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1. Các nguyên tắc chung của một khuôn 

khổ chính sách tốt cho PPP

2. Khuôn khổ chính sách tài khóa cho PPP

NỘI DUNG

6/28/2018 End of project evaluation –Phase I 2



CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

CỦA MỘT CHÍNH SÁCH TỐT 

CHO PPP



Khuôn khổ chính sách cho PPP bao gồm các chính sách, quy trình, các tổ chức, 
và các luật lệ cùng nhau định nghĩa quy trình đối với các hành động của chính 
phủ, và quy định rõ các quy trình đó được thực hiện như thế nào chứ
không phải chỉ quy định cần thực hiện những quy trình gì
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Đặc điểm một chính sách tốt cho PPP

KHUÔN KHỔ 
PPP

Chịu trách 
nhiệm

Hiệu quả Minh bạch Hợp lý Công bằng Có sự tham 
gia
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Các cấu phần chính của khuôn khổ chính sách PPP 

Các nguyên tắc thực 
hiện

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH PPP

Chính sách Quản lý tài 
chính công

Quy trình và 
trách nhiệm

Quy trình thực hiện 
và quản lý

Quy trình quản lý tài 
khóa



Các nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứ không phải chỉ riêng các 

dự án
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Mối quan tâm của các nhà đầu tư tư nhân

Rõ ràng và 
thống nhất

Năng lực 
thực hiện 
của Chính 

phủ

Sự bền vững 
tài khóa dài 

hạn

Có nhiều 
dự án 

tốt

Quy trình thực 
hiện tốt



KHUÔN KHỔ QUẢN LÝ TÀI KHÓA 

ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PPP



• Các hợp đồng PPP thường phát sinh các trách nhiệm tài chính của 
chính phủ

– Các nghĩa vụ thanh toán thường là dài hạn

– Tiềm ẩn các trách nhiệm tài khóa khi rủi ro xảy ra

• Nhà đầu tư tư nhân muốn chắc chắn là nhà nước sẽ có thể thực 
hiện các nghĩa vụ của mình khi cần

• Thực hiện các nghĩa vụ tài khóa yêu cầu:

– Cam kết: chính sách thống nhất và liên tục trong một thời gian dài 
xuyên suốt dự án

– Phối hợp: gắn kết các quyền lợi, ý kiến, và quan điểm khác nhau

– Hợp tác: tự nguyện thực hiện và không tự quyết theo ý của riêng 
mình
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Tại sao chính sách quản lý tài khóa lại quan trọng? 



• Quản lý các hỗ trợ tài chính trực tiếp

– Lập các quỹ chuẩn bị dự án: Ấn độ, Indonesia, Philippines, Chile, etc.

– Quỹ hỗ trợ tài chính: Ấn độ, Philippines, etc

• Quản lý các trách nhiệm tiềm ẩn

– Xây dựng dòng dự phòng trong ngân sách: Chile, 

– Xây dựng quỹ quản lý các trách nhiệm tiềm ẩn:

• Quỹ bảo lãnh cơ sở hạ tầng Indonesia

• Quỹ bảo lãnh tín dụng cơ sở hạ tầng ở Hàn quốc

• Quỹ quản lý trách nhiệm tiềm ẩn của các cơ quan chính phủ ở
Colombia
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Kinh nghiệm quốc tế



FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
GIANG DOAN
PPP Specialist
giangdoan@gmail.com


