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TÓM LƯỢC
Chính phủ các nước trên thế giới đã sử dụng hình 
thức đối tác công tư (PPP) trong hơn 20 năm qua bởi 
ba lý do chính. Thứ nhất, hình thức PPP rất hiệu quả 
trong việc giúp chính phủ đáp ứng nhu cầu đang gia 
tăng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến 
cơ sở hạ tầng. Thứ hai, bằng cách chuyển đổi gánh 
nặng tài chính sang cho nhà đầu tư tư nhân, PPP 
có thể giúp chính phủ làm được nhiều việc hơn mà 
không tốn nhiều nguồn lực. Thứ ba, PPP góp phần 
thúc đẩy hiệu quả trong cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, PPP không phải là câu trả lời cho tất cả 
yếu điểm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc 
cung cấp dịch vụ công. Những mô hình PPP thành 
công đòi hỏi việc phân bổ rủi ro hết sức cẩn trọng và 
môi trường tạo điều kiện, mà những điều này thì rất 
khó đạt được. Thêm vào đó, phần lớn các mô hình 
PPP không thành công là do thiếu sự chuẩn bị kỹ 
càng khi làm hợp đồng, phân bổ rủi ro không hợp lý, 
thiếu quy trình đấu thầu cạnh tranh và minh bạch, 
và hệ thống thực thi và giám sát hợp đồng lỏng lẻo.

Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau nhằm thúc 
đẩy sự đầu tư của khối tư nhân trong lĩnh vực 
nước ở nhiều nơi trên thế giới. Kinh nghiệm rút ra 
là tương đối đa dạng: Có nhiều mô hình mang lại 
thành công đáng kể, những cũng có nhiều trường 
hợp không đạt được kết quả như mong đợi.

Mục đích của bài báo này là trình bày quy mô và 
các loại hình PPP, để hỗ trợ việc lựa chọn loại hình 
PPP phù hợp nhất, đồng thời trình bày các lựa chọn 
cho việc phân bổ rủi ro tối ưu để tạo điều kiện cho 
sự tham gia của khối tư nhân.

Từ khóa: Sự tham gia của khối tư nhân, Quan hệ 
đối tác công tư, đảm bảo nguồn nước bền vững, sử 
dụng nước hiệu quả, cải cách ngành nước 

Quan hệ đối tác công tư – Lời giới thiệu
Quan hệ đối tác công tư (PPP) là thỏa thuận hợp 
đồng giữa chính phủ và nhà đầu tư tư nhân, ở đó 
nhà đầu tư tư nhân đứng ra cung cấp hàng hóa 
hoặc dịch vụ thay mặt cho chính phủ.

Điểm đặc trưng của PPP bao gồm việc cung cấp 
dịch vụ, ở đó yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành toàn 
bộ các giai đoạn liên quan đến phát triển và vận 
hành công trình, hoặc cũng có thể chỉ tiếp quản 
công trình sẵn có và tiếp tục vận hành. Thứ hai, 
chính phủ đóng góp thông qua góp quỹ đất, vốn, 
chia sẻ rủi ro, chia sẻ doanh thu, mua lại dịch vụ 
cung cấp bởi nhà đầu tư, hoặc thông qua các cơ chế 
hỗ trợ khác. Một điểm đặc trưng khác của PPP đó là 
nhà đầu tư được trả chi phí thông qua việc cung cấp 
dịch vụ từ chính phủ hoặc người sử dụng dịch vụ. 
(Menzies, 2016).

Hình thức quan hệ đối tác công tư đang được sử 
dụng ngày càng nhiều tại các nước đang phát triển 
để giúp chính phủ đáp ứng nhu cầu về nước sạch 
cho số dân ngày càng tăng. Việc cung cấp nước 
sạch đòi hỏi chi phí vốn lớn và yêu cầu chuyên môn 
kỹ thuật cao về lĩnh vực này để đạt được tính bền 
vững và hiệu quả. Trong cả hai trường hợp, hợp tác 
với nhà đầu tư tư nhân có nguồn lực về tài chính và 
kiến thức ngành nước sẽ hỗ trợ chính phủ trong việc 
cung cấp các dịch vụ thiết yếu như thế này. Đặc biệt, 
hình thức PPP rất có lợi bởi nó cho phép tiếp cận với 
nguồn vốn và kỹ năng trong ngành đồng thời cho 
phép chia sẻ một phần rủi ro với chính phủ.

Các loại hình PPP – chia sẻ trách nhiệm 
Có rất nhiều mô hình PPP phản ánh các chức năng 
của nhà đầu tư tư nhân và chính phủ trong việc sở 
hữu, vận hành công trình. Biểu đồ sau đây được trích 
dẫn từ Menzies (2016) với chi tiết về các mô hình 
PPP chính cùng với đánh giá về mức độ tham gia của 
các bên trong việc sở hữu và vận hành công trình.

Quan hệ đối tác công tư

Hình 1. Các loại hình tham gia của khối tư nhân trong lĩnh vực nước
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Các loại hình hợp đồng phía bên trái chủ yếu sở hữu 
bởi chính phủ, rất ít sự tham gia của khối tư nhân. 3 
loại hình đầu tiên – Tái cơ cấu doanh nghiệp, Cổ phần 
hóa và Phi tập trung hóa – thường liên quan đến việc 
chuyển giao kiến thức chứ không chuyển giao vận 
hành công trình. 2 loại hình tiếp theo – Công trình 
dân dụng và Hợp đồng dịch vụ - thường liên quan đến 
việc mua hàng hoặc thầu công trình dân dụng, ví dụ 
như lắp đặt đường ống hoặc dây cáp để sau này sử 
dụng trong công trình (World Bank, 2017). 

Các loại hình ở giữa biểu đồ mô tả cấp độ cao hơn 
của mô hình hợp tác công tư, và hoàn toàn trái 
ngược với hình thức ở phía sau. Những hợp đồng 
được nhắc đến dưới tên “hợp tác công tư” sẽ được 
thảo luận ở phần sau đây.

Các loại hình PPP – Thời hạn hợp đồng 
Types of PPPs – length of contract

Các hợp đồng PPP không chỉ tùy thuộc vào việc chia 
sẻ và phân công trách nhiệm, mà còn tùy thuộc vào 
thời hạn hợp đồng và yêu cầu về việc có phải xây 
dựng công trình hay không.  

Biểu đồ sau đây được trích ra từ Delmon (2014) chỉ 
ra tổ hợp PPP với sự kết hợp của thời hạn hợp đồng 
và trách nhiệm của chính phủ/nhà đầu tư. Ví dụ, loại 
hợp đồng Thiết kế - Xây dựng sẽ là dự án ngắn hạn 
và cấp độ chịu trách nhiệm của nhà đầu tư tư nhân 
là rất thấp, trong khi loại hợp đồng Xây dựng – Sở 
hữu – Vận hành đòi hỏi thời gian dài hơn và chính 
phủ chỉ tham gia một phần rất nhỏ trách nhiệm.

Lưu ý rằng các dự án ở phía trên mũi tên là các dự án 
mới, có nghĩa là tất cả các loại hợp đồng đều là xây 
dựng công trình mới. Đối với các dự án ở phía dưới 
mũi tên, là các dự án sẵn có, ở đó đã có sẵn công trình 
và nhà đầu tư tư nhân có thể tiếp quản và sở hữu.

Các hợp đồng PPP phổ biến đối với công 
trình sẵn có. 
Hợp đồng quản lý 
Doanh nghiệp tư nhân được chính phủ giao điều 
hành công trình sẵn có kèm với nhân viên sẵn có. 
Đổi lại chính phủ trả cho công ty một khoản phí (dưa 
trên hiệu suất kinh doanh). Doanh nghiệp tư nhân 
không chịu bất cứ khoản đầu tư bổ sung nào trong 
thời hạn hợp đồng.

Hợp đồng kinh doanh và bảo dưỡng O&M
Tương tự với hợp đồng quản lý, doanh nghiệp sẽ vận 
hành công trình và nhận một khoản phí (dựa trên 
hiệu suất kinh doanh) từ chính phủ. Doanh nghiệp có 
quyền kiểm soát công trình hơn và có thể đưa nhân 
công của mình vào. Doanh nghiệp có thể sẽ chịu 
trách nhiệm nhiều hơn về mặt sửa chữa và thay mới 
so với hợp đồng quản lý. Tuy nhiên, các trách nhiệm 
vẫn rất hạn chế. 

Hợp đồng khai thác 
Dưới loại hợp đồng khai thác, doanh nghiệp tư nhân 
cung cấp dịch vụ tại một khu vực nhất định. Hợp 
đồng này quy định trách nhiệm tương tự với hợp 
đồng Kinh doanh và bảo dưỡng. Doanh thu và chi phí 
của nhà doanh nghiệp được thu từ giá bán cung cấp 
dịch vụ, phần chênh lệch lớn hơn chi phí được trả lại 
cho chính phủ để tái đầu tư. Chính phủ vẫn sở hữu 
công trình và chịu trách nhiệm các phần sửa chữa, 
thay mới và mở rộng chính.

Hợp đồng thuê 
Doanh nghiệp tư nhân trả một khoản phí thuê cố định để 
lấy quyền kinh doanh công trình trong một thời gian cố 
định, khoản phí này chủ yếu là để bù đắp cho chính phủ 
chi phí vốn, tuy nhiên lại đưa công ty vào tình thế phải 
chịu rủi ro về doanh thu. Công ty phải chịu trách nhiệm 
sửa chữa, thay mới hoặc thậm chí phải đầu tư vốn.
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Các hợp đồng PPP phổ biến đối với các dự 
án xây mới, mở rộng và phục hồi
Thiết kế - Xây dựng – Kinh doanh (DBO) 
Hợp đồng DBO yêu cầu nhà đầu tư thiết kế và xây 
dựng dự án cũng như cung cấp dịch vụ. Nhà đầu tư 
về cơ bản không đầu tư cho dự án bởi vị họ được 
thanh toán một lần vào lúc cuối cùng khi công trình 
đi vào vận hành và sau đó là các khoản thanh toán 
định kỳ cho việc vận hành công trình. Nhà đầu tư 
phải chịu trách nhiệm về xây dựng và vận hành, mọi 
chi phí còn lại sẽ thuộc về chính phủ. Mọi kế hoạch 
liên quan đến việc mở rộng trong tương lai thuộc 
trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh công 
trình. Tuy nhiên, việc phê duyệt vẫn cần phải qua cơ 
quan có thẩm quyền.

Thiết kế - Xây dựng – Thuê (DBL)
Nhà đầu tư thiết kế và xây dựng công trình, sau đó 
bán lại cho chính phủ, chính phủ cho nhà đầu tư 
thuê lại với một khoản phí để nhà đầu tư kinh doanh 
công trình.

Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)
Hợp đồng BOT liên quan đến việc nhà đầu tư thiết 
kế, xây dựng, cung cấp tài chính và kinh doanh công 
trình trong thời gian của hợp đồng. Nhà đầu tư sở 
hữu công trình cho đến lúc hợp đồng hết hạn và được 
chính phủ trả một khoản phí dựa trên doanh số. 

Xây dựng – Kinh doanh – Sở hữu (BOO)
Hợp đồng BOO được thiết kế tương tự với hợp đồng 
BOT, tuy nhiên, đối với hợp đồng BOO doanh nghiệp 

tư nhân không chuyển giao lại công trình cho chính 
phủ mà sở hữu vĩnh viễn công trình.

Hợp đồng nhượng quyền 
Doanh nghiệp tư nhân được quyền phát triển và kinh 
doanh công trình trong thời hạn hợp đồng. Trong 
một số trường hợp, doanh nghiệp trả phí nhượng 
quyền cho chính phủ. Hợp đồng nhượng quyền chủ 
yếu áp dụng đối với công trình sẵn có, nhưng doanh 
nghiệp sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với việc phát 
triển hoặc đầu tư thêm. Trong trường hợp này, nếu 
có đầu tư thêm, doanh nghiệp với tư cách là người 
nắm quyền khai thác có quyền sở hữu tài sản mới 
đầu từ thêm cho đến lúc hợp đồng hết hạn.

Liên doanh 
Chính phủ thành lập liên doanh với công ty tư nhân 
và công ty tư nhân mua cổ phần trong quan hệ 
liên doanh này. Chính phủ vẫn giữ phần kiểm soát 
nhất định và tham gia vào các quyết định đưa ra 
bởi doanh nghiệp tư nhân. Cả chính phủ và doanh 
nghiệp tư nhân đều có quyền kiểm soát các quyết 
định liên quan đến quản lý, điều đó có nghĩa là đối 
tác tư nhân có thể vừa là nhà kinh doanh công trình, 
vừa là chủ sở hữu một phần.

Các loại hình PPP – mô tả chi tiết 
Bảng sau đây mô tả chi tiết về các tính năng của 
từng loại hợp đồng PPP cùng điểm mạnh và điểm yếu 
của từng loại. Trên thực tế, trong từng trường hợp cụ 
thể có thể có thay đổi.

Hình 2: Thời hạn hợp đồng 
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 Hợp đồng 
quản lý / 
Hợp đồng 
kinh doanh 
và bảo 
dưỡng O&M 

Hợp đồng 
khai thác 

Hợp đồng 
thuê 

Thiết kế-Xây 
dựng-Kinh 
doanh/Thiết 
kế-Xây dựng-
Thuê 

Xây 
dựng-Kinh 
doanh-
Chuyển 
giao 

Xây 
dựng-Sở 
hữu-Kinh 
doanh 

Nhượng 
quyền 

Liên doanh 

Mô tả Chính phủ ủy 
thác quyền 
quản lý công 
trình cho 
doanh nghiệp

Chính phủ ủy 
thác quyền 
cung cấp dịch 
vụ cho doanh 
nghiệp

Chính phủ cho 
thuê công trình 
cho doanh 
nghiệp để kinh 
doanh 

Doanh nghiệp 
tư nhân chấp 
nhận thiết kế, 
xây dựng và 
vận hành công 
trình 

Doanh 
nghiệp tư 
nhân chấp 
nhận xây 
dựng và vận 
hành công 
trình 

Doanh 
nghiệp tư 
nhân chấp 
nhận xây 
dựng, sở 
hữu và vận 
hành công 
trình 

Doanh nghiệp 
tư nhân được 
trao quyền 
phát triển và 
kinh doanh 
công trình 
trong thời hạn 
hơp đồng 

Chính phủ 
và doanh 
nghiệp tư 
nhân đều có 
cổ phần đối 
với tài sản 
công trình 

Công 
trình 
mới/sẵn 
có 

Công trình 
sẵn có

Công trình 
sẵn có 

Công trình sẵn 
có + xây mới / 
phục hồi 

Xây mới hoặc 
phục hồi 

Công trình 
mới 

Công trình 
mới 

Công trình 
sẵn có 

Công trình 
mới 

Phạm 
vi của 
doanh 
nghiệp 
tư nhân 

Quản lý hệ 
thống (hạn 
chế sửa chữa) 
(chịu rủi ro 
về chi phí vận 
hành) 

Kinh doanh 
và duy trì hệ 
thống (hạn 
chế sửa chữa/
thay mới) 

Kinh doanh và 
duy trì hệ thống 
(hạn chế sửa 
chữa) (chịu rủi 
ro về chi phí 
vận hành) 

Thiết kế, xây 
dựng và kinh 
doanh (+ sửa 
chữa/thay 
mới)

Xây dựng, 
sở hữu và 
kinh doanh 
(cho đên lúc 
chuyển giao) 

Xây dựng, 
sở hữu và 
kinh doanh 

Kinh doanh 
(+ sửa chữa/
thay mới)

Xây dựng, 
sở hữu và 
kinh doanh 
(+ sửa chữa/
thay mới) 

Quyền 
sở hữu 

Chính phủ Chính phủ Chính phủ Thuộc sở hữu 
của doanh 
nghiệp tư nhân 
cho đến khi 
thu hồi vốn, 
sau đó chuyển 
giao lại cho 
chính phủ 

Thuộc sở hữu 
của doanh 
nghiệp tư 
nhân cho 
đến khi thu 
hồi vốn, sau 
đó chuyển 
giao lại cho 
chính phủ 

Doanh 
nghiệp tư 
nhân giữ 
quyền sở 
hữu 

Chính phủ Quyền sở 
hữu thuộc cả 
2 bên chin 
phủ và nhà 
đầu tư 

Phí Chính phủ 
trả phí cho 
doanh nghiệp 
tư nhân kinh 
doanh công 
trình

Doanh nghiệp 
trả cho chính 
phủ tỉ lệ % 
doanh thu đối 
với chi phí vốn 
/ doanh nghiệp 
giữ lại phần 
tương đương 
với khoản phí 
(tính vào phần 
doanh thu thu 
được) và trả 
phần còn lại 
cho chính phủ

Doanh nghiệp 
trả cho chính 
phủ một khoản 
phí cố định 

Chính phủ trả 
một khoản 
phí cho doanh 
nghiệp lúc 
hoàn thành 
công trình và 
phí để kinh 
doanh công 
trình 

Chính phủ 
trả phí 
cho doanh 
nghiệp vận 
hành

Chính phủ 
trả phí 
cho doanh 
nghiệp vận 
hành

Doanh nghiệp 
trả cho chính 
phủ một 
khoản phí cố 
định 

 Hợp đồng 
quản lý / Hợp 
đồng kinh 
doanh và bảo 
dưỡng O&M 

Hợp đồng khai 
thác 

Hợp đồng thuê Thiết kế-Xây 
dựng-Kinh 
doanh/Thiết 
kế-Xây dựng-
Thuê 

Xây dựng-
Kinh doanh-
Chuyển giao 

Xây dựng-
Sở hữu-
Kinh doanh 

Nhượng 
quyền 

Liên doanh 

Nguồn 
doanh 
thu 

Giá bán nước 
hoặc ngân 
sách nhà nước 

Giá bán nước Giá bán nước Giá bán nước 
hoặc ngân 
sách nhà nước

Giá bán 
nước hoặc 
ngân sách 
nhà nước

Giá bán 
nước hoặc 
ngân sách 
nhà nước

Giá bán nước Giá bán nước

Rủi ro về 
doanh 
thu 

Chính phủ Chia sẻ giữa 
các bên 

Nhà đầu tư Nhà đầu tư Chính phủ Chính phủ Nhà đầu tư Chia sẻ giữa 
các bên 

Thời hạn 1-10 năm 2-10 năm 5-10 năm 7-20 năm 20-30 năm 20-30 năm 20-30 năm 20-30 năm

Các trách 
nhiệm 
trong 
đầu tư 

Không có Không có Một chút Một chút Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Chia sẻ
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Hợp đồng 
quản lý / 
Hợp đồng 
kinh doanh 
và bảo 
dưỡng O&M

Hợp đồng 
khai thác

Hợp đồng 
thuê

Thiết kế-Xây 
dựng-Kinh 
doanh/Thiết 
kế-Xây dựng-
Thuê

Xây 
dựng-Kinh 
doanh-
Chuyển 
giao

Xây 
dựng-Sở 
hữu-Kinh 
doanh

Nhượng 
quyền

Liên doanh

Thông số 
/ Điều 
kiện khi 
trình gói 
thầu 

Chi phí quản 
lý thấp nhất 

Phần trăm 
doanh thu cho 
chính phủ là 
cao nhất / phí 
cho doanh 
nghiệp thấp 
nhất 

Phí thuê cao 
nhất. Việc này 
làm tăng rủi ro 
cho nhà đầu tư 
(người thuê) 
nếu giả định 
về doanh thu 
quá lạc quan 
hoặc nếu chính 
phủ (người cho 
thuê) không mở 
rộng hệ thống 

Chi phí xây 
dựng thấp 
nhất + Chi phí 
vận hành thấp 
nhất 

Chi phí xây 
dựng thấp 
nhất + Chi 
phí vận hành 
thấp nhất 

Chi phí xây 
dựng thấp 
nhất + Chi 
phí vận 
hành thấp 
nhất 

Giá bán nước 
thấp nhất

Không áp 
dụng

Quốc gia 
áp dụng 

Uganda, 
Kenya và 
Punjab India

Benin, Mali, 
Niger, Peru, 
Burkina Faso

Pháp, Vietnam Bangladesh, 
Vietnam, 
Uganda, 
Philippines, 
Campuchia

Middle East, 
Algeria, 
Australia

Middle 
East, 
Australia

Latin America, 
Madagascar

Brazil, 
Colombia, 
Mexico, 
Tây Ban 
Nha, Chile, 
Vietnam

Vấn đề 
chính 

Doanh nghiệp 
ít chịu rủi ro. 
Doanh nghiệp 
ít có động 
lực để gia 
tăng doanh 
thu. Rủi ro 
về doanh thu 
thuộc về nhà 
tài trợ vốn. 

Cần kiểm toán 
do có sự bất 
cân xứng về 
thông tin. Cần 
phân bổ rủi ro 
rõ ràng trong 
việc sửa chữa 
và làm mới. 

Chấp nhận rủi 
ro về doanh thu 
và trách nhiệm 
trả cho chủ 
hợp đồng thuê 
một khoản phí 
cố định có thể 
gây khó khăn 
nếu doanh thu 
không đủ. 

Việc xây dựng 
được thực hiện 
bởi nhà đầu 
tư và nhà đầu 
tư nhận được 
một khoản phí 
lúc hoàn thành 
xây dựng công 
trình. Rủi ro 
kinh doanh 
thuộc về 
doanh nghiệp 

Nhiều rủi 
ro hơn (bao 
gồm cả việc 
huy động 
vốn) thuộc 
về doanh 
nghiệp tư 
nhân

Nhiều rủi 
ro hơn (bao 
gồm cả việc 
huy động 
vốn) thuộc 
về doanh 
nghiệp tư 
nhân

Chấp nhận rủi 
ro về doanh 
thu có thể 
gây khó khăn 
nếu doanh 
thu không đủ 

Cho phép 
phía chính 
phủ được 
quyền kiểm 
soát tương 
đương 

Nguồn: Delmon (2014), ADB (2000), Menzies (2016) và phân tích của Frontier Economics. 

Lựa chọn loại hình PPP phù hợp 
Trong khi các loại hình PPP mang lại nhiều lợi ích, 
việc các lợi ích này có đạt được trên thực tế hay 
không tùy thuộc vào lựa chọn loại hình PPP phù hợp 
với từng dự án cụ thể và chi tiết các hợp đồng PPP 
và các thể chế pháp lý và luật định điều chỉnh có liên 
quan.

Như đã nêu ở trên, có rất nhiều loại hình PPP. Mỗi 
loại hình phân bổ trách nhiệm và rủi ro cho các bên, 
do đó, lựa chọn loại hình PPP có thể được thiết kế 
tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và chính trị hiện tại 
của một quốc gia. Đồng thời, việc có quá nhiều lựa 
chọn về PPP có thể dẫn đến việc chính phủ lựa chọn 
sai loại hình, và do đó phân bổ rủi ro/trách nhiệm sai 
đối tượng, dẫn đến các kết quả không mong muốn.

Cần cân nhắc các tiêu chí sau:

• Xác định phần trách nhiệm liên quan đến cung cấp 
dịch vụ và rủi ro liên quan đến các trách nhiệm đó.

• Phân bổ chức năng, trách nhiệm và rủi ro cho đối 
tượng có thể quản lý chúng một cách tốt nhất (nhà 

đầu tư tư nhân, chính phủ, khách hàng).

• Thiết kế loại hình PPP và hợp đồng chi tiết (bao gồm 
phương thức thanh toán) để đáp ứng sự phân bổ về 
trách nhiệm và rủi ro này.

Một khi những tiêu chi này được cân nhắc cẩn thận 
thì việc xác định loại hình PPP nào là phù hợp trong 
tình huống hiện thời sẽ trở nên dễ dàng hơn rất 
nhiều.

Yếu tố quan trọng khi thiết kế hợp đồng PPP là phân 
bổ rủi ro. Phân bổ rủi ro cho đúng đối tượng sẽ dẫn 
đến khả năng thành công cao hơn, trái lại phân bổ 
sai đối tượng sẽ đe dọa đến thành công của PPP.

Ngân hàng Phát triển châu Á nêu lên tầm quan trọng 
của việc xác định các rủi ro tiềm năng và đánh giá kĩ 
càng đối tượng có thể quản lý tốt nhất những rủi ro 
liên quan (ADB, 2000). Thông thường rủi ro sẽ được 
phân bổ cho bên có thể quản lý những rủi ro đó hiệu 
quả nhất, trong trường hợp không bên nào có thể 
quản lý rủi ro hiệu quả hơn bên còn lại thì rủi ro sẽ 
được phân bổ đều cho các bên.
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Điểm mạnh Điểm yếu

Hợp đồng 
quản lý / 
O&M

• Lợi nhuận từ kinh doanh có thể đạt được mà 
không cần phải trao lại công trình cho nhà doanh 
nghiệp tư nhân. 

• Hợp đồng làm đơn giản và ít gây tranh cãi hơn.
• Phí hợp đồng thấp do phí trả cho doanh nghiệp tư 

nhân thấp.

• Việc phân chia trách nhiệm giữa cung cấp dịch vụ và quản lý và huy 
động vốn và lập kế hoạch mở rộng làm hạn chế tính tự chủ và khả 
năng doanh nghiệp tư nhân có được ảnh hưởng lâu dài.

Hợp đồng 
khai thác / 
Thuê 

• Lợi nhuận của các đối tác tư nhân phụ thuộc vào 
doanh thu và chi phí. Do đó có động lực để gia 
tăng năng suất,

• Xác định biểu giá nước để thu khách hàng là việc làm khá nhạy cảm, 
bởi vì mong muốn của doanh nghiệp tư nhân là thu giá nước cao.

• Thứ hai, quyết định đầu tư vốn thuộc về chính phủ, do đó làm giảm 
khả năng doanh nghiệp tư nhân áp dụng các thay đổi trong kinh 
doanh.

DBO/DBL • Giảm rủi ro trong việc thiết kế hoặc chất lượng 
xây dựng kém 

• Rủi ro doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng ngay khi việc xây dựng hoàn 
tất. 

BOT/BOOT/
BOO

• Giảm thiểu rủi ro thương mại cho nhà đầu tư 
tư nhân vì chính phủ là khách hàng duy nhất. 
Chính phủ cần giữ đúng thỏa thuận mua hàng 
của mình.

• Là lựa chọn tốt khi chính phủ cần sự hỗ trợ của 
doanh nghiệp tư nhân trong việc cung cấp các 
giải pháp về kỹ thuật khi huy động vốn. 

• Không thể mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ thống mà chỉ một mảng 
nhất định.

• Vay vốn tư nhân là rất tốn kém nếu không sử dụng ngân sách nhà 
nước khi mà thỏa thuận nhận mua hay thanh toán được áp dụng.

• Hạn chế trong sự can thiệp/hỗ trợ của chính phủ đòi hỏi nhà đầu tư 
phải rất mạnh để có thể thành công được.

• Phức tạp 

Hợp đồng 
nhượng 
quyền

• Dễ thu hút vốn đầu tư tư nhân cho việc thay đổi/
phục hồi.

• Nhà đầu tư tư nhân có động lực để cải thiện hiệu 
suất vì việc làm này dẫn đến tăng lợi nhuận.

• Với tư cách là người nhận nhường quyền, nhà 
đầu tư tư nhân kiểm soát được việc kinh doanh 
và tài chính, giúp họ ưu tiên, cải tiến những phần 
cần thiết. 

• Phải làm hợp đồng phức tạp để xác định các hoạt động của doanh 
nghiệp.

• Chính phủ cần làm chặt các thể chế pháp lý để đảm bảo doanh 
nghiệp tư nhân không khai thác cơ hội độc quyền.

• Hợp đồng dài (nhưng cần thiết để thu hồi vốn đầu tư lớn) khiến việc 
đấu thầu và thiết kế hợp đồng phức tạp.

• Nhà đầu tư có thể chỉ đầu tư nếu thấy khả quan thu lợi nhuận trong 
thời gian kiểm soát.

Liên doanh • Kết hợp giữa kỹ năng tư nhân, mục tiêu lợi nhuận 
và các mối quan tâm xã hội của nhà đầu tư 

• Việc chính phủ đóng cùng lúc 2 vai trò là cơ quan quản trị, và người 
sở hữu có thể gây ra xung đột về lợi ích. Trong hệ thống mà cơ chế 
quản lý và luật định yếu kém, tham nhũng có thể trở thành vấn đề. 

Nguồn: ADB (2008).

Điểm mạnh/Điểm yếu của các hình thức PPP (nguồn: ADB) 

Ở cấp độ cao, rủi ro có thể được phân chia thành các loại sau: 
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Các loại hình PPP khác nhau đã nêu ở trên có 
thể được phân biệt bằng bản chất và quy mô 
nhà đầu tư phải chịu rủi ro. Ví dụ, hợp đồng 
thiết kế và xây dựng chỉ chuyển giao phần rủi 
ro liên quan đến thi công quá tiến độ hoặc thiết 
kế cho nhà đầu tư, khác với những thỏa thuận 
hợp đồng mà nhà đầu tư phải vận hành công 
trình trong một thời gian, rủi ro về vận hành 
và bảo dưỡng do đó cũng chuyển giao cho nhà 
đầu tư (từ đó đẩy nhà đầu tư tối ưu hóa bất cứ 
chi phí đánh đổi giữa xây dựng, vận hành và 
bảo dưỡng). Tương tự, ở những hợp đồng mà 
quyền sở hữu thuộc về nhà đầu tư, thì những 
rủi ro liên quan đến quyền sở hữu sẽ thuộc về 
nhà đầu tư. Thực ra, một hợp đồng PPP thường 
được phân biệt bởi tính chất nhà đầu tư cung 
cấp tài sản vốn, cung cấp dịch vụ và chịu rủi ro 
liên quan đến tài sản.

Phân tách rủi ro
Bảng phân tách rủi ro sau đây được đưa ra bởi ADB 
(2000) và là ví dụ về những rủi ro mà một dự án 
đầu tư công trình cấp nước có thể gặp phải.

Đối tượng nào chịu rủi ro nào trong từng 
loại hợp đồng PPP cụ thể? 
Chuyển giao rủi ro tối ưu 

Sau khi định hình được rủi ro và đối tượng cần quản lý 
những rủi ro này, cần bàn đến chuyển giao rủi ro tối 
ưu. Một trong những nhân tố quan trọng vì sao PPP 
mang lại lợi ích cho chính phủ đó là vì nó cho phép 
chuyển giao một phần rủi ro cho nhà đầu tư tư nhân. 
Điều đó không có nghĩa là chính phủ có thể chuyển 
giao toàn bộ rủi ro hay theo ý muốn. Sẽ đến một giới 
hạn mà nếu quá nhiều rủi ro phân bổ cho nhà đầu tư 
sẽ gây ảnh hưởng đến sự thành công của dự án.

Menzies (2016) chỉ ra rằng điểm “chuyển giao rủi ro 

tối ưu” này chỉ mang tính khái niệm và sẽ tùy thuộc 
vào từng đặc điểm cụ thể của chính phủ và nhà đầu 
tư liên quan. Cũng cần lưu ý rằng trên thực tế, các 
hợp đồng được lập dựa trên thỏa thuấn giữa các bên. 
Quy tắc chung trong phân bổ rủi ro vẫn giữ nguyên. 
Rủi ro nên được phân bổ cho đối tượng có thể quản 
lý rủi ro đó tốt nhất. Điều đó có nghĩa là đối với từng 
rủi ro, cần xác định ai có thể dự báo các rủi ro, gây 
ảnh hưởng, kiểm soát, đa dạng hóa hoặc chấp nhận 
các rủi ro còn lại.

Biểu đồ trên mô tả điểm rủi ro tối ưu mà nhà đầu tư 
nên quản lý. Đến một điểm nhất định, giá trị dòng 
tiền gia tăng khi rủi ro chuyển giao sang cho nhà 
đầu tư, nhưng một khi quá nhiều rủi ro chuyển cho 
họ, PPP sẽ trở nên rủi ro hơn và giá trị dòng tiền sẽ 
giảm vì nhà đầu tư không còn khả năng để gánh 
thêm những rủi ro nữa.

Loại rủi ro Rủi ro đặc trưng

Xây dựng / Thiết kế Vượt quá chi phí
Chậm tiến độ 
Không đáp ứng tiêu chuẩn bị vận hành 
Thu hồi đất / Quyền sử dụng đất 

Vận hành Chất lượng / Công suất 
Vượt quá chi phí vận hành 
Quan hệ lao động ngành 
Quy chuẩn về dịch vụ / Chất lượng dịch vụ kém 
Vận hành bị gián đoạn

Doanh thu Chi phí vận hành gia tăng 
Nợ xẫu 
Doanh thu giảm 
Cầu không đủ 

Tài chính / Kinh tế Tỉ giá 
Tỉ giá hối đoái 

Rủi ro về chính trị Thay đổi chính phủ 
Sự can thiệp về mặt chính trị 

Bất khả kháng Lũ lụt, động đất, bạo động, thiên tai.
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Ai sở hữu tài sản Loại PPP Rủi ro về 
thiết kế 

Rủi ro về 
xây dựng 

Rủi ro về 
vận hành 

Rủi ro tài 
chính / Kinh tế 

Rủi ro về doanh 
thu 

Chính phủ Quản lý / O&M Chính phủ Chính phủ Chính phủ Chính phủ Chính phủ 

Khai thác Chính phủ Chính phủ Tư nhân  Chính phủ Chính phủ 

Thuê Chính phủ Chính phủ Chia sẻ Chính phủ Tư nhân 

Thiết kế-Xây dựng-Kinh doanh 
(DBO)

Tư nhân Tư nhân Tư nhân  Tư nhân Chính phủ hoặc chia 
sẻ 

Thiết kế-Xây dựng-Thuê (DBL) Tư nhân Tư nhân Tư nhân Tư nhân Chính phủ hoặc chia 
sẻ 

Đầu đầu tư tư 
nhân 

Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển 
giao (BOT)

Tư nhân Tư nhân Tư nhân Tư nhân Chia sẻ 

Xây dựng-Kinh doanh-Sở hữu 
(BOO)

Tư nhân Tư nhân Tư nhân Tư nhân Tư nhân 

Xây dựng-Sở hữu-Kinh doanh-
Chuyển giao (BOOT)

Tư nhân Tư nhân Tư nhân Tư nhân Tư nhân 

Nhượng quyền Chính phủ Chính phủ Chia sẻ Chính phủ Tư nhân 

Liên doanh Chia sẻ Chia sẻ Chia sẻ  Chia sẻ Chia sẻ 

Nguồn: Ngân hàng thế giới (2017), Ngân hàng phát triển châu Á (2000), Menzies (2016).
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KẾT LUẬN
Có nhiều loại hình mô tả quan hệ giữa chính phủ và 
nhà đầu tư tư nhân ở đó nguồn lực của nhà đầu tư 
được dùng để đáp ứng nhu cầu của công chúng. Việc 
này liên quan đến những chức năng sau: Thiết kế, 
Xây dựng, Tài chính, Kinh doanh, Bảo dưỡng, Sở hữu 
và Chuyển giao. 

Lựa chọn sử dụng hình thức PPP nào là hết sức quan 
trọng quyết định khả năng thành công của dự án PPP 
– do vậy cần phải đánh giá toàn diện để lựa chọn 
loại hình PPP nào là phù hợp nhất. 

PPP là hợp tác. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu 
chính phủ hay cơ quan quản lý cố tình đẩy hết rủi 
ro cho nhà đầu tư tư nhân thì không nhà đầu tư nào 
chấp nhận dự án và khả năng thất bại là rất cao. 
Ví dụ, nhà đầu tư không thể chịu rủi ro về việc thu 
tiền nước từ người sử dụng cuối cùng, những người 
không có khả năng chỉ trả với mức phí đề xuất.

Cuối cùng, môi trường tạo điều kiện đóng vai trò rất 
quan trọng. Quy định rõ ràng hoặc hệ thống pháp 
lý minh bạch là điều kiện tiên quyết và giúp củng cố 
lòng tin của nhà đầu tư. Mô hình PPP lý tưởng là các 
bên đầu tư tư nhân tham gia cạnh tranh nhau trong 
thị trường nợ và vốn, đưa đến việc cung cấp dịch 
vụ công chất lượng cao với mức chi phí thấp nhất 

có thể. Những cam kết dài hạn của chính phủ (ví dụ 
như biểu giá nước, nhượng quyền, phí quản lý, v.v.) 
sẽ củng cố lợi nhuận cho khối tư nhân, cùng với bản 
ghi nhận các cam kết của chính phủ sẽ thu hút đầu 
tư của khối tư nhân. Cần thiết phải phát triển một 
khuôn khổ vững vàng, tạo thuận lợi về mặt pháp lý, 
luật pháp trong phân bổ rủi ro để thu hút đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng vì hiện nay nhiều quốc gia đang cố 
gắng gia tăng cạnh tranh với khối tư nhân để phục 
vụ các nhu cầu về cơ sở hạ tầng.
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