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Đ ẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI TP.HCM
CÔNG CỤ, ĐỔI MỚI VÀ THÁCH THỨC

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, việc đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị trở thành thách thức đáng kể đổi với phần lớn
các siêu đô thị đang phát triển. Từ góc nhìn giao thông và dựa trên trường hợp TP.HCM (Việt Nam), có thể thấy, các
phương thức đầu tư hạ tầng giao thông tuyền thống, chủ yếu là huy động ngân sách nhà nước và vốn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) đang bộc lộ những hạn chế nhất định.
Tuy nhiên, từ cuối những năm 1990, nhiều cách làm mới đã được thử nghiệm tại TP.HCM trong việc tìm kiếm nguồn
vốn đầu tư. Nhiều phương thức sáng tạo trên cả phương diện thể chế và tài chính xuất hiện thông qua việc hình
thành đối tác công tư (PPP) và các biến thể, sử dụng nguồn lực đất đai như đòn bẩy tài chính, hoặc huy động sự tham
gia của các chủ thể mới, như quỹ đầu tư phát triển địa phương.

1 - Những cải cách
này được gọi chung là
chính sách Đổi mới.
2 - TP.HCM được xem
là một “thành phố
phụ thuộc vào xe
hai bánh gắn máy”
vì 80% di chuyển
được thực hiện bằng
phương tiện này. Số
lượng xe ôtô cá nhân
đăng ký trên địa
bàn Thành phố tăng
10% mỗi năm kể từ
năm 2004 (Musil và
Simon, 2014).

Là siêu đô thị phía Nam Việt Nam, TP.HCM có tốc
độ đô thị hóa nhanh, thể hiện qua việc gia tăng
không ngừng cả về không gian và dân số. Cụ
thể, từ đầu những năm 2000, gần 1.600 ha đất
đã được đô thị hóa hằng năm (Sở Tài nguyên và
Môi trường, 2013) và dân số tăng trưởng với tốc
độ 3%/năm, đưa dân số TP lên gần 8 triệu người
(Tổng cục Thống kê, 2013). Bên cạnh đó, với tỉ lệ
tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gần
10%/năm từ những năm 2000, siêu đô thị này
đã trở thành đầu tàu kinh tế chính của cả nước và
đóng góp khoảng 20% và GDP toàn quốc (Ngân
hàng thế giới, 2014). Cũng như các thành phố lớn
khác tại Đông Nam Á (Bangkok, Jakarta, Kuala
Lumpur và Manila), TP.HCM được các nhà quan
sát kinh tế đánh giá như một “siêu đô thị mới nổi”
(Hales và cộng sự, 2014).
Nếu sự phát triển năng động của TP.HCM là kết
quả của chính sách đổi mới kinh tế được đưa ra
từ những năm 1980, theo đó Việt Nam đã xóa bỏ
chế độ kinh tế tập trung bao cấp và chuyển đổi
sang chế độ kinh tế thị trường “theo định hướng
xã hội chủ nghĩa”1, thì sự tăng trưởng nhanh
chóng của Thành phố này còn nhờ vào việc thông
qua những chủ trương, chính sách phát triển cơ
sở hạ tầng đô thị (Gainsborough, 2003). Nhằm

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thành phố đặc biệt
chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông (Nguyễn và
cộng sự, 2004). Vào những năm 1990-2000, với
sự hỗ trợ tài chính từ nhiều nhà tài trợ khác nhau
(Ngân hàng thế giới - WB, Ngân hàng phát triển
châu Á - ADB, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, Cơ quan phát triển Pháp - AFD…) và sự tham
gia của khu vực tư nhân, chính quyền Thành phố
đã ưu tiên nâng cấp và xây dựng nhiều trục đường
mới (Rosengard và cộng sự, 2007), đồng thời hiện
đại hóa các đầu mối giao thông lớn (cảng côngten-nơ, cảng hàng không) nhằm tạo thuận lợi cho
xuất khẩu hàng hóa trong khu vực.
Mặc dù quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao
thông được đẩy mạnh, nhưng nhu cầu của Thành
phố và người dân còn rất lớn. Mạng lưới giao
thông đường bộ hiện đang phải chịu nhiều áp lực.
Khu vực trung tâm thường xuyên bị tắc nghẽn do
luồng di chuyển thường nhật và số phương tiện
giao thông cá nhân ngày càng tăng2. Tại vùng ven,
một số trục đường chính đôi khi cũng bị tắc nghẽn
do xe contener vận chuyển hàng từ các khu công
nghiệp tới các đầu mối vận tải (Người Lao Động,
16/01/2015). Theo ước tính của chuyên gia, ùn
tắc giao thông tại TP.HCM gây lãng phí 1,2 tỉ USD
mỗi năm (VietnamNet, 16/09/2014).
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Để giải quyết các vấn đề này, đồng thời tăng cường
sức hút của Thành phố và đẩy mạnh quá trình hội
nhập kinh tế khu vực, năm 2013, điều chỉnh quy
hoạch phát triển giao thông đầy tham vọng của
Thành phố đã được phê duyệt (Điều chỉnh Quy
hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến
năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020). Theo Quy
hoạch này, một số lượng dự án đáng kể dự kiến
sẽ được thực hiện, như dự án xây dựng đường
cao tốc, một mạng lưới GTCC rộng lớn gồm nhiều
tuyến tàu điện ngầm (metro) và xe buýt nhanh
chạy trên làn đường riêng (BRT), một sân bay
mới, một cảng nước sâu, cũng như hiện đại hóa
mạng lưới đường sắt hiện hữu3.

Tuy nhiên, nhiều điểm trong quy hoạch tham
vọng này vẫn cần phải được xem xét, đặc biệt là
đối với những lựa chọn mang tính kỹ thuật – do
ưu tiên phát triển hạ tầng đường bộ đặt ra vấn
đề tác động của quá trình phát triển này lên môi
trường đô thị - và việc chưa đưa ra các ưu tiên
rõ ràng, cũng như thiếu kế hoạch thực hiện cụ
thể. Ngoài những điểm vừa nêu, vấn đề chính vẫn
nằm ở tính khả thi về tài chính của quy hoạch. Với
nhiều nhận định cho rằng Việt Nam có thể đã sập
“bẫy thu nhập trung bình”4 (Trần Văn Thọ, 2013),
liệu Chính phủ và các chính quyền địa phương
có đủ nguồn lực để thực hiện các tham vọng của
mình?
Câu hỏi nêu trên là vấn đề mấu chốt, bởi nhìn
chung, các thành phố đang phát triển thường gặp
khó khăn lớn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở
hạ tầng và công trình công cộng nhằm đáp ứng
nhu cầu của người dân cũng như tạo thuận lợi
cho tăng trưởng kinh tế (Serageldin và cộng sự,
2008). Về phần mình, nhà tài trợ luôn khuyến
nghị các quốc gia nên đa dạng hóa các nguồn tài
chính. Những khuyến nghị này có những tác động
nhất định tới Việt Nam, do có sự phụ thuộc vào
vốn hỗ trợ phát triển nước ngoài, đặc biệt trong
việc đầu tư những cơ sở hạ tầng tốn kém, và rủi
ro tăng nợ công5. Từ những năm 1990, Việt Nam
đã bắt đầu tìm kiếm các phương thức đầu tư xây
Tiểu ngành

Số
lượng
dự án
382
22
17

%

dựng hạ tầng giao thông mới. Chính quyền chú
trọng hơn tới khu vực tư nhân cũng như nguồn
vốn đầu tư tư nhân (Phạm Phi Long, 2007), và
sử dụng nguồn lực đất đai như đòn bẩy đầu tư
(Labbé và Musil, 2014).
Trước những thách thức đang đặt ra cho TP.HCM
và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị
trường đang diễn ra tại Việt Nam, bài viết hướng
đến mục tiêu đưa ra cái nhìn cụ thể về các phương
thức đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Ngoài các
công cụ “truyền thống” như đầu tư công và vốn
hỗ trợ phát triển, những phương thức đầu tư mới
cũng được đưa ra xem xét. Trong đó, bài viết đặc
biệt chú trọng phân tích vai trò của các chủ thể
đặc biệt tại địa phương và việc sử dụng nguồn
lực đất đai như đòn bẩy cho việc xây dựng cơ sở
hạ tầng theo quy hoạch. Phần cuối của bài viết sẽ
phân tích những vấn đề cố hữu của các phương
thức đầu tư hiện nay có thể gây trở ngại cho việc
xây dựng cơ sở hạ tầng dự kiến.

QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐẾN NĂM
2020 VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ
DỰ KIẾN

Với quy hoạch giao thông điều chỉnh vào năm
2013, TP.HCM đã có những định hướng rõ ràng
nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông trong
thập niên tới. Nội dung của quy hoạch này (mục
tiêu và dự án) được đưa ra dựa trên các dự báo
của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
của Thành phố. Theo đó, trong giai đoạn 20152025, dân số Thành phố tăng thêm 5 triệu người
và tăng trưởng kinh tế ước tính đạt 8,5- 10,5%/
năm6. Các mục tiêu của quy hoạch giao thông
được chia thành 3 điểm chính:
•

•

Cải thiện mạng lưới giao thông hiện hữu,
tức mạng lưới đường bộ, thông qua việc xây
dựng nhiều tuyến đường, đường cao tốc,
đường vành đai và đường trên cao;

Giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông bằng cách
phát triển mạng lưới giao thông công công

Ước tính nhu cầu đầu tư tới năm 2020
và sau năm 2020
(đơn vị: tỉ đồng và tương đương tỉ đô la Mỹ)

Hệ thống đường bộ
81%
1 428 836 VND (≈67 US$)
Hệ thống đường sắt
5%
565 166 VND (≈26 US$)
Giao thông công cộng
4%
389 566 VND (≈18 US$)
Giao thông đường
47
10%
53 946 VND (≈3 US$)
biển và đường sông
Đường hàng không
1
0%
144 834 VND (≈7 US$)
Tổng
469
100%
2 582 348 VND (≈121 US$)
Bảng 1: Các dự án hạ tầng giao thông tại TP.HCM đến năm 2020 và sau năm 2020
Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch giao thông TP.HCM, 2013 (Quyết định số 568/QĐ-TTg).
4

Working Paper của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI

%

56%
22%
15%
2%
5%
100%

3 - Xem Quyết định
568/QĐ-TTg năm
2013 với danh sách
hạ tầng dự kiến thực
hiện đến năm 2020
và sau năm 2020.

4 - Hiện tượng giảm
tăng tăng trưởng
kinh tế, đôi khi khá
nhanh chóng, của các
quốc gia trước đó có
tốc độ tăng trường
nóng trong nhiều
năm liên tiếp.
5 - Nợ công của Việt
Nam có thể lên đến
hơn 92 tỉ USD, tức
khoảng trên 62%
GDP vào cuối năm
2015; điều này có
nghĩa mỗi người
dân phải gánh
1000 USD nợ (Tuổi
trẻ,12/10/2015).
6 - Xem Quyết định
2631/QĐ-TTg năm
2013.

)

Bắc

Phát triển mạng lưới đường bộ và cao tốc
vùng TP.HCM giai đoạn 2020-2030
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Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch giao thông TP.HCM, 2013 (Quyết định số 568/QĐ-TTg).

•

cộng quy mô lớn (tàu điện ngầm (metro), tàu
điện một ray (monorail), tàu điện mặt đất
(tramway), và xe buýt nhanh trên làn đường
riêng (BRT));
Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng quốc tế - nơi
kết nối với các thành phố khác trên thế giới
(cảng nước sâu và sân bay quốc tế mới).

Tham vọng của quy hoạch này thể hiện qua việc
đề ra danh mục 469 dự án, trong đó hơn ¾ liên
quan tới lĩnh vực hạ tầng đường bộ (xem bảng
1). Kết quả phân tích sự phân bổ theo không gian
của các dự án này đã chỉ ra một vài mâu thuẫn. Ví
dụ: khu vực trung tâm dự kiến xây dựng nhiều
tuyến metro và BRT, đồng thời cũng phát triển cả
đường trên cao. Chủ trương quy hoạch như vậy
cho thấy dường như chính quyền chưa dứt khoát
giữa chính sách giao thông tập trung vào giao
thông công cộng hay cổ súy cho việc sử dụng ô
tô cá nhân. Bên cạnh đó, thể chế quản lý của một
vài dự án (đường cao tốc và metro) có thể tiềm
ẩn yếu tố phức tạp. Nằm trên địa bàn TP.HCM và
các tỉnh lân cận (xem bản đồ1), các dự án ở quy
mô này đòi hỏi phải có một phương thức tích hợp

trong việc lập và triển khai dự án, trong đó có sự
phối hợp giữa các sở ban ngành cấp tỉnh/thành
phố có liên quan và các cơ quan Trung ương. Mặt
khác, ước tính tổng mức đầu tư cần thiết để thực
hiện quy hoạch đã được đưa ra, vào khoảng hơn
120 tỉ đô la, nhưng vấn đề cơ cấu nguồn vốn lại
chưa được đề cập tới.

Thực tế, những điểm chưa rõ ràng này cho thấy
khoảng cách giữa nguồn vốn dự kiến và khả năng
đầu tư trên thực tế của Thành phố. Năm 2014,
theo ước tính của Sở Kế hoạch và Đầu tư, vốn
ngân sách Thành phố chỉ đáp ứng được 5% tổng
mức đầu tư cần thiết để thực hiện các dự án trong
năm đó (PADDI, 2015a). Trong khi đó, ngân sách
phân bổ cho ngành giao thông cũng đã chiếm một
tỉ lệ đáng kể (xây dựng, bảo trì và vận hành khai
thác hạ tầng và dịch vụ hiện có), cụ thể là khoảng
30% tổng ngân sách mỗi năm (PADDI, 2015a).
Nhằm hướng dẫn các Sở ban ngành trong việc
nắm bắt tình hình và huy động nguồn vốn cần
thiết, Điều chỉnh quy hoạch giao thông của Thành
phố đưa ra dự toán theo từng giai đoạn. Ví dụ,
giai đoạn 2013-2015 cần 38.958 tỉ đồng (≈ 2 tỉ
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USD) mỗi năm, tương đương 5% GDP Thành phố
năm 2013 (Tổng cục Thống kê, 2013). Giai đoạn
tiếp theo, 2016-2020, nhu cầu vốn hàng năm
vào khoảng 115.357 tỉ đồng (≈ 5 tỉ USD), tương
đương 11% GDP Thành phố hàng năm, với điều
kiện Thành phố duy trì mức độ tăng trưởng kinh
tế 10%/năm. Nếu trung bình, các thành phố tại
các quốc gia thu nhập trung bình đầu tư từ 3-6%
GDP cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
(Foster và Briceño-Garmendia, 2010), thì dự
toán của TP.HCM cho những năm tới dường như
quá lớn.

Đó là chuyện dự báo, còn trong thực tế, việc quyết
định triển khai cụ thể dự án nào phụ thuộc vào lựa
chọn của các Sở ban ngành. Khi lập dự toán ngân
sách Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài
chính sẽ lên danh sách các dự án được chọn trong
số các dự án do các Sở ban ngành chuyên môn đề
xuất, và cấp kinh phí cho các dự án này tùy theo
khả năng đầu tư của Thành phố. Các dự án ưu tiên
thường là các dự án có khả năng thu hút vốn ODA
hoặc vốn đầu tư tư nhân. Năm 2012, Thành phố
đã kêu gọi nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư
các hạ tầng giao thông trọng điểm (ITPC, 2012).
Đây là điểm đặc biệt trong việc xây dựng hạ tầng
và ngày càng được chú trọng, do sự cần thiết phải
tạo cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân. Thành
phố dự kiến sẽ mở rộng sự tham gia của nhà đầu
Dự án lớn được hoàn thành

Năm
hoàn
thành

Cầu Bình Triệu 2

2003

tư tư nhân với mục tiêu là từ nay tới năm 2020,
50-55% dự án sẽ được đầu tư từ nguồn vốn tư
nhân trong nước và 15-25% dự án có vốn đầu tư
nước ngoài (PADDI, 2015b).

Với ước tính nhu cầu vốn đầu tư được đưa ra
trong Điều chỉnh quy hoạch giao thông 2013,
có thể tiến hành so sánh với kinh phí cấp cho
ngành này từ ngân sách trong thực tế để thấy
được những thách thức trong việc huy động tài
chính đặt ra cho những năm tới. Cụ thể, từ 20102012, Thành phố đã cấp cho ngành giao thông
gần 16.870 tỉ đồng (≈ 1 tỉ USD) (Ngân hàng thế
giới, 2013), tức 5.623 tỉ đồng/năm, tương đương
chưa đầy 1% GDP Thành phố năm 2012. Rõ ràng,
con số này thấp hơn nhiều so với nhu cầu ước
tính khoảng 5% hoặc 11% nêu trên đây. Trước
mức độ chênh lệch giữa nguồn vốn đầu tư Thành
phố dự kiến và nguồn vốn được cấp trên thực tế,
hoàn toàn chính đáng khi đặt câu hỏi về tính khả
thi tài chính của Quy hoạch giao thông hiện hành,
cũng như về khả năng Thành phố có thể chi trả
chi phí bảo trì và vận hành cho các công trình này
trong tương lai.
Tuy nhiên, dù còn nhiều điểm bất cập, nhiều dự
án cũng lần lượt được triển khai thực hiện. Trong
vòng 15 năm qua, hệ thống đường bộ của Thành
phố đã được hiện đại hóa, nhiều cầu và đường
cao tốc được xây dựng (xem bảng 2). Trong số

Tổng vốn đầu tư
(đơn vị: tỉ đồng và
tương đương triệu USD)

Mô hình đầu tư
(và nhà tài trợ chính)

1 223 VND (≈61 US$)

BOT (CIENCO 5)

2 000 VND (≈100 US$)

BT (Phú Mỹ Hưng
Corporation)

Đoạn Vành đai 2
(Nguyễn Văn Linh) (18 km)

2007

Cầu Thủ Thiêm 1

2008

Cầu Phú Mỹ

2009

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương
(Đoạn 1 dài 62 km)

2010

10 800 VND (≈540 US$) Ngân sách (trung ương)
/ BOT (BIDV)

Đại lộ Đông-Tây
(Đại lộ Võ Văn Kiệt) (14 km)
và hầm Thủ Thiêm

2012

13 400 VND (≈670 US$)

Cầu Sài Gòn 2

2013

1 500 VND (≈71 US$)

Cầu vượt ngã tư Hàng Xanh

2013

188 VND (≈9 US$)

Đường Phạm Văn Đồng (13 km)
và cầu Bình Lợi

2014

6 800 VND (≈340 US$)

BT (GS E&C)

Cao tốc TP.HCM – Long Thành –
Dầu Giây (55 km)

2015

20 630 VND (≈932 US$)

Ngân sách (trung ương)
/ ODA (JICA, ADB)

Ngân sách
1 100 VND (≈55 US$) (thành phố/trung ương)
2 360 VND (≈118 US$)

BOT (Công ty cổ phần
Đầu tư xây dựng Phú Mỹ)

Ngân sách (trung ương)
/ ODA (JICA)
BT (CII)
Ngân sách (thành phố)

Bảng 2: Hạ tầng giao thông chính tại TP.HCM được hoàn thiện trong giai đoạn 2000-2015

Nguồn: Báo ảnh Việt Nam, 11/07/2011; Sài Gòn giải phóng, 13/08/204, 15/10/2013, 15/04/2012, 19/05/2009, 26/03/2009;
Tiền Phong 30/12/2007; Tin Nóng 27/01/2013; Vietnam News 25/04/2006; Vietnam Plus 15/01/2015; VN Express
08/04/2004, 16/08/2003.

Chú thích: BOT (Build Operate Transfer); BT (Build Transfer); ODA (official development assistance); BIDV (Bank for Investment and Development
of Vietnam); JICA (Japan International Cooperation Agency); CII (Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM -Ho Chi Minh City Infrastructure
Investment); ADB (Asian Development Bank).
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7 - Trong đó có ngân
sách do Trung ương
cấp, các loại thuế đất,
tiền sử dụng đất, phí
đăng ký phương tiện,
thuế thu nhập doanh
nghiệp... Danh sách
cụ thể có thể tham
khảo tại tài liệu của
PADDI, 2013.

Hình 1: Đại lộ Đông Tây (Đoạn đường Võ Văn Kiệt)
Source: C.Musil, 2014.

những thành quả đạt được, phải kể tới việc hoàn
thành cầu Phú Mỹ vào năm 2009, dự án đầu tiên
theo mô hình vốn công-tư với sự tham gia của đối
tác nước ngoài, trong việc xây dựng và vận hành
cơ sở hạ tầng tại TP.HCM; hay việc đưa vào sử
dụng năm 2015 toàn tuyến cao tốc TP.HCM-Long
Thành-Dầu Giây do JICA và ADB tài trợ. Các dự án
này được thực hiện một phần nhờ vào nguồn vốn
ngoài ngân sách nhà nước.
Như vậy, dù chính quyền tính toán chưa sát thực
khi lập quy hoạch giao thông đầy tham vọng, và
dù ngân sách rất eo hẹp, nhưng vẫn phải nhận
thấy rằng cơ sở hạ tầng dần dần được xây dựng.
Để hoàn thành mục tiêu đặt ra và duy trì tốc độ
phát triển của Thành phố, chính quyền đã đưa
ra nhiều sáng kiến, đặc biệt trong việc kết hợp
nhiều nguồn tài chính khác nhau và thử nghiệm
các công cụ mới.

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH “TRUYỀN THỐNG”
VÀ NHỮNG CÁCH LÀM “THÍ ĐIỂM”
Việc đầu tư hạ tầng giao thông tại TP.HCM trước
hết cũng dựa trên những cơ chế chung được sử
dụng tại nhiều thành phố đang phát triển, thuộc
loại “công cụ truyền thống”, tức vốn ngân sách và
vốn vay công kết hợp với vốn ODA. Nhưng trước
nhu cầu rất lớn về vốn đầu tư, Thành phố đã huy
động tới những công cụ khác. Trong bối cảnh
chuyển đối kinh tế và đô thị đang diễn ra tại Việt
Nam, có thể coi đây là những công cụ sáng tạo,
mang tính “thí điểm”. Xu hướng này thể hiện qua
3 phương thức chính: thiết lập đối tác công-tư
dưới nhiều hình thức khác nhau, sử dụng nguồn
lực đất đai như đòn bẩy đầu tư và thành lập quỹ
đầu tư phát triển địa phương.

Vốn đầu tư công được bổ sung thêm bằng
vốn hỗ trợ phát triển chính thức
Quy hoạch giao thông điều chỉnh năm 2013 đã
đưa ra kế hoạch vốn đầu tư hàng năm. Để thực
hiện kế hoạch này, các Sở ban ngành chuyên môn
có trách nhiệm lập đề án kỹ thuật-tài chính của
từng dự án và xác định nguồn vốn hiện có. Tuy
nhiên, các đơn vị này khó có thể đánh giá được
mức vốn đầu tư chung mà ngân sách Thành phố
đã huy động được hoặc có thể huy động do những
đặc thù của quá trình lập ngân sách.
Nhìn chung, tại Việt Nam, ngân sách địa phương
thường được chia thành các mục lớn, nghĩa là
toàn bộ chi tiêu cho đầu tư được gộp lại trong
một mục. Do đó, rất khó có thể liên kết các khoản
thu và chi của một địa phương (xem biểu đồ 1).
Một số chuyên gia cho rằng, cơ chế này khiến chi
cho đầu tư phát triển trở nên “chung chung và
không rõ tên của từng hạng mục chi” (Albrecht
và cộng sự, 2010:36). Chính vì vậy, mặc dù các
nguồn thu ngân sách TP.HCM rất cụ thể, chi tiết7,
nhưng cơ cấu vốn đầu tư lại được tóm gọn trong:
ngân sách trung ương, nguồn thu từ người sử
dụng công trình và vốn vay.
Mặt khác, nhằm tránh gia tăng nợ của chính quyền
địa phương, luật quy định giới hạn dư nợ của địa
phương chỉ ở mức 30% tổng mức ngân sách chi
cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, về điểm này,
TP.HCM lại được hưởng một số ưu đãi nhất định,
cho phép thành phố có thể vay của Ngân hàng Nhà
nước tổng số tiền tương đương 100% tổng mức
ngân sách Thành phố chi cho đầu tư phát triển
(op.cit.). Từ năm 2003, Thành phố có thêm một
nguồn tài chính mới nhờ việc mở cửa thị trường
trái phiếu chính quyền địa phương (Nguyễn Văn
Đua, 2004). Trong vòng 10 năm, trung bình mỗi
năm Thành phố đã phát hành 75 đến 150 triệu
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Thu 2010

Chi 2010
Chi

Thu
17 %
5%

35 %

32 %
3%
7%

Thu địa phương :
Thu từ nhà, đất (thuế, tiền
sử dụng, cho thuê)
Thu địa phương khác
Thu từ thuế khác (có chia sẻ
với ngân sách Trung ương)
Thu từ ngân sách Trung ương
Vốn vay
Thu kết dư

Chi vận hành
(nhân sự, bảo trì hạ tầng...)

19 %
3%

32 %

3%

Chi cho đầu tư
Chi khác
Trả nợ

43 %

Thu kết dư

Biểu đồ 1: Phân bổ các khoản thu và chi của TP.HCM năm 2010

Nguồn: Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Trần Anh Tuấn, 2013.

USD trái phiếu (VIR, 14/03/2013). Mặc dù đã có
các công cụ tài chính này, nhưng do chưa phân bổ
cụ thể chi cho đầu tư phát triển trong quá trình
lập ngân sách, nên dự báo tài chính của Thành
phố không chắc chắn. Điều này góp phần lý giải
nhu cầu huy động thêm các nguồn vốn bổ sung
khác của chính quyền địa phương.

Rà soát cơ cấu ngân sách TP.HCM cho thấy một
điểm đặc biệt khác, đó là việc đưa vào ngân sách
công nguồn vốn vay từ các nhà tài trợ8. Có điểm
đặc biệt này là do nguồn vốn vay được nhà tài
trợ cấp cho Chính phủ và được tích hợp vào ngân
sách quốc gia. Sau đó, nguồn vốn này được các
Bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính) phân
bổ cho đơn vị thụ hưởng cuối cùng (tỉnh/thành
phố). Trong trường hợp của TP.HCM, chính quyền
Thành phố có trách hiệm triển khai thực hiện các
dự án do nhà tài trợ cấp vốn, tổ chức đấu thầu,
giám sát quá trình thi công công trình và đảm bảo
thanh toán cho nhà thầu. Nguồn vốn bổ sung này
vô cùng quan trọng, vì theo Sở Kế hoạch và Đầu
tư, năm 2014, trong tổng số vốn Thành phố đầu
tư, 66% là vốn từ ngân sách và 34% là vốn hỗ trợ
phát triển (PADDI, 2015b).
Được xem là vốn đầu tư công nhưng việc sử dụng
vốn hỗ trợ phát triển luôn yêu cầu một khoản đối
ứng đáng kể tùy từng loại vốn9. Mặt khác, nguồn
vốn hỗ trợ này thường không tài trợ toàn bộ dự
án, mà chỉ đóng vai trò đồng tài trợ. Đối với các
dự án giao thông, vốn hỗ trợ nước ngoài chỉ được
dùng để chi trả khâu thiết kế và thi công công
trình, nhưng không dùng cho các chi phí phát
sinh khác, đặc biệt là chi phí giải phóng mặt bằng.
Thành phố có trách nhiệm giải phóng mặt bằng
cần thiết cho dự án (thu hồi đất, bồi thường và tái
định cư các hộ gia đình bị ảnh hưởng). Các nhà tài
trợ thường cấp 85% vốn cho các dự án giao thông
tại TP.HCM, phần còn lại là vốn đối ứng của Thành
phố (Musil và Simon, 2014).
Vốn hỗ trợ phát triển đóng vai trò quan trọng
8

trong việc xây dựng hạ tầng giao thông tại
TP.HCM. Tuy nhiên, nguồn vốn này có khả năng
suy giảm trong thời gian tới, hoặc không còn
ưu đãi như trước. Từ năm 2010, theo tiêu chí
của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã vượt qua
ngưỡng “thu nhập thấp” và trở thành “nước thu
nhập trung bình thấp”. Điều này cũng có nghĩa,
từ nay Việt Nam sẽ rất khó tiếp cận được nguồn
vốn vay không hoàn lại (viện trợ) hoặc vốn vay
lãi suất thấp. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là khách
hàng tốt của các ngân hàng phát triển. Hiện nay,
Việt Nam vẫn trả nợ đều đặn, chưa bị rơi vào tình
trạng báo động về nợ công và vẫn đảm bảo khả
năng trả nợ ổn định trong tương lai xét về triển
vọng tăng trưởng.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ và nhà tài trợ đã
hợp tác nhằm tìm ra những công cụ tài chính
mới. Những ý tưởng mới bắt đầu xuất hiện, đặc
biệt với việc doanh nghiệp trong một số lĩnh
vực có thể tiếp cận các khoản hỗ trợ phát triển
chính thức mà không cần Chính phủ bảo lãnh.
Tuy nhiên, công cụ này lại chưa có khung pháp
lý điều chỉnh, vì chỉ Chính phủ mới có quyền vay
vốn trong khuôn khổ chính sách hỗ trợ phát triển
chính thức.

TP.HCM, cái nôi của những thử nghiệm
Từ những năm 1980, TP.HCM đóng vai trò địa
phương thí điểm về cải cách (reform experiments) và chính sách công (Gainsborough, 2003),
trước khi những ý tưởng này được áp dụng rộng
rãi trên cả nước. Trong quá trình chuyển đổi kinh
tế và đô thị hiện nay của Việt Nam, Chính phủ đã
chấp thuận một số quy định linh hoạt về thể chế
và tài chính, đặc biệt đối với TP.HCM, nhằm khởi
xướng những mô hình phát triển mới. Khả năng
thử nghiệm những công cụ mới góp phần vào
phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố được thể
hiện qua phương thức xây dựng cơ sở hạ tầng và
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8 - Năm 1993, với
việc dỡ bỏ cấm vận
quốc tế từ năm 1975
đối với Việt Nam, các
nhà tài trợ quốc tế
(Ngân hàng thế giới,
Ngân hàng phát triển
châu Á…) đã chính
thức nối lại quan hệ
với Việt Nam. Các cơ
quan này cấp vốn cho
Việt Nam dưới hình
thức vốn vay và viện
trợ.

9 - Vốn hỗ trợ phát
triển chính thức nước
ngoài có thể mang
tính “ràng buộc” hoặc
“không ràng buộc”.
Gọi là vốn “Ràng
buộc” khi nước tiếp
nhận phải sử dụng
hàng hóa và dịch vụ
của nước tài trợ. Gọi
là vốn “không ràng
buộc” khi nước tiếp
nhận có thể sử dụng
hàng hóa và dịch vụ
của bất kỳ quốc gia
nào. Các dự án sử
dụng vốn “không
ràng buộc” phải tổ
chức đấu thầu và
nhà thầu trong nước
cũng như nước ngoài
đều có thể dự thầu.
Một số nhà tài trợ
có những yêu cầu
riêng, như việc dự án
phải tuân thủ những
nguyên tắc đạo đức,
xã hội và môi trường
nhất định (Musil và
Simon, 2014).

10 - Năm 1997,
Nghị định đầu tiên
(77/1997/NĐ-CP) về
sự tham gia của khu
vực tư nhân trong
nước được ban hành.
Năm 1998, Nghị định
thứ 2 (62/1998/NĐCP) được ban hành
đã mở rộng cơ chế
này cho đầu tư nước
ngoài.
11 - Ba Nghị định,
được ban hành
lần lượt vào năm
1999, 2007 và 2009
(02/1999/NĐ-CP;
78/2007/NĐ-CP;
108/2009/NĐ-CP),
và một Quyết định
ban hành năm 2010
(71/2010/QD-TTg)
đã có những sửa đổi
bổ sung quan trọng.

12 - Ngoại trừ Việt
nam, những hợp
đồng này không được
nơi khác công nhận
như PPP, vì chúng
không thực sự hình
thành quan hệ đối tác
về trung và dài hạn,
và đối tác tư nhân chỉ
phải chịu rủi ro về thi
công.
13 - Cách thức dàn
xếp này được đề cập
cụ thể tại trang 12.

14 - Thông thường,
các doanh nghiệp
tư nhân này trước
đây là doanh nghiệp
nhà nước đã được cổ
phần hóa một phần
(hay hoàn toàn) trong
những năm 1990 đến
2000, nhưng cán bộ
các doanh nghiệp này
vẫn giữ quan hệ chặt
chẽ với chính quyền
Thành phố.

công trình công cộng. Phần tếp theo của bài viết
sẽ giới thiệu ba công cụ hiện được xem là sáng
tạo và đổi mới trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng
giao thông.

Đối tác công-tư (PPP) và các biến thể

Ngân sách hạn hẹp và khả năng cắt giảm vốn hỗ
trợ phát triển chính thức là những nguyên nhân
chính thúc đẩy Chính phủ và chính quyền địa
phương huy động khu vực tư nhân tham gia đầu
tư (một phần hoặc toàn bộ) hạ tầng giao thông.
Đặc biệt, chính quyền còn mong muốn thu hút
đầu tư tư nhân nước ngoài với hy vọng duy trì
dòng vốn đầu tư nước ngoài và chuyển giao kỹ
năng và công nghệ.

Vào cuối những năm 1990, Việt Nam đã có quy
định về các dạng đối tác công-tư10. Các văn bản
này đã mở đường cho sự ra đời của những mô
hình hợp đồng khác nhau, chủ yếu là Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate
(BTO), Build Own Operate (BOO) và Build Transfer (BT). Trong vòng 15 năm trở lại đây, khung
pháp lý này đã được điều chỉnh, chủ yếu nhằm
xích lại gần hơn với chuẩn mực quốc tế11. Quá
trình điều chỉnh đã được thực hiện với sự hỗ trợ
của các nhà tài trợ. Các cơ quan này khuyến khích
Việt Nam tăng cường tính minh bạch của hợp
đồng PPP và xác định cụ thể mô hình đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, nội dung điều chỉnh
phải đáp ứng được mong đợi của nhà tài trợ về
việc đảm bảo nguồn thu tối thiểu trong dài hạn
(Albrecht và cộng sự, 2010).
Kết quả của quá trình này là sự tồn tại song song
của hai văn bản pháp quy, trong đó một văn bản
(Nghị định 108/2009/NĐ-CP) thường được nhà
đầu tư trong nước sử dụng, cho phép cơ chế
“chỉ định thầu”; và văn bản còn lại (Quyết định
71/2010/QĐ-TTg) hướng tới quy chuẩn quốc tế
nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy,
chính quyền có thể tận dụng “vùng đệm” giữa hai
văn bản để có thể linh hoạt lựa chọn được mô
hình phù hợp trong hai khuôn khổ pháp lý trên
tùy theo cơ hội huy động vốn và từng đối tác.
Quyết định 71 đã ban hành cơ chế thí điểm đầu
tư theo hình thức công-tư (PPP). Kinh nghiệm rút
ra từ các dự án thí điểm sẽ là cơ sở để soạn thảo
một Nghị định mới. Một số điểm mới được đưa
vào Quyết định này, như việc tổ chức đấu thầu
rộng rãi, quy định tỉ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu
của nhà đầu tư trong dự án và tăng cường kiểm
tra chất lượng công trình trước khi nghiệm thu.

Quyết định 71 dường như hướng tới nhà đầu tư
nước ngoài, vì nhà đầu tư trong nước luôn sẵn
sàng ký hợp đồng, chủ yếu dưới hình thức BOT,
với chính quyền theo mô hình của Nghị định 108
(xem khung 1).

Từ cuối năm 1990, nhà đầu tư tư nhân trong
nước đã có thể ký kết hợp đồng BT, một dạng hợp
đồng đặc biệt tại Việt Nam12. Đây là một loại hợp
đồng xây dựng, trong đó nhà đầu tư không được
thanh toán bằng tiền mà thường bằng đất để phát
triển các dự án bất động sản13. Mô hình này thu
hút chủ yếu nhà đầu tư trong nước do khả năng
dàn xếp và mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà đầu tư
và Thành phố14.

Tại TP.HCM, hiện rất khó để thống kê các dự án
PPP đã triển khai dưới dạng BOT hay BT, hai dạng
hợp đồng phổ biến nhất trong lĩnh vực giao thông. Từ năm 2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thống
kê được khoảng 30 dự án hạ tầng (giao thông, cấp
thoát nước, xử lý nước thải…) có sự tham gia của
nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, chỉ tính riêng các
dự án giao thông, Sở Giao thông vận tải đã thống
kê tới 37 dự án loại này (PADDI, 2015b). Chênh
lệch đáng kể giữa hai số liệu trên cho thấy các
Sở ban ngành của Thành phố cũng gặp khó khăn
trong việc thống nhất về khái niệm PPP. Nếu như
định nghĩa về BOT khá thống nhất, thì định nghĩa
về BT vẫn còn mơ hồ do một số ý kiến do rằng đây
là một dạng hợp đồng xây dựng, số khác lại cho
đó thực chất là một dạng quan hệ đối tác công-tư.

Tuy còn tồn tại khó khăn và những điểm chưa rõ
ràng, TP.HCM vẫn tiếp tục duy trì mục tiêu đặt
ra và mong muốn tăng số lượng dự án PPP. Từ
năm 2012, Thành phố đã nhiều lần kêu gọi nhà
đầu tư tham gia các dự án giao thông chiến lược
(Sở Kế hoạch và Đầu tư, 2013; ITPC, 2012), như:
xây dựng lại bến xe Chợ Lớn, xây dựng 170 km
đường bộ (chia thành 26 gói thầu trong đó 7 gói
thầu dưới dạng BOT), xây dựng 4 tuyến đường có
thu phí theo hình thức BOT (trong đó có 3 đường
trên cao) và xây dựng 3 tuyến metro và 1 tuyến
tramway.

Cho tới hiện tại, chính quyền lựa chọn áp dụng
PPP dựa trên những tiêu chí như khả năng sẵn
sàng về nguồn vốn, không làm tăng nợ công
và tiếp cận với công nghệ kỹ thuật nước ngoài.
Những tiêu chí này cho thấy các quan hệ đối tác
được thiết lập với tầm nhìn trong ngắn hạn, mà
chưa ý thức được đầy đủ nguy cơ nợ trong trung
và dài hạn, cũng như khả năng tăng giá bảo trì và
chi phí vận hành khai thác khi nhận chuyển giao
công trình. Chính vì lý do đó, bên cạnh với những
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Khung 1 - Mô hình Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (Build-Operate-Transfer - BOT) cho dự
án mở rộng xa lộ Hà Nội tại TP.HCM: nhiều vấn đề nảy sinh xung quanh câu chuyện đất đai
Năm 2009, công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) (một công ty cổ phần hóa với
vốn góp từ chính quyền TP.HCM (một cách gián tiếp) và nhiều cổ đông khác trong đó có Deutsche
Bank, Goldman & Sachs…) đã ký với Sở Giao thông vận tải hợp đồng BOT mở rộng 15,7km xa lộ
Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn tới cầu Đồng Nai) và vận hành khai thác đoạn đường này trong vòng
25 năm 9 tháng kể từ năm 2019. CII đã đầu tư vào dự án 2 516 tỉ đồng (≈120 triệu USD, trong đó
20% là vốn chủ sở hữu và 80% là vốn vay).

Hình 2: Đoạn xa lộ Hà Nội mở rộng
Nguồn: C.Musil, 2014.
Về việc chia sẻ trách nhiệm giữa hai bên tham gia ký kết hợp đồng, những rủi ro liên quan đến
giải phóng mặt bằng (thu hồi đất và bồi thường) thuộc trách nhiệm của Thành phố. Theo đó,
Thành phố cam kết giao mặt bằng cho CII vào năm 2010 để có thể hoàn thành công trình vào
năm 2013. Dựa trên cam kết của Thành phố, CII đã tính toán phương thức thu hồi vốn và trả nợ.
Tuy nhiên, đến đầu năm 2015, việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa được hoàn tất, dẫn đến chậm
tiến độ thi công các hạng mục lớn trong ngắn hạn và về dài hạn khiến thời điểm bắt đầu thu phí
bị lùi lại. CII cho biết đã phải chịu một số thiệt hại và không thể trả nợ đúng hạn. Thêm vào đó,
Thành phố còn đầu tư vào các dự án đường bộ khác cạnh tranh trực tiếp với đoạn xa lộ Hà Nội
mà CII khai thác vận hành.
Việc chậm chễ gây ảnh hướng tới việc thu hồi vốn của nhà đầu tư hiện nay không còn là chuyện
lạ. Trong một số trường hợp, như dự án BOT xây dựng cầu Phú Mỹ, nhà đầu tư (CTCP Đầu tư
xây dựng Phú Mỹ - Phu My Bridge Corporation) đe dọa sẽ rút khỏi việc vận hành khai thác công
trình và đòi bồi thường.
Nguồn: PADDI (2015b: 28-84); Vietnam news (20/01/2015); Nguyễn Xuân Thành, 2013; www.cii.com.vn.

lợi ích mà PPP mang lại, công cụ này cũng tiềm ẩn
những tác động tiêu cực khiến một vài nhà đầu tư
tại TP.HCM từng phải nếm trái đắng.

Để tháo gỡ những khó khăn, ràng buộc đối với nhà
đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời đưa khung
pháp lý của Việt Nam xích lại gần các chuẩn mực
quốc tế hơn, Nghị định mới về đầu tư theo hình
thức PPP đã được ban hành vào năm 2015 (Nghị
định 15/2015/NĐ-CP). Nghị định này chấm dứt
thời kỳ hai quy định tồn tại song song trước đó.
Việc ban hành nghị định mới đồng thời cũng là
lời kêu gọi đầu tư nước ngoài của chính quyền.
10

Tài nguyên đất: đòn bẩy tài chính cho dự án

Các địa phương tại Việt Nam hiện nay được trang
bị hai công cụ nhằm đầu tư một phần hoặc toàn
bộ, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho cơ sở hạ tầng giao
thông nhờ quỹ đất. Từ việc thu tiền sử dụng đất/
tiền thuê đất15, chính quyền địa phương có thể có
được nguồn thu từ đất và tái đầu tư vào việc xây
dựng cơ sở hạ tầng. Chính quyền cũng có thể áp
dụng mô hình “đổi đất lấy hạ tầng” với sự tham
gia của nhà đầu tư tư nhân. Trên địa bàn TP.HCM,
cả hai công cụ này đều đã được áp dụng trong
thực tế.
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15 - Theo Hiến pháp
Việt Nam 1992, đất
đai thuộc sở hữu toàn
dân và Nhà nước đại
diện nhân dân quản
lý, như vậy Nhà nước
là chủ sở hữu đất
đai một cách gián
tiếp. Tuy nhiên, từ
năm 1993, quyền sử
dụng đất ra đời. Sau
khi được cơ quan
có thẩm quyền cấp
quyền chứng nhận
quyền sử dụng đất,
người sở hữu quyền
sử dụng đất có thể
chuyển nhượng, bán,
cho thuê, thế chấp
hoặc cho thừa kế
quyền này.

Giao/cho thuê đất
Từ khi áp dụng chính sách Đổi mới, thẩm quyền
của TP.HCM trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và
thuế được mở rộng. Với quyền sử dụng đất được
công nhận tại Luật Đất đai 1993, tiếp đó là chính
sách hiện đại hóa công tác quản lý thuế tại địa
phương năm 2003 và việc ban hành Luật Đất đai
mới năm 2013, chính quyền Thành phố có thêm
nguồn thu mới từ thuế trên cơ sở lợi nhuận từ
đất và các giao dịch đất đai.
Trong thực tế, chính quyền địa phương giao đất
có thu tiền sử dụng đất hoặc cho nhà đầu tư (tư
nhân/công và trong nước/nước ngoài) thuê đất
trong một thời hạn nhất định (50-70 năm). Nhà

đầu tư tiến hành phát triển các dự án (bất động
sản hoặc công nghiệp) trên phần đất được giao
theo quy định của Quy hoạch sử dụng đất. Tiền
thuê đất/tiền sử dụng đất tạo thành nguồn thu
lớn cho chính quyền Thành phố. Năm 2010, thu
từ đất đai chiếm 17% tổng nguồn thu của TP.HCM
(tức khoảng 510 triệu USD) (Trần Anh Tuấn,
2013). Việc giao/cho thuê đất có thể được chấp
thuận thông qua đàm phán hoặc bán đấu giá. Dù
nguồn thu từ đất không được chỉ định trước cho
một lĩnh vực đầu tư cụ thể mà được nhập chung
vào ngân sách thành phố với các nguồn thu khác,
nhưng vẫn gián tiếp góp phần tài trợ việc xây
dựng cơ sở hạ tầng.

Khung 2 - Thu hồi địa tô và “bán đấu giá đất mặt tiền”, trường hợp đường Nguyễn Hữu Thọ
Năm 1999, Thành phố đã quyết định xây dựng tuyến đường nối hai quận nội thành (Quận 4 và
Quận 7) với cảng Hiệp Phước nằm ở phía Nam thuộc địa phận huyện Nhà Bè.

Do giá đất dọc tuyến đường đoạn đi qua các quận nội thành rất cao, nên Thành phố đã quyết định
chỉ giải phóng mặt bằng đúng theo lộ giới mở đường ở các quận này. Ngược lại, đối với đoạn đi qua
huyện Nhà bè (7km), nơi giá đất khá thấp do vốn là đất nông nghiệp, Thành phố đã thu hồi sâu vào
bên trong 75m mỗi bên để tạo quỹ đất (khoảng 87 ha). Các dải đất này sau khi được thu hồi và có
đường mới chạy qua được chuyển đổi thành đất xây dựng và bán đấu giá cho nhà đầu tư. Với giải
pháp “thu hồi và bán đấu giá đất mặt tiền” này, Thành phố kỳ vọng có đủ nguồn vốn để xây dựng
con đường và các công trình khác.

n
guyễ
ng N
Đườ

Hướng đi
trung tâm TP

0

Đường
Ng

N
1 km

Đường vành đai

2

Phú Mỹ Hưng

họ
Hướng đi
Hữu T
Hiệp Phước

uyễ

n Hữu Thọ

H. Nhà Bè

Q.7

Chú thích
Sông/kênh rạch
Khu vực đô thị hóa
Đường vành đai
Đường trục chính

Địa giới hành chính:

Quận
Huyện
Địa giới quận/huyện
Phú Mỹ Hưng Tên khu đô thị chính
Q. 7
H. Nhà Bè

Dải đất mặt tiền
đường Nguyễn Hữu Thọ :
Trục đường chính
Đất đã xây dựng và sử dụng
(nhà ở và cao ốc văn phòng / biệt thự)
Đất đã xây dựng và chưa sử dụng
(nhà ở và cao ốc văn phòng / biệt thự)
Khu vực tái định cư (nhà ở riêng lẻ)
Đất đã bán chưa xây dựng
Trạm biến áp

Các dự án phát triển trên địa
bàn huyện Nhà Bè :
Khu đô thị dự kiến
Sân golf dự kiến

Thực hiện: C. Musil, 2015
Nguồn dữ liệu: Trung tâm phát triển
quỹ đất TP.HCM, 2015

Bản đồ 2: Phân lô « quỹ đất mặt tiền » đường Nguyễn Hữu Thọ
Nguồn: Trung tâm phát triển quỹ đất (theo PADDI, 2015c).
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Từ năm 2003-2007, Thành phố bắt đầu tiến hành công tác thu hồi đất cho dự án thông qua Trung
tâm Phát triển quỹ đất, một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có nhiệm vụ giải
phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư. Chi phí giải phóng mặt bằng và bồi thường của dự án
(khoảng 350 hộ dân) vào khoảng 105 tỉ đồng (≈ 5 triệu USD). Tại một số đoạn, chi phí này theo
m2 đất nông nghiệp không vượt quá 30.000 đồng (≈ 1,5 USD). Con đường được xây dựng từ từ
theo tiến độ giải phóng mặt bằng và được hoàn thiện vào năm 2007 với tổng kinh phí 429 tỉ đồng
(≈ 20 triệu USD).
Năm 2008, các khu đất hai bên đường đã thu hồi trước đó được chia lô và bán đấu giá. Theo thông
báo của Thành phố vào năm 2014, việc bán đấu giá đất đã mang về nguồn thu hơn 800 tỉ đồng
(≈ 37 triệu USD) cho ngân sách. Sau đó, nhiều dự án bất động sản đã được phát triển trên các khu
đất này (Gold House, Kenton residences, Dragon Hills…). Dựa vào phương pháp nêu trên, Thành
phố đã thu được lợi nhuận 261 tỉ đồng (≈ 12 triệu USD). Khoản lợi nhuận lớn này có được nhờ giá
trị đất tăng lên đáng kể khi được bán lại từ năm 2008 đến năm 2011.
Thành công của dự án bắt nguồn từ năng lực của Thành phố trong việc dự báo quỹ đất và bán đấu
giá đất theo nhu cầu và giá thị trường. Bên cạnh đó, việc phần lớn quỹ đất khi thu hồi là đất nông
nghiệp cũng góp phần giúp Thành phố hạn chế được chi phí thu hồi, giải phóng mặt bằng.
Nguồn: PADDI (2015b và 2013).

Hiện nay, nguồn thu từ đất vẫn chưa đủ để Thành
phố có thể đầu tư xây dựng toàn bộ hạ tầng giao
thông dự kiến. Tuy nhiên, khi có cơ hội, Thành
phố luôn nắm bắt để thử nghiệm các công cụ mới
nhằm đầu tư một công trình hoàn thiện. Đặc biệt
là trường hợp đường Nguyễn Hữu Thọ được xây
dựng nhờ việc “thu hồi và bán đấu giá đất mặt
tiền” dọc tuyến (xem khung 2).
Một công cụ độc đáo: đổi đất lấy hạ tầng
Dự án đầu tiên được thực hiện theo phương thức
trao đổi này tại TP.HCM là tuyến đường Nguyễn
Văn Linh (một đoạn của đường Vành đai 2) vào
giữa những năm 1990. Công ty Phú Mỹ Hưng, liên
doanh giữa một công ty nhà nước của địa phương
và một tập đoàn Đài Loan đã đầu tư xây dựng con
đường này để đổi lại quyền sử dụng 600ha đất
(Khu đô thị Phú Mỹ Hưng) nằm trong Khu đô thị
mới Nam Sài Gòn « Saigon South » (Leaf, 2009).

Cụ thể, công cụ này cho phép chính quyền Thành
phố thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư
(công/tư – trong nước/nước ngoài) đổi lại việc
xây dựng một cơ sở hạ tầng kỹ thuật (cầu,
đường…) hoặc hạ tầng xã hội (trường học, bệnh
viện…) theo quy hoạch. Giá trị của quỹ đất thanh
toán cho nhà đầu tư tương đương chi phí xây
dựng cơ sở hạ tầng dự tính. Mô hình trao đổi này
giúp thành phố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,
đồng thời cũng giúp giảm kinh phí ngân sách cần
sử dụng cũng như nợ công.
Phương pháp này được áp dụng phổ biến nhất
trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt là các dự án xây
12

dựng đường. Dự án hạ tầng được thực hiện dưới
dạng hợp đồng BT (Build – Transfer). Kể từ sau
dự án xây dựng một đoạn đường Vành đai 2 kể
trên, nhiều tuyến đường khác cũng đã được đầu
tư theo mô hình này, điển hình là đường Phạm
Văn Đồng dài 14 km nối sân bay Tân Sơn Nhất với
Quốc lộ 1. Đổi lại việc xây dựng con đường 340
triệu USD này, tập đoàn xây dựng Hàn Quốc G&S
đã được giao hơn 100 ha đất tại 5 khu vực khác
nhau (Tuổi Trẻ, 09/06/2008). Nếu không có cơ
chế trao đổi hấp dẫn như quỹ đất, đặc biệt với giá
trị đất rất cao trong khu vực nội thành TP.HCM,
công cụ này sẽ rất khó có thể thu hút được nhà
đầu tư tư nhân.

Không thể phủ nhận rằng cơ chế “đổi đất lấy hạ
tầng” đã giúp Thành phố xây dựng hạ tầng theo
quy hoạch. Tuy nhiên trong cuộc trao đổi này,
Thành phố thường phải giao cho nhà đầu tư các
khu đất mà giá trị của chúng bị đánh giá thấp
hơn thực tế hoặc còn gây tranh cãi (Thanh Niên,
19/02/2011).

Thành lập thí điểm Quỹ đầu tư phát triển địa
phương

TP.HCM không chỉ là nơi thử nghiệm các dự án
quy hoạch, mà còn là nơi thí điểm các công cụ thể
chế mới. Trên tinh thần đó, năm 1997, đây là địa
phương đầu tiên của Việt Nam thành lập Quỹ đầu
tư phát triển địa phương, môt công cụ tài chính
sáng tạo (Nguyễn Xuân Thành, 2003). Sau 20
thành lập, cơ quan này được coi như “cánh tay
đắc lực” của Thành phố trong việc đầu tư cơ sở
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16 - Xem Nghị định
138/2007/NĐ-CP.

17 - Các cơ quan
này có nguồn lực và
chuyên môn đầy đủ
để thẩm định và tiến
hành nghiên cứu
(nghiên cứu tiền dự
án, tác động, môi
trường, thị trường…).

18 - Đặc biệt các tỉnh
Quảng Nam, Đà Nẵng,
Cần Thơ, Khánh Hòa
và Lào Cai đều đã
thành lập Quỹ đầu
tư phát triển địa
phương.

19 - Trước năm 2010,
là Quỹ Đầu tư Phát
triển Đô thị thành
phố Hồ Chí Minh (Ho
Chi Minh City Urban
Development Investment Fund - HIFU).
20 - AFD là cơ quan
tiên phong trong số
các nhà tài trợ nước
ngoài tại Việt Nam
trong việc cấp các
khoản vay không
được Chính phủ bảo
lãnh. Vào năm 2010,
AFD đã cấp khoản
vay trực tiếp cho
EVN mà không cần
Chính phủ bảo lãnh.
Từ năm 2013, ngoài
HFIC, Ngân hàng Hợp
tác – Co-opbank và
tập đoàn nhà nước
Vinacomin cũng đang
đàm phán với AFD
để được cấp khoản
vay này.

hạ tầng và cũng là đối tác ưu tiên của các nhà tài
trợ (xem khung 3).

Thành công của Quỹ bắt nguồn từ việc thông qua
vào năm 2007 Nghị định16 điều chỉnh tổ chức và
quy chế hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa
phương (Albrecht và cộng sự, 2010). Mặc dù trực
thuộc chính quyền các tỉnh/thành phố, nhưng
các quỹ này có chế độ kế toán riêng, có vốn tách
riêng với ngân sách của địa phương và có nhân

lực riêng. Tính tự chủ này cho phép Quỹ có thể tự
lựa chọn các dự án đầu tư và tham mưu cho cơ
quan chủ quản về khả năng sinh lợi của các dự án
đề xuất17. Nghị định này cũng quy định các ngành
đầu tư thuộc thẩm quyền của Quỹ gồm: hạ tầng
kỹ thuật và công nghiệp, môi trường, nhà ở, dự án
quy hoạch. Từ khi Nghị định được ban hành, 36
quỹ đầu tư phát triển địa phương đã được thành
lập trên cả nước18.

Khung 3 - Quỹ đầu tư phát triển TP.HCM, công cụ huy động vốn đầu tư tư nhân
Thành lập năm 1997, Công ty đầu tư tài chính Nhà nước (HFIC)19 là “Công ty nhà nước hoạt động
hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. HFIC hoạt động mạnh trong
các lĩnh vực giao thông và chủ yếu là các mô hình tài chính cho dự án xây dựng hạ tầng đường bộ
(đường có thu phí, cầu và hầm).
Khả năng đầu tư của HFIC đến từ nguồn vốn do ngân sách Thành phố cấp, các nguồn vốn vay đa
dạng và khoản vay từ các cơ quan phát triển (xem sơ đồ 1). HFIC đã được AFD, Ngân hàng thế giới
cho vay với tổng trị giá trên 100 triệu USD. Mặt khác, vào năm 2013, AFD đã thử nghiệm cấp cho
HFIC khoản vay không qua bảo lãnh của Chính phủ với trị giá 30 triệu euro. Lần thử nghiệm này
có lẽ đã thành công, vì vào năm 2014, AFD và Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận nhằm áp dụng cơ chế
cho vay này đối với các quỹ Đầu từ phát triển địa phương khác20. Thêm vào đó, ADB cũng như các
cơ quan phát triển của Đức và Nhật cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với HFIC trong việc đầu tư cơ
sở hạ tầng của Thành phố.
Về hình thức đầu tư, HFIC có thể đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho nhà đầu tư vay hoặc mua cổ
phần của các doanh nghiệp trong khuôn khổ ngành đầu tư được nêu trong Nghị định năm 2007.
Từ khi được thành lập, HFIC đã góp vốn vào 16 doanh nghiệp và tham gia thực hiện 300 dự án với
tổng nguồn vốn 8.565 tỉ đồng (≈ 400 triệu USD).
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

CƠ CHẾ ĐẦU TƯ

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Vốn từ ngân sách Thành phố

trong đó có mô hình PPP
(chủ yếu là BOT và các biến thể)

VỐN HỖTRỢ PHÁT TRIỂN
- Khoản vay quốc gia (thông qua CP)
- Khoản vay không được CP bảo lãnh

PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ

HFIC

CHO VAY

Phát hành trái phiếu

VỐN VAY
-Vay ngân hàng
-Vay từ tổ chức trong nước/
nước ngoài

Dự án

tối đa 15 năm

GÓP VỐN VÀO
DOANH NGHIỆP

Đầu tư

Sơ đồ 1: Nguồn vốn đầu tư và cơ chế đầu tư của HFIC.
Nguồn: HFIC (2014); Albrecht và cộng sự (2010).

Kinh nghiệm của HFIC, sự bảo lãnh từ cơ quan chủ quản nhà nước và niềm tin của nhà đầu tư
chính là sự đảm bảo cho hiệu quả của cơ quan này. Theo ước tính của HFIC, mỗi USD HFIC đầu tư
ra có thể thu hút 53 USD vốn đầu tư tư nhân và nước ngoài.
Thành công đã rõ, tuy nhiên vẫn cần suy nghĩ về triển vọng phát triển của HFIC. Một trong những
hạn chế trong hoạt động của HFIC là khả năng xẩy ra xung đột lợi ích do HFIC tham gia góp vốn
vào các công ty có hợp đồng trực tiếp với Thành phố. Điều này mâu thuẫn với phương châm của
các nhà tài trợ của HFIC, vì các cơ quan này luôn khuyến khích Chính phủ Việt nam áp dụng rộng
rãi quy trình đấu thầu và tăng tính minh bạch trong việc giao kết hợp đồng trong lĩnh vực cơ sở
hạ tầng đô thị.
Nguồn: Collin, 2014; HFIC, 2014; Albrecht và cộng sự, 2010; PADDI, 2015c.
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Kinh nghiệm thành lập quỹ đầu tư phát triển
địa phương tại Việt Nam cũng khiến liên tưởng
đến một công cụ đầu tư hạ tầng đô thị tại các địa
phương Trung Quốc: công ty huy động tài chính
cho chính quyền địa phương (Local Government Finance Vehicles – LGFV)21. Vì các tỉnh và
thành phố Trung Quốc không được phép vay nợ
trực tiếp, nên thay vì vay tiền ngân hàng, các địa
phương này đầu tư thông qua LGFV. Chính quyền
địa phương đảm bảo kinh phí cho LGFV bằng
cách giao quỹ đất cho các thể chế tài chính này
để huy động nguồn vốn cần thiết cho xây dựng
hạ tầng. Tuy nhiên hiện nay, khả năng vay nợ của
LGFV đang bị đe dọa do tính chất đầu cơ rất mạnh
của thị trường đất đai và bất động sản Trung
Quốc, và do khả năng mất giá của quỹ đất (Peltier,
2012; Gaulard, 2013). Trong bối cảnh đó, chính
quyền địa phương rất khó khăn để có thể kiểm
soát được ngân sách của mình và phải đối mặt
một cách gián tiếp với nguy cơ tăng nợ.
Mặc dù các Quỹ ĐTPT địa phương tại Việt Nam
không dựa hoàn toàn vào quỹ đất của chính quyền
địa phương như đòn bẩy về vốn, tuy nhiên kinh
nghiệm Trung Quốc cũng chỉ ra một xu hướng
phát triển có khả năng của các quỹ này, đồng thời
cũng cảnh báo phải hết sức chú trọng đến việc
kiểm soát nợ của quỹ. Bên cạnh đó, mặc dù lợi thế
của quỹ nằm ở vị thế tự chủ đối với cơ quan chủ
quản, nhưng chính quyền địa phương vẫn phải
chịu trách nhiệm về những rủi ro tài chính của
quỹ (Albrecht và cộng sự, 2010).
Chính phủ Việt Nam và chính quyền TP.HCM, ở
nơi “đầu sóng ngọn gió”, từ những năm 1990 đã
đau đầu nghĩ ra những công cụ mới, sáng tạo
nhằm tạm thời giải quyết những lỗ hổng trong cơ
chế đầu tư truyền thống và xây dựng hạ tầng giao
thông đô thị cần thiết cho các trung tâm đô thị.
Khả năng giao kết hợp đồng dưới hình thức PPP,
sử dụng nguồn lực đất đai và huy động nguồn vốn
thông qua Quỹ ĐTPT địa phương là những công
cụ tiếp sức cho ngân sách nhà nước và vốn vay từ
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Việc kết hợp
tất cả các công cụ này đã giúp TP.HCM xây dựng
được một số công trình hạ tầng theo quy hoạch
và cấu trúc được một vùng đô thị rộng lớn. Tuy
nhiên, trước số lượng lớn các công trình hạ tầng
cần thực hiện và số lượng vốn cần huy động, vẫn
còn nhiều nghi ngại về khả năng hoàn thành mục
tiêu nhờ các công cụ này trong dài hạn.
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PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG
ĐÔ THỊ DƯỚI NHIỀU RÀNG BUỘC
Bên cạnh vốn ngân sách và vốn hỗ trợ phát triển
– thường chỉ đáp ứng không quá 30% nhu cầu
đầu tư hàng năm trong lĩnh vực giao thông – và
mặc dù có những nguồn vốn bổ sung từ khu vực
tư nhân, từ việc thu địa tô, từ vốn hóa đất đai
hay từ nguồn vốn do Quỹ ĐTPT địa phương huy
động, vẫn cần tìm kiếm những nguồn vốn mới và
cần nỗ lực nhiều hơn nữa đề có thể thực hiện các
công trình hạ tầng giao thông theo quy hoạch tại
TP.HCM.
Tuy nhiên, dù chính quyền lựa chọn phương thức
đầu tư nào thì nhiều ràng buộc vẫn đè nặng lên
mô hình kỹ thuật-tài chính của dự án. Những vấn
đề này cần được giải quyết hoặc ít nhất né tránh
kịp thời. Đó là những vấn đề về giải phóng mặt
bằng (quỹ đất ngày càng khan hiếm, quá trình
thu hồi đất phức tạp); về pháp lý (sự chậm chễ
và hạn chế pháp lý về sự tham gia của khu vực tư
nhân trong lĩnh vực đầu tư công); và về nguyên
tắc quản trị đô thị (đổi mới các chủ thể và công
cụ trước sự bùng nổ nhanh chóng của mạng lưới
giao thông).

Một nguồn tài nguyên đất khan hiếm, đắt
đỏ nhưng chủ chốt

Hiện nay các nhận định đều nhấn mạnh rằng đất
đai là một trong những trở ngại lớn đến sự phát
triển hạ tầng tại các thành phố của Việt Nam.
Những năm gần đây, nhiều công trình (nghiên
cứu khoa học, nghiên cứu của các nhà tài trợ,
báo cáo kỹ thuật của các Sở ban ngành chuyên
môn)22 đã chỉ ra những khó khăn trong quá trình
giải phóng mặt bằng do cơ quan nhà nước tiến
hành. Để xây dựng hạ tầng dự kiến cho 10 năm
tới, TP.HCM cần huy động ít nhất 22.000 ha đất23,
trong khi đó quỹ đất trên địa bàn Thành phố ngày
càng khan hiếm. Cần nhắc lại là từ năm 2000 đến
2010, gần 1.600 ha đất đã được đô thị hóa hằng
năm (Sở Tài nguyên và Môi trường, 2013). Trước
áp lực đất đai và tốc độ biến động của các thửa
đất, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh nơi tập
trung các dự án phát triển đô thị và hạ tầng, giá
đất tăng nhanh một cách chóng mặt. Trong bối
cảnh đó, làm sao Thành phố có thể triển khai
được những chương trình thí điểm có hiệu quả
như trường hợp sáng kiến “thu hồi và bán đấu giá
đất mặt tiền” dự án đường Nguyễn Hữu Thọ (xem
khung 2) và đảm bảo tạo được quỹ đất dự trữ ?
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21 - Được thành
lập năm 1980, theo
thống kê hiện có hơn
8.000 LGFV tại Trung
Quốc (Artus và cộng
sự, 2011:168).

22 - Một số tài liệu
tham khảo: Labbé và
Musil, 2014; Gillespie
và cộng sự, 2014;
World Bank, 2011;
MAUR, 2012.

23 - Theo Quyết
định 568/QĐ-TTg
ban hành năm 2013
về Phê duyệt Điều
chỉnh Quy hoạch phát
triển giao thông vận
tải TP.HCM đến năm
2020 và tầm nhìn sau
năm 2020.

24 - Trong trường
hợp thu hồi đất,
Thành phố chỉ đền
bù những hộ gia định
có quyền sử dụng đất
hợp lệ. Những hộ dân
này được đền bù đất
và nhà ở. Những hộ
dân khác chỉ được
đền bù nhà ở. Trong
khi đó, tài sản có giá
trị cao nhất lại là đất
đai.
25 - Tại Việt Nam,
chính quyền địa
phương lập bảng giá
đất và điều chỉnh
hàng năm. Tuy nhiên,
tại thành phố, vẫn
còn tồn tại chênh
lệch giữa bảng giá
nhà nước và giá
trị trường. Trường
hợp TP.HCM, mức
độ chênh lệch này
thường vào khoảng
30 đến 70% tùy vào
từng khu vực.

26 - Theo Private Participation in Infrastructure database
(http://ppi.worldbank.org/).
27 - Con số này
dường như còn thấp
so với tốc độ phát
triển kinh tế năng
động của Việt nam và
những cơ hội đầu tư
dành cho khu vực tư
nhân (ADB và AFD,
2012). Từ con số này
có thể suy luận rằng
một vài thống kê địa
phương về dự án PPP
không được tích hợp
vào dữ liệu quốc gia.

Trước hết, để nhân rộng mô hình mà chính quyền
đã thành công trong việc kiểm soát đất đai, cần
hội tụ nhiều điều kiện: (i) có đất giá rẻ (đất nông
nghiệp hoặc đất trống), (ii) việc tái định cư ít tốn
kém (số lượng hộ gia đình phải tái định cư thấp,
có khả năng tái định cư tại chỗ và có thể tái định
cư trên các khu đất công do công ty nhà nước
xây dựng), (iii) bán cho nhà đầu tư tư nhân các
khu đất có tiềm năng kinh tế hấp dẫn (dễ dàng
tiếp cận và nằm trong các khu vực chiến lược),
để chính quyền có thể thu hồi vốn. Sau dự án
đường Nguyễn Hữu Thọ, Thành phố mong muốn
áp dụng kinh nghiệm từ dự án này – đặc biệt để
khép kín đường vành đai 2, nhưng những dự án
sau đó đều thất bại, mà nguyên do chính là giá thu
hồi đất cao và không có quỹ đất cho tái định cư.

Mặt khác, việc tiến hành chính sách tạo quỹ đất
còn phụ thuộc vào quá trình thu hồi đất. Nếu như
Thành phố đã có công cụ để thực hiện nhiệm vụ
vừa nêu – Trung tâm phát triển quỹ đất với chức
năng tạo quỹ đất, thì đơn vị này lại không có đủ
nguồn lực để thu hồi những khu đất mong muốn.
Gần đây, TP.HCM đã quyết định thành lập Quỹ
phát triển đất với kỳ vọng có thể hỗ trợ Trung
tâm phát triển quỹ đất trong hoạt động này. Tuy
nhiên, khó khăn trong việc tạo quỹ đất không chỉ
nằm ở khâu tài chính mà còn trong cách thức giải
quyết các vấn đề xã hội. Đây là điểm phức tạp
nhất trong việc thu hồi đất. Trong các khiếu kiện
về đất đai liên quan đến các dự án hạ tầng, người
dân thường yêu cầu phải có công bằng xã hội và
kinh tế khi tiến hành các thủ tục có liên quan24.
Hay nói cách khác, người dân đòi hỏi được bồi
thường theo giá thị trường thay vì bảng giá của
Thành phố25. Những thủ tục này không những
tốn kém mà còn kéo dài. Hệ quả là việc chậm chễ
về giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ thi công
công trình và tăng vốn đầu tư cho công trình so
với dự kiến.

Cuối cùng, vấn đề đất đai tại TP.HCM cũng tồn tại
một nghịch lý. Nếu một mặt, giá trị đất đai trên
địa bàn Thành phố rất lớn (đặc biệt là giá đất trên
thị trường), thì mặt khác, nguồn thu thuế của
Thành phố từ đất đai và bất động sản dường như
khá thấp. Các công cụ thuế (thuế đất, tiền sử dụng
đất, tiền cho thuê đất…) thường được quy chiếu
theo bảng giá nhà nước thay vì giá thị trường.
Trong bối cảnh đó, việc đổi mới chế độ thuế theo
hướng xem xét lại các loại thuế địa phương liên
quan đến đất đai và bất động sản có thể là một
hướng đi đúng đắn nhằm tăng nguồn thu cho
Thành phố và tạo ra những công cụ hữu ích để

tài trợ trong dài hạn việc xây dựng và bảo trì hạ
tầng giao thông.

Sự chậm chễ và hạn chế của khung pháp lý
về quan hệ đối tác công tư

Trước nỗ lực của chính quyền trong việc kêu gọi
khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn vào đầu tư
hạ tầng đô thị, phần dưới đây sẽ phân tích những
ràng buộc liên quan tới việc lập dự án giao thông
qua việc xem xét khung pháp lý về PPP. Quá trình
phát triển của khung pháp lý trong lĩnh vực này
đã cho thấy nỗ lực tìm ra những công cụ chuyên
biệt nhằm gia tăng nguồn vốn đầu tư tư nhân
(trong và ngoài nước) trong các dự án đầu tư
công. Việc những văn bản này được điều chỉnh
thường xuyên cho thấy tính chất thí điểm của mô
hình này và cũng chỉ ra những cố gắng của Việt
Nam trong việc tìm kiếm và nghiên cứu những
giải pháp PPP riêng trên cơ sở « thử và sai » (De
Miras và cộng sự, 2004: 338).

Trong vòng 20 năm qua, có thể tổng kết như thế
nào về chính sách huy động sự tham gia của khu
vực tư nhân vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao
thông ? Trong giai đoạn 1990 – 2013, Ngân hàng
Thế giới đã thống kê được 82 dự án hoàn thiện
theo mô hình PPP trong tất cả các lĩnh vực26. Tuy
nhiên trong số đó chỉ có khoảng 10 dự án giao
thông27. Bất chấp những số liệu chênh lệch đáng
kể này, các nhà tài trợ vẫn tiếp tục khuyến khích
Việt Nam tăng tính hấp dẫn của mô hình đối tác
công-tư. Đặc biệt, họ thúc đẩy Nhà nước tạo điều
kiện bình đẳng hơn giữa nhà đầu tư trong nước
và nước ngoài, tăng tính minh bạch trong việc
giao kết các hợp đồng công và áp dụng rộng rãi
việc lựa chọn đơn vị tư vấn dựa trên danh mục
công việc của dự án và bảo lãnh ngân hàng.

Năm 2015, các nhà lập pháp Việt Nam đã nỗ lực
cải thiện khung pháp lý về PPP với việc ban hành
một nghị định mới (Nghị định số 15/2015/NDCP). Ngay cả khi có mục tiêu điều chỉnh các quy
định trong nước theo hướng phù hợp với tiêu
chuẩn quốc tế, Nghị định này lại nới lỏng thể thức
lựa chọn nhà đầu tư tư nhân bằng cách cho phép
chính quyền quyền lựa chọn đối tác tư nhân thông qua đấu thầu hoặc « chỉ định thầu » (Điều 29).
Rất có thể, nghị định mới được soạn thảo thiên
về kỳ vọng tăng số lượng dự án PPP hơn là điều
chỉnh công cụ này chặt chẽ hơn. Về phần mình, các
nhà đầu tư cũng mong muốn có tiến triển trong
vấn đề hoàn vốn và chi trả rủi ro, đặc biệt trong
giai đoạn khai thác vận hành. Trong khi đó, các
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chủ thể nhà nước và tư nhân lại không tìm được
tiếng nói chung trong vấn đề thu phí dịch vụ28.
Một mặt nhà đầu tư mong muốn làm ăn có lời.
Mặt khác, chính quyền, với các chính sách công
được lập theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, mong
muốn duy trì giá thấp để mọi đối tượng đều có
thể tiếp cận, dù chi phí vận hành của đối tác tư
nhân gia tăng.

Ngoài những quan ngại này, vấn đề sức khỏe tài
chính của các địa phương Việt Nam về dài hạn
cũng không thể xem nhẹ. Đối với các dự án PPP,
trước đây, các nhà lập pháp Việt Nam, với mong
muốn hạn chế đầu tư công ở ngắn hạn, đã giới
hạn trần vốn góp của Nhà nước trong các dự
án PPP ở mức 49%. Trong khi đó, quy định này
dường như lại làm làm tăng nợ công xét về dài
hạn. Kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này đã
chỉ ra rằng nếu phần vốn góp của nhà nước trong
một dự án BOT thấp hơn 70% thì nợ công về dài
hạn sẽ tăng. Cụ thể, do rủi ro tài chính của đối
tác tư nhân lớn hơn nên để bù lại, họ sẽ yêu cầu
chính quyền địa phương trả mức phí cao hơn29.
Trong bối cảnh đó, về dài hạn, mô hình tài chính
này sẽ không có lợi cho Nhà nước. Nghị định mới
ban hành đã đạt được bước tiến mới trong vấn đề
này qua việc xóa bỏ giới hạn trần vốn Nhà nước
vốn được quy định không quá 49% trước đó và
như vậy cho phép chính quyền kiểm soát dự án
và tình trạng nợ tốt hơn.
Những nhận định về việc ban hành Nghị định mới
về PPP chủ yếu nhấn mạnh rằng các tỉnh/thành
phố Việt Nam quan tâm đến mô hình này trước
hết vì khía cạnh tài chính của dự án. Khía cạnh
đối tác dường như còn khá mờ nhạt, ngay cả khi
một trong những lợi ích của mô hình là chuyển
giao năng lực từ tư nhân cho Nhà nước, và qua đó
tăng cường năng lực của chủ đầu tư công.

Quản trị đô thị trước thách thức bùng nổ
hạ tầng

Bài viết này nhằm góp phần làm sáng tỏ những
khía cạnh đặc biệt trong quá trình phát triển hạ
tầng tại TP.HCM. Những khía cạnh này cho thấy
sự cần thiết phải xem xét lại nguyên tắc quản trị
đô thị hiện nay và suy nghĩ, thậm chí định nghĩa
lại, vai trò của các chủ thể có liên quan và công cụ
họ sử dụng. Trước hết, việc mở rộng mạng lưới
giao thông đòi hỏi phải có sự đồng bộ trong quy
hoạch lãnh thổ và trong công tác điều hành nhằm
đảm bảo xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng. Tiếp
đến là số lượng chủ thể tư nhân tham gia thực
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hiện hạ tầng ngày càng tăng, đặc biệt là các tập
đoàn kinh tế lớn của Việt Nam, làm thay đổi một
cách rõ rệt việc quản trị ở cấp độ dự án.

Quy hoạch giao thông hiện hành của TP.HCM dự
kiến thực hiện số lượng hạ tầng đáng kể. Việc xác
định hướng tuyến của dự án còn cho thấy những
thay đổi về quy mô dự án do việc mở rộng mạng
lưới (đăc biệt đối với đường cao tốc và metro)
nhằm liên kết TP.HCM với các tỉnh thành lân
cận. Mạng lưới giao thông có thể liên kết các địa
phương về mặt không gian địa lý, nhưng những
hạn chế về hành chính vẫn còn tồn tại. Trong
bối cảnh đó, trong giai đoạn xây dựng cũng như
vận hành mạng lưới về sau, việc động bộ hóa
quy hoạch lãnh thổ là không thể thiếu. Hiện nay,
khi triển khai một dự án hạ tầng liên tỉnh, các
cơ quan nhà nước cấp Trung ương là đơn vị chỉ
đạo thực hiện dự án với sự phối hợp của Sở ban
ngành chuyên môn của các địa phương có liên
quan. Nhưng trước những thách thức cần giải
quyết hiện nay (khối lượng dự án khổng lồ và
nhu cầu thiết yếu về nâng cao việc triển khai thực
hiện dự án), việc thực hiện xây dựng hạ tầng, sau
đó là quản lý chúng, cần được đổi mới.

Hiện nay, một nhóm chỉ số dường như đang đi
theo xu thế này. Ví dụ mảng quy hoạch, hiện đã
có Quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM (đang được
điều chỉnh), gồm TP.HCM và các tỉnh lân cận30.
Nếu như sự tồn tại của quy hoạch này là dấu hiệu
tốt cho khả năng đồng bộ và hệ thống hóa lãnh
thổ vùng đô thị, thì việc triển khai thực hiện quy
hoạch vẫn chưa được như mong đợi, vì trong
bảng phân loại đơn vị hành chính lãnh thổ của
Việt Nam, không có cấp “vùng”. Xét trên cấp độ
địa phương, nhiều sáng kiến và đổi mới về thể
chế cũng dần thành hình. TP.HCM đang nghiên
cứu thành lập một Cơ quan quản lý và tổ chức
giao thông (PTA- Public Transport Authority) có
trách nhiệm quản lý vấn đề giao thông ở quy mô
thành phố. Thêm vào đó, một cơ quan nghiên
cứu của Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển
TP.HCM, cũng đã tiến hành nghiên cứu về một
mô hình tổ chức chính quyền đô thị mới31. Còn
về phần mình, các Sở ban ngành chuyên môn
cũng tìm kiếm những phương thức thực hiện quy
hoạch mới, với mong muốn có một cách tiếp cận
thiết thực hơn trên cơ sở xác định ưu tiên và áp
dụng những cơ chế phối hợp hiệu quả. Với các
yếu tố tích cực này, có thể nhận thấy rằng định
hướng quản trị đô thị của TP.HCM đang vận động
đổi mới.
Một yếu tố khác làm xáo trộn những nguyên tắc
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28 - Vấn đề phí dịch
vụ ở đây được đề cập
qua khía cạnh giao
thông, tuy nhiên đây
cũng là vấn đề đặt ra
cho lĩnh vực nước và
năng lượng.
29 - Nhận định của
một chuyên gia quốc
tế về PPP trong khóa
tập huấn do PADDI
và AFD đồng tổ chức
từ 18 đến 21 tháng
5 năm 2015 tại
TP.HCM.

30 - Điều chỉnh quy
hoạch xây dựng vùng
thành phố Hồ Chí
Minh đến năm 2030
và tầm nhìn đến năm
2050, do Viện Quy
hoạch xây dựng miền
Nam, trực thuộc Bộ
Xây dựng lập.
31 - Tham khảo tài
liệu số 45 của PADDI,
khóa tập huấn từ
ngày 1 đến ngày 5
tháng 4 năm 2013.

quản trị là sự tăng trưởng của khu vực tư nhân,
đặc biệt là các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam
trong việc thực hiện các dự án hạ tầng. Từ đầu
những năm 2000, trong khi các tập đoàn nhà
nước lớn mạnh đang chiếm lĩnh thị trường, nhiều
doanh nghiệp tư nhân đã trỗi dậy (như Vingroup,
Hoàng Anh Gia Lai, Bitexco, Đại Quang Minh, Him
Lam…). Thành công của các doanh nghiệp này
chủ yếu nhờ đa dạng hóa hoạt động thông qua
việc đầu tư vào các ngành bất động sản và tài
chính. Kể từ đó, chính quyền đã kêu gọi họ đầu
tư vào cơ sở hạ tầng công theo mô hình đối tác
công-tư, hoặc “đổi đất lấy hạ tầng”.

Thường được lựa chọn theo phương thức “chỉ
định thầu”, việc tham gia của các chủ thể tư nhân
vào dự án công thường dựa trên những dàn xếp
hiếm khi minh bạch. Phương thức đầu tư này
thường thực hiện công trình theo cách “từng dự
án một”, nghĩa là tùy theo những cơ hội mà dự án
đem lại cho nhà đầu tư. Hơn nữa, do chi phí xây
dựng một số công trình hạ tầng lớn, nên đối tác
tư nhân chỉ muốn tham gia đầu tư một số phân
đoạn đóng vai trò đầu mối giao thông giữa các
địa phương khác nhau. Trên thực tế, Nhà nước
có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi trên thị trường
tài chính thế giới, trong khi điều kiện vay vốn của
nhà đầu tư tư nhân lại ít hấp dẫn hơn. Thêm vào
đó, ở cấp độ dự án, nhà đầu tư tư nhân thường
định hướng việc lựa chọn nhà thầu, kỹ thuật và
công nghệ tùy theo những đối tác làm ăn của
mình. Mối quan tâm của nhà đầu tư tư nhân trong
việc xây dựng hạ tầng giao thông chỉ thuần túy là
lợi nhuận và về ngắn hạn, trong khi mối quan tâm
của Nhà nước là đảm bảo phát triển kinh tế-xã
hội của địa phương trong dài hạn.
Dù xuất hiện nhiều thách thức mới đặt ra cho
chính quyền như mạng lưới giao thông mở rộng
ra các đô thị lân cận và các tập đoàn tư nhân tham
gia đầu tư hạ tầng công, mới chỉ có một vài thay
đổi nhỏ về thể chế đang dần hình thành. Nhưng
qua đó đồng thời cũng có thể thấy được điềm báo
về những biến đổi sâu sắc trong tư duy quy hoạch
cũng như triển khai thực hiện dự án trên địa bàn
một thành phố vốn là cái nôi của sáng tạo và đổi
mới trong lĩnh vực này.

TỪ TĂNG CƯỜNG CÁC PHƯƠNG
THỨC ĐẦU TƯ HIỆN HỮU ĐẾN THIẾT
LẬP CƠ CHẾ ĐẦU TƯ MỚI
Nguồn kinh phí thực hiện đô thị hóa nói chung
và cơ sở hạ tầng nói tiêng là câu hỏi lớn của các
thành phố đang phát triển với tốc độ đô thị hóa
nhanh. Trong khi phần lớn các thành phố đang
phát triển chật vật xây dựng cơ sở hạ tầng cần
thiết để phát triển kinh tế-xã hội, trường hợp của
TP.HCM làm sáng tỏ những cách thức mà nhờ đó,
Thành phố đã huy động được nguồn vốn đầu tư
đa dạng cho phép đạt được những mục tiêu đề ra
trong quy hoạch. Lấy ví dụ về ngành giao thông,
bài viết mong muốn chỉ ra bằng cách nào siêu đô
thị này đã thành công trong việc xây dựng hạ tầng
dự kiến bất chấp những ràng buộc về ngân sách.

Từ khi áp dụng chính sách đổi mới kinh tế vào giữa
những năm 1980, TP.HCM chủ yếu dựa vào ngân
sách nhà nước cũng như vốn hỗ trợ phát triển để
đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông theo
quy hoạch. Trong khi đó, với việc cắt giảm ngân
sách Trung ương và trước những ràng buộc của
vốn hỗ trợ phát triển chính thức nước ngoài – làm
gia tăng nợ công – TP.HCM đã tìm kiếm những mô
hình đầu tư mới. Từ cuối những năm 1990, Thành
phố bắt đầu thử nghiệm những công cụ sáng tạo.
Trong số đó có 3 công cụ đặc trưng cho những thử
nghiệm về thể chế và tài chính hiện nay.
Thứ nhất, TP.HCM đã triển khai nhiều dự án đối
tác công-tư. Những dự án này có sự tham gia của
doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt là các
tập đoàn lớn, các doanh nghiệp nhà nước và các
công ty nước ngoài. Mặc dù Thành phố đã nỗ lực
khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư phát triển
hạ tầng công, nhưng số lượng dự án được thực
hiện theo mô hình PPP còn rất hạn chế. Nguyên
nhân: khuôn khổ pháp lý dường như chưa đủ để
đảm bảo lợi nhuận dài hạn cho đối tác tư nhân và
việc chia sẻ chưa công bằng các rủi ro. Một sáng
kiến khác, về thể chế, là việc thành lập Quỹ đầu
tư phát triển TP.HCM (hiện là HFIC). Công cụ này
hiện được coi là “cánh tay đắc lực” về tài chính
của Thành phố. Nhờ quy chế hoạt động và thẩm
quyền được giao, Cơ quan này đã gián tiếp giúp
Thành phố huy động được nguồn vốn trên thị
trường tài chính địa phương và quốc tế.
Cuối cùng, ý tưởng sáng tạo thứ ba đã được triển
khai tại TP.HCM là việc sử dụng nguồn lực đất đai
như chất xúc tác cho quá trình xây dựng hạ tầng.
Ý tưởng này đã được cụ thể hóa qua phương thức
“thu hồi và bán đấu giá đất mặt tiền” và “đổi đất
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lấy hạ tầng”. Trong trường hợp thứ nhất, Thành
phố đã thực sự kiểm soát được đất đai, đặc biệt
thông qua việc bán đấu giá công khai. Trong khi
đó đối với trường hợp thứ 2, kết quả thường
được dàn xếp và thương lượng kín, đất đai chỉ
được coi như một loại tiền tệ để trao đổi.

Dù là đối tác công tư, quỹ đầu tư phát triển địa
phương hay việc sử dụng quỹ đất, các công cụ
này vẫn chưa thực sự đủ mạnh để có thể đảm
bảo nguồn thu đều đặn cho Thành phố dù đã
đạt được những thành công rõ rệt. Trong khi
chờ đợi, vẫn còn đó những công cụ khác cần
được củng cố. Hiện nay, việc sử dụng đất đai
như đòn bẩy tài chính chắc chắn là hướng đi
có nhiều triển vọng nhất, trong bối cảnh giá đất
không ngừng tăng cao, đặc biệt trong khu vực
đô thị TP.HCM. Những cơ chế nhằm thu hồi giá
trị tăng thêm của đất đai và bất động sản cũng
cần được nghiên cứu, nhưng chắc chắn để làm
được điều này cần mở rộng vấn đề và sẽ không
thể tránh khỏi việc cải cách chế độ thuế đất và
bất động sản ở quy mô quốc gia.
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