích này là rất khó: chưa nói là lòng 
tham của con người vô đáy thì cơ chế rắc rối đẩy chi phí đầu tư lên cao 



thì khó có giá thành và giá cả hợp lý được. Nếu tôi không nhầm thì kiểm 
toán các dự án BOT đã hoàn thành cho thấy các dự án đều có suất đầu tư 
rất cao, cao hơn đầu tư nhà nước đáng kể. Các dự án cao tốc Bắc Nam 
khi được phê duyệt có thể thấp hơn dự án vốn nhà nước một chút nhưng 
e rằng khi hoàn thành sẽ bị đẩy lên cao ngất ngưởng và không biết có 
quyết toán được không. Đó là thời đã qua. Thời nay, tư bản thân hữu còn 
mạnh hơn nữa thì chưa biết sự thể sẽ ra sao.? 

Một số ý kiến ban đầu e ngại tư nhân không làm thay nhà nước được, 
nhưng nay có vẻ như lại đang theo hướng ngược lại, chấp nhận cho tư 
nhân vượt quá mức cần thiết. Hai thái cực đều không ổn, đều đáng lo 
ngại. 

PPP trong các lĩnh vực ở Việt Nam 

Theo số liệu tại Báo cáo của Chính phủ về tổng kết tình hình thực hiện 
dự án PPP, đến hết năm 2019 cả nước đã huy động được khoảng 
1.609.295 tỷ đồng thực hiện đầu tư 336 dự án PPP, các dự án PPP không 
bao gồm các dự án áp dụng loại hợp đồng BT (Hợp đồng xây dựng 
chuyển giao) được triển khai chủ yếu thuộc một số lĩnh vực trọng điểm 
như giao thông vận tải, năng lượng, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, 
chất thải. 

Về lĩnh vực nông nghiệp PPP mới chỉ ở dạng thí điểm mô hình. Trong y 
tế thì Nhà nước không cần đầu tư cho cơ sở tư nhân mà chỉ cần tạo sân 
chơi bình đằng nhất là về bảo hiểm y tế và đất đai. Tuy nhiên, hiện nay 
Nhà nước chưa có bất kỳ hợp tác nào với khối ngoài nhà nước trong y tế 
dự phòng. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì việc hợp tác trong 
phòng chống dịch bệnh với tư nhân và tổ chức cộng đồng sẽ hiệu quả và 
tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, còn mảng sản xuất, bảo trì bảo dưỡng thiết bị 
y tế cũng rất cần có chính sách công tư rõ ràng 

PPP được thể hiện khá rõ trong lĩnh vực môi trường  đơn cử như việc xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Tại các nước đang phát triển thường 
ít được Nhà nước và người dân quan tâm, mặt khác, nguồn lực đầu tư 



công của Nhà nước còn hạn chế. Việc đầu tư PPP vào lĩnh vực này khắc 
phục hạn chế về vốn đầu tư, đem lại các giá trị lớn về an sinh xã hội và 
hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nguồn vốn vào hoạt động đầu tư 
PPP lĩnh vực xử lý CTRSH gồm: nguồn vốn chủ sở hữu của các Nhà 
đầu tư, nguồn vốn của các tổ chức tín dụng và nguồn vốn tham gia của 
Nhà nước (Ngân sách nhà nước và phí vệ sinh môi trường người dân 
đóng). 

Các dự án xử lý CTRSH có thể thực hiện theo phương thức PPP hoặc 
theo hình thức “xã hội hóa”. Xã hội hóa toàn phần chỉ đạt được khi Nhà 
đầu tư dự án, đưa vào vận hành và thu tiền trực tiếp của người dân phát 
thải, không cần thiết có sự tham gia, hỗ trợ của Nhà nước. 

Tuy nhiên, nếu xã hội hóa chỉ một phần, chẳng hạn việc thu phí vệ sinh 
của người dân vẫn do Nhà nước thu, việc thanh toán chi phí xử lý 
CTRSH vẫn do Nhà nước trả cho Nhà đầu tư (ngoài phí vệ sinh, còn có 
thể phải bù thêm bằng ngân sách nhà nước), còn có các ưu đãi, hỗ trợ 
của Nhà nước thì hình thức này mang tính chất của PPP nhiều hơn. Vì 
vậy, với các lĩnh vực như xử lý CTRSH vẫn cần sự tham gia của Nhà 
nước, khi hoạt động đầu tư không thể trở thành quan hệ 2 bên Nhà đầu 
tư sản xuất – Người dân mua hàng, thì việc xã hội hóa đầu tư lĩnh vực 
xử lý CTRSH vẫn có thể hiểu là PPP ở mức sơ khai, có sự tham gia của 
cả 3 bên Nhà nước – Nhà đầu tư – Người dân. 

Do đặc trưng công-nghệ và phương thức PPP, nên Nhà đầu tư phải có 
năng lực tài chính, nhân sự, quy trình quản lý và kinh nghiệm đầy đủ, 
am tường về lĩnh vực này do các dự án này có nguy cơ cao về ô nhiễm 
môi trường. Măt khác, hình thức hợp đồng phổ biến áp dụng cho lĩnh 
vực này là Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO) hoặc 
Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (BLT) hàm ý Nhà 
đầu tư phải vận hành nhà máy xử lý CTRSH. Nhà đầu tư PPP có thể 
phải chịu chi phí đền bù cho người dân sống quanh khu vực dự án nếu 
gây ô nhiễm môi trường. Thông thường các dự án đầu tư trong lĩnh vực 
xử lý CTRSH có nguy cơ cao bị phản đối của người dân xung quanh. 



Vì vậy, khi thực hiện đầu tư PPP đối với lĩnh vực xử lý CTRSH, các bên 
liên quan không chỉ am hiểu về PPP mà còn phải am hiểu cả về đặc thù 
của lĩnh vực xử lý CTRSH. Dự án quản lý đầu tư xử lý CTRSH thực 
hiện theo PPP phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 
vùng và kế hoạch kinh tế - xã hội của đô thị cụ thể. Bên cạnh đó, các dự 
án đầu tư PPP chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, cải tạo, vận 
hành và kinh doanh, quản lý công trình, cung cấp trang thiết bị cho công 
trình hoặc dịch vụ công. 

Do đặc trưng của dự án xử lý chất thải rắn nên lựa chọn hình thức hợp 
đồng cũng có đặc trưng khác với các dự án đầu tư PPP khác: Công nghệ 
và dây chuyền xử lý CTRSH được Nhà đầu tư nắm giữ, để vận hành 
cũng cần chi phí và tổ chức quản lý, trong khi, Nhà nước không nhất 
thiết và sẽ tốn nhiều nguồn lực cũng như khó có khả năng tiếp nhận 
công nghệ nếu phải quản lý chúng. Mặt khác, việc Nhà đầu tư thu phí vệ 
sinh của người dân là không dễ dàng, đồng thời, Nhà nước vẫn phải cấp 
ngân sách nhà nước cho việc xử lý vệ sinh môi trường. 

Hiện nay, các cơ quan quản lý nhà nước còn lúng túng với các thủ tục dự 
án đầu tư PPP trong lĩnh vực xử lý CTRSH, từ bước chuẩn bị, lập kế 
hoạch đến hết thời gian dài của hợp đồng dự án (thường 20-30 năm) và 
liên quan tới nhiều đối tượng tham gia. Chỉ riêng việc lựa chọn hình 
thức hợp đồng PPP, trong kêu gọi đầu tư nhiều địa phương vẫn chỉ ghi 
chung chung là PPP mà chưa lựa chọn được cụ thể chẳng hạn Hợp đồng 
Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO) hay Hợp đồng Xây dựng – 
Chuyển giao – Thuê dịch vụ (BLT) 

Việc thiếu tài chính cho phần vốn tham gia của nhà nước trong các dự án 
PPP, tài chính chi trả dịch vụ cho doanh nghiệp thực hiện cung ứng dịch 
vụ xử lý môi trường là một trong những rủi ro lớn cho các địa phương, 
khi mà vừa phải chịu sức ép về chất thải, vừa phải chịu sức ép về nguồn 
ngân sách và trần nợ công. 

Nói tóm lại: Dưới góc nhìn của quan sát viên, chúng ta nhận thấy chủ đề 
PPP rất quan trọng, có nhiều vấn đề cần xem xét đánh giá cho phù hợp 



với tình hình ở Việt Nam. Theo tôi tìm hiểu được biết chủ trương PPP 
có sự thúc đẩy/ thúc ép ban đầu từ các nhà tài trợ ( WB đi đầu) trong các 
nỗ lưc “liberalising public sector- tự do hoá lĩnh vực công.” Rất nhiều 
năm WB đã khuyến nghị tự do hóa ngành điện mở đường cho tư nhân 
tham gia như tranh luận về tăng giá điện bắt đầu từ rất lâu. Sau đó, WB 
hỗ trợ xây dựng nhà máy điện Phú Mỹ, tiếp đó là nước sinh hoạt cũng 
bắt đầu từ việc nới lỏng quy định về giá nước sạch.  

PPP bổ sung cho đầu tư nhà nước nhưng để thực hiện PPP trong từng 
lĩnh vực cụ thể, thí dụ như xử lý rác thải rắn sinh hoạt thì cần xây dựng 
đề án xác định cụ thể công việc nào do nhà nước đảm nhiệm, công việc 
nào có thể giao cho tư nhân, có những rủi ro, khó khăn gì có thể phát 
sinh và cách giải quyết ra sao. 

Khi chuyển sang lĩnh vực giao thông đã có những sự méo mó rõ rệt (chỉ 
định thầu, thu phí BOT tùy tiện... ). Việc chính phủ quyết định chuyển 
toàn bộ việc xây dựng cao tốc Bắc- Nam sang đầu tư công có thể là 1 sự 
thay đổi về nhận thức.  

Hiện nay mới quyết định 8/11 dự án cao tốc Bắc Nam sang đầu tư công, 
còn 3 dự án vẫn theo phương thức PPP. Trong bối cảnh ấy, cụm từ “xã 
hội hóa” được hiểu và vận dụng 1 cách sai lệch  mặc dù nhiều ngừời vẫn 
cố tình ngụy biện cho thuật ngữ này. Tương tự như kiểu dùng “cổ phần 
hóa” thay cho “tư nhân hóa". Bản chất thuật ngữ xã hội hóa từ học 
thuyết Mác- Lê hàm ý khác hẳn so với cụm từ sử dụng hiện nay. 

Xã hội hoá  hiện nay, thực chất là việc nhà nươc chối bỏ nghĩa vụ cung 
cấp dịch vụ công cho người dân, và chuyển gánh nặng đó sang cho 
người dân gánh chịu.  

Giáo dục, y tế, nhất là y tế dự phòng, cơ sở cần phải được nhìn nhận là 
hàng hóa /dịch vụ công mà người dân cần được hưởng. PPP đúng nghĩa 
vẫn phải là nhà nước cung cấp dịch vụ công thông qua việc 
“procurement” từ khu vực tư nhân, chia sẻ rủi ro vv…Vì thế mà không 
thể để PPP làm thay những dịch vụ mà Chính phủ phải làm.  Chính 



phủ bắt dân đóng thuế thì phải dùng tiền thuế này làm những dịch 
vụ công (public goods). 


