
 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Hội thảo về Đối tác công tư trong một số lĩnh vực tại Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Thời gian: 08:30, thứ Tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019  

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1 

Đồng Chủ trì: Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

 Ông Ousmane Dione – Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới 

  
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHÍNH THỨC  

BUỔI SÁNG (8:30 – 11:30) 

Thời gian Nội dung 

8:00- 8:30 Đón tiếp đại biểu 

8:30 - 8:35 Giới thiệu đại biểu 

8:35 - 8:42 
Phát biểu khai mạc Hội thảo 

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

8:42 - 8:50 
Phát biểu mở đầu  

Ông Ousmane Dione - Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới 

8:50 - 9:00 

Bài tham luận: Tình hình sử dụng vốn ngân sách Thành phố và phương hướng 

huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Bà Lê Thị Huỳnh Mai – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

9:00 – 9:15 

Bài tham luận: Đánh giá việc chi tiêu công của Thành phố và khuyến nghị sử 

dụng nguồn lực chi tiêu hiệu quả.  

Ông Sebastian Eckardt - Trưởng chương trình, Ngân hàng Thế giới 

9:15– 10:15 

Các bài tham luận về i) Kinh nghiệm quốc tế về chiến lược và mô hình PPP 

hiệu quả, bao gồm việc phân chia lợi nhuận và chia sẻ rủi ro; ii) Lồng ghép các 

vấn đề môi trường trong quy trình PPP tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí 

Minh; và iii) Cơ hội và sự tham gia của các tổ chức tài chính và nhà tài trợ 

quốc tế trong quá trình tăng tốc PPP trong các lĩnh vực: 

1. Xử lý chất thải rắn; chống ngập và xử lý nước thải;  

2. Hạ tầng xã hội (Giáo dục và Y tế); 

- Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới: 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Bà Victoria Delmon - Cố vấn cấp cao; 

Ông Lê Minh Sang - Chuyên gia Sức khỏe; 

Ông Dilip Parajuli –  hu  n gi   inh tế Giá    c cấ  c  . 

10:15 - 10:30 Tiệc trà 

10:30 - 10:40 

Bài tham luận: Sự tham gia của các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ 

trong việc đẩy mạnh đầu tư theo hình thức PPP ở Việt Nam.  

Ông Edwin Hin Lung Yuen - Chuyên gia cao cấp về Hạ tầng tài chính, Ngân 

hàng Thế giới. 

10:40 - 11:10 Trao đổi, trả lời câu hỏi 

11:10 – 11:30 

Phát biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Ông Nguyễn Đăng Trương – C c trưởng, C c Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

11:30 - 11:50 

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo 

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh 

11:50 – 12:00 
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết thúc Hội thảo  

Ông Trần Vĩnh Tu ến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

12:00 - 13:00 Buffet trư  

 

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ 

BUỔI CHIỀU (13:00 – 16:00) 

Phòng họp 1 

(13:00 – 16:00) 

Chủ đề 1: Đầu tư theo Hình thức PPP lĩnh vực Quản lý chất thải rắn, Xử 

lý Nước thải và Chống ngập 

- Chủ tọa:  

Ông Nguyễn Hồng Văn – Trưởng phòng Hợ  tác công tư, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; 

Ông Lê Trung Tuấn Anh – Trưởng phòng Xử lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên 

Môi trường;  

Ông Nguyễn H àng Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương 

trình chống ngập nước;  

Bà Victoria Delmon – Cố vấn cấp cao, Ngân hàng Thế giới; 

Ông L  Du  Hưng – Cố vấn cấp cao, Ngân hàng Thế giới . 

- Dự kiến số người tham gia: khoảng 30 người. 

13:00 – 13:05 Phát biểu mở đầu của Chủ tọa 

13:05 – 13:30 Tóm tắt tình hình thực hiện và định hướng các dự án PPP trong lĩnh vực chống 

ngập và xử lý nước thải. 

Ông Nguyễn H àng Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương 
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trình chống ngậ  nước 

13:30 – 14:00  Tóm tắt tình hình thực hiện và định hướng các dự án trong lĩnh vực xử lý chất 

thải rắn. 

Ông Lê Trung Tuấn Anh – Trưởng phòng Xử lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên 

Môi trường. 

14:00 – 14:45 Kinh nghiệm Thế giới trong việc thực hiện các dự án trong lĩnh vực xử lý chất 

thải rắn, xử lý nước thải và chống ngập theo hình thức PPP. 

Bà Victoria Delmon – Đại diện Ngân hàng Thế giới 

14:45 – 15:00 Trình bày của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 

Ông Amer Chowdhury, Chuyên gia Tư vấn Dự án, Văn  hòng PPP 

15:00 – 16:50 Trao đổi, trả lời câu hỏi 

Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, ... 

15:50 – 16:00 Phát biểu kết luận của Chủ tọa 

Phòng họp 2 

(13:00 – 16:15) 

Chủ đề 2: Đầu tư theo hình thức PPP lĩnh vực Y tế 

- Chủ tọa:  

Ông Tăng  hí Thượng – Phó Giám đốc, Sở Y tế;  

 Ông Đỗ Quý Hiệp – Phó phòng Hợ  tác công tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Ông Lê Minh - Chuyên gia Sức khỏe, Ngân hàng Thế giới; 

Bà Caryn Bredenkamp - Chuyên gia Kinh tế cấp cao, Ngân hàng Thế giới. 

- Dự kiến số người tham gia: khoảng 20 - 30 người. 

13:00 – 13:05 Phát biểu mở đầu của Chủ tọa 

13:05 – 13:30 Tóm tắt tình hình thực hiện và định hướng các dự án theo hình thức đối tác 

công tư - PPP trong lĩnh vực Y tế.  

Ông Tăng  hí Thượng – Phó Giám đốc, Sở Y tế 

13:30 – 14:00  Mô hình PPP phù hợp cho các dự án PPP trong lĩnh vực y tế - các bài học thực 

tiễn trên Thế giới. 

  Ông Lê Minh Sang – Chuyên gia Sức khỏe, Ngân hàng Thế giới; 

Bà Caryn Bredenkamp – Chuyên gia kinh tế cấp cao, Ngân hàng Thế giới. 

14:00 – 14:20 Kinh nghiệm và khuyến nghị trong việc thu hút sự quan tâm của khu vực tư 

nhân thực hiện các dự án cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. 

Ông David Ng, Chuyên gia Y tế PPP, KPMG Việt Nam  

14:20 – 14:40 Các mô hình tham gia tư nhân trong cung cấp dịch vụ y tế công cộng  

Bà  imberl  Green, Giám đốc chương trình, PATH  

14:40 – 15:00 Xây dựng bệnh viện theo hình thức PPP: Mô hình Đề xuất dự án của Bệnh 

viện Nhi đồng 1 theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOT). 

Ông Lê Thắng Cần – Trưởng  hòng Đầu tư,  ông t  Đầu tư tài chính nhà 

nước thành phố (HFIC) 
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15:00 – 15:20 Đề xuất thực hiện dự án của Bệnh viện Quận Thủ Đức theo hình thức đối tác 

công tư PPP (hợp đồng BTL) 

BS. Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Bệnh viện Quận Thủ Đức 

15:20 – 15:50 Trao đổi, trả lời câu hỏi 

Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, JICA, ... 

15:50 – 16:00 Phát biểu kết luận của Chủ tọa 

Phòng họp 3 

13:00 – 16:00 

Chủ đề 3: Đầu tư theo hình thức PPP lĩnh vực Giáo dục  

- Chủ tọa:  

Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc, Sở Giáo d c và Đà  tạo; 

Bà Cao Thanh An – Phó phòng Hợ  tác công tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Ông Dili  P r  uli –  hu  n gi   inh tế Giá    c cấ  c  , Ngân hàng thế 

giới. 

- Dự kiến số người tham gia: khoảng 15-20 người. 

13:00 – 13:05 Phát biểu mở đầu của Chủ tọa 

13:05 – 13:30 Khả năng áp dụng hình thức đối tác công tư PPP trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh  

Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc, Sở Giáo d c và Đà  tạo 

13:30 – 13:45 Phân bổ rủi ro và tạo môi trường thực hiện dự án 

Ông Dilip Parajuli – Chuyên gia  inh tế Giá    c cấ  c  , Ngân hàng thế giới 

13:45 – 14:00 Kinh nghiệm thực hiện các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục 

Bà Trịnh Thị Tường Vân – Giám đốc điều hành, Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển giáo d c Thế giới Kỹ thuật, thành viên của Tậ  đ àn TWGr u   

14:00 – 14:15 Đầu tư trong lĩnh vực Giáo dục 

PGS. TS Thái Bá Cần – Phó Tổng Giám đốc phát triển Đại học, Công ty Cổ 

phần Đầu tư  hát triển Nguyễn Hoàng   

14:15 – 14:30 Kinh nghiệm nhà đầu tư trong lĩnh vực Giáo dục 

TS. Huỳnh Công Minh – Chủ tịch Hội đồng sáng lập kiêm Tổng Hiệu trưởng, 

Trường song ngữ quốc tế EMASI 

14:30 – 15:15            

- Các cơ hội PPP hiện tại và tương lai trong giáo dục đại học; 

- Kinh nghiệm Thế giới trong việc thực hiện các dự án trong lĩnh vực Giáo dục 

theo hình thức PPP 

Đại diện các đơn vị (dự kiến): Đại học bang Arizona, Mỹ - ASU (Ông Jeff 

Gr ss); Văn  hòng USAID tại TPHCM (Ông Stephen Berlinguette), Chuyên 

gia từ VNU H M ,… 

15:15 – 15:45 Trao đổi, trả lời câu hỏi  

15:45 – 16:00 Phát biểu kết luận của Chủ tọa 

Tr ng  h c: N m (Vest), Nữ (Tr ng trọng) 
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AGENDA 

Workshop on Public-Private Partnership in selected sectors in Ho Chi Minh City 
 

Time:  08:30am, Wednesday, March 27, 2019  

Location:  Sheraton Saigon Hotel, No. 88 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, District 1 

Co-Chair: Mr. Nguyen Thanh Phong - Chairman of Ho Chi Minh City People's Committee 

 Mr. Ousmane Dione - Country Director, World Bank in Vietnam 

 

  
MAIN WORKSHOP AGENDA  

MORNING (8:30 – 11:30) 

Time Content 

8:00- 8:30 Registration 

8:30 - 8:35 Introduction 

8:35 - 8:42 
Opening remarks 

Mr. Nguyen Thanh Phong - Chairman of the People's Committee 

8:42 - 8:50 
Opening remarks  

Mr. Ousmane Dione - Country Director, World Bank in Vietnam 

8:50 - 9:00 

Presentation: Utilization of the City budget and directions to mobilize 

resources to invest in infrastructure development of Ho Chi Minh City. 

Ms. Le Thi Huynh Mai - Deputy Director of Department of Planning and 

Investment 

9:00 – 9:15 

Presentation: HCMC public expenditures review and recommendation on 

efficient utilization of relevant resources  

Mr. Sebastian Eckardt - Program Manager, World Bank 

9:15– 10:15 

Presentations to share: i) International experiences on PPP investment, 

effective strategies and models including risk allocation, interest and sharing 

arrangements; ii) Enabling environment issues on PPP processing in Vietnam 

and HCMC; and iii) Possible opportunities and participation of international 

financing organizations and donors on accelerating PPP in HCMC in the 

following areas: 

1. Solid waste treatment; anti-inundation and wastewater treatment;  

2. Social infrastructure (Education and Health); 

- Experts of the World Bank 

Ms. Victoria Delmon - Senior Counsel; 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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Mr. Le Minh Sang - Health Specialist; 

Mr. Dilip Parajuli - Senior Economist in the Education Global Practice. 

10:15 - 10:30 Tea break 

10:30 - 10:40 

Presentation: Participation of international financing organizations and donors 

on accelerating PPPs in Vietnam  

Mr. Edwin Hin Lung Yuen - Senior Financial Infrastructure Specialist, World 

Bank. 

10:40 - 11:10 Discussion, Q&A  

11:10 – 11:30 
Speech by the Ministry of Planning and Investment representative  

Mr. Nguyen Dang Truong – Director of Public Procurement Agency, MPI 

11:30 - 11:50 

Guidance speech 

H.E. Nguyen Thien Nhan, Member of Party Polit Bureau, Secretary of HCMC 

Communist Party 

11:50 – 12:00 
Speech and wrap up  

Mr. Tran Vinh Tuyen - Vice Chairman of the City People's Committee 

12:00 - 13:00 Lunch Buffet 

 

THEMATIC DISCUSSIONS 

AFTERNOON (13:00 – 16:00) 

Meeting Room 

No.1 

(13:00 – 16:00) 

Theme 1: PPP Investment in Solid Waste Management, Drainage and 

Wastewater Treatment 

- Chair:  

Mr. Nguyen Hong Van - Head of Public Private Partnership Division, 

Department of Planning and Investment; 

Mr. Le Trung Tuan Anh - Head of Solid Waste Management Division, 

Department of Natural Resources and Environment;  

Mr. Nguyen Hoang Anh Dung - Deputy Director of the Steering Centre for 

Urban Flood Control of Ho Chi Minh;  

Ms. Victoria Delmon - Senior Counsel, World Bank; 

Mr. Le Duy Hung - Senior Infrastructure Specialist, World Bank. 

- Estimated no. of participants: about 30 people. 

13:00 – 13:05 Opening speech by Chair 

13:05 – 13:30 Summary of implementation and orientation of PPP projects in flood control 

and wastewater treatment sector 

Mr. Nguyen Hoang Anh Dung - Deputy Director of the Steering Centre for 

Urban Flood Control of Ho Chi Minh 

13:30 – 14:00  Summary of implementation and orientation of projects in solid waste 

6



treatment sector. 

Mr. Le Trung Tuan Anh - Head of Solid Waste Management Division, 

Department of Natural Resources and Environment. 

14:00 – 14:45 International experiences in implementing PPP projects in solid waste 

treatment, drainage and wastewater treatment 

Ms. Victoria Delmon -Senior Counsel World Bank  

Mr. Le Duy Hung - Senior Infrastructure Specialist, World Bank 

14:45 – 15:00 Presentation by the Asian Development Bank (ADB) 

Mr. Amer Chowdhury, Transaction Advisory Services, Office of PPP 

15:00 – 16:50 Discussion, Q&A 

Experts from the World Bank, etc. 

15:50 – 16:00 Closing speech by Chair 

Meeting Room 

No.2. 

(13:00 – 16:00) 

Theme 2: PPP Investment in Health Sector 

- Chair:  

Mr. Tang Chi Thuong - Deputy Director, Department of Health;  

 Mr. Do Quy Hiep - Deputy Head of Public Private Partnership Division, 

Department of Planning and Investment; 

Mr. Le Minh Sang- Environment Health Specialist, World Bank; 

Ms. Caryn Bredenkamp - Senior Economist, World Bank. 

- Estimated no. of participants: about 20-30 people. 

13:00 – 13:05 Opening speech by Chair 

13:05 – 13:30 Summary of implementation and orientation of PPP projects in the health 

sector.  

Mr. Tang Chi Thuong - Deputy Director, Department of Health 

13:30 – 14:00  Relevant PPP model for PPP projects in the health sector - good practice and 

lessons in the World 

  Mr. Le Minh Sang - Health Specialist, World Bank 

14:00 – 14:20 Experiences in developing health PPP projects in the region and Vietnam.  

Mr. David Ng, Health PPP expert, KPMG Vietnam  

14:20 – 14:40 Different model of private participation in public health service delivery 

Ms. Kimberly Green, Chief of party, PATH  

14:40 – 15:00 Building hospitals in form of PPP: Proposed PPP model by Nhi Dong 1 

hospital (BOT contract) 

Mr. Le Thang Can - Head of Investment Department, Ho Chi Minh City 

Finance and Investment State-Owned Company 

15:00 – 15:20 Proposed PPP model by Thu Duc District Hospital (BTL contract) 
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Dr. Nguyen Minh Quan - Director of Thu Duc District Hospital 

15:20 – 15:50 Discussion, Q&A 

Experts from the World Bank, JICA, etc. 

15:50 – 16:00 Closing speech by Chair 

Meeting Room 

No.3 

13:00 – 16:00 

Theme 3: PPP Investment in Education Sector  

- Chair:  

Mr. Le Hoai Nam - Deputy Director, Department of Education and Training; 

Ms. Cao Thanh An - Deputy Head of Public Private Partnership Division, 

Department of Planning and Investment; 

Mr. Dilip Parajuli - Senior Economist in the Education Global Practice, 

World Bank 

- Estimated no. of participants: about 15-20 people. 

13:00 – 13:05 Opening speech by Chair 

13:05 – 13:30 Possibility to apply PPP in education and training in Ho Chi Minh City  

Mr. Le Hoai Nam - Deputy Director, Department of Education and Training; 

13:30 – 13:45 Allocate risks and create an enabling environment for project implementation 

Mr. Dilip Parajuli - Senior Economist in the Education Global Practice, 

World Bank 

13:45 – 14:00 Experience in implementing socialization projects in the field of education 

Ms. Trinh Thi Tuong Van - Chief Operating Officer, Technical World 

Education Investment and Development Corporation, a member of TWGroup  

14:00 – 14:15 Investment in Education 

Assoc. Dr. Thai Ba Can - Vice President of University Development, Nguyen 

Hoang Investment and Development Joint Stock Company   

14:15 – 14:30 Investor’s experience in Education sector 

Phd. Huynh Cong Minh – Chairman of the Founding Committee, Principal of 

EMASI International bilingual school 

14:30 – 15:15 Discussion: 

- Current and future PPP opportunities in higher education; 

- International experiences in implementing PPP projects in education sector 

Representative of other entities (tentative): Arizona State University, USA - 

ASU (Mr. Jeff Gross); USAID Office in Ho Chi Minh City (Mr. Stephen 

Berlinguette), Specialists from VNU HCMC, etc. 

15:15 – 15:45 Discussion, Q&A  

15:45 – 16:00 Closing speech by Chair 
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MỤC LỤC 
TABLE OF CONTENTS 

PHẦN 1 - TỔNG QUAN VỀ PPP / PART 1 - GENERAL INFORMATION ON PPP 

(Dành cho chương trình hội thảo chính thức/ For main workshop session) 
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9 
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72 

PPP Enabling Environment: World Bank Group Support (Mr. Edwin Hin Lung Yuen - 

Senior Financial Infrastructure Specialist, World Bank.) 

77 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ BUỔI CHIỀU (13:00 —16:00)/ 

Thematic discussions afternoon (13:00 — 16:00) 

Chủ đề 1: Chủ đề đầu tư theo hình thức ppp lĩnh vực quản lý chất thải rắn, xử lý nước 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng  năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Tình hình sử dụng vốn ngân sách và phương hướng huy động nguồn lực PPP 

để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

I. Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố giai 

đoạn 2016-2020: 

* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 

Theo ước tính, dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố trong giai 

đoạn 2016 – 2020 cần khoảng 1.829.385 tỷ đồng (tăng bình quân mỗi năm 8,4%), 

và tăng 53,3% so với giai đoạn 2011-2015. Trong đó:  

(1) Vốn đầu tư từ Khu vực Nhà nước dự kiến là 376.221 tỷ đồng (khoảng 

16,21 tỷ USD), bình quân mỗi năm tăng khoảng 9,3%, chiếm tỷ trọng 20,6% trong 

tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố. Đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm 

43,5% vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước và chiếm khoảng 9% tổng vốn đầu tư toàn 

xã hội của Thành phố, bình quân mỗi năm tăng 9,1%.  

(2) Vốn đầu tư từ Khu vực ngoài Nhà nước, phần lớn từ doanh nghiệp là 

1.120.598 tỷ đồng (khoảng 48 tỷ USD), chiếm khoảng 61,2% trong tổng vốn đầu 

tư toàn xã hội và tăng bình quân mỗi năm là 8,2%;  

(3) Vốn đầu tư từ Khu vực nước ngoài (FDI) là 332.567 tỷ đồng (khoảng 

14,3 tỷ USD), chiếm khoảng 18,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố và 

tăng bình quân mỗi năm là 8,4% 

* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 3 năm 2016 - 2018. 

Trong 3 năm 2016-2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.111.486 tỷ 

đồng (khoảng 47 tỷ USD), tăng bình quân mỗi năm 8,4% và chiếm khoảng 30% 

tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của Thành phố. Trong đó, phân theo nguồn vốn cụ 

thể như sau: 

 (1) Vốn đầu tư từ Khu vực ngoài Nhà nước phần lớn từ doanh nghiệp ước 

đạt 730.679tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,7% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội.  

(2) Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 184.371, chiếm tỷ trọng 16,6% 

trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. 

(3) Vốn đầu tư từ Khu vực Nhà nước ước đạt 196.434 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 17,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; trong đó tổng vốn đầu tư từ ngân sách đạt 

là 82.438tỷ đồng, chiếm khoảng 7,4% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố. 
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II. Tình hình huy động nguồn lực để đầu tư phát triển Thành phố: 

Để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) của 

Thành phố, tổng nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách giai đoạn 2016 – 2020 là 

326.556 tỷ đồng (khoảng 14,07 tỷ USD). Trong khi đó, khả năng cân đối từ ngân 

sách Nhà nước là 171.895,758 tỷ đồng (khoảng 7,41 tỷ USD), chỉ đáp ứng được 

52% nhu cầu đầu tư. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách Trung ương là 21.895,758 tỷ 

đồng - khoảng 0,94 tỷ USD) (vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu là 

8.487,764 tỷ đồng, vốn ODA ngân sách trung ương cấp phát là 13.407,994 tỷ 

đồng); Nguồn vốn ngân sách thành phố là 150.000 tỷ đồng (khoảng 6,4 tỷ USD). 

Trong giai đoạn 2016-2018, ngoài nguồn vốn cân đối từ nguồn thu ngân 

sách Thành phố được hưởng theo phân cấp, Thành phố đã tập trung huy động vốn 

cho đầu tư bằng nhiều hình thức, thực hiện nhiều giải pháp để tạo nguồn lực đầu tư 

phát triển trên địa bàn, cụ thể như sau: 

2.1 Về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương:Trong giai đoạn 

2016-2018, lần đầu tiên trong quá trình phát hành trái phiếu, thành phố phát hành 

thành công toàn bộ khối lượng trái phiếu kỳ hạn 15 năm, 20 năm và 30 năm với 

tổng khối lượng phát hành là 5.800 tỷ đồng (khoảng 0,25 tỷ USD).  

2.2 Về vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ (vốn ODA, vay 

ưu đãi từ nhà tài trợ nước ngoài)Trong các năm qua, nguồn vốn ODA và vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã góp phần tạo điều kiện phát triển hệ thống 

kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xử lý nước thải và môi trường của thành phố; 

đồng thời, thông qua các dự án ODA đã hỗ trợ thành phố tăng cường năng lực, 

chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. 

Hiện nay, thành phố đang theo dõi tình hình thực hiện và trả nợ vay của 11 

dự án ODA. Nguồn vốn ODA đã giải ngân trong giai đoạn 2016 - 2018 là 8.950 tỷ 

đồng (khoảng 0,38 tỷ USD).  

2.3 Về khai thác nguồn thu từ nhà, đất: 

Để khai thác nguồn thu từ nhà, đất, thành phố đã thực hiện nhiều hình thức 

khác nhau như: thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tạo quỹ đất 

“sạch” để đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thực hiện đấu thầu các dự án có sử dụng 

đất; áp dụng hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một 

lần cho cả thời gian thuê, tạo quỹ đất khi xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, 

chỉnh trang đô thị; xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước. Qua thống kê, 

Tổng số tiền thu được từ việc bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất từ khi thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg (nay là 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP) đến năm 2018 là 21.615,341 tỷ đồng (khoảng 

0,93 tỷ USD). 

2.4 Về các hình thức huy động nguồn lực khác cho đầu tư phát triển: 

Bên cạnh nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu chính quyền địa 

phương, nguồn thu từ nhà, đất; thành phố triển khai một số phương thức đầu tư để 

phát triển hạ tầng trên địa bàn như thực hiện đầu tư theo hình thức PPP; huy động 

nguồn lực xã hội để đầu tư (Chương trình kích cầu đầu tư); huy động vốn vay đầu 

tư xây dựng trường mầm non công lập, thực hiện chương trình thoát nước và 

10



chống ngập úng thành phố Hồ Chí Minh... Các hình thức này đã góp phần giảm 

bớt áp lực cân đối vốn đầu tư của thành phố.  

 2.5 Về tình hình huy động nguồn vốn PPP để đầu tư phát triển: 

Tính từ năm 2000 đến thời điểm hiện nay có 22dự án đã hoàn tất ký kết hợp 

đồng PPP với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 69.869 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD); 

trong đó có 16 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, 03 dự án thuộc lĩnh vực hạ 

tầng kỹ thuật, 02 dự án thuộc lĩnh vực môi trường và 01 dự án thuộc lĩnh vực văn 

hóa. 

 

Bên cạnh đó, Thành phố đang tiếp tục thực hiện130 dự án (hiện đang ở bước 

chuẩn bị đầu tư như lập, phê duyệt Đề xuất dự án; lập phê duyệt Báo cáo nghiên 

cứu khả thi; đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, đám phán ký kết Hợp đồng dự án) với 

tổng mức đầu tư dự kiến là 380.947 tỷ đồng.  

 

III Đánh giá: 

 Đầu tư công ở Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là tất 

yếu khách quan có vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật, kinh tế và xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển của Thành phố. Xét về 

quy mô, trong giai đoạn 2016 – 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến tăng 1,5 

lần so với giai đoạn 2011 – 2015 (tăng từ 1.192.983 tỷ đồng lên 1.829.385 tỷ đồng) 

trong khi đó tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên vốn đầu tư toàn 

xã hội giai đoạn 2016 – 2020 giảm so với giai đoạn 2011 – 2015 (giảm từ 9,2% 

xuống còn 8,9%). 

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những thách thức như việc phải đối 

mặt với nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ cho dân số ngày càng 

tăng, cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu đô thị hóa, các yêu cầu cần phục hồi 

chức năng lão hóa cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng; trong điều kiện nguồn vốn 

của Nhà nước đang hạn hẹp; làm thế nào để Thành phố có thể phát huy tối đa tiềm 

năng từ việc sử dụng ngân sách Thành phố để thu hút các nguồn lực đầu tư khác từ 

Khu vực ngoài Nhà nước và nước ngoài, là một thách thức lớn. 

Nhìn vào số liệutỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội, có thể thấy nguồn vốn đầu 

tư từ ngân sách thành phố trong những năm qua chỉ đóng vai trò vốn mồi (để phát 

triển cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư). Với quy mô đầu tư toàn xã hội lên đến 

1.829.385 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Thành phố chỉ chiếm khoảng 

8% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố.  

Trong bối cảnh các nguồn vốn nhà nước không thể tăng hơn do tất cả đều bị 

hạn chế bởi các yếu tố khách quan, cụ thể: vốn ngân sách phần lớn dành cho chi 

hành chính sự nghiệp, còn lại phần nhỏ cho đầu tư phát triển; vốn trái phiếu chính 

phủ sẽ dẫn đến nợ quốc gia nên không thể cứ mãi phát hành và vốn ODA vay sẽ 

dẫn đến nợ quốc gia nên cũng bị giới hạn bởi ngưỡng an toàn tài chính quốc gia. 

Do vậy, việc phát triển, thúc đẩy kêu gọi đầu tư theo hình thức doanh nghiệp và 

nhà nước cùng làm (đối tác công tư) là một yêu cầu tất yếu. 

Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 

2020, tại Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại 
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hội Đảng khóa XII, Đảng đã đề ra giải pháp thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, 

trong đó bao gồm việc “hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để tạo điều kiện 

thuận lợi cho các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và 

kinh doanh kết cấu hạ tầng bằng nhiều hình thức, nhất là hợp tác công - tư (PPP) 

phù hợp với thông lệ quốc tế. Tăng cường quản lý, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và 

chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí”.Hình thức đối tác công tư PPP 

là một giải pháp tái cơ cấu khu vực nhà nước vốn có phạm vi hoạt động bao trùm 

lên toàn xã hội, đồng thời là một cách thức mới và hiệu quả giúp Nhà nước giải 

quyết vấn đề thiếu hụt vốn để đầu tư phát triển, nhất là đối với các dự án đòi hỏi 

một lượng vốn đầu tư lớn, như xây dựng và phát triển hạ tầng, trong bối cảnh thâm 

hụt ngân sách nhà nước có chiều hướng gia tăng. 

Việc đưa mô hình PPP sẽ giúp khu vực Cơ quan nhà nước có thẩm quyền  

tham khảo, được học tập trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư 

nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài nhằm đóng góp cho phát triển kết cấu 

hạ tầng, dịch vụ công. Vai trò của khu vực tư nhân trong hợp tác công – tư không 

chỉ là vấn đề cung cấp vốn cho các khu vực công, sự đóng góp không kém phần 

quan trọng của khu vực tư nhân thuộc về các sáng kiến để giải quyết các vấn đề 

của dự án cũng như thế mạnh về công nghệ, kỹ thuật và khả năng quản lý, vận 

hành, duy tu bảo dưỡng công trình dự án để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả 

hoạt động và tăng chất lượng dịch vụ công. 

 

IV. Phương hướng, giải pháp huy động nguồn lực PPP để đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh: 

Như đã trình bày ở phần trên, để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm, Thành phố phải huy động 154.571 tỷ đồng (khoảng 16,4 tỷ 

USD) từ các nguồn vốn khác như vốn PPP.Trong giai đoạn từ đầu những năm 

2000 đến nay, dù có nhiều nỗ lực để huy động các nguồn lực đầu tư, tuy nhiên thực 

tế khả năng huy động nguồn vốn PPP của Thành phố Hồ Chí Minh luôn thiếu hụt 

lớn so với nhu cầu đầu tư, chưa đáp ứng so với kỳ vọng. Vì vậy, để đẩy mạnh mô 

hình PPP cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Thành phố cần xây 

dựng các giải pháp theo những định hướng, quan điểm sau: 

+ PPP là quan hệ đối tác, bình đẳng giữa các bên tham gia hợp đồng. 

+ PPP là hợp đồng dài hạn (20 - 30 năm), ẩn chứa nhiều rủi ro trong tương 

lai, do đó cần cách làm bài bản từng bước, bố trí đủ nguồn lực đầu tư, chính sách 

rõ ràng và quan trọng là phải ổn định chính sách. 

+ Nhà đầu tư PPP phải có lợi nhuận khi thực hiện đầu tư. 

+ Việc thực hiện dự án PPP cần đảm bảo nguyên tắc của thị trường, đặt yếu 

tố cạnh tranh, công bằng và minh bạch, Hợp đồng dự án phải đảm bảo hài hòa lợi 

ích giữa Nhà nước và Nhà đầu tư. 

Do đó, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 

tổ chức thực hiện Các cơ chế, giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư được tập trung 

vào các giải pháp chính như sau: 
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1. Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý đầu tư theo hính thức PPP trên 

địa bàn thành phố: 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư. Trên cơ sở đó, nhằm tăng hiệu quả quản lý nước để 

triển khai các dự án PPP trên địa bàn thành phố, hiện nay thành phố đang xây dựng 

Quy định về quản lý đầu tư dự án theo hình thức PPP (bao gồm Hợp đồng BT) theo 

hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trong triển khai dự án, từ việc kêu gọi đầu tư, quyết định chủ trương 

đầu tư, cân đối nguồn lực, thẩm định dự án, lựa chọn Nhà đầu tư và giám sát tổ 

chức thực hiện, vận hành công trình theo quy định của Hợp đồng và quy định pháp 

luật. Ngoài ra sẽ quy định cụ thể quy trình phối hợp, trách nhiệm của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở ngành, đơn vị liên quan, thời gian xử lý hồ sơ... 

để Nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát việc triển khai thực 

hiện. 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về hướng dẫn thực hiện Dự án BT 

được ban hành, Thành phố sẽ hoàn thiện Quy định về quản lý đầu tư dự án theo 

hình thức PPP (bao gồm Hợp đồng BT) trên địa bàn thành phố để sớm áp dụng 

triển khai.  

 

2. Xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư: 

- Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 39/2015/QĐ-

UBND về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa 

theo hướng miễn hoàn toàn tiền sử dụng đất đối với các lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường nhằm đảm bảo tính khả 

thi của dự án khi triển khai thực hiện, tăng cường thu hút đầu tư xã hội hóa. 

- Thành phố ban hành lộ trình tăng phí xử lý nước thải (hiện nay chỉ thu bằng 

10% giá nước sạch), phí sử dụng dịch vụ y tế cũng như mức học phí cho các trường 

đầu tư theo hình thức PPP theo nguyên tắc thị trường...nhằm nâng cao tính khả thi 

về mặt tài chính, tăng tính hấp dẫn kêu gọi đầu tư. Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 

các đối tượng chính sách phù hợp với lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công; đồng thời 

cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, giao quyền tự chủ phù hợp, nâng cao năng lực 

quản trị, hiệu quả hoạt động đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 

nhân sự và tài chính. 

3. Huy động từ nguồn lực đất đai, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để tạo 

vốn góp của Nhà nước tham gia các dự án PPP: 

 Xây dựng các phương án sắp xếp, quản lý các cơ sở nhà và đất thuộc sở hữu 

Nhà nước theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý 

tài sản công theo hướng: 

- Tổ chức bán đấu giá tài sản, nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước để tạo nguồn 

thanh toán cho các dự án PPP thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - 

Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL) hoặc Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - 

Chuyển giao (BLT). 

13



- Rà soát, xây dựng cơ chế sử dụng các khu đất thuộc Danh mục mặt bằng 

nhà xưởng của Ban Chỉ đạo 167 quản lý làm phương án thanh toán cho các nhà đầu 

tư thực hiện các dự án và dịch vụ công theo hình thức PPP, theo phương thức hợp 

đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao). 

- Rà soát, lập danh mục các cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các tổ chức, đơn 

vị sự nghiệp tự chủ tài chính có nhu cầu hợp tác, liên danh, liên kết làm cơ sở xem 

xét, phê duyệt đề xuất tham gia liên danh, liên kết theo quy định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

4. Xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư theo hình thức PPP: 

- Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn dự kiến được phân bổ và 

các nguồn lực khác, Thành phố tiếp tục rà soát đề xuất các dự án có thể chuyển đổi 

từ hình thức đầu tư công sang hình thức PPP, làm cơ sở mời gọi đầu tư. Ưu tiên các 

dự án có nguồn thu từ người sử dụng. Trường hợp không thể áp dụng hình thức đấu 

thầu lựa chọn Nhà đầu tư thì tùy mức độ cấp bách mới xem xét đến việc đầu tư 

bằng ngân sách. 

- Đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin các dự án PPP thông qua việc 

đăng tải thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh (về các dự án kêu gọi đầu tư, quá 

trình tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư, kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, thông tin Hợp 

đồng dự án,...) thường xuyên trên website về PPP của Ủy ban nhân dân Thành phố, 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư (www.ppp.tphcm.gov.vn) cũng như hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

- Tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật (không hoàn lại) của các Nhà tài 

trợ quốc tế (JICA, ADB, UK...) để sàng lọc, xây dựng Danh mục các dự án có thể 

triển khai theo hình thức PPP. Đồng thời hỗ trợ cho phía Thành phố thực hiện công 

tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn Nhà 

đầu tư, đàm phán Hợp đồng,... 

5. Đẩy mạnh đầu tư theo hình thức BTL/BLT: 

Theo quy định của Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP, 

có 07 loại Hợp đồng có thể áp dụng bao gồm BT, BOT, BTO, BLT, BTL, BOO, 

O&M. Trong đó có một số hình thức hợp đồng như BTL, O&M, thành phố vẫn 

chưa kêu gọi đầu tư. 

Về định nghĩa, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (sau đây 

gọi tắt là hợp đồng BTL) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi 

hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền và được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai 

thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. 

Về ưu điểm, hình thức hợp đồng này có thể áp dụng cho các công trình 

không có khả năng thu phí trực tiếp từ người sử dụng (hệ thống thoát nước, đường 

giao thông trong đô thị, trụ sở cơ quan nhà nước, đê kè...). Theo đó, nhà đầu tư sẽ 

chịu trách nhiệm đầu tư, xây dựng, vận hành, duy tu bảo dưỡng; Nhà nước thanh 
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toán cho nhà đầu tư một khoản thanh toán hằng năm trong thời hạn Hợp đồng. Tiền 

thuê dịch vụ được thanh thanh toán từ doanh thu cung cấp dịch vụ công hoặc vốn 

ngân sách thành phố hoặc kết hợp. 

Như vậy, cùng một khoảng thời gian, ngân sách thành phố có khả năng cân 

đối để thực hiện nhiều dự án có tính chất công cộng hơn so với việc thực hiện theo 

hình thức đầu tư công thuần túy vì tiến độ thanh toán công trình được dãn ra. Cụ 

thể, đối với một dự án theo hình thức BTL/BLT thì Thành phố có thể thanh toán 

trong 20 – 30 năm thay vì thanh toán một lần khi công trình hoàn thành nếu thực 

hiện theo hình thức đầu tư công. Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải có văn bản báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng 

đường bộ cao tốc TP HCM - Mộc Bài theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng 

BTL) với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 10.688 tỷ đồng. 

Do đó, trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục kêu gọi các hình thức Hợp 

đồng "truyền thống" (BT, BOT), sẽ tập trung thí điểm kêu gọi đầu tư theo hình thức 

Hợp đồng BTL hoặc BLT. 

 

6.Triển khai một số dự án PPP tiên phong: 

Nhằm xây dựng, quảng bá môi trường đầu tư PPP trên địa bàn thành phố, 

trong thời gian tới Thành phố sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối 

với một thuộc lĩnh vực xử lý nước thải, một dự án thuộc lĩnh vực y tế thông qua 

việc thu phí, hoàn trả chi phí đầu tư dự án từ nguồn thu dịch vụ công; qua đó nhân 

rộng mô hình, đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư các dự án trong lĩnh vực tương tự. 

 

7. Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ ODA kết hợp PPP: 

Đối với một số dự án PPP quy mô đầu tư lớn, có tính lan tỏa, cần có cơ chế 

kết hợp, ưu tiên bố trí từ vốn đầu tư công; bao gồm bố trí vốn từ nguồn ngân sách 

và xem xét, huy động nguồn vốn với lãi suất ưu đãi từ các tổ chức quốc tế (quỹ 

PSIF của JICA, nguồn vốn AP3F của ADB, ...), nhằm đảm bảo tính khả thi trong 

phương án tài chính. 

Phần hỗ trợ của Nhà nước như là phần vốn mồi, thể hiện sự quyết tâm của 

Nhà nước khi đồng hành cùng với Nhà đầu tư chuẩn bị triển khai dự án đầu tư; mục 

tiêu nhằm góp phần thực hiện thành công dự án PPP trọng điểm, khẳng định năng 

lực thực hiện và tăng cường thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư. 
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REPORT  

On utilization of Ho Chi Minh City’s budget and directions to mobilize PPP 

resources to invest in infrastructure development of the City 

 

 

I. Estimated usage of investment funds of the City during the 2016-2020 

period:  

It is estimated that to facilitate the City’s economic development rate of 8% - 

8,5% annually, the City needs a total amount of  investment fund VND 1,829,385 

billion (with  an average annual growth rate of  8.4%) which increases by 53.3% 

compared to that of the 2011-2015 period. Of which: 

* In terms of sources of funds: 

(1) Investment funds from the public sector is projected to be VND 376,221 

billion (about USD 16.21 billion), with an average annual growth rate of 9.3%, 

accounting for 20.6% of the total investment funds of the City. Investment funds 

from state budget accounts for 43.5% public sector’s investment fund and 9% of 

the City’s total investment funds and increases at annual rate of 9.1%. 

(2) Investment funds from the  non-state sector, mostly from enterprises, is 

estimated to be VND 1,120,598 billion (about USD 48 billion), accounting for 

61.2% of the total investment funds of the City and growing  at a rate of 8.2% 

annually. 

(3) Investment funds from foreign sector (FDI) is projected to be VND 

332,567 billion (about USD 14.3 billion), accounting for 18.2% of total investment 

funds of the City and increasing 8.4% annually. 

* Total investment funds of the City in 3 years 2016-2018. 

From 2016 to 2018, total investment funds of the City was about VND 

1,111,486 billion, with an average growth rate of  8.4% per year and accounted for 

about 30% of the Gross regional domestic product (GRDP) of the City. In 

particular: 

 (1) Investment funds from non-state sector: mostly from enterprises, was 

about VND 730,679 billion, accounting for 65.7% of the City total investment 

funds 

(2) Foreign investment (FDI): was about VND 184,371 billion, accounting 

for 16.6% of the City total investment funds. 
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(3) Investment capital from the public sector: was about VND196,434 

billion, accounting for 17.7% of the City total investment funds; in which the total 

investment fund from the State budget was VND82,438 billion, accounting for 

7.4% of the City total investment funds. 

II. Mobilization of funds for development investment of the City 

To complete the City's 5-year socio-economic development plan (2016-

2020), the total investment capital demand from the budget from 2016 to 2020 is 

VND 326,556 billion (about USD 14.04 billion). Meanwhile, the State budget can 

only accommodate VND 171,895.758 billion (about USD 7,41 billion) which is 

52% of investment demand. Of which: Central budget capital is 21,895.758 billion 

VND (the central budget supplementary target is 8,487.764 billion VND, allocated 

central budget ODA is VND13,407.994 billion); The city's budget capital is 

VND150,000 billion (including 10% of the contingency plan of VND15,000 

billion). 

During the 2016-2018 period, in addition to the City’s earned budget 

revenues in line with budget decentralization, the City focused on mobilizing funds 

in various forms and implemented many solutions to create resources for 

development investment, specially: 

2.1. Issuance of municipal bonds: 

During the 2016-2018 period, for the first time in its bond issuing history, 

the City successfully sold the whole issuance of municipal bonds worth of VND 

5,800 billion with maturities of 15, 20, and 30 years. 

2.2. On-lending of foreign loans from the government (ODA and 

concessional loans from foreign donors) 

During the past years, ODA and concessional loans from foreign donors 

have contributed to infrastructure development, urban rehabilitation, sewage 

treatment and environment of the City. ODA projects have also supported the City 

in capacity building, transfer of modern science and technology, and advanced 

management experience.  

Currently, the City has been monitoring the implementation and repayment 

of loans for 11 ODA projects. During the 2016-2018 period, the City has disbursed 

VND 8,950 billion (about USD 0.38 billion). 

2.3. Revenues from buildings and land 

To collect revenues from buildings and land, the City has implemented 

various measures, including: Revoke land in accordance to land use master plan 

and plans, creating “clean” land fund to auction for land use rights or bids for 

projects that use land; lease land with annual rent collection or one time rent 

payment for the whole renting period; create land fund  for infrastructure and urban 

rehabilitation projects;  disposition of state owned buildings and land. According to 

the statistics, total revenues from selling buildings and transferring land use rights, 

changing land use purpose since the implementation of Decision No. 09/2007/QĐ-

TTg (now Decree No. 167/2017/NĐ-CP) to 2018 was VND 21,615.341 billion 

(about USD 0.93 billion). 
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2.4. Mobilization of other sources of funds for development investment: 

Besides funds mobilized from municipal bond issuance, buildings and land, 

the City has implemented other investment methods for infrastructure development 

including investment using PPP method; investment resources mobilized from the 

society (Investment Stimulus Program); mobilization of loans to build public 

preschools; implementation of the drainage and flood protection program of Ho 

Chi Minh City etc.) These measures has helped to reduce the pressure on 

investment fund balance of the City.  

2.5. Mobilization of PPP funding sources for development investment:  

Since 2004 until now, there have been 23 projects that signed PPP 

agreements with total investment funds of VND 71,127 billion; of which 17 are 

transportation projects, 03 are technical infrastructure projects; 02 are environment 

projects and 01 is culture project. 

Besides those, the City has implemented 130 projects (currently at 

investment preparing stages such as drafting and approving project proposals, 

drafting and approving feasibility study reports; auctioning to choose investors; 

negotiating and signing project agreements) with total investment funds estimated 

to be VND 380,947 billion.  

III. Judgement: 

Public investment in Vietnam in general, Ho Chi Minh City in particular is 

indispensable. It plays an important role in developing technical, economic and 

social infrastructure systems, creating a driving force development of the City. In 

terms of scale, in the period of 2016-2020, the total investment fund is expected to 

increase 1.5 times compared to the period of 2011-2015 (up from VND 1,192,983 

billion to VND 1,829,385 billion) while the proportion of investment capital from 

the state budget on total investment fund in the period of 2016 - 2020 decreased 

compared to the period 2011-2015 (down from 9.2% to 8.9%). 

Ho Chi Minh City is facing many challenges such as the need to build the 

infrastructures to support the growing population, higher living standards, the need 

for urbanization, rehabilitation of aged infrastructures and public services; while 

the availability of state capital is limited. How the City can utilize the City Budget 

to attract investment fund from non-state sector and foreign investors is a big 

challenge. 

According to the data on the proportion of social investment capital, the the 

city budget in recent years only plays the role of bait capital (to develop 

infrastructure to attract investment). With the total investment fund amounting to 

VND 1,829,385 billion, City budget accounts for only about 8% of the City's total 

investment fund. 

While the state investment fund cannot increase because of objective factors, 

such as: the majority of the budget is spent on administrative expenditures, and the 

small remaining is allocated for investment; Government bond will lead to national 
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debt and so will the ODA loans; hence they are not sustainable development 

source. Therefore, the development and promotion of calling for investment in the 

form of public-private partnerships is an inevitable. 

The implementation of PPP model will help the authorized state agencies 

learn the technological advancement, management experience of the private sector, 

especially foreign investors in order to contribute to develop public infrastructures 

and services. The role of the private sector in public-private partnerships is not only 

a matter of providing capital to public sector, it also help to create initiatives to 

solve a projects’ problems, modern technical solutions, and effective management, 

operation of projects,  improving operational efficiency and increasing the quality 

of public services 

IV. Investment demand in line with Socio-Economic Development Plan 

(2016-2020) of the City 

In order to implement the 5-year Socio-Economic Development Plan (2016-

2020) of Ho Chi Minh City, the total investment funds needed from non-state 

budget (i.e social funding from PPP projects) is VND 154,571 billion (about USD 

16.4 billion). In the period from the early 2000s to now, despite many efforts to 

mobilize investment resources, the actual ability to mobilize PPP capital of Ho Chi 

Minh City has always been in great shortage compared to the demand. Therefore, 

in order to promote the PPP model for Ho Chi Minh City in the upcoming time, the 

City needs to build solutions as the following orientations: 

V. Directions and measures to mobilize PPP resources to invest in 

infrastructure development of Ho Chi Minh City: 

To ensure the completion of the Socio-Economic Development Plan, the 

City must mobilize VND 154,571 billion from other sources such as PPP. State 

funds cannot be increased due to objective constraints, specifically: State budget is 

mainly spent for administrative agencies with the remaining small proportion used 

for development investment; government bonds will lead to national debt and 

cannot be issued continually, ODA borrowings will also increase national debt and 

is constrained by national financial security limit. 

For the first stage from 2000 up to now, despite various efforts to mobilize 

investment resources, the mobilizing capacities of the City have always been lower 

than investment demand. Therefore, to enhance the implementation of PPP model 

for the City in the future, it needs to develop measures in line with the following 

directions and opinions:  

+ PPP is a fair partner relationship among parties engaging in the agreement. 

+ PPP is a long-term contract (20-30 years), with many potential risks in the 

future, thus needs a careful step-by-step method, sufficient investment funds, clear 

and stable policies. 

+ PPP investors must have profits when making investments but at the same 

time, balancing the benefits between the State and the investors must be ensured.  

+ PPP project implementation needs to be market-based, competitive, fair 

and transparent. 
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In the future, therefore, Ho Chi Minh City implements mechanisms and 

measures to mobilize investment funds, including the following main measures: 

1. Improvement of the legal framework on management of PPP 

investments in the City: 

The Government issued Decree No. 63/2018/ND-CP dated May 4, 2018 on 

investment in the form of public-private partnership. Accordingly, in order to 

increase the efficiency of public administration of its PPP projects, the City is 

drafting the regulation on PPP project management (including BT contracts) with 

the direction of increasing decentralization, delegation and accountability of 

competent state agencies responsible for project implementation, from calling for 

investments, deciding investment directions, mobilizing funds, appraising projects, 

choosing investors, monitoring project implementation, and operating the projects 

in line with the contracts and the law. In addition, there will be a detailed regulation 

on the coordination procedure and responsibilities of the Office of the City’s 

People’s Committee, related departments and agencies, time for document handling 

etc. so that investors and related departments and agencies can keep track of and 

monitor project implementation. 

After the Government issues the regulation guiding Decree No. 63/2018/ND-

CP on investment in the form of public-private partnership, the City will refine its 

regulation on investment management of PPP projects for immediate 

implementation.  

2. Development of preferential investment mechanisms and policies  

- The City will continue to research and reform Decision No. 39/2015/QD-

UBND on the mechanism of exemption or reduction of land rent for socialized 

institutions with the intention to exempt institutions operating in education and 

training, vocational training, health care, sport, environment in order to ensure the 

implementation feasibility of their projects, increasing socialized funds. 

- The City issues the time line for increasing sewage treatment fee (currently 

only equal to 10% of the clean water price), prices of health care services as well as 

tuition fees of schools built by PPP projects to make them market-based etc. and 

thus, improving their financial feasibility, attracting more investors. The 

Government will directly support beneficiaries of social welfare in line with the 

time line for increasing prices of public services; restructure public service 

providers, grant appropriate autonomy, improve administrative capacity and 

efficiency in terms of task execution, organization, human resource and finance. 

3. Collection of revenues from state owned buildings and land to make 

state capital contributions in PPP projects: 

 Develop plans for disposition and management of state owned buildings and 

land in accordance with the Law on management and use of public properties, 

Decree No. 167/2017/ND-CP dated December 31, 2017 of the Government on 

disposition of public properties with the following direction: 
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- Organize auctions for state owned buildings and land to pay for PPP 

projects in the forms of Building - Transfer - Lease contracts (BTL contracts) or 

Build - Lease - Transfer contracts (BLT contracts). 

- Review and develop mechanism for using land included in the List of 

factory areas approved by the 167 Steering Committee in order to pay for investors 

of PPP projects and public services in the form of Build - Transfer contracts (BT 

contracts) 

- Review and list buildings and land managed by public service providers 

and organizations with financial autonomy that want to create partnership, joint 

ventures as the basis for considering and approving partnership, joint venture 

proposals as prescribed by Decree No. 151/2017/ND-CP dated December 26 by the 

Government on guiding the implementation of the Law on management and use 

public properties. 

4. Develop a list of projects calling for investment in the form of PPPs, 

ensuring transparency throughout this process: 

- Based on the mid-term public investment plan and other resources, the 

municipal government continues to review projects proposed to be switched from 

public investment to PPP, serving as a basis for investment attraction. Prioritize 

projects which can generate revenue from users. It is only when it is impossible to 

select investors via competitive bidding then budget investment will be considered.  

- Promoting publicity and transparency of PPP projects by publising the 

information on  projects calling for investment, the process of selecting investors, 

selection results select Investors, Project contract information, etc (in both English 

and Vietnamese) regularly on the City’s PPP website managed by Department of 

Planning and Investment (www.ppp.tphcm.gov.vn) and on National bidding 

network system. 

- Taking advantage of technical assistance (non-refundable) of international 

donors (JICA, ADB, UK ...) to screen and develop a list of projects that can be 

implemented under PPP form. At the same time, supporting the City to carry out 

the pre-feasibility study report, feasibility study report, investor selection, contract 

negotiation, ... 

5. Promote investment in the form of BTL/BLT: 

Regarding the definition, Construction - Transfer - Service Lease Contract 

(hereinafter referred to as BTL contract) is a contract signed between a authorized 

state agency and an investor/a project enterprise to build the infrastructure; after 

completion of the project, the investor/the project enterprise shall transfer the 

infrastructure to the authorized state agency and be entitled to provide services on 

the basis of operating that project within a certain period; authorized state agencies 

hire the service and pay the investors/project enterprises. 

BTL contracts can be used for projects that are unable to collect fees directly 

from end-users (suc as drainage system, urban roads, buildings of state agencies, 

dykes...). In particular, investors will be responsible for construction, operation and 

maintenance; The authorized state agencies pay the investors an annual payment 
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within the term of the Contract. This payment is from public service revenue or city 

budget or combined. 

At the same time, the city budget will be able to finance more public projects 

implemented under PPP form than under traditional public investment form 

because the City can stretch the payment schedule. Specifically, the payment term 

of  a project in the form of BTL / BLT can be 20-30 years while under public 

procurement, the City has to pay the contractor in full when they complete 

constructing the project. Recently, the Ministry of Transport has sent a report to the 

Prime Minister on the pre-feasibility study of the Ho Chi Minh City highway 

construction project - Moc Bai in the form of public-private partnerships (BTL 

contract) with an estimated total investment of VND 10,688 billion. 

6. Pilot a number of PPP projects: 

In order to build and promote PPP investment environment in the city, in the 

coming time, the City will focus on completing the investment preparation 

procedures for one or two pioneering projects in the field of wastewater treatment 

and health and recover the capital expenditures from public service revenues; 

thereby replicating the model and calling for investment in similar projects.  

7. Take advantage of ODA-PPP hybrid mechanism: 

For some large-scale PPP projects (Xuyen Tam canal, etc.) with spreading 

impacts, there should be a mechanism to combine and prioritize the allocation of 

public investment capital; including state budget sources and possibly concessional 

loans from international organizations (JICA PSIF fund, ADB AP3F fund, etc.), to 

ensure viability of the financial plan. 

The State’s support will serve as the seed capital, demonstrating the State’s 

political will to accompany the investors in preparing investment projects; the goal 

is to contribute to the successful implementation of a key PPP project, affirm their 

implementation capacity and enhance the interest of investors. 
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Thu NSĐP: Nuôi dưỡng Nguồn thu Tự có (Nguồn được để lại 100%) 

 Tỷ lệ Thu được hưởng theo phân cấp/Tổng chi thường xuyên khoảng 168%, là một dấu hiệu tốt về bền vững tài khóa. 

 Tốc độ tăng của Nguồn thu được phân chia cho Tp. HCM (13%) thấp hơn Tốc độ tăng Thu nội địa trên địa bàn Tp. (15%) 

 Tỷ trọng Thu được để lại 100% (khoảng 35%) có xu hướng giảm từ năm 2011, do nguồn thu từ đất ngày càng hạn chế. 
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Thu NSĐP: Đầu tư Nuôi dưỡng Nguồn / Cơ sở thuế cho Tương lai 

 Thuế Tài sản 

• Chiếm tỷ trọng lớn trong thu NSĐP của các đô thị trên thế giới: 45% tại Kuala Lumpur 
(Malaysia), 30% tại Manila (Philippines), 25% tại Sao Paulo, 18% tại Rio de Janeiro (Brazil) và 
6% tại Singapore. 

• Sự cần thiết phải củng cố hệ thống, cập nhật thông tin địa chính và hệ thống đăng ký tài sản.   

 Phụ thu Thuế 

• Có thể cân nhắc phụ thu trên một số sắc thuế như Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) và Thuế Tiêu thụ 
Đặc biệt (TTĐB) (định hướng Quốc hội / Chính phủ cũng cho phép Tp. triển khai nội dung này).  

 Phí/Thu Dịch vụ 

• Hiện nay mức thu phí / giá một số dịch vụ công cơ bản còn tương đối thấp (v.d. phía thu gom và 
xử lý nước thải / chất thải rắn chỉ bằng 1/3 mức tại có đô thị lớn có mức sống tương đương). 

• Khuyến nghị tăng có lộ trình mức thu phí / giá dịch vụ theo định hướng thu bù đắp chi phí, cân 
nhắc kỹ về khả năng chi trả và tác động tới những hộ khó khăn, đồng thời cân nhắc hỗ trợ bổ 
sung cho các nhóm đối tượng khó khăn này. 
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Chi NSĐP: Duy trì tỷ trọng & tăng hiệu quả đầu tư công 

 Tỷ trọng giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển 
đã chuyển từ 40:60 sang 60:40 trong hơn 5 năm qua. 

• Biên chế khu vực công tăng (5%/năm), nhanh hơn tốc độ tăng 
dân số đăng ký chính thức (2%). Biên chế tăng nhanh hơn ở cấp 
thành phố và, quận huyện (10%), thấp hơn ở phường/xã (3%). 

• Tốc độ tăng biên chế nhanh tạo cơ hội để hợp lý hóa mức và cơ 
cấu biên chế. 

• Lưu ý về mức tăng quỹ lương để tránh ảnh hưởng lớn tới 
những khoản chi cần thiết khác như chi duy tu – bảo dưỡng hạ 
tầng đô thị.  

 Tuy không có quan ngại về mức chi đầu tư trong ngắn 
hạn, nhưng khuyến nghị duy trì tỷ trọng chi đầu tư và 
tăng hiệu quả đầu tư công bao gồm thông qua PPPs. 

• Tỷ trọng chi đầu tư tuy có giảm nhưng vẫn cao hơn khá nhiều 
so với mức trung bình của cả nước là 29%. 

• Khoảng hơn 85%  chi đầu tư là dành cho xây dựng cơ bản mới, 
cao hơn mức trung bình của cả nước là 75%. 
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Chi NSĐP: Tăng cường Trách nhiệm Giải trình trong Cung cấp Dịch vụ công 

 Chính sách tăng cường tự chủ và xã hội hóa đã đạt được 
những kết quả tích cực, nhưng còn một số vấn đề. 

• Thu nhập của người lao động tăng đáng kể tại hầu hết các đơn 
vị sự nghiệp công, tuy nhiên có mức tăng cao hơn hẳn tại một 
số đơn vị có điều kiện kỹ thuật và vị trí thuận lợi hơn.  

• Các hoạt động từ nguồn thu phí tăng nhanh, lên tới gần mức 
20% NSĐP cho dịch vị công (đặc biệt là với các bệnh viện, 
nguồn thu phí đã lên gần gấp đôi mức NSĐP), bằng khoảng 
30% chi thường xuyên từ NSĐP.  

 Cần tăng cường trách nhiệm giải trình trong việc cung cấp 
dịch vụ công chất lượng cao và đảm bảo tiếp cập bình đẳng 
tới dịch vụ công.  

• Việc tăng cường tự chủ cần đi kèm với việc tăng cường (a) báo 
cáo về kết quả tài chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp; và (b) báo cáo toàn diện về hoạt động thu / sử dụng phí. 

• Chính sách hỗ trợ bổ sung cho các hộ khó khăn.  

• Thiết lập khuôn khổ theo dõi rủi ro tài khóa phù hợp (v.d. với 
các hoạt động vay mượn của các bệnh viện; hay với những đơn 
vị có mức phụ thuộc ngân sách cao trong nhiều năm). 

 

< 1 times; 
1,528; 
93% 

1-2 times; 
80; 5% 

2-3 times; 
14; 1% 

> 3 times; 
11; 1% 
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Quản lý, Sử dụng Hiệu quả nguồn Tài sản của Thành phố 

 Quản lý hiệu quả tài sản tài chính bao gồm đầu tư tại các 
DNNN và các doanh nghiệp khác. 

• Tỷ suất lợi nhuận của các DNNN tăng trong thời gian qua.  

• Mức vay nợ của DNNN giảm ( trung bình 7%/năm) – Tỷ lệ Vay nợ / Vốn 
chủ sở hữu ở mức khá lành mạnh là 0.6 (năm 2015), thấp so với mức trần 
là 3 lần theo quy định của TW.  

• Một số DNNN đã được đưa về cho HFIC quản lý.  

 Còn một nguồn lực tài sản lớn với tiềm năng tạo thu nhập 
cao hơn. 

• Giá trị tài sản công theo sổ sách được báo cáo vào khoảng 4 tỷ USD (năm 
2015), trong đó khoảng 78% là đất đai, 18% là nhà cửa trong đó khoảng 
1,800 tòa/căn nhà có thể sử dụng cho mục đích sản xuất – kinh doanh. 

• Giá trị tài sản theo sổ sách đã lớn khoảng gấp 3 lần so với giá trị công nợ 
trực tiếp. Nếu quản lý, sử dụng tốt, giá trị thực tế của tài sản còn có thể 
có hơn nhiều so với giá trị sổ sách. 

• Cần có đánh giá, báo cáo toàn diện về tất cả các loại tài sản công (đất đai, 
nhà cửa, cơ sở hạ tầng) và xây dựng chiến lược quản lý, khai thác tài sản 
công cho Thành phố.  

• Tập trung quản lý và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý các tòa/căn nhà 
và một số tài sản khác có thể giúp tăng đáng kể nguồn thu từ việc cho 
thuê tài sản.  
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Sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn tài sản công – Kinh nghiệm quốc tế 

 
 

Quản trị kém  
dẫn tới  

lãng phí tài nguyên,  
chi phí ẩn, và  

nguy cơ tham nhũng 
 
 

• Đánh giá thấp tài sản 
• Sử dụng không hiệu quả vốn và tài sản 

• Quan điểm tài chính mâu thuẫn giữa ngân sách 
ngắn hạn và nhu cầu đầu tư dài hạn  

• Mục tiêu kết hợp hạn chế lợi ích dung hòa 

• Thiếu trách nhiệm giải trinh 
• Thiếu sự quản lý chuyên nghiệp và hướng tiếp 

cận đúng đắn đối với tài sản và quản lý danh mục 
đầu tư 

Nguồn: Của cải của các Quốc gia (2015) 

Thiếu vắng hệ thống kế toán hiện đại 

Can thiệp chính trị quá mức 

Sở hữu manh mún 
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Tài sản công: Chuyên nghiệp hóa quản lý tài sản – Kinh nghiệm quốc tế 

Tác động tài chính Phúc lợi xã hội Quản trị tốt hơn 

Hợp nhất: 

• Chuyển tài sản sang các công ty 
quản lý/quỹ đầu tư của thành phố 

Minh bạch:  

• Hệ thống kế toán hiện đại, công ty 
niêm yết 

Tách bạch với yếu tố chính trị:  

• Tránh những ảnh hưởng mang 
tính chính trị ngắn hạn 

Mục tiêu rõ ràng:  

• Cho phép quản lý tài sản chuyên 
nghiệp để tối đa hóa giá trị 

Tối đa hóa danh mục đầu tư: 

• Sử dụng tài sản mức tối ưu nhất 
 
Công cụ phát triển: 

• Tái đầu tư từ nguồn tiền thu được 
 

 

Công cụ tài trợ: 

• Tiền thu được từ đầu tư có thể trả 
cho các nguồn chi tiêu công khác, 
bao gồm:  

• Chăm sóc sức khỏe 

• Giáo dục 

• Hạ tầng 

• V.v.. 

Nguồn: Của cải của các Thành phố (2017) 
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Trường công lập trên bãi biển 
 

Tài sản công: Giá trị của tài sản có thể bị che lấp – nếu thiếu hệ thống kế 
toán hiện đại 

Nguồn: Tanzi và Prakash, Chí phí của Chính phủ và của việc Sử dụng Tài sản công kém hiệu quả, Tài liệu Công tác của Quỹ Tiền tệ Quốc Tế (TTQT), 2000  

Escola Municipal Cicero Pena thuộc khu Copacabana sang trọng tại Rio de Janeiro 

Di dời – tăng nguồn thu cho thành phố và  
hiệu quả học tập cho sinh viên 
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Công nợ: Xây dựng Ma trận Rủi ro Tài khóa cho các Dự án PPP 

Ma trận Rủi ro Tài khóa của Dự án PPP 

Loại hình Rủi ro 
Khả năng 

xảy ra 
Tác động   
tài khóa 

MỨC RỦI RO  
(Khả năng*Tác động) 

CHIẾN LƯỢC 
GIẢM THIỂU 

RỦI RO 

MỨC ĐỘ ƯU TIÊN 
TRONG HÀNH ĐỘNG 

1 Rủi ro về Quản trị Thấp Cao Trung bình Chưa có Ưu tiên cao 

2 Rủi ro trong quá trình Xây dựng Cao Thấp Trung bình Đã có Ưu tiên trung bình 

3 Rủi ro về Nhu cầu Trung bình Thấp Thấp Chưa có Ưu tiên trung bình 

4 Rủi ro về Hoạt động & Kết quả hoạt động Trung bình Trung bình Trung bình Chưa có Ưu tiên cao 

5 Rủi ro về Tài chính Thấp Trung bình Thấp Đã có Ưu tiên thấp 

6 Rủi ro Bất khả kháng Trung bình Thấp Thấp Đã có Ưu tiên thấp 

7 Rủi ro Chính phủ có những hoạt động Trung bình Trung bình Trung bình Chưa có Ưu tiên cao 

8 Rủi ro về Thay đổi Luật pháp Thấp Trung bình Thấp Đã có Ưu tiên thấp 

9 Rủi ro Cân đối lại về Tài chính Trung bình Trung bình Trung bình Đã có Ưu tiên trung bình 

10 Rủi ro về khả năng Đàm phán lại hợp đồng Cao Trung bình Cao Chưa có Ưu tiên cao 

11 Rủi ro về khả năng Chấm dứt hợp đồng Thấp Thấp Irrelevant Đã có No action required 

Cách tiếp cận REAL: Một số điểm Kết luận chính 

 Về tổng thể: Cần có cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính – ngân sách của Thành phố với sự 
gắn kết giữa nguồn và khả năng thu, nhu cầu và ưu tiên chi tiêu, khả năng khai thác tài sản, và 
các nghĩa vụ nợ trực tiếp và dự phòng.  

 Về nguồn thu: Việc đầu tư vào một số hệ thống, và cập nhật thông tin về quản lý đất đai, tài 
sản có ý nghĩa lớn trong việc hỗ trợ nguồn thu chủ động của NSĐP hiện nay và trong tương lai. 

 Về chi tiêu: Hiện có thể cân nhắc hiệu quả, hiệu suất một số lĩnh vực chi thường xuyên và đầu 
tư, ưu tiên dành nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và tăng cường chất lượng dịch vụ. 

 Về tài sản công: Cần có cái nhìn tổng thể về tài sản công, tập trung hóa và chuyên nghiệp hóa 
công tác quản lý tài sản công có thể phục vụ mục đích sản xuất – kinh doanh, tạo nguồn thu.  

 Về công nợ: Cần tăng tính chủ động trong quản lý các nghĩa vụ nợ trực tiếp và dự phòng; xây 
dựng một khuôn khổ theo dõi, quản lý rủi ro tài khóa tổng thể, tập trung vào nguồn rủi ro lớn.  

 Về các dự án PPP: Mang đến nhiều lợi ích tiềm năng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn lực công, và chất lượng dịch vụ, nhưng cũng cần có khuôn khổ quản lý rủi ro phù hợp. 
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Revenues: Increasingly constrained revenue effort 

 Decentralized revenue/recurrent expenditure averaged around 168%, a good sign of fiscal sustainability. 

 Growth of shared tax revenue for HCMC (13%) lower than of domestic revenue collected in HCMC (15%). 

 Share of fully retained revenue (35% of total local revenue) started declining since 2011, mainly due to 
reduced land-related capital revenues.  
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Total State Domestic Revenue Collection in HCMC vs.  
Decentralized Revenue for HCMC (% change nominal) 

Total state domestic revenue     Shared revenue

    100% retained revenue

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HCMC

LMIC Average

Shanghai
Bangkok

Beijing
Seoul

Tokyo

Jakarta
Chennai

New Dehli

Budget Revenues of Selected Metropolitans  

Fully-retained Revenues Shared taxes+Transfers

Revenues: Nurturing revenue base of the future 

 Property taxes 

• High share in local revenue of many metropolitans: 45% in Kuala Lumpur (Malaysia), 30 in 
Manila (the Philippines), 25% in Sao Paulo, 18% in Rio de Janeiro (Brazil) and 6% in Singapore. 

• The need to strengthen cadastral system and property register.   

 Surtaxes 

• Possible surcharges on selected taxes such as Value-added Tax (VAT) and Special Consumption 
Tax (SCT) (now feasible under GOV Decree 48 on special arrangements for HCMC).  

 Service fees/tariffs  

• Low fee/tariff levels for selected public services (e.g. those for wastewater or solid waste 
treatment are only about 1/3 tariff levels in similar metropolitans). 

• Recommendation for gradual increases in selected tariffs towards cost-recovery, with 
affordability and equity consideration, accompanied by complementary support to the 
disadvantaged groups. 
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Expenditures: Sustaining level while increasing efficiency of 
capital spending  

 Relative weights between recurrent and capital 
spending switched from 40:60 to 60:40 in 5 years. 

• Public sector employment increased (5% per annum), 
higher than population growth (2%). Faster growth 
experienced at city and district tiers (10%), lower at 
commune tier (3%). 

• Rapid growth of public sector employment presents an 
opportunity to rationalize the staffing level and structure. 

• The need to avoid crowding out further non-salary 
spending, including for O&M of urban infrastructure 
network.   

 Sustaining investment but focusing on efficiency 

• Share of capital spending still significantly higher than 
national average of 29%. 

• About 85% of capital spending is for new construction, 
higher than the national average of about 75%. 
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HCMC Expenditure Shares 

     Capital Expenditure      Recurrent Expenditure

Expenditures: Improving accountability for quality public services 

 Increased autonomy and socialization policies 
achieved some positive results, but warrants caution. 

• Employee remuneration improved significantly in all PSDUs, 
but salary increases overly concentrated in certain units with 
advantageous technical mandates and geographic areas.  

• Activities financed by user fees and charges amounted to 20% 
of annual budget (remarkably, those by hospital fees were 
twofold to those financed by the state budget), and 30% of the 
budgetary recurrent spending.  

 The need to strengthen accountability for quality 
services and ensure equitable access to services.  

• Further empowerment process need to be accompanied by (a) 
adequate financial and non-financial reporting, to ensure 
accountability for improved service quality; (b) comprehensive, 
transparent reporting on user fees collection and utilization.   

• Adequate attention to complementary support for the 
disadvantages.  

• Proper monitoring of fiscal risks (e.g. from the loss making 
PSDUs and from PSDUs borrowing). 

 

< 1 times; 
1,528; 
93% 

1-2 times; 
80; 5% 

2-3 times; 
14; 1% 

> 3 times; 
11; 1% 

Salary increase in Public Service 
Delivery Units (PSDUs)  

(times, units, % of total units) 

< 1 times 1-2 times

2-3 times > 3 times
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Assets: Unlocking the City’s wealth 

 Effective management of financial assets incl. SOEs. 

• Profitability of SOEs improved over time.  

• Level of indebtedness declined (7% p.a.) – D/E ratio stood healthily at 
0.6 in 2015, against national cap of 3 times.  

• Centralization of management of selected SOEs in HFIC.  

 Significant public assets with potential to yield higher returns. 

• Reported public assets of about US$4 billion in 2015 (book value), of 
which 78% are lands and 18% are buildings/houses of which about 1,800 
could be used for commercial purposes. 

• Reported value already three times larger than HCMC direct liabilities, 
valuation suggests true value significantly higher. 

• Significant holdings in land and housing assets, enhancing returns on 
assets could help bolster revenue and create fiscal space 

• The need for comprehensive reporting of all public assets (including 
land, houses, infrastructure) and development of an asset generation 
and utilization strategy of the City.  

• Pooling and professionalizing the management of commercial 
buildings/houses portfolio and other public assets would generate much 
higher returns. 
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Assets: Unlocking public wealth – International experience 

 
 

Poor governance leads 
to  

wasted resources,  
hidden costs and risks 

of corruption  
 
 

• Undervaluation of assets 
• Inefficient use of capital and assets 

• Conflicting financial perspective with short-term 
budget vs. long-term investments needs 

• Mixed objectives preventing aligned interests 

• Lack of accountability 
• Lack of professional management and value 

approach to asset and portfolio management 

Source: The Public Wealth of Nations (2015) 

Absence of modern accounting  

Undue political interference 

Fragmented ownership 
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Assets: Professionalizing asset management – International experience 

Financial impact Societal benefits Better governance 

Consolidation: 

 Transferring assets to holding 
company/municipal investment fund 

Transparency:  

• Modern accounting, as-if listed 
company 

Political insulation:  

• Arms-length distance from short-term 
political influence 

Clear objectives:  

• Allowing for professional 
management of assets to maximize 
value 

Portfolio maximization: 

• Putting each asset to its most product 
use 

 
Development tool: 

• Proceeds from investments can be 
reinvested in the fund 
 

 

Funding tool: 

• Dividend from fund can be can pay for 
other public expenditures, incl.;  

• Health care 

• Education  

• Infrastructure 

• etc. 

Source: The Public Wealth of Cities (2017) 
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Public school on beachfront property 

Assets: Value of assets is hidden – without modern accounting 

Source: Tanzi and Prakash, The Cost of Government and the Misuse of Public Assets, IMF Working Paper, 2000  

Escola Municipal Cicero Pena on the luxurious Copacabana in Rio de Janeiro 

Relocation- increase city income and student outcomes 
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Liabilities: Defining PPP Project Fiscal Risk Matrix 

Project Fiscal Risk Matrix 

Risk Type Likelihood Fiscal Impact 
RISK RATING 

(Likelihood*Impact) 

MITIGATION 
STRATEGY  

(Is it in place?) 
PRIORITY ACTIONS 

1 Governance Risks Low High Medium No High Priority 

2 Construction Risks High  Low Medium Yes Medium Priority 

3 Demand Risks Medium Low Low No Medium Priority 

4 Operational & Performance Risks Medium Medium Medium No High Priority 

5 Financial Risks Low Medium Low Yes Low Priority 

6 Force Majeure Medium Low Low Yes Low Priority 

7 Material Adverse Government Actions Medium Medium Medium No High Priority 

8 Change in Law Low Medium Low Yes Low Priority 

9 Rebalancing of Financial Equilibrium Medium Medium Medium Yes Medium Priority 

10 Renegotiation High Medium High No High Priority 

11 Contract Termination Low Low Irrelevant Yes No action required 

Getting REAL – Key takeaways 

 Overall: The importance of viewing the City’s fiscal stance comprehensively with 
interlinks across revenue, expenditure, asset and liability perspectives.  

 Revenue: Investment in selected systems such as land administration and property 
register is critical in nurturing own-sourced revenue. 

 Expenditure: Room for improving efficiency of both recurrent and capital spending, 
with adequate attention on services and infrastructure quality.   

 Assets: Pooling and professionalizing the management of public assets for commercial 
purposes could yield higher returns. 

 Liabilities: The strong need to increase proactiveness in management of direct and 
contingent liabilities, the latter through a holistic fiscal risk framework with a focus on 
risks with largest potential impact. 

 PPPs: Significant potential to improve efficiency, therefore quality of service, which 
could be strengthened through proper risk management framework.  

 

38







Nội dung hội thảo: 

• Bối cảnh 

• Nghị định 63 về đầu tư 
theo hình thức PPP – Hình 
thức PPP + Các nguyên 
tắc chính  

• Hỗ trợ của Ngân hàng Thế 
giới cho PPP 

• Lĩnh vực: 
– Nước thải 

– Chất thải rắn 

– Y tế 

– Giáo dục đại học 

 

• Lợi ích của PPP 

• Ví dụ toàn cầu 

• Cơ hội/Chiến lược 

1 
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Bối cảnh 

2 

0 20 40 60 80 100 120 140

Philippines

Việt Nam 

Brunei

Indonesia

Thái Lan

Trung Quốc 

Malaysia

Nhật Bản 

Singapore

HK

APEC Châu Á 
Chỉ số cạnh tranh toàn cầu WEF 2016/17: Xếp hạng Lĩnh vực Cơ sở hạ 

tầng  
(xếp hạng trong số 138 nền kinh tế)  

• Các nền kinh tế châu Á 

APEC có các mức xếp 

hạng khác nhau trong chỉ 

số cơ sở hạ tầng: 

Xếp hạng cao nhất: 

Hồng Kông (Trung 

Quốc), Singapore 

Hạng trung bình: 

Malaysia, Trung Quốc, 

Thái Lan 

Hạng thấp hơn: 

Indonesia, Việt Nam, 

Philippines 

 

 

APEC Châu Á: Nhu cầu đáng kể về Cơ sở hạ tầng 

3 

Ước tính nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng 

Nguồn Khung thời gian Trọng tâm khu vực Nghìn tỷ USD 

ADB 2010 - 2020 Emerging Asia 8.5 

HSBC 2010 - 2030 Emerging Asia 11.5 

McKinsey 2014 - 2030 ASEAN - 5 7.0 

B20 2015 - 2030 Global 57 

Source: Bhattacharyay (2012), Man (2013), McKinsey Global Institute (Jan 2013, Nov 2014) 
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• Nhu cầu đầu tư 

- Nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng: giao thông, năng lượng, 

cấp nước và vệ sinh, y tế (167 tỷ USD cho giai đoạn 2011-

2020, Bộ KH & ĐT, Nguồn: ADB)  

- Hiện bằng khoảng 10% GDP của Việt Nam 

• Thiếu hụt tài chính 

- Ngân sách Chính phủ và các nguồn lực ODA không đủ, chỉ 

đáp ứng 50% nhu cầu dự tính (khoảng 8 tỷ USD so với nhu 

cầu 16 tỷ USD) 

- Cần thu hút thêm các nguồn lực từ khu vực tư nhân 

• Công nghệ và đổi mới 

– Chuyên môn và chuyển giao công nghệ của khu vực tư nhân 

– Hiệu quả của khu vực tư nhân 

Bối cảnh của Việt Nam 

4 
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Rủi ro cao hơn  -  Đánh giá rủi ro quốc gia  -  Rùi ro thấp hơn  

Mối tương quan mạnh giữa Rủi ro 
quốc gia và giá trị dự đoán  

Đầu tư mới PPI/GDP 

Nguồn: “Ảnh hưởng của rủi ro quốc gia và xung đột đối với PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng,” Araya, Schwartz, Andres, Ngân hàng Thế giới 

(2013).   

Xem thêm:  “Các yếu tố quyết định chính trị và thể chế của PPI,” Moszoro, Araya, Ruiz-Nunez, Schwartz. (2015) .  

• Mối tương quan trực tiếp mạnh mẽ giữa rủi ro quốc gia và sự tham gia của khu vực tư nhân trong 

lĩnh vực cơ sở hạ tầng (PPI) so với FDI nói chung 

 

• PPI gia tăng khi không có tham nhũng, chế độ pháp quyền, chất lượng của các quy định và giám 

sát của bên thứ 3; PPI giảm khi có các tranh chấp tại tòa án 
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Rủi ro cao hơn  -  Đánh giá rủi ro quốc gia  -  Rùi ro thấp 

hơn 

Mối tương quan yếu giữa Rủi ro 
quốc gia và giá trị dự đoán  

FDI/GDP 

Đầu tư tư nhân cực kỳ nhạy cảm với các rủi ro quốc gia 

5 
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Bối cảnh của TP HCM 

1. Tốc độ phát triển và đô thị hóa nhanh 

2. Thành phố có nhu cầu cơ sở hạ tầng rất lớn, đặc biệt là trong các 

phân ngành được xác định cho hội thảo này 

3. Cần thu hút vốn đầu tư và chuyên môn trong nước cũng như nước 

ngoài 

4. Kinh nghiệm hạn chế về PPP – kết quả không nhất quán – ví dụ hoạt 

động của SAWACO trong ngành nước + hiện nay là các dự án DBO 

(Thiết kế, Xây dựng, Vận hành) cho các nhà máy xử lý nước thải 

5. Hầu hết các dự án đều có các phương án tuyển chọn từ một nguồn 

duy nhất hoặc đề xuất của nhà đầu tư – với phần lớn dự án BT đổi đất 

lấy hạ tầng – thiếu tính minh bạch và cạnh tranh 

6. Vốn đầu tư nước ngoài hạn chế trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng 

7. Chủ đề hội thảo hôm nay tìm hiểu về từng lĩnh vực tiềm năng có thể 

áp dụng PPP ở TP. HCM, có tính đến các ví dụ trên toàn cầu, các 

thách thức đối với PPP 

 

 

6 

Nghị định 63 về PPP 
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Nghị định 63 về PPP - Các hình thức PPP 

• Nghị định số 63 về PPP - ngày 4/5/018 

• Định nghĩa (Khoản 1 Điều 3) “Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP) là hình 

thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà 

đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, 

cung cấp dịch vụ công.” 

• Các hình thức PPP: 

– Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) (hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự 

án chuyển giao công trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

– Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) (sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao 

công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm 

việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ) * 

– Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO) (sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, 

doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước) 

– Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO) (KHÔNG chuyển giao công trình cho cơ quan 

nhà nước) 

– Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL) (sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, 

doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước) 

– Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT) (hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự 

án chuyển giao công trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

– Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (OM) (kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời 

hạn nhất định) 

 

* Cơ chế đặc thù theo Chương V của Nghị định PPP 
8 

Nghị định 63 về PPP - Nguyên tắc chủ chốt 

• Ban chỉ đạo về được thành lập và vận hành theo Quyết định của Thủ 

tướng + các tổ công tác 

• Quá trình chuẩn bị tích cực - nghiên cứu tiền khả thi, phê duyệt chủ 

trương đầu tư, nghiên cứu khả thi cần thiết cho các dự án nhóm A và B 

• Quy trình lựa chọn tuân thủ Luật Đấu thầu  

• Các dự án được phân loại là A, B hoặc C theo Luật Đầu tư Công - với sự 

xem xét và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho nhóm A và ít nhất cho nhóm C 

• Chương cụ thể dành cho các dự án BT - với các quy định chi tiết về định 

giá đất 

• Yêu cầu tối thiểu về vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (tỷ lệ vốn chủ sở 

hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% đối với dự án có tổng 

vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, 10% đối với phần cam kết vốn lớn hơn) 

(vốn nhà nước sẽ không được đưa vào tính toán này) 

• Tăng cường minh bạch, công khai cho các dự án 
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Nước thải 

10 

Thách thức đối với ngành vệ sinh môi trường TP.HCM 

• Công suất xử lý hạn chế – các nhà máy xử lý nước 

thải đang được xây dựng dưới hình thức DBO 

• Dòng doanh thu hạn chế – còn dư địa tăng giá dịch 

vụ xử lý nước, ít nhất là đối đói tượng sử dụng lớn 

• Khối lượng nước thải được xử lý thấp – cân nhắc 

nhiều phương án bên cạnh hệ thống thoát nước và 

các nhà máy XLNT 

• Bao gồm xử lý tại chỗ, xử lý bể phốt, chung cư (bể 

phốt chung) 

• Phương án xử lý đối với nước thải công nghiệp? 

11 
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Lợi ích của PPP trong lĩnh vực xử lý nước thải 

1. TÀI CHÍNH Tài chính tư nhân/tài chính hỗn hợp trong xử lý nước 

thải (đối với nước thải sinh hoạt cũng như nước thải công nghiệp) 

2. ĐỔI MỚI VÀ CÔNG NGHỆ Các giải pháp sáng tạo mang tính 

trọng tâm nhằm giảm chi phí vận hành, tối ưu hoá diện tích chiếm 

chỗ của nhà máy xử lý nước thải, tiến bộ công nghệ (sản xuất 

điện từ khí mêtan thu hồi, tái sử dụng nước) 

3. TIẾT KIỆM CHI PHÍ qua các giải pháp giảm chi phí hoạt động và 

tăng doanh thu, chuyển đổi khí mêtan thành năng lượng, tái sử 

dụng nước 

4. Tăng cường PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ thông qua PPP bao 

gồm số lượng đấu nối của các hộ gia đình với hệ thống thoát 

nước 

5. CHUYỂN GIAO KỸ NĂNG cho các công ty cấp thoát nước theo 

thời gian  

12 

Kinh nghiệm toàn cầu về các dự án PPP trong xử lý nước thải 

Hình thức PPP Mô tả 

Dự án BOT xây 

dựng các nhà 

máy xử lý nước 

thải 

Scotland, Canada, Australia - áp dụng phương thức xây dựng, kinh doanh và chuyển 

giao (BOT) cho các nhà máy xử lý nước thải.  Yêu cầu đổi mới ngày càng tăng - sử dụng 

khí mê-tan để phát điện 

Dự án DBOO 

về tái sử dụng 

nước 

Singapore - áp dụng phương thức thiết kế, đầu tư, xây dựng, kinh doanh (tương tự 

BOT) cho các nhà máy tái sử dụng nước (các doanh nghiệp tư nhân bán cho Chính phủ, 

sau đó Chính phủ bán lại cho ngành công nghiệp (nghĩa vụ sử dụng nước tái sử dụng) - 

đổi mới (Sydney cũng áp dụng mô hình này) 

Ưu đãi cho các 

công ty cấp 

thoát nước 

Philippines - đang áp dụng các chính sách ưu đãi tại Manila và các thành phố lớn khác 

bằng cách sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới để tài trợ cho các nhà máy 

xử lý nước thải dưới hình thức DBO (Thiết kế-Xây dựng-Kinh doanh) (không có tài chính 

tư nhân) (hỗ trợ của IFC, ADB và NHTG) 

Hợp đồng thanh 

toán hàng năm 

cho các công ty 

thoát nước + xử 

lý nước thải 

Ấn Độ - Ganga - áp dụng phương thức thiết kế-xây dựng-kinh doanh (DBO) (nguồn vốn 

vay ưu đãi), hiện đang chuyển sang mô hình BOT cho các nhà máy xử lý nước thải + 

tuyến cống chính - công ty vận hành được nhà tài trợ trả phí dịch vụ + tài trợ tới 60% chi 

phí vận hành (phần còn lại sẽ do Chính phủ Ấn Độ cấp kinh phí để đảm bảo bền vững về 

tài chính (hiện đang được hỗ trợ bởi khoản vay IBRD).  Hiện tại phương thức này đã 

được kết hợp với DBO (không có đầu tư tư nhân) để tài trợ cho hệ thống thoát nước.  

Các mẫu hồ sơ mời thầu được xây dựng từ các dự án thí điểm  (Hỗ trợ dịch vụ tư vấn 

của IFC) 
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Kinh nghiệm toàn cầu về các dự án PPP trong xử lý nước thải 

Hình thức PPP Mô tả 

Dự án BOT xây 

dựng các nhà 

máy xử lý nước 

thải 

Trung Quốc - phương thức BOT cho các nhà máy xử lý nước thải (phạm vi 

xử lý nước thải được mở rộng đáng kể, 40% trong số đó do các DN tư 

nhân/DNNN đầu tư và vận hành) - khó khăn trong đấu nối với các hộ gia 

đình - các nhà máy xử lý nước thải hiện chưa được khai thác hết công suất 

Tư nhân hóa 

các công ty cấp 

thoát nước 

Chile và Anh - mô hình tư nhân hóa cho mạng lưới nước và nước thải 

cũng như việc xử lý - phí xử lý nước thải cao 

Nước thải 

công nghiệp 

Theo quy định, các khu kinh tế phải có cơ sở xử lý nước thải công 

nghiệp tập trung (dưới hình thức PPP?) 

Hợp đồng vận 

hành xử lý 

nước thải và 

mạng lưới xử lý 

nước thải 

Một số dự án PPP cho mạng lưới thoát nước và đấu nối với hộ gia đình - 

thường kết hợp với cấp nước - Tunisia hiện đang xây dựng các hợp đồng 

vận hành dài hạn (không có tài chính tư nhân) cho mạng lưới nước thải và 

các nhà máy xử lý hiện có và mở rộng, bằng khoản tài trợ IBRD cho phục 

hồi (Hỗ trợ của cố vấn dự án IFC) 

Hệ thống phi 

tập trung và 

quy mô nhỏ 

Đối với hệ thống vệ sinh phi tập trung, PPP cho các chương trình nhỏ hơn 

hiện đang được phát triển ở Mỹ Latin 

Hộ nghèo Hỗ trợ theo khối lượng sử dụng để đấu nối cho hộ nghèo 14 

Cơ hội/chiến lược cho PPP trong lĩnh vực xử lý nước thải 

DBO và PPP cho các công ty xử lý nước thải và tuyến cống chính 

• Tương tự như Ganga, Ấn Độ - Chính phủ trợ cấp một phần kinh phí thiếu hụt, liệu có cơ hội 

tái sử dụng nước? 

Nước thải công nghiệp 

• Các khu kinh tế/khu công nghiệp phải xử lý nước thải 

• Cơ sở XLNT công nghiệp tập trung (có thể áp dụng cơ chế voucher hoặc trợ giá?) 

Giải pháp vệ sinh phi tập trung 

• Xem xét các công trình XLNT quy mô nhỏ do cộng đồng/NGO hỗ trợ 

Tăng doanh thu - cải thiện môi trường 

• Tăng giá để ít nhất bù đắp chi phí xử lý nước thải 

• Xem xét trợ cấp đấu nối cho các hộ nghèo 

• Chính sách rõ ràng trong đấu nối với hệ thống nước thải 

Đơn giản hóa quy trình, thủ tục và hỗ trợ các dự án chuẩn bị đúng cách 

• Cơ chế tài chính/quỹ tín thác chuẩn bị dự án 

• Đấu thầu cạnh tranh - mang lại niềm tin cho thị trường về sân chơi bình đẳng 

• Xây dựng mẫu hồ sơ mời thầu dựa trên các dự án thí điểm 

Cải thiện khuôn khổ pháp lý cho PPP (ở cấp quốc gia) (trung hạn) 

• Hỗ trợ từ PPIAF 
15 
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Chất thải rắn đô thị 

16 

Lợi ích của PPP – Chất thải rắn đô thị 

1. TÍNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ Tính chuyên nghiệp, hiệu quả thu 

gom của việc tái chê ́, phân loại va ̀ của những người gom rác là lao động 

không chính thức 

2. THU GOM RÁC CHÍNH THỨC Hợp đồng quản lý vê ̣ sinh đường phô ́ va ̀ 

thu gom gác chính thức (TPHCM có kinh nghiệm với các hợp đồng vê ̣ sinh 

đường phô ́ va ̀ thu gom rác với khu vực tư nhân) 

3. TÀI CHÍNH NGOẠI BẢNG đối với nâng cấp, thi công va ̀ vận hành trạm 

chung chuyển, hô ́ chôn rác, công trình tự hoại, các nha ̀ máy chuyển hóa 

rác thải thành năng lượng va ̀ xe ̉ tải va ̀ các thiết bị thu gom va ̀ chuyển rác 

4. Các giải pháp tập trung vào kết quả nhằm giảm các hoạt động vận hành 

và khai thác tiến bô ̣ công nghê ̣  (hô ́ chôn rác vê ̣ sinh cải thiện, xử lý cơ 

sinh học, chuyển hóa rác thải thành năng lượng) CẢI TIẾN va ̀ ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ 

5. Giải pháp tổng thê ̉ từ thu gom tới bãi chôn lấp, hoặc các giải pháp riêng 

biệt cho thu gom, chuyển, tái chê ́, tự hoại va ̀ chôn lấp/chuyển rác thành 

năng lượng (WtE) – QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TỔNG HỢP 

6. Các giải pháp chuyên biệt cho rác thải độc hại va ̀ công nghiệp 
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Kinh nghiệm Toàn cầu –PPPs trong lĩnh vực chất thải rắn 

Loại hình PPP Mô tả 

BOT đối với xây dựng 

trạm trung chuyển + bãi 

chôn lấp 

Morocco – Mẫu hô ̀ sơ mời thầu được xây dựng cho dự án BOT (va ̀ DBO khi 

tài chính tư nhân không khả thi) + vốn ưu đãi (NHTG) 

BOT cho Chuyển hóa rác 

thải thành Năng lượng 

Belgrade,Serbia 

Singapore 

Nhà máy đốt chung trong 

lò xi măng 

(Vương quốc Anh, Đức, Đan Mạch, Pháp, Ý) – tách rác để loại thành phần 

hữu cơ va ̀ sử dụng đốt chung Nhiên liệu Phát sinh từ Rác (RDF) trong lò xi 

măng 

Hợp đồng Vận hành & 

Bảo dưỡng (O&M) cho 

bãi chôn lấp va ̀ trạm trung 

chuyển 

Tây Gaza – Ngân hàng Thê ́ giới va ̀ các nha ̀ tài trợ khác tài trợ cho xây dựng, 

sau đó hoạt động vận hành được trao cho đơn vị vận hành tư nhân vì ở địa 

phương không có kinh nghiệm chuyên môn trong quản lý các công trình này.  

Hợp đồng dựa trên kết quả (5 + 2 năm, để tạo sự linh hoạt cho nha ̀ vận hành 

trong kéo dài tuổi tho ̣ của bãi chôn lấp)  (Hỗ trợ Tư vấn Giao dịch của IFC) 

Quản lý chất thải rắn tổng 

hợp 

Ấn độ (Odisha) – BOT 20 năm cho thu gom va ̀ vận chuyển rác, xây dựng dây 

chuyền phân tách va ̀ công trình tự hoại, một bãi chôn lấp vê ̣ sinh xanh va ̀ loại 

bo ̉ bãi rác hiện tại (Hỗ trợ Tư vấn của IFC).  Phí xử ly ́ rác/Tipping fee (+ 

khoản vay ưu đãi (NHTG) va ̀ viện trợ không hoàn lại (các thông sô ́ của hô ̀ sơ 

dự thầu) 

18 

DỰ ÁN WtE PPP CỦA BELGRAD 

• Đối tác công tư trong việc thiết kế, xây dựng, đầu tư và vận hành trong 25 

năm, và sau đó chuyển giao cho Chính quyền thành phố:  

i.Xây dựng nhà máy mới cho xử lý chất thải và phát điện (30MW) cung cấp 

nhiệt và điện cho thành phố (được coi là năng lượng tái tạo),  

ii. Xây dựng bãi chôn lấp vệ sinh mới, đóng cửa và cải tạo bãi rác hiện có  

• Dự kiến vốn đầu tư được huy động ~ 300 triệu EUR, hoàn toàn bằng nguồn 

vốn tư nhân (vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư + các khoản vay thương mại từ 

các tổ chức tài chính quốc tế và ngân hàng) 
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Cơ hội/Chiến lược – chất thải rắn đô thị 

• BOT cho chuyển hóa rác thải thành năng lượng 

• Cơ hội cho các giải pháp đốt chung và riêng trong lò xi măng 

• Các giải pháp IMSWM 

– Nhượng quyền cho thu gom, vận chuyển, tái chế, tự hủy và bãi chôn lấp 

• Tăng cường khuôn khô ̉ cho quản lý chất thải rắn đô thị 

– Quy định rõ thể chế 

– Tăng phí để bù đắp ít nhất chi phí vận hành 

– Luật và nghị định vê ̀ xử lý rác tại nguồn, trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý 

va ̀/hoặc xử lý cuối cùng cần được xây dựng, bao gồm các tiêu chuẩn môi trường 

– Làm rõ các tiêu chuẩn và yêu cầu hoạt động, bao gồm kết quả hoạt động môi trường 

– Xây dựng năng lực theo dõi hoạt động và việc tuân thủ thi hành 

• Tinh giản va ̀ hô ̃ trợ các dự án được chuẩn bị tốt 

– Dành vốn cho nghiên cứu khả thi và chuẩn bị hồ sơ mời thầu (quy ̃/ quỹ ủy thác chuẩn bị dự 

án) 

– Đấu thầu cạnh tranh – theo cơ chế thị trường – sân chơi công bằng 

– Xây dựng hợp đồng chặt chẽ, có phân bổ rủi ro tối ưu 

– Xem xét cơ chế giảm thiểu rủi ro 

20 
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Mô hình PPP trong lĩnh vực y tế trên toàn cầu 

Tích hợp: khu vực tư nhân cung cấp tất cả các tài sản và dịch vụ. Điều này bao 

gồm thiết kế, xây dựng hoặc cải tạo cơ sở hạ tầng (bệnh viện, xe cứu thương, 

phòng khám đa khoa, cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng khám bà mẹ và trẻ 

em, v.v.) cũng như tất cả các dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ y tế, chăm sóc ngoại trú, 

nội trú, đầu tư dài hạn thường từ 10 đến 30 năm. 
 

Mô hình PPP trong các cơ sở y tế: Không giống như mô hình PPP 

tích hợp, mô hình này (được gọi là PFI ở Anh) vẫn giữ quyền kiểm soát của chính 

phủ đối với các dịch vụ lâm sàng, nhưng khu vực tư nhân cung cấp thiết kế chi tiết, 

quản lý hoặc kết hợp quản lý cơ sở vật chất/môi trường vận hành. 
 

Dịch vụ lâm sàng chuyên khoa/Dịch vụ chẩn đoán: Khu vực 

công xác định các dịch vụ chuyên khoa (lọc máu, xạ trị, phẫu thuật ban ngày, v.v.) 

trong lĩnh vực chẩn đoán (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, y học hạt nhân, v.v.) 

được cung cấp bởi một công ty tư nhân. 
 

Hợp đồng quản lý: Vận hành bệnh viện/cơ sở y tế theo hợp đồng thanh 

toán phí 

 

Dịch vụ quản lý thiết bị (MES): Thông thường bao gồm việc mua sắm, 

lắp đặt, đầu tư vận hành, bảo trì và thay thế một loạt các thiết bị y tế hoặc linh kiện. 
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Mô hình PPP trong lĩnh vực y tế tại một số quốc gia 

Canada Anh Thổ 

Nhĩ Kỳ 

Le-

tho-

so 

Bồ Đào 

Nha 
Đức 

CÔNG HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

Dịch vụ lâm sàng 

Dịch vụ hỗ trợ lâm sàng 

Bảo trì thiết bị 

Quản lý CSYT - phần mềm 

Quản lý CSYT - phần cứng 

Mua sắm thiết bị 

Xây dựng CSYT 

Thiết kế CSYT 

Cấp kinh phí cho CSYT 

Nguồn: Lê Minh Sang/Ngân hàng Thế giới 

Giáo dục đại học 
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Lợi ích của các dự án PPP - Giáo dục đại học 

1. Mở rộng PHẠM VI TIẾP CẬN giáo dục đại học 

2. Nâng cao CHẤT LƯỢNG thông qua các dịch vụ linh hoạt hơn và theo nhu cầu người 

học 

3. Cải thiện CƠ HỘI GIÁO DỤC CÔNG BẰNG thông qua mở rộng phạm vi dịch vụ, bao 

gồm cả các khu vực/đối tượng hiện đang chưa được phục vụ đầy đủ 

4. TIẾT KIỆM CHI PHÍ qua: (i) các bước trọn gói - thiết kế, xây dựng, đầu tư và kinh 

doanh; (ii) các ưu đãi về hiệu suất hoạt động; (iii) thực thi hợp đồng và giảm phát sinh 

chi phí vượt quá ngân sách 

  TỰ CHỦ CAO HƠN TRONG HOẠT ĐỘNG khi các hợp đồng không bị ràng buộc bởi  

 các quy định dịch vụ công ích hay cơ chế phân quyền, v.v.  

 Tăng cường ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG PHƯƠNG THỨC GIẢNG DẠY bao gồm giáo 

dục từ xa và trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức, thiết lập thể chế đa dạng, dịch vụ hỗ trợ, v.v. 

5. Khai thác các kỹ năng và công nghệ của khu vực tư nhân trong hoạt động Nghiên 

cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo (R&D&I) 

26 

Ví dụ toàn cầu - Các dự án PPP trong giáo dục đại học 

Lợi ích Mô tả 

Phạm vi 

tiếp cận 

Hoa Kỳ (Đại học California, Merced): Ưu đãi dài hạn cho các công ty tư nhân 

để xây dựng, kinh doanh, duy trì và đầu tư mở rộng khuôn viên trường để 

được nhận các khoản phân bổ kinh phí hàng năm bao gồm các khoản cắt 

giảm do một số hạng mục chưa thực hiện 

Colombia: Thỏa thuận hỗ trợ ba bên giữa chính quyền trung ương, chính quyền 

tỉnh và khu vực tư nhân để mở rộng phạm vi dịch vụ giáo dục đại học tới các 

khu vực chưa được phục vụ đầy đủ 

Chất 

lượng  

Ấn Độ: Cung cấp dịch vụ đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động 

trong các trường đại học công lập 

Công bằng Braxin/Venezuela : Tài trợ học bổng cho sinh viên 

Hiệu quả Nhu cầu mạnh mẽ từ Mỹ Latin, Trung Quốc, Ấn Độ: Xây dựng và cung cấp 

các chương trình đào tạo trực tuyến (MOOCs); cung cấp dịch vụ trực tuyến và từ 

xa  

 

Hoa Kỳ: Thuê ngoài các dịch vụ không mang tính học thuật (nhà trọ, quản lý 

và bảo trì phòng thí nghiệm, dịch vụ ăn uống, chỗ đỗ xe, quản lý dữ liệu, v.v.)  

R&D&I Hồng Kông, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Kenya, Bangladesh, Việt Nam: Công viên khoa 

học công nghiệp, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm, trung tâm xuất sắc 
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Hạn chế - Các dự án PPP trong giáo dục đại học 

• Khung pháp lý hạn chế: thiếu sự gắn kết trong việc tổng hợp các quy 

định liên quan đến PPP có thể khiến các nhà đầu tư tư nhân e ngại về 

mức độ rủi ro của dự án; thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình; Luật 

Giáo dục Đại học hiện tại không có quy định rõ ràng về PPP 

• Năng lực thấp của khu vực nhà nước: thực hiện các nghiên cứu khả thi, 

lựa chọn dự án, giám sát và tổ chức đấu thầu, quản lý hợp đồng  

• Nguồn lực hạn chế của các cơ sở giáo dục đại học: năng lực của cán 

bộ, giảng viên, cơ sở nghiên cứu của các trường, cơ chế quyền SHTT hạn 

chế/không rõ ràng để làm cơ sở hợp tác giữa các trường đại học và ngành 

• Không có các chính sách ưu đãi về đổi mới sáng tạo:  môi trường 

thiếu cơ chế lựa chọn cạnh tranh về hợp tác giữa trường đại học và doanh 

nghiệp, cấp phát tặng thêm (matching grant), vốn đầu tư mạo hiểm, hỗ trợ 

khởi nghiệp 

• Hàm lượng chuyển giao công nghệ thấp: nguồn lực của các trường 

không đủ để tiếp thu công nghệ, doanh nghiệp thiếu tin tưởng vào các 

trường ĐH và ngược lại 
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Cơ hội/Chiến lược - Các dự án PPP trong giáo dục đại học 

Cơ sở hạ tầng 

Thu hút các công ty tư nhân để xây 
dựng, đầu tư, quản lý và vận hành cơ 
sở hạ tầng tại các trường đại học công 

lập 

Cung cấp dịch vụ 

 Các trường ĐH tư nhân nhượng quyền triển khai các 
chương trình đào tạo với ĐH công lập dưới dạng các 

chương trình liên kết; sinh viên ĐH công lập tham gia các 
chương trình đào tạo hoặc mua dịch vụ giảng dạy của ĐH 

tư nhân và ngược lại 

 Các công ty tư nhân xây dựng và triển khai nền tảng 
công nghệ đột phá (ví dụ: giảng viên trực tuyến; MOOC) 
phục vụ cho việc dạy và học; các công ty tư nhân đầu tư 

và quản lý thiết bị phòng thí nghiệm  

Dịch vụ phụ trợ 

Các công ty tư nhân đầu tư, quản lý 
và điều hành ký túc xá, dịch vụ ăn 

uống, bãi đậu xe, bảo hiểm y tế, dịch 
vụ bảo trì 

Nghiên cứu, Phát triển & Đổi mới 

Đẩy mạnh quan hệ đối tác giữa trường 
đại học và doanh nghiệp trong nghiên 

cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo 
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Context 

2 
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Philippines

Vietnam

Brunei

Indonesia
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China

Malaysia

Japan

Singapore

HK

APEC Asia 
WEF Global Competitiveness Index 2016/17: Infrastructure Pillar 

Ranking  
(ranks out of 138 economies)  

Estimated Infrastructure Investment Needs

Source Time horizon Regional focus US$ Tr

ADB 2010 - 2020 Emerging Asia 8.5

HSBC 2010 - 2030 Emerging Asia 11.5

McKinsey 2014 - 2030 ASEAN - 5 7.0

B20 2015 - 2030 Global 57

Source: Bhattacharyay (2012), Man (2013), McKinsey Global  Insti tute (Jan 2013, Nov 2014)

• APEC Asian economies 

have mixed ratings in 

infrastructure index: 

Lead Ratings: HK 

(China), Singapore 

Middle: Malaysia, 

China, Thailand 

Lower Ratings: 

Indonesia, Vietnam, 

Philippines 

 

 

APEC Asia: Sizeable Infrastructure Needs 
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• Investment Need 
- Need for improved infrastructure: transportation, energy, 

water supply and sanitation, health care (US $167 billion for 
2011-2020, MPI, Source: ADB)  

- Currently about 10% of GDP of Vietnam 
• Financing Gap 

- Government and ODA resources are insufficient, meeting 
only 50% of estimated needs (approx. $8 billion compared to 
a need of $16 billion) 

- Need to attract more private sector resources 
• Technology and innovation 

– Private sector expertise and technology transfer 
– Private sector efficiency 

Vietnam’s Context 

4 
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Higher Risk  -  Country Risk  Rating  -  Lower Risk  

Strong correlation between Country 
Risk and  the predicted value of  

PPI Greenfield/GDP 

Source: “Effects of Country Risk & Conflict on Infrastructure PPPs,” Araya, Schwartz, Andres, World Bank (2013).   

See also:  “Institutional and Political Determinants of PPI,” Moszoro, Araya, Ruiz-Nunez, Schwartz. (2015)   

• Strong direct correlation between sovereign risk and private participation in 

infrastructure (PPI) as compared with FDI overall 

 

• PPI increases with freedom from corruption, rule of law, quality of regulations, and 3rd 

party oversight; decreases with court disputes 
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Higher Risk  -  Country Risk  Rating  -  Lower Risk 

Weak correlation between Country 
Risk and predicted value of  

FDI/GDP 

Private investment is highly sensitive to sovereign risks 
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HCMC’s Context 

1. Fast growing and urbanizing 
2. Huge infrastructure needs, particularly in sub-sectors 

identified for this workshop 
3. Needs to attract foreign as well as domestic financing and 

expertise 
4. Limited experience of PPP – mixed results – eg water sector 

SAWACO operations + now DBO for WWTP 
5. Most projects have been sole sourced or unsolicited 

proposals – predominance of BT projects with land 
exchange - lack of transparency and competitive pressure 

6. Limited foreign investment in infrastructure 
7. Today we will explore for each sub-sector the potential for 

PPP in HCMC, taking into account global examples, 
constraints to PPP 

 

 

6 

PPP Decree 63 
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PPP Decree No. 63 - Forms of PPP 

• Decree No. 63 on PPP – 4 May 2018 
• Definition (art 3.1) PPP “means a form of investment conducted based 

on a project contract between a competent state agency and the investor 

and or project enterprise to construct, improve, operate and manage an 

infrastructure project and to provide public services” 
• All sectors being considered today are covered by the decree 
• Types of PPP listed in the decree: 

– Build operate and transfer (BOT) (transfer to State at end of contract) 
– Build transfer (BT) (transfer to State after construction on payment of land 

fund, office buildings, right to commercially operate etc)* 
– Build transfer operate (BTO) (transfer to State after construction)  
– Build own operate (BOO) (NO transfer of facility to State) 
– Build Transfer Lease (BTL) (transfer to State after construction) 
– Build Lease Transfer (BLT) (transfer to State at end of contract) 
– Operate Manage (OM) (commercially operate facility for a fixed term) 
* Special regime under Chapter V of PPP Decree 

 

 
 

 
 

 

8 

PPP Decree No. 63 – Key Principles 

• PPP Steering committee established and operated in accordance 
with decision of the PM + working groups 

• Robust preparation – prefeasibility study, decision on investment 
policy, feasibility study required for A and B projects 

• Selection to follow Law of Procurement  
• Projects to be categorized as A, B or C in accordance with Law on 

Public Investment – with greatest scrutiny and preparation for A 
and least for C 

• Specific chapter devoted to BT projects – with detailed provisions 
on land valuation 

• Minimum requirement for equity ratio (20% for projects with 
capital portion up to VND 1,500 billion, 10% for larger capital 
commitment)(state capital will not be included for this calculation) 

• Transparency and publication of projects 
 

 
 

 
 

 

9 

60



Wastewater 

10 

Challenges facing the sanitation sector in HCMC 

• Limited treatment capacity – new WWTP being 
developed as a DBO 

• Limited revenue streams – is there space to 
increase tariffs, at least for larger users 

• Volume of wastewater being treated is low – 
consider range of options in addition to sewerage 
networks and WWTPs 

• included on-site, containerized septage treatment, 
condominial (shared facilities) 

• What about industrial effluent? 

11 
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Benefits of PPPs - Wastewater 

1. Private/ blended finance in wastewater treatment (for 
domestic wastewater – also for industrial pollution) 
FINANCE 

2. Innovative output focused solutions for reducing operating 
costs, size of footprint of WWTP, technological advances 
(methane to energy, water reuse)  INNOVATION and 

TECHNOLOGY 
3. Realizing COST EFFICIENCY through solutions for 

reducing operating costs and increasing revenues, methane 
to energy, water reuse 

4. Increased COVERAGE through PPPs including sewerage 
and household connections 

5. SKILL TRANSFER to public utilities over time  
12 

Global experience - Wastewater PPPs 

13 

Type of PPP Description 

BOT for WWTP Scotland, Canada, Australia – build, finance operate and transfer (BOT) for WWTPs.  
Increased requirements for innovation – use of methane for power generation 

DBOO for water 
reuse 

Singapore – design build finance own operate (similar to BOT) for water reuse plants 
(private party sells water to utility which on sells to industry (obliged to use reused water) 
– innovation (Sydney also has reuse).  At end of contract facility can be dismantled at cost 
of utility (and land used for another purpose, or transferred to utility at its option for $1). 

Concessions for 
WSS utility 

Philippines – concessions in Manila and other large cities using World Bank 
concessional finance to fund the WWTPs as DBOs (no private finance) (IFC, ADB and 

WB support) 

Annuity 
contracts for 
WWTP + 
sewerage 

India– Ganga – design build operate (DBO) (concessional finance), moving to BOT 
annuity model for WWTPs + main sewer lines – operator is paid a fee for the service by 
grantor + finances up to 60% capex (viability gap funding provided by GoI to make project 
financially viable (now supported by IBRD loan).  Now combined with DBO (no private 
finance) to cover sewerage.  Standard bidding documents developed from pilot projects 
(IFC Transaction Advisory support) 
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Global experience - Wastewater PPPs 

Type of PPP Description 

BOT for WWTP China – BOT for WWTP (wastewater treatment coverage expanded 
significantly, 40% of which is private/ SOE financed and operated) -
challenges on how to connect households - WWTPs under-used 

Privatisation of 
WSS utility 

Chile and UK – privatized model for water and wastewater networks as well 
as treatment – tariffs are high for wastewater 

Industrial 
Pollution 

Economic zones being required to include effluent treatment 
Central effluent treatment plants (as PPP?) 

Operation 
contracts for 
WW treatment 
and networks 

Some PPP for sewerage networks and household connections – usually 
combined with water - Tunisia currently developing long term operations 
contract (no private finance) for Tunis for wastewater networks and existing 
and expanded treatment facilities, supported by IBRD finance for 
rehabilitation (IFC Transaction Advisory support) 

Off-grid and 
smaller scale 

For off-grid sanitation, PPPs for smaller schemes being developed in Latin 

America 

Poor 
households 

Output based aid for connection for poor households 

14 

Opportunities/ Strategies - Wastewater PPPs 

DBO [BTO] and PPP [BOT] for WWTPs and main sewers 
• Similar to Ganga – some public capital subsidy through viability gap funding, water reuse 

opportunities? 
Industrial pollution  
• Economic/ industrial zones required to treat effluent 
• Central effluent treatment facilities (possible voucher or subsidy mechanisms?) 
Off grid sanitation solutions 
• Consider small scale community/ NGO supported schemes 
Improve revenues – enabling environment 
• Increase tariffs to cover at least operations for wastewater 
• Consider subsidies for connections for poor households 
• Clear policy for connection to wastewater systems 
Streamline and support properly prepared projects 
• Project preparation facility/ trust funds 
• Competitive bidding – give confidence to market of level playing field 
• Develop standard documentation based on initial pilot projects 
Improved framework for PPP (at national level) (medium term) 
• Support from PPIAF 

15 
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Municipal Solid Waste 

16 

Benefits of PPPs – Municipal Solid Waste 

1. Professionalization and aggregation of recycling and sorting and of 
informal sector waste pickers PROFESSIONALISATION & EFFICIENCY 

2. Formal collection and street sweeping management contracts FORMAL 

COLLECTION (HCMC with experience of private collection and street 
sweeping contracts) 

3. OFF-BALANCE SHEET FINANCE for upgrade and construction and 
operation of transfer stations, landfills, composting facilities, waste to 
energy plants and trucks and equipment for collection and transfer 

4. Output focused solutions for reducing operating, technological advances 
(improved sanitary landfill, mechanical biological treatment, waste to 
energy) INNOVATION and TECHNOLOGY 

5. Can be holistic solution from collection to landfill, or separate solutions for 
collection, transfer, recycling, composting and landfill/ WtE - INTEGRATED 

MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT 

6. Specialist solutions for industrial and hazardous waste 
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Global experience – Solid Waste PPPs 

Type of PPP Description 

BOT for construction of 
transfer stations + 
landfill 

Morocco – standard bidding documents developed for BOT (and DBO 
where private finance was not viable) + concessional finance (WB) 

BOT for Waste to 
Energy 

Belgrade,Serbia 

Singapore 

Plants to co-incinerate 
in cement kilns 

(UK, Germany, Denmark, France, Italy) - separate waste to remove 
organic fraction and use co-incineration of Refuse Derive Fuel (RDF) in 
cement kilns  

O&M contract for landfill 
and transfer stations 

West Gaza – World Bank and other donors funded construction, then 
operations were delegated to a private operator as expertise to manage 
facilities was not available locally.  Performance based contract (5 + 2 
years, to give flexibility to operator to extend life of landfill)  (IFC 

Transaction Advisory support) 
IWRM India (Odisha) – 20 year BOT for collection and transportation of waste, 

development of a segregation line and composting facility, a greenfield 
sanitary landfill and the decommissioning of the existing dumpsite (IFC 

Transaction Advisory support).  Tipping fee (+ concessional loan (WB) 
and grant (bid parameter) 

18 

BELGRADE, SERBIA WtE PPP PROJECT  

  
• Private partner to design, build, finance and operate for 25 years, and transfer to 

the City thereafter:  

i.a greenfield waste-to-energy facility (1000t/d) producing district heat and 
electricity (deemed renewable energy) (30MW)   

ii. new sanitary landfills, and the closing and rehabilitation of the existing landfill  

• Estimated capital investment mobilized ~EUR 300M, fully funded by the private 
sector (investor’s equity + commercial loans from IFIs and banks) 
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Opportunities/ Strategies – Municipal Solid Waste 

• BOT for waste to energy  
• Opportunities for separation and co-incineration in cement kilns 
• IMSWM solutions 

– Concessions for collection, transfer, recycling, composting and landfill 

• Strengthen framework for MSWM 
– Clarify institutions 
– Increase tariffs to cover at least operations  
– Rules and decrees on how waste must be handled at source, during collection, 

transportation, treatment and/or final disposal should be developed, including 

environmental standards 

– Clarify standards and performance requirements including environmental performance 

– Build capacity for monitoring of performance and enforcement 

• Streamline and support properly prepared projects 
– Dedicate funds for feasibility studies and preparation of bidding documents (project 

preparation facility/ trust funds) 
– Competitive bidding – give confidence to market of level playing field 
– Develop robust contracts with optimal risk allocation 
– Consider risk mitigation mechanisms 
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Health 

21 
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What are and what are not health PPP 

23 

Types of health PPPs worldwide 

67



24 

Health PPPs models in different countries 

Canada  UK Tur-

key 

Le-

tho-

so 

Por-

tugal 
Ger-

many 

Higher Education 
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Benefits of PPPs - Higher Education 

1. Expanded higher education ACCESS 

2. Enhanced QUALITY through more flexible offerings; demand driven 
choices 

3. Improved EQUITY through greater coverage, including under-served 
areas/populations 

4. Realizing COST EFFICIENCY through: (i) bundling steps - design, 
build, finance and operate; (ii) performance incentives; (iii) contract 
enforcement and reducing cost-overruns 

  More OPERATIONAL AUTONOMY when contracts are not bound by  
 public service rules, authorizing structure, etc.  
  Promote INNOVATIONS IN SERVICE DELIVERY including distance 
 and on-line education, hybrid program offers, diversified institutional set 
 up, ancillary support services 
5. Exploit skills and technology available in the private sector for R&D&I 

26 

Global Experience - Higher Education PPPs 

Benefit Description 

Access USA (University of California, Merced): Long-term concession with private 
developer to construct, operate, maintain and finance the extension of 
the campus in exchange for annual payments subject to deduction for 
nonperformance 
Colombia: Subsidy supported tripartite agreement between the central, 
provincial governments and private sector for providing HE access in 

underserved areas 

Quality  India: Provision of labor market-aligned training in public institutions 
Equity Brazil/Venezuela: Sponsoring student scholarships 
Efficiency Strong demand from Latin America, China, India: MOOCs development 

and delivery; distance and on-line service delivery  

 

USA :Outsource non-academic services (hostel facilities, lab 
management and maintenance,  dining services, parking facilities, data 
management, etc.)  

R&D&I Hong Kong, USA, India, Kenya, Bangladesh, Vietnam: Science parks, 
research centers,  incubators, centers of excellence 

27 
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Constraints - Higher Education PPPs 

• Constrained regulatory framework: lack of coherence in collection of 
PPP-related laws may promote risk aversion among private investors; 
perceived lack of transparency and accountability; current Higher 
Education Law does not have clear provisions on PPPs 

• Low public sector capabilities: to carry out feasibility analyses, 
select projects, oversee the bidding and tendering process, and 
manage contracts  

• Limited higher education institutional resources: staff capacities, 
research facilities in institutions, restricted/unclear IP regime for 
university-industry collaborations 

• Incentives not aligned for innovations: enabling environment 
lacking for competitive selection of university-industry collaborations, 
seed funding, matching grants, venture capital, support for start-ups  

• Low rate of technology transfer: low institutional capacity to absorb 
technology,  little trust between HEIs and firms 

28 

Opportunities/ Strategies - Higher Education PPPs 

Infrastructure 

Private developer to build, finance, 
manage and operate infrastructure 

facilities at public HEIs 

Service Delivery 
 Private HEIs to franchise public HEI training 

programs in the form of affiliate programs; Public HEI 
students to attend private HEI training programs; 

Public HEIs to buy services of lecturers from private 
HEIs and vice-versa 

 Private provider to build and deploy disruptive 
technology platform (e.g. computers as teachers; 

MOOCs) for teaching and learning; Private providers 
to finance and manage lab equipment  

Ancillary Service Delivery 

Private provider to finance, 
manage and operate dormitories, 
dining, parking, health insurance, 

maintenance services 

R&D&I 

University-industry partnerships on 
new and applied research, 

development, and innovation 

29 
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https://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships 

Hội thảo về PPP tại TP. HCM  
Ngày 27 tháng 3 năm 2019 
 
Edwin Hin Lung Yuen, Chuyên gia Cao cấp về Tài chính Cơ sở Hạ tầng (Ban Tài 
chính cho Cơ sở Hạ tầng, PPP và Bảo lãnh) 

Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư theo hình 

thức đối tác công-tư (PPP)  

Hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới 

 

Thiếu hụt đầu tư cơ sở hạ tầng - Bối cảnh 

Việt Nam đã đạt được bước tiến dài trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng trong vài chục năm gần 
đây, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng 
 
 
 
> 68 tỷ USD trong 5 năm tới (Bộ KH&ĐT) 
 
 
 
Tỷ trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng tính theo GDP đã giảm 
 
 
 
Hạn chế tài khóa 

Nợ hiện tại: Xấp xỉ 61,4% GDP (ước tính năm 2018) nhưng đang trên đà giảm 
Nguồn tài chính ưu đãi đang giảm do Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình 

Cần thu hút thêm đầu tư tư nhân 

1 

Đầu tư vào Điện, Khí và Nước (% GDP) 
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Nghị định 63 - Bước đi đúng hướng 

4 

• Sửa đổi Nghị định 15: 
• Linh hoạt hơn trong loại hợp đồng được ký kết (hợp đồng vay vốn hỗn hợp) 
• Gỡ bỏ yêu cầu xin chứng nhận đầu tư sau khi được trao hợp đồng 
• Quản lý chặt chẽ hơn các hợp đồng BT 
• Các đề xuất tự nguyện đòi hỏi vốn nhà nước sẽ cần phải được đấu thầu 

cạnh tranh 
• Tăng cường minh bạch bằng cách đăng tải chi tiết của các tài liệu chính 

 

• Nhưng không có hướng dẫn về: 
• Rủi ro ngoại hối, bảo lãnh 
• Phân bổ rủi ro 
• Đơn giản hóa quá trình thẩm định và phê duyệt 
• Cam kết tài chính, nghĩa vụ nợ dự phòng (FCCL) và lập kế hoạch ngân 

sách 
• Đồng bộ các quy định hiện tại 

 Luật PPP mới 

Hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho PPP 

1. Hỗ trợ cải thiện tạo môi trường thuận lợi 

 Quỹ Tư vấn cơ sở hạ tầng công tư (PPIAF) - cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại cho 
công việc chuẩn bị liên quan đến các hình thức đối tác công tư (ví dụ như Việt Nam) 

 Các khoản vay của NHTG có thể hỗ trợ cải cách thể chế, pháp lý và quy định, tăng cường năng lực 
(ví dụ Sri Lanka) 

  
2.  Hỗ trợ chuẩn bị dự án  
 - Quỹ Cơ sở hạ tầng toàn cầu (GIF) – đơn vị hỗ trợ chuẩn bị dự án 
 - Quỹ tư vấn dự án PPP - IFC C3P 

 - Khoản vay của NHTG có thể hỗ trợ việc chuẩn bị dự án/ đơn vị hỗ trợ chuẩn bị dự án 
 

3. Hỗ trợ thực hiện dự án 
 Bảo lãnh của Ngân hàng Thế giới, ví dụ như đối với nghĩa vụ của chính phủ trong hợp đồng 
 Ngân hàng NHTG cho vay tài trợ thiếu hụt tài chính        
 -  IFC đầu tư vốn cổ phần và/hoặc tài trợ khoản vay cho công ty chủ đầu tư dự án 
 Bảo hiểm MIGA cho các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng 

  
 
 
 

5 

Công tác 

chuẩn bị 

Công tác 

thực hiện 

74





Xin cảm ơn 

8 

Các luật khác có tác động đến PPP 

9 

 Luật Đầu tư (2014) 
 

 Luật Đầu tư Công (2014) 
 

 Luật Đấu thầu (2013)  
 

 Luật Xây dựng (2014) 
 

 Luật Quản lý và Sử dụng Tài sản Công (2017) 
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https://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships 

HCMC PPP Workshop  
March 27 2019 
 
Edwin Hin Lung Yuen, Senior Infrastructure Finance Specialist (Infrastructure 
Finance, PPP and Guarantee) 

PPP Enabling Environment:  

World Bank Group Support 

 

Infrastructure Gap – Setting the Scene 

Vietnam has made significant progress in improving infrastructure over the past few decades, 
particularly in the energy sector 
 
 
 
> USD68 billion over the next 5 years (MPI) 
 
 
 
Investment in infrastructure as a % of GDP has been falling 
 
 
 
Fiscal constraints 

Current Debt : GDP approx. 61.4% (est. 2018) but on downward trend 
Access to concessionary financing is decreasing due to middle income status 

Need to attract more private sector investment 

1 

Investment in Electricity, Gas and Water 

(%of GDP) 
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Decree 63 – Steps in the Right Direction 

4 

• Improvement on Decree 15: 
• More flexibility in the type of contract being entered into (hybrid contracts) 
• No longer a requirement to secure an investment certificate post contract 

award 
• Stricter management of BT contracts 
• USPs that require state capital will need to be competitively tendered 
• Greater transparency by publishing details of key documents 

 

• But no guidance on: 
• FX risks, guarantees 
• Risk allocation 
• Reducing the complexity of the appraisal and approval processes 
• Fiscal commitment & contingent liability (FCCL) and budget planning 
• Alignment of exiting laws 

 
New PPP Law 

World Bank Group Support for PPPs 

1. Support for improving enabling environment: 
 Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)– provides grants for 

upstream work around PPPs (e.g. Vietnam) 
 World Bank loans to support institutional, legal and regulatory reforms, capacity 

building etc. (e.g. Sri Lanka)  
    
2.  Support for project preparation  
 Global Infrastructure Facility (GIF) – project preparation facility 
 IFC C3P – PPP transaction advisory services 
 World Bank loans can support project preparation / development of project preparation 

facility 
 

3. Support for project implementation 
 World Bank guarantees e.g. government obligations under contract 
 World Bank loan for viability gap funding        
 IFC equity and/or loan to project company 
 MIGA insurance to investors and lenders 
  

 
 
 

5 

Upstream 

Down stream 
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Thank You 

8 

Other Laws That Impact PPPs 

9 

 Law on Investment (2014) 
 

 Law on Public Investment (2014) 
 

 Law on Tendering (2013)  
 

 Law on Construction (2014) 
 

 Law on Management and Use of Public Assets 
(2017) 
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Quy định hiện hành về PPP 

1. VBPL Điều chỉnh trực tiếp dự án PPP:  

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn: 

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT, Thông tư 88/2018/TT-BTC 

về quản lý tài chính dự án PPP  

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 15/2016/TT-

BKHĐT 

2. Các Luật khác điều chỉnh dự án PPP: Luật Đầu tư công, 

Luật Đầu tư, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật 

Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công… 

 

BOT; 

[VALUE] 

BT; 188 

BLT; 

[VALUE

] 

BOO; 

[VALUE] 

BOT kết 

hợp BT; 

[VALUE] 

BOT BT BLT BOO BOT kết hợp BT 

Dự án PPP đã thực hiện  

– theo loại hợp đồng 

Giao thông; 220 

HTKT; 32 

11 
6 11 

Giao thông

Hạ tầng kỹ thuật 

Xây dựng trụ sở làm việc 

Năng lượng 

Cấp nước, thoát nước, môi trường 

Văn hóa, thể thao 

Giáo dục, đào tạo 

Lĩnh vực khác (hạ tầng thương mại, chợ, hỗn hợp)  

Dự án PPP đã thực hiện  

– theo lĩnh vực 

336  

dự án 

Tình hình thực hiện dự án PPP 
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1. Chưa có định hướng, chiến lược dài hạn, rõ ràng và thống nhất. 

2. Chưa nhận thức đúng về PPP – làm PPP chỉ vì “thiếu tiền”, còn tư tưởng nóng vội 

trong triển khai; NN chưa chủ động chuẩn bị dự án. 

3. Pháp lý về PPP chưa đầy đủ, rõ ràng và ổn định; thiếu cơ chế hỗ trợ, bảo đảm, bảo 

lãnh mạnh mẽ từ phía của Nhà nước; còn vướng một số pháp luật liên quan.  

4. Thiếu nguồn lực và các công cụ tài chính để thực hiện dự án (chuẩn bị, tham gia 

đầu tư và dự phòng cho bảo lãnh).  

5. Chưa đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh trong quá trình thực hiện (chủ 

yếu vẫn áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư), hệ số tín nhiệm thị trường thấp, 

chưa tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài  

6. Hạn chế về năng lực triển khai thực hiện các dự án PPP từ phía Nhà nước - các 

cán bộ, công chức chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

7. Các đối tác trong nước trực tiếp liên quan (nhà đầu tư, ngân hàng thương mại, đơn 

vị tư vấn) chưa có nhiều kinh nghiệm, năng lực tài chính chưa đủ mạnh. 

8. Cơ chế phối hợp, hỗ trợ liên ngành chưa kịp thời, hiệu quả.  

9. Chồng lấn về phạm vi triển khai PPP với các dự án “xã hội hoá” đầu tư (trong y 

tế, giáo dục, môi trường…) hay các dự án đầu tư tư nhân nhưng có sự hỗ trợ, cam 

kết từ phía Nhà nước (dự án điện độc lập, cấp nước sạch, xử lý rác thải…). 

 

Tồn tại, hạn chế trong thực hiện dự án PPP 

Khó khăn, hạn chế trong một số lĩnh vực 

Cơ cấu thị trường: Chất thải công nghiệp (chủ yếu 

do tư nhân đầu tư), chất thải sinh hoạt và chất thải y 

tế (chủ yếu do nhà nước đầu tư) 

Xử lý chất thải 

Nhu cầu đầu tư:  

 Ngân hàng thế giới (WB, 2011) ước tính nhu cầu 

đầu tư cho xử lý và tiêu hủy chất thải sinh hoạt 

giai đoạn 2011 – 2020 khoảng 1.8 tỷ USD. 

 Theo Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 

06/10/2008: cần khoảng 600 triệu USD để xây 

dựng hạ tầng 07 khu liên hợp xử lý chất thải cho 

03 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam đến 

năm 2020. 

 Quyết định số 1485/QĐ-TTg ngày 06/11/2018: 

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xử lý chất thải 

rắn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050. 
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Khó khăn, hạn chế trong một số lĩnh vực 

Một số khó khăn:  

- Trách nhiệm, nhận thức của người dân/doanh 

nghiệp với vấn đề môi trường và xử lý chất thải 

chưa cao. 

- Việc thực hiện dự án phức tạp về kỹ thuật (cần sự 

đồng bộ của hệ thống thu gom, hệ thống xử lý), 

và tổ chức thực hiện (cần sự phối hợp của nhiều 

đơn vị trong quá trình thực hiện).  

- Nhà nước cần có nhiều cam kết (về đầu vào đối 

với xử lý rác, bù giá, phí dịch vụ...) 

- Giá/phí xử lý chưa phù hợp. 

- Sự giám sát của các cơ quan chức năng liên 

ngành chưa tốt – vẫn còn tình trạng xả/đổ trộm 

được thì rất khó làm PPP. 

- Ngân sách NN cần chủ động hơn (hỗ trợ, bù giá 

phí, dịch vụ; tuyên truyền, phổ biến tăng cường ý 

thức người dân, xã hội...). 

 

Xử lý chất thải 

Khó khăn, hạn chế trong một số lĩnh vực 

- Dự án có nhiều đặc thù, hệ thống rộng 

khắp, quy mô lớn, muốn thu hút được 

PPP cần phân tách rõ trách nhiệm của 

phía Nhà nước và nhà đầu tư để phối 

hợp triển khai đồng bộ, khẩn trương – 

không thể chỉ trông chờ vào hình thức 

PPP.  

- Một số dự án có thể thực hiện theo hình 

thức BT, BLT; nhưng chủ yếu vẫn có sự 

hỗ trợ của Nhà nước và cần tăng cường 

công tác quản lý giám sát, xây dựng… 

Chống ngập 
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Khó khăn, hạn chế trong một số lĩnh vực 

- Chồng lấn giữa đầu tư PPP và xã hội hóa. 

- Khó khăn trong quy trình, thủ tục sử dụng 

nguồn chi thường xuyên, nguồn thu để lại 

từ cung cấp dịch vụ công để thực hiện dự 

án y tế theo hình thức BLT, BTL 

- Cơ chế phân chia trách nhiệm giữa khu 

vực công (y, bác sĩ) và khu vực  tư trong 

quá trình cung cấp dịch vụ khám, chữa 

bệnh, vận hành trang thiết bị y tế 

- Cơ chế giám sát, quản lý chất lượng 

Y tế 

Giáo dục 

Việc thực hiện dự án PPP chưa phổ biển trong 

lĩnh vực này, đến nay chỉ có 06 dự án trên cả 

nước (chủ yếu xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

trường học).  

Đối với việc thực hiện 04 lĩnh vực xử lý chất thải, chống 

ngập, y tế, giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh, việc thực hiện 

theo hình thức PPP có những điểm chung:  

- Nhu cầu đầu tư bức thiết.  

- Việc thực hiện dự án tác động trực tiếp tới sinh hoạt 

hàng ngày của người dân. 

- Nguồn thu nhỏ lẻ, không đảm bảo hoặc yêu cầu có hệ 

thống thu phí phức tạp (như xử lý nước thải...). 

- Các chính sách giá, phí có những đặc thù do đây là các 

lĩnh vực an sinh – xã hội. 

- Chưa có sự rõ ràng giữa đầu tư PPP và xã hội hóa, đầu 

tư tư nhân trong các lĩnh vực này. 

 

Khó khăn, hạn chế trong một số lĩnh vực 
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Một số đề xuất, khuyến nghị 

Đối với phía TP. Hồ Chí Minh:  

1. Cần lựa chọn dự án tiên phong trong lĩnh vực để quyết liệt triển 

khai, bố trí nguồn lực chuẩn bị đầy đủ, Nhà nước chủ động lập 

danh mục để thu hút đầu tư và công bố thông tin rộng rãi  

2. Lựa chọn loại hợp đồng phù hợp   

 

 
- Loại hợp đồng thu phí từ người sử dụng: 

Chưa phù hợp với các lĩnh vực này do: (i) 

người dân thường ít có sự lựa chọn trong 

các lĩnh vực nêu trên; (ii) Giá, phí dịch vụ 

của dự án có thể vấp phải sự phản đối của 

dư luận... 

- Loại HĐ nhà nước thanh toán: Có thể 

nghiên cứu, xem xét thực hiện trong thời 

gian tới. Có cơ chế thanh toán sẵn sàng 

cho nhà đầu tư, đặc biệt đối với dự án tiên 

phong. Có cơ chế kiểm soát chất lượng, 

kiểm soát nghĩa vụ thanh toán của Nhà 

nước. 

Đối với phía TP. Hồ Chí Minh:  

3. Rà soát các quy định để xác định mức giá phù hợp trên nguyên tắc 

thị trường, đảm bảo tính đúng, tính đủ.  

4. Nghiên cứu nâng hiệu quả các Quỹ đầu tư sẵn có: Quỹ đầu tư phát 

triển đô thị thành phố (nay là Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước 

thành phố Hồ Chí Minh – HFIC), Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo vệ 

môi trường.  

5. Cần có bộ phận đầu mối / Tổ công tác liên ngành để giải quyết kịp 

thời các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, cơ chế để 

chuẩn bị, thực hiện các dự án PPP, đặc biệt đối với các dự án PPP 

tiên phong trong các lĩnh vực này tại Thành phố.  

6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

người dân.    

 

 

Một số đề xuất, khuyến nghị 
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PHẦN 2 - PPP THEO CHỦ ĐỀ 

PART 2 - PPP IN SELECTED SECTORS 

Dành cho Chương trình tọa đàm chuyên đề 

For Thematic Discussion Session 
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Dành cho Chương trình tọa đàm chuyên đề 

For Thematic Discussion Session 





 

        BÀI THAM LUẬN TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH  

CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP NƯỚC THÀNH PHỐ 

 

CHỦ TRƯƠNG, KẾ HOẠCH CỦA THÀNH ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ VỀ MỜI GỌI ĐẦU TƯ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP &  

XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

I. Nguyên nhân và tình hình xóa, giảm ngập nước từ  2008 đến nay: 

Tình hình ngập thời gian qua chủ yếu do các vấn đề chính như sau:  

Do các nguyên nhân khách quan về tình hình biến đổi khí hậu, như Theo 

Quy hoạch tổng thể thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tần suất 

thiết  ế h  thống thoát nước tư ng  ng  ới mư  c      ư ng t ong   gi   à   ,  m 

( ênh,  ạch); 8 , 6mm (cống cấp 2); 7 ,88mm (cống cấp  ), mực nước t iều 

+1,32m. Tuy nhiên theo ghi  nhận t ong 40 năm qu : Từ năm   62 ÷ 200 , t ên đị  

bàn Thành phố xuất hi n 0  t ận mư  t ong 0  tiếng, đạt     ư ng t ên  00mm 

(t ung bình 04 năm mới xuất hi n 0   ần). Từ năm 2002 - 20 0 xuất hi n 2  t ận 

mư  (bình quân 2,   ần/năm). Đặc bi t, từ năm 20   – 20 7 c  42 t ận mư  (bình 

quân  ,86  ần/năm), t ong đ  c  những t ận mư  đạt  00mm ÷ 204,  mm. Số  i u 

trên cho thấy th i gi n qu  mư  tăng cả tần suất  à     ư ng. 

Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng t ực tiếp củ  thủy t iều xâm nhập từ 

Biển Đông thông qu  h  thống sông Sài Gòn - Đồng N i  à sông Vàm Cỏ Đông. 

Với điều  i n đị  hình thấp (gần 6 % di n tích c  c o độ tự nhiên < + , m),  i c 

xâm nhập t iều từ sông Sài Gòn qu  hướng sông Lòng Tàu, Soài Rạp  à từ sông 

Vàm Cỏ qu  hướng sông Vàm Cỏ Đông, thành phố sẽ bị ngập những  ị t í c  c o 

t ình thấp h n đỉnh t iều nếu  hông c  bi n pháp bảo   . Tuy nhiên, t iều cư ng đạt 

đỉnh c o nhất t ong 40 năm qu  (gi i đoạn   62-2001) chỉ đạt dưới m c báo động 

c o nhất (báo động  )  à + , 0m (tại t ạm Phú An); gi i đoạn từ năm 2002 - 2010 

đỉnh  ư t t ên m c + , 0m  à t ong 6 năm t ở  ại đây (20   - 20 8) đỉnh t iều đã c  

 úc  ên tới m c  ,7 m, đặc bi t tần suất xuất hi n đỉnh t iều c o c ng nhiều h n gấp 

nhiều  ần. 

Tình t ạng sạt  ở  à  ún nền đã xuất hi n  ất nghiêm t ọng; cùng  ới tốc độ đô 

thị h    ất nh nh, dân số thành phố đã tăng h n 0   ần so  ới t ước năm   7 , dẫn 

đến  ư ng nước thải c ng tăng  ên gấp h n    ần; t ong  hi đ  h  thống cống thoát 

nước chư  đư c đầu tư, cải tạo  ịp th i, nên  hông đáp  ng đư c nhu cầu thoát 

nước. 

Theo đánh giá củ  Ủy b n Liên Chính phủ  ề biến đổi  hí hậu (IPCC) thì 

Thành phố Hồ Chí Minh là một t ong  0 thành phố c  nguy c  ảnh hưởng củ  biến 

đổi  hí hậu c o nhất thế giới (theo dự báo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng 

cho Việt Nam diện tích bị ngập của Thành phố đến cuối thế kỷ 21 lần lượt là 

128km
2
, 204km

2
 và 473km

2
 tương ứng với các kịch bản nước biển dâng 65cm, 75cm 

và 100cm);  hả năng để  iểm soát ngập  00%  à điều  hông thể thực hi n đư c,  ể 

cả ở các quốc gi  tiên tiến nhất thế giới; cần phải tiếp tục nghiên c u t iển  h i một 
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chiến  ư c quản  ý ngập  ụt một cách bền  ững, thân thi n  ới môi t ư ng  à ít tốn 

 ém nhất. 

Th i gi n qu , Thành phố đã tập t ung nguồn  ực để đầu tư các dự án chống 

ngập, xử  ý nước thải. Tuy nhiên,  ết quả đạt đư c chư  đáp  ng mục tiêu đề   . 

+ Quy hoạch 752: Đã hoàn thành 03 dự án ODA là V  sinh môi t ư ng  ưu 

 ực Nhiêu Lộc - Thị Nghè gi i đoạn  , dự án Cải thi n Môi t ư ng nước  ưu  ực 

Tàu H  - Bến Nghé -  ênh Đôi -  ênh Tẻ gi i đoạn  , dự án Nâng cấp Đô thị  ưu 

 ực Tân H   - Lò Gốm  à các dự án thoát nước  hác bằng nguồn ngân sách nâng 

tổng chiều dài HTTN đạt 4.7 6 m/6.000 m, nạo  ét 60,  m/4. 6  m  à xây dựng 

03 nhà máy, một số t ạm xử  ý nước thải ( hoảng  00.000m
3
/ngày). Đến đầu năm 

2018 t ong phạm  i Quy hoạch đã x   giảm ngập từ 126 tuyến đư ng t ục chính còn 

25 tuyến (giảm 80, 6 % so  ới năm 2008) cụ thể: s u  hi hoàn thành 0  dự án ODA 

 ớn  à các dự án cải tạo h  thống thoát nước, giải quyết các  ốn ngập t ước đây như: 

 hu  ực phư ng Tân Định quận  ; Vòng xo y Cây Gõ, bến xe Ch  Lớn, Bình Phú 

quận 6. Hi n tại các  hu  ực ngập do mư  tập t ung chủ yếu tại các quận 2, 7,  ,  2, 

Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đ c, Nhà Bè. 

+ Quy hoạch 1547: đã hoàn thành cống  iểm soát t iều Nhiêu Lộc - Thị 

Nghè  à 26 m đê b o b  hữu sông Sài Gòn. Đã giải quyết ngập do t iều các  hu 

 ực t  ng thấp thuộc phư ng  7,     à 22 củ  quận Bình Thạnh, các  ùng t  ng 

thấp  en sông Sài Gòn thuộc huy n H c Môn, Quận  2. Hi n tại Thành phố đ ng 

t iển  h i thực hi n dự án Giải quyết ngập do t iều  hu  ực thành phố Hồ Chí Minh 

c  xét đến yếu tố biến đổi  hí hậu (gi i đoạn  )  à dự  iến hoàn thành năm 20 9 để 

giải quyết tình t ạng ngập do t iều cho  ưu  ực  ộng   0  m
2
, dân số  hoảng 6,  

t i u ngư i. 

+ Các nhà máy xử lý nước thải: Nhìn chung các nhà máy xử  ý nước thải 

đầu tư s u  ới công ngh  tiến tiến sẽ cần ít di n tích xây dựng h n (Bình Hưng Hò  

hoàn thành 2004 công suất  0.000m   ới di n tích   ,4h ; Bình Hưng hoàn thành 

200  công suất  4 .000m   ới di n tích  4h ; Th m Lư ng - Bến Cát hoàn thành 

20 7 công suất    .000m   ới di n tích 2, h ). 

Với  ết quả trên, thành phố cần một nguồn  ực  ất  ớn để tiếp tục đầu các dự 

án chống ngập  à xử  ý nước thải nhằm đáp  ng yêu cầu đề   . 

II. Chủ trương, kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố mời 

gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1. Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020: 

Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã b n hành Chư ng t ình hành động số 

17-CTtHĐ/TU ngày    tháng  0 năm 20 6, Ủy b n nhân dân thành phố đã b n hành 

Quyết định số 626 /QĐ-UBND ngày  0 tháng    năm 20 6  ề Kế hoạch thực hi n 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố  ần th  X  ề Chư ng t ình Giảm ngập nước 

gi i đoạn 20 6-2020  ới Mục tiêu: Tập t ung giải quyết d t điểm tình t ạng ngập 

nước tại  ưu  ực T ung tâm Thành phố  à một phần củ     ưu  ực ngoại  i (Bắc, 
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Tây, N m, một phần Đông Bắc, Đông N m)  ộng   0 m
2
  ới  hoảng 6,  t i u dân; 

đồng th i cải thi n môi t ư ng nước, tăng  hông gi n t ữ nước  à tạo cảnh qu n đô 

thị, g p phần cải thi n đ i sống dân sinh, bảo    môi t ư ng thành phố; Chỉ tiêu: 

Giải quyết   / 7 tuyến đư ng ngập nước do mư , 2 /2  tuyến đư ng ngập nước đã 

xử  ý tạm bằng giải pháp cấp bách t ước đây,  7 / 7  tuyến hẻm  à 0  tuyến đư ng 

ngập nước do t iều; xây dựng 07 nhà máy xử  ý nước thải. Để đạt đư c mục tiêu  à 

chỉ tiêu đề   , Thành phố xác định sẽ tập t ung  ào h i nh m giải pháp chính; đ   à: 

nh m giải pháp phi công t ình  à nh m giải pháp công t ình, t ên c  sở Quy hoạch 

7 2  à Quy hoạch   47 nhưng c  sự  à soát, đánh giá tính phù h p  ới diễn biến 

củ  Biến đổi  hí hậu nước biển dâng. 

2. Mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trên cơ sở các dự án và dự kiến nguồn vốn triển khai giai đoạn 2016-

2020, Thành phố  êu gọi các Bộ ngành, các Nhà đầu tư, các tổ ch c tài chính, các 

nhà  ho  học, chuyên gi  t ong  à ngoài nước quan tâm, nghiên c u, đề xuất giải 

pháp đầu tư các dự án thuộc Chư ng t ình Giảm ngập nước củ  thành phố bằng hình 

th c đối tác Công - Tư  ới các  oại h p đồng chủ yếu như s u: 

- Hợp đồng BTL-BLT: Đây  à các  oại h p đồng thực hi n c   ết h p quá 

t ình xây  ắp,  ận hành (thuê dịch  ụ), chuyển gi o t ong đ  chi phí đầu tư  à  ận 

hành (thuê dịch  ụ) sẽ đư c chi t ả bằng nguồn thu từ Giá dịch  ụ thoát nước. Hi n 

tại, Giá dịch  ụ thoát nước đ ng đư c Thành phố gi o cho T ung tâm Chống ngập 

phối h p các Sở ngành thực hi n, dự  iến hoàn thành t ong năm 20 8. Các dự án 

thích h p đầu tư theo hình th c h p đồng này  à 07 dự án xây dựng h  thống thu 

gom, nhà máy xử  ý nước thải  à dự án Ứng dụng công ngh  xử  ý nước thải mới tại 

Nhà máy xử  ý nước thải Bình Hưng. 

- Hợp đồng BT: Tận dụng Quỹ đất sẵn c  củ  Thành phố,  h i thác quỹ đất 

tại chỗ củ  dự án,  à đấu giá đất công  h i  àm nguồn thu để thực hi n các dự án. 

Các dự án thích h p đầu tư theo hình th c h p đồng này  à 06 dự án Cải tạo, nạo  ét 

các tuyến  ênh  ạch  à 0  dự án Kiểm soát t iều  òng ngoài củ  Thành phố.  

Để  i c đầu tư phù h p tình hình thực tiễn hi n tại,  hông bị  ỗi th i t ong 

tư ng   i, đồng th i thỏ  mãn điều  i n  ề  hả năng chi t ả củ  thành phố, hài hòa 

 ới   i ích củ  ngư i dân, củ  nhà đầu tư, Kế hoạch t iển  h i đư c phân thành 02 

gi i đoạn: 

1.1.  Các dự án triển khai mời gọi đầu tư và xây dựng kế hoạch lựa chọn 

nhà đầu tư năm 2019-2020: 

1.1.1. Đầu tư Xây dựng hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải: Phải 

đảm bảo yêu cầu đề     ề mặt công ngh , t ong đ  ưu tiên công ngh  mới, hi n đại, 
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tiết  i m di n tích xây dựng c ng như đảm bảo nhu cầu mở  ộng t ong tư ng   i. 

Các dự án b o gồm: lưu vực Tây Sài Gòn, Bình Tân và Tân Hóa Lò Gốm với 

tổng Công suất: 6 0,000 m /ngày;  ưu vực Bắc Sài Gòn 1 với công suất:  70.000 

m3/ngày; Lưu vực Bắc Sài Gòn 2 với công suất   0.000 m³/ngày; Lưu vực Rạch 

Cầu Dừa với công suất  00.000 m³/ngày. 

1.1.2. Đầu tư Cải tạo, nạo vét các tuyến kênh rạch: Phải đảm bảo yêu cầu 

 ề sự phù h p  ới quy hoạch thoát nước t ong tư ng   i, đồng bộ giải quyết đối  ới 

các  ênh chính, nhất  à t ong  hu  ực t ung tâm thành phố. Các dự án b o gồm: Xây 

dựng kè bờ kênh và hạ tầng kỹ thuật hai bên kênh Tham Lương – Bến Cát – 

rạch Nước Lên; Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và ngăn triều lưu vực từ 

cầu Tham Lương đến sông Chợ Đệm. H i dự án này đồng bộ  ới dự án Th m 

Lư ng - Bến Cát -  ạch Nước Lên (sử dụng nguồn  ốn   y ADB),  à 01 trong 04 

t ục thoát nước chính củ  thành phố  à 0  t ong số 04 t ục này đã đư c Thành phố 

đầu tư cải tạo, chỉnh t  ng t ong th i gi n qu  (tuyến Nhiêu Lộc - Thị Nghè, tuyến 

Tàu H  - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, tuyến Tân Hóa - Lò Gốm). 

1.2.  Các dự án triển khai mời gọi đầu tư và xây dựng kế hoạch lựa chọn 

nhà đầu tư năm từ năm 2021-2022: 

Gi i đoạn 2021-2022, tiếp tục đầu tư các dự án xây dựng h  thống thu gom, 

nhà máy xử  ý nước thải; Cải tạo, nạo  ét các tuyến  ênh  ạch thoát nước, đê bao và 

các cống Kiểm soát t iều  òng ngoài củ  Thành phố thuộc quận 8, Thủ Đ c, H c 

Môn, Củ Chi, Bình Chánh. 

III. Lời kết 

Thành ủy, Ủy b n nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xác định đây  à một 

t ong bảy chư ng t ình đột phá củ  thành phố nhằm tiếp tục nâng c o chất  ư ng 

cuộc sống cho ngư i dân thành phố. Qu  buổi hội nghị hôm n y Thành phố mong 

muốn các Bộ ngành, Nhà đầu tư, các tổ ch c tài chính, các nhà  ho  học, chuyên gi  

t ong  à ngoài nước sẽ tiếp tục hỗ t  , chung t y cùng thành phố để giải quyết tình 

t ạng ngập nước, xử  ý nước thải g p phần thực hi n thắng   i Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ thành phố  ần th  X xây dựng thành phố c  chất  ư ng sống tốt, 

 ăn minh, hi n đại, nghĩ  tình. 

92



 

THE PRESENTATION OF  

THE STEERING CENTER OF URBAN FLOOD CONTROL PROGRAM  

 
THE POLICY AND PLANS OF CITY PARTY COMMITTEE AND PEOPLE’S 

COMMITTEE ON CALL FOR INVESTMENT IN URBAN FLOOD CONTROL 

AND  WASTEWATER TREATMENT SOLUTIONS IN HO CHI MINH CITY. 

 

I. Causes of floods and the status of flood control in the period 2008-

2019. 

The reasons that have caused flood include: 

External factors of climate change, according to the Master Plan of 

drainage in Ho Chi Minh City by 2020, the drainage systems have been designed 

with volume of rainfall in 3 hour of 95.91mm; 85.36mm; 75.88mm for canals, 

grade 2, grade 3 pipe systems respectively; and tide level of +1.32m. The statistic 

data have shown that in the period from 1962 to 2001, there were total nine 3-

hour storm events with the rainfall volume of over 100mm (it appears once per 4 

years on average). From 2002-2010, there were 21 storm events (2.3 times per 

year on average). Particularly, from 2011-2017, there were 42 storm events (5.86 

times per year on average). Among them, there were some storm events with 

rainfall volume of 100mm-204.3 mm. These data has indicated an increase in 

both frequencies and rainfall volume.  

Ho Chi Minh City has been affected by tide intrusion from the South China 

Sea through Sai Gon river, Dong Nai river and Vam Co Dong river. With  low 

ground elevations (nearly 63% of the land area is below +1.5m), and the tide 

intrusion from Sai Gon river towards Long Tau, Soai Rap rivers and from Vam 

Co river towards Vam Co Dong River, the city would  be innudated in some areas 

with elevation lower than tide peak if none of protection measures are 

implemented. Over 40 years (1962-2001), the recorded peak of tide was only 

below +1.50m that reached alarming level 3 (at Phu An station). However, over 

the 9 years (2002-2010), the tide peak rose above +1.50m and over 6 years (2011-

2018), the tide peak also increased to 1.71m. The frequency of high tide also has 

rosen many times recently. 

Landslide and subsidence have appeared seriously; along with rapid 

urbanization rate, the city population has increased more than 5 times compared 

to before 1975, resulting in 5-fold increase of wastewater volume than before; 

meanwhile the sewer systems have been invested and renovated inapproriately. 

Therefore, it does not meet the drainage demand. 

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Ho 

Chi Minh City is among the top 10 cities in the world most vulnerable to climate 

change (based on Prediction of Climate Change, Sea Level Rise Scenarios in 
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Vietnam, innudated areas of the City by the end of 21
st
 century are 128km

2
, 

204km
2
 và 473km

2
 respectively which is corresponding to sea level rise of 65cm, 

75cm and 100cm respectively); the flood control ability of 100% is impossible, 

even in the most developed countires; The city must continue to do reasearch and 

implement a flood management strategy in sustainable, environmental-friendly 

and cost effective way. 

Over the past time, the City has focused its resources on investment of 

flood prevention measures and waste water treatment projects. However, the 

results have not met the objectives. 

+ Master Plan of drainage system of Ho Chi Minh City ( Master Plan 

752): Completed 03 ODA projects – HCM City Enviroment and Sanitation 

Project Phase 1, Nhieu Loc- Thi Nghe catchment, Water Environment 

Improvement Project Phase 1, Tau Hu- Ben Nghe- Doi- Te catchment, Urban 

Upgrading of Tan Hoa – Lo Gom catchment and other drainage projects funded 

by state budget. These projects contributed to build and renovate drainage 

systems with length of 4.716 km/6.000km, dredged canals with the length of  

60,3km/4.369km and constructed 03 big wastewater treatment plants and some 

small wastewater treatment plants (about 300.000 m
3
/day). At the beginning of 

2018, the City reduced flooding areas from 126 flooding points on main road to 

25 flooding points ( a decrease of 80,16% compared to 2008), specifically: after 

completing 03 ODA projects and other drainage projects, the City has solved 

flood-prone areas such as: Tan Dinh Ward, District 1; Cay Go roundabout, Cho 

Lon Bus Station, Binh Phu, District 6. Currently, some flooded areas by storm are 

concentrated mainly in District 2, 7, 9, 12, Tan Binh, Go Vap, Thu Duc, Nha Be. 

+ Master Plan of flooding prevention in Ho Chi Minh City (Master 

Plan 1547): completed 01 sluice gate (Nhieu Loc – Thi Nghe sluice gate) and 

26km of dike around right bank of Saigon river. The city has stopped flooded 

areas by tide in low- lying areas of ward 17,19 and 22 of Binh Thanh District, 

Hoc Mon District and District 12. The city currently implement the Project of Ho 

Chi Minh City flood control by flood-tide taking account of climate change 

(phase 1) which is proposed to be finished in 2019 to control the flooding for an 

area of 550km
2
, with the population of 6.5 million. 

+ Wastewater Treatment Plants (WWTPs): In the future, the wastewater 

treatment plants will be built with advanced technologies and less construction 

lands.(Binh Hung Hoa WWTP of 30.000 m
3
/day capacity, completed in 2004 

with aerated lagoon and maturation ponds technology, construction area of 35,4 

hectares; Binh Hung WWTP of 141.000 m
3
/day capacity, completed in 2009 with 

conventional activated sludge technology, construction area of 14 hectares; Tham 

Luong- Ben Cat WWTP of 131,000 m
3
/day capacity, completed in 2017 with 

sequencing batch reactor (SBR) technology, construction area of 2,5 hectares). 
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With those results, The City needs huge resources to further invest in flood 

prevention projects and wastewater treatment projects to achive proposed 

objectives. 

II. The policy and plans of City Party Committee and People’s 

Committee on Flood Control Program and Call for investment in urban 

flood control measures and wastewater treatment in Ho Chi Minh City. 

1. Flood Control Program in the period of 2016-2020 

Ho Chi Minh City Party Committee issued Action Plan No. 17-CTtHĐ/TU 

dated 31 November 2016; Ho Chi Minh City People’s Committee issued 

Decision No. 6261/ QĐ-UBND dated 30 November 2016 on Implementation 

Plan of the Resolution of the 10
th

 City Party Congress on flood control in  2016-

2020 period with following key objectives: completely control the flooding 

situation in City Centre and part of 5 peripheral areas (North, West, South, and 

part of North East, South East) for an area of 550km
2 

with 6.5 million people; 

improve water environment and increase the capacity of water reservoirs, 

beautify urban landscape, thus enhance living standards of the residents, and 

protect the city’s environment. The targets: to control floods caused by rainfall 

in 13 out of 17 routes, to control floods in all 23 routes which were previously 

solved temporarily with urgent measures and 179 alleys; to control floods caused 

by the tide in 9 main roads; and to complete the construction of 7 water waste 

treatment plants.  

In order to achive proposed objectives and targets, the City identifies to 

focus on 2 main solution groups: non-structure measures and structure measures 

on the basis of Master Plan 752 and Master Plan 1547 with a carefull review and 

assessment of the compatibility with climate change and sea level rise. 

2. Call for Investment of Flood control Projects and wastewater 

treatment projects in Ho Chi Minh City 

Based on proposed projects and estimated capital need in 2016-2020 

period, the City calls on Ministries, Investors, Financial Institutions, scientists, 

national and international experts to do research, propose investment solutions for 

projects under the City Flood Control Program in the form of public-private 

partnership with the main types of contracts as follows: 

 BTL-BLT contracts: These types of contracts include the design and 

construction, operation (service lease), and transfer. Investment and operation 

cost (service lease) will be paid by revenue sources from wastewater treatment 

tariffs. Currently, HCMC PC appoints SCFC and relevant agencies to prepare, 

appraise and implement city wastewater treatment tariffs, expecting to complete 

in 2019. Appropriate projects under these contracts are 07 projects of wastewater 
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collection and treatment plants and the projects of Innovative technology for Binh 

Hung WWTP. 

  BT contracts: Using  the available City's land fund for investment or 

on-site project’s land sites and puting up for public auction to collect revenue for 

project implementation. Suitable investment projects under this form of contract 

are 06 projects of  renovation and dredging canals, 03 projects on construction of 

dikes and sluice gates. 

In order for effective and compatible investment with  practices and not 

out-dated in the future, staisfied the city’s affordability, in harmony with citizents 

and investors’ interest, implementation plan will be divided into 2 phases:  

 2.1 Projects on call for investment and implement investor selection plan in 

the period of 2019-2020: 

2.1.1 Projects of sewage collection pipeline, wastewater treatment plants 

These projects must meet the requirements in terms of technology, in which 

prioritize innovative and advanced technology, less construction land as well as to 

ensure WWTP expansion needs in the future. These projects are: West Saigon 

catchment, Binh Tan catchment, and Tan Hoa- Lo Gom catchment with the total 

capacity of 630.000 m3/ day; North Saigon 1 catchment with a capacity of 170.000 

m3/ day; North Saigon 2 catchment with a capacity of 130.000 m3/ day; Cau Dua 

canal basin with a capacity of 100.000 m3/ day. 

2.1.2 Projects on canal renovation and dredging: 

These projects must meet the requirements of conformity with Drainage 

system Master Plan in the future; synchronously implement in main canal, especially 

in the city center. Thesr projects are: Construction Of Embankment And Technical 

Infrastructure On Both Sides Of Tham Luong - Ben Cat – Nuoc Len Canal: 

Construction Of Rainwater Drainage And Tidal Prevention Systems For The Basin 

From Tham Luong Bridge To Cho Dem River. These 02 projects will be 

synchoronously implemented with the project of Improvement of Drainage and 

wastewater  system in Tham Luong- Ben Cat- Nuoc Len catchment (using loan 

funded by ADB). Tham Luong – Ben Cat canal is one of 4  city’s main drainage 

axes and 3 of these 4 axes have been built and renovated in recent years (Nhieu Loc- 

Thi Nghe canal, Tau Hu- Ben Nghe- Doi –Te canal, Tan Hoa- Lo Gom canal) 

2.2 Projects on call for investment and implement investor selection plan in 

the period of 2021-2022: 

In the period of 2021-2022, the City continues to invest in projects on 

construction of sewage collection pipeline and wastewater treatment plants; projects 

on Canal renovation and Dredging; Projects on construction of Dikes and sluice 

gates in outer city in District 8, Thu Duc, Hoc Mon, Cu chi, Binh Chanh. 

III. Conclusion 
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Ho Chi Minh City Party Committee and People’s Committee acknowledge 

that the Flood Control Program - one of the seven breakthrough programs of the 

city to improve its residents’ life quality.  I hope that after conference today, 

relevant Ministries, Investors, Financial Institutions, Scientists, national and 

international experts will support and join hands with the City in highest will to 

address flooding situation and waste water treatment issues in Ho Chi Minh City, 

contributing to reach goals of 10
th
 City’s Party Congress Revolution to build a 

city of good quality, civilized, modern and meaningful. 

 

 

 

. 
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