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tại California, tại một công ty nghiên cứu dược có trụ sở tại New Jersey và là nhà 
nghiên cứu cao cấp tại Đại học Harvard. Trước khi tham gia Ngân hàng Thế giới, 
ông Ramesh dành nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phát triển ở khu vực Châu Phi, 
Đông á và Nam á. Bên cạnh mảng nghiên cứu về các hệ thống y tế và tài chính y tế, 
ông là một trong số ít chuyên gia về dược phẩm tại Ngân hàng Thế giới. ông Ramesh 
có nhiều bài nghiên cứu được công bố rộng rãi trên các tạp chí chuyên ngành về dược 
phẩm, y tế, và phát triển, đồng thời là tác giả của nhiều quyển sách. ông được mời 
làm giáo sư thỉnh giảng tại rất nhiều trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Lê Minh Sang là chuyên gia y tế tại văn phòng Ngân hàng Thế giới ở Hà Nội, phụ 
trách mảng phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, sức khỏe 
môi trường và đối tác công tư trong lĩnh vực y tế. ông có kinh nghiệm 15 năm về tư 
vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức y tế ở Việt 
Nam cũng như ở Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Myanmar. Trước 
khi làm việc tại Ngân hàng Thế giới, ông từng là giảng viên đại học và là chuyên gia y 
tế của một công ty tư vấn quốc tế có trụ sở tại Hà Nội. ông cũng là tác giả của một số 
giáo trình giảng dạy và nhiều báo cáo nghiên cứu. ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, có 
bằng thạc sĩ về y tế công cộng và bằng sau đại học về quản lý bệnh viện.

Về tác giả
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GIỚI THIỆU

Khoảng trống giữa nhu cầu đầu tư và khả năng tài chính của nhà nước đã thúc đẩy 
chính phủ tập trung vào huy động nguồn lực tư nhân để cung ứng tài sản và dịch vụ 
công, trong đó có phương thức Đối tác công tư (PPP). Trong hai thập kỷ qua, có 336 
hợp đồng PPP đã được ký kết để phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, năng lượng, 
nước và thương mại. PPP nổi lên như một phương thức cung cấp hạ tầng và dịch vụ 
y tế ở Việt Nam, bổ sung thêm vào các loại hình hợp tác công tư đã có kể từ khi Chính 
phủ triển khai chính sách “xã hội hóa” (nhằm huy động nguồn lực tư nhân cho y tế 
và các ngành khác) vào đầu những năm 1990.

Báo cáo này nhằm đưa ra bằng chứng để Chính phủ Việt Nam xây dựng chính sách 
cho PPP Y tế, bao gồm Luật đầu tư theo phương thức PPP và những văn bản pháp lý 
liên quan, cũng như để Bộ Y tế và chính quyền địa phương ra quyết định cho các giao 
dịch PPP. Đây không phải là tài liệu quảng bá cho PPP như là phương thức duy nhất 
hay tối ưu để hợp tác với khối tư nhân cải thiện cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam. Thay 
vào đó, Báo cáo này cung cấp các thực hành tốt và những bài học kinh nghiệm trong 
xây dựng và triển khai PPP Y tế trên thế giới để Chính phủ cân nhắc khi quyết định 
phát triển mô hình PPP.

PPP Y TẾ TRÊN THẾ GIỚI

PPP Y tế đã được áp dụng phổ biến tại các quốc gia phát triển, cũng như các nước có 
thu nhập trung bình thấp. Thông thường, hợp đồng PPP y tế sẽ kết hợp nhiều giai 
đoạn hoặc chức năng của dự án như thiết kết, xây dựng, tài chính, bảo trì, vận hành, 
cung cấp dịch vụ y tế. Tùy theo vai trò và trách nhiệm mà khu vực tư nhân đảm 
nhận, PPP y tế có thể được phân thành năm loại hình chính: PPP dịch vụ quản lý 
thiết bị, PPP dịch vụ quản lý và vận hành, PPP dịch vụ chuyên khoa, PPP cơ sở vật 
chất và PPP tích hợp. Mỗi loại hình PPP y tế đều có ưu điểm và nhược điểm nhất 
định, do đó, phương thức “một cỡ vừa tất cả” khó thể đáp ứng được sự khác biệt đáng 
kể về kinh tế và chăm sóc sức khỏe. Điều đáng lưu ý ngay ở các thị trường phát triển, 
việc quản lý các hợp đồng PPP y tế vẫn là nhiệm vụ thách thức.
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Hầu hết các quốc gia có chương trình PPP Y tế năng động đều dựa trên khung PPP 
hợp lý, một số nước còn thay đổi luật để hỗ trợ phát triển PPP Y tế. Hỗ trợ của Chính 
phủ, trực tiếp hoặc dự phòng, là cần thiết để nâng cao tính khả thi tài chính và khả 
năng tín dụng của dự án. Năng lực của khu vực công trong đánh giá đề xuất PPP và 
quản lý dự án là điều kiện quan trọng để vận hành được các dự án PPP Y tế. Một số 
nước thành lập Đơn vị kỹ thuật PPP trong Bộ Y tế (BYT), bên cạnh Đơn vị đầu mối PPP 
thường đặt trong Bộ khác, để xây dựng chính sách, chuẩn hóa tài liệu, điều phối các bên 
liên quan, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho cán bộ. Thêm 
vào đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ở Bộ hoặc chính quyền địa phương) cần 
có nguồn lực để chuẩn bị và đấu thầu dự án PPP, theo dõi kết quả hoạt động của dự 
án, và xử lý những thay đổi không mong muốn trong suốt thời hạn hợp đồng. Cam kết 
chính trị, sự sẵn sàng của khu vực tư nhân, và sự tham gia của các bên liên quan cũng 
là những yếu tố quan trọng cho dự án PPP Y tế.

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PPP Y TẾ Ở VIỆT NAM

Dự án PPP được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp lý và quy định được sửa vài lần 
trong vòng mười năm qua. Văn bản pháp quy quan trọng nhất là Nghị định 63/2018/
NĐ-CP về đầu tư theo phương thức Đối tác công tư. Định nghĩa PPP trong Nghị định 
này chỉ đề cập đến các dự án đầu tư hơn là các loại PPP dịch vụ. Nó cũng không đề 
cập đến định nghĩa về hợp đồng dài hạn, chuyển giao rủi ro và/hoặc trách nhiệm 
quản lý từ khu vực công sang khu vực tư hoặc thanh toán dựa trên kết quả theo các 
thông số đã được hai bên thỏa thuận. Có tám loại hợp đồng PPP được quy định, bao 
gồm Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Xây dựng - Chuyển giao - Kinh 
doanh (BTO), Xây dựng - Chuyển giao (BT), Xây dựng - Sở hữu – Kinh doanh (BOO), 
Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL), Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển 
giao (BLT), Quản lý - Kinh doanh (O&M), và Hỗn hợp. Quy trình phát triển dự án 
PPP tương tự như quy trình được sử dụng ở các quốc gia khác. Một số quy định trong 
khung PPP hiện tại bao gồm chuẩn bị, mua sắm, đấu thầu và quản lý hợp đồng, cũng 
tương đối tốt so với các nước có thu nhập trung bình thấp khác.

Việt Nam áp dụng mô hình quản lý phân cấp cho các dự án PPP, trong đó quyền 
hạn được chuyển từ chính quyền trung ương sang các cơ quan nhà nước (CQNN) có 
thẩm quyền bao gồm các bộ, ngành chủ quản và chính quyền địa phương. Nghị định 
63/2018/NĐ-CP xác định các vai trò sau đây đối với các tổ chức quốc gia và cấp tỉnh: 
Ban chỉ đạo cấp quốc gia chịu trách nhiệm hỗ trợ nhà nước và Thủ tướng Chính phủ 
chỉ đạo và điều phối các hình thức đầu tư PPP; Văn phòng PPP trực thuộc Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư (BKH&ĐT) chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban chỉ đạo; CQNN có thẩm quyền chịu 
trách nhiệm ký kết và thực hiện hợp đồng dự án; các đơn vị PPP chịu trách nhiệm quản 
lý và tổ chức thực hiện các dự án PPP trong mỗi CQNN có thẩm quyền; và Ban quản 
lý dự án (BQLDA) chịu trách nhiệm chuẩn bị và triển khai các dự án PPP cụ thể.

Trong chính sách xã hội hóa hoạt động y tế, PPP nằm trong nhóm các công cụ hợp 
đồng mà khối công lập có thể sử dụng để huy động tài chính tư nhân cho cung cấp hạ 
tầng và dịch vụ y tế. Có ít nhất 25 loại hợp đồng áp dụng trong lĩnh vực y tế, được quy 
định trong các văn bản pháp luật khác nhau. Chỉ những hình thức hợp đồng được nêu 
trong Nghị định 63/2018/NĐ-CP mới được coi là hợp đồng PPP, mặc dù một trong số 
đó - hợp đồng BT - không được quốc tế coi là hợp đồng PPP. Các loại hợp đồng còn lại 
không được coi là PPP, bất kể khu vực tư nhân chia sẻ trách nhiệm và rủi ro ở mức độ 
nào. Trong số các hợp đồng không phải PPP, hợp đồng liên doanh, liên kết và hợp đồng 
hợp tác kinh doanh được các cơ sở y tế công lập sử dụng phổ biến nhất. Trong thực tế, 
một số hợp đồng liên doanh cũng có các đặc điểm giống như hợp đồng PPP, chẳng hạn 
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như hợp đồng dài hạn, chuyển giao đáng kể rủi ro, trách nhiệm cho khu vực tư nhân 
và thanh toán dựa trên kết quả cho doanh nghiệp dự án. Luật sử dụng và quản lý tài 
sản công cho phép các tổ chức chuyên môn khu vực công tham gia hợp đồng PPP hoặc 
hợp đồng liên doanh, liên kết với các đối tác tư nhân, trong khi đó, Luật Đầu tư cho 
phép các nhà đầu tư tư nhân ký kết hợp đồng PPP hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh 
với khu vực công.

Việc áp dụng PPP trong ngành y tế còn rất hạn chế bất chấp một số yếu tố thúc đẩy 
như khuyến khích xã hội hóa hoạt động y tế, tăng cường tự chủ bệnh viện, mở rộng bao 
phủ bảo hiểm y tế toàn dân và phát triển tín dụng y tế. Có 63 dự án PPP trong lĩnh vực 
y tế được đề xuất. Số lượng nhiều dự án được đề xuất không phản ánh tiềm năng lớn 
mà do thiếu tiêu chí sàng lọc dự án PPP, và chỉ có một số lượng nhỏ trong số đó có thể 
triển khai được. Hầu hết các dự án PPP Y tế do Chính quyền địa phương đề xuất và 
phát triển, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tập trung vào hạ tầng và dịch vụ 
bệnh viện hơn là y tế dự phòng và y tế cơ sở, và hướng đến nhóm dân số có thu nhập 
cao hơn ở thành thị hơn là các nhóm chịu thiệt thòi ở nông thôn. Danh mục dự án PPP 
y tế, vì vậy, làm dấy lên hoài nghi về tính công bằng và hiệu quả trong việc cung cấp 
dịch vụ y tế công.

Quá trình chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án thường bị kéo dài và việc đấu 
thầu không được quản trị tốt. Hiện mới có 18 dự án hoàn thành được nghiên cứu tiền 
khả thi và 10 dự án hoàn thành nghiên cứu khả thi. Công tác đấu thầu lựa chọn nhà 
đầu tư không hiệu quả, thiếu cạnh tranh và minh bạch. Trong 8 dự án đến giai đoạn 
đấu thầu, có 4 dự án chỉ định nhà đầu tư, 3 dự án áp dụng đấu thầu cạnh tranh nhưng 
không có nhà đầu tư tham gia hoặc chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển. Thành quả 
về phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ y tế thông qua phương thức PPP còn khiêm 
tốn: trong 3 hợp đồng PPP y tế đã ký kết với nhà đầu tư, một hợp đồng BOO Bệnh viện 
đa khoa 500 giường đã bị hủy, một hợp đồng BOT bệnh viện 200 giường theo yêu cầu 
đi vào vận hành từ 2014 nhưng tình hình hoạt động và tài chính kém, còn một hợp 
đồng BT trường đại học y tế công cộng đã hoàn thành nhưng không có cơ chế cho khối 
tư nhân chia sẻ trách nhiệm bảo trì.

RÀO CẢN CHO PHÁT TRIỂN PPP Y TẾ Ở VIỆT NAM

Mặc dù có những cải thiện trong thời gian gần đây, khung chính sách và quy định 
hiện tại về PPP vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt liên quan đến các dự án PPP y tế. 
Định nghĩa PPP hướng tới các dự án PPP phát triển cơ sở hạ tầng, coi nhẹ vai trò PPP 
dịch vụ như ở các quốc gia khác. Định nghĩa cũng không đề cập đến định nghĩa về 
hợp đồng dài hạn, chuyển giao rủi ro hoặc trách nhiệm quản lý từ khu vực công lập 
sang khu vực tư hoặc thanh toán dựa trên kết quả. Khung PPP hiện tại còn thiếu một 
số quy định và hướng dẫn quan trọng để sàng lọc dự án PPP, phân bổ rủi ro, phát 
triển các chỉ số kết quả chính, cung cấp hỗ trợ của chính phủ, và quản lý đề xuất tự 
nguyện. Các văn bản pháp lý áp dụng với một dự án PPP chưa đảm bảo tính đầy đủ, 
thống nhất. Hơn nữa, PPP chưa được lồng ghép vào các chính sách, quy định liên 
quan trong lĩnh vực y tế, ảnh hưởng đến việc sử dụng mô hình PPP để phát triển cơ 
sở hạ tầng và cải thiện chất lượng dịch vụ. Các bên liên quan có động lực tham gia 
vào các dự án y tế theo mô hình liên doanh thông qua chính sách xã hội hóa hơn là 
tham gia đầu tư theo phương thức PPP (phức tạp và kéo dài hơn).

Khối công lập thiếu năng lực thể chế để quản lý các hợp đồng PPP phức tạp. 
BKH&ĐT và hai SKH&ĐT ở thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đã thành lập đơn vị 
PPP để giải quyết các công việc hàng ngày nhưng không có đơn vị nào có tổ công tác 
về PPP Y tế. Nhóm nòng cốt về PPP Y tế ở BYT có ba nhân viên nhưng họ không được 
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phân bổ toàn thời gian và thiếu kinh nghiệm về PPP. Cán bộ quản lý y tế công ở tất cả 
các tuyến thiếu năng lực quản lý dự án PPP. Trong cuộc khảo sát năm 2019, tỷ lệ phần 
trăm những nhà quản lý y tế công lập tự đánh giá “yếu” về năng lực quản lý các dự án 
PPP là 32 đến 41 phần trăm với các kỹ năng lập kế hoạch, 32 đến 39 phần trăm với các 
kỹ năng quản lý tài chính, 24 đến 33 phần trăm với các kỹ năng pháp lý và đấu thầu, 
26 đến 32 phần trăm với các kỹ năng kỹ thuật và 15 đến 20 phần trăm với các kỹ năng 
quản lý hợp đồng. Hơn nữa, hạn chế về tài chính và thông tin là rào cản để quản lý hiệu 
quả các dự án PPP trong ngành. Một nửa các nhà quản lý y tế công cho rằng tổ chức 
của họ không có đủ tài chính và thông tin khi thực hiện các bước trong quy trình triển 
khai dự án PPP.

Khối tư nhân có thế mạnh trong phát triển hạ tầng nhưng thiếu cán bộ y tế trình 
độ cao. Do đó, hầu hết các hoạt động hợp tác công-tư trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam 
đều dựa vào nguồn nhân lực tuyển dụng các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế công lập. Các 
chuỗi chăm sóc sức khỏe lớn, sở hữu nguồn lực và kinh nghiệm quản lý đáng quý, lại 
không mặn mà tham gia đối tác với Chính phủ trong các dự án PPP. Không có hỗ trợ 
tài chính của Chính phủ cho dự án PPP, khối tư nhân sẽ thu hồi vốn và tạo doanh thu 
từ chi trả tiền túi của người bệnh (hộ gia đình), ngay cả nếu phương thức chi trả này 
ảnh hưởng đến mục tiêu bao phủ y tế toàn dân và bảo vệ tài chính cho tất cả mọi người.

Mặc dù nguồn tín dụng cho y tế là dồi dào trong ngắn và trung hạn, khả năng cung 
cấp tín dụng dài hạn cho doanh nghiệp dự án PPP bị hạn chế bởi đặc tính nguồn vốn 
gửi ngắn hạn và chi phí giao dịch tương đối cao. Tài chính dựa trên doanh thu, miễn 
truy đòi hoặc truy đòi hạn chế không phổ biến ở Việt Nam, khi các ngân hàng địa 
phương cho vay có tài sản thế chấp. Thị trường vốn trong nước có ít sản phẩm tài chính 
dài hạn, làm ảnh hưởng đến vốn đầu tư hạ tầng ở Việt Nam.

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC: KHUYẾN NGHỊ

Trong bối cảnh hiện nay, việc lựa chọn mô hình và hợp đồng PPP y tế nên được tiến 
hành thận trọng. Các dự án PPP y tế đang triển khai gợi ý rằng mô hình PPP “nặng 
về công trình, nhẹ về dịch vụ”, ví dụ như dự án PPP về trang thiết bị và cơ sở vật chất, 
thường là những lựa chọn khả thi nhất. Các mô hình PPP “nhẹ về công trình, nặng 
về dịch vụ”, như PPP dịch vụ chuyên khoa và PPP tích hợp ở cấp chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, cũng có thể phù hợp với một số dự án mà ở đó khối tư nhân có nhiều lợi thế 
cạnh tranh, ví dụ như dịch vụ chẩn đoán. Tuy nhiên, Việt Nam dường như chưa sẵn 
sàng thực hiện mô hình bệnh viện PPP lồng ghép toàn diện do nhiều rào cản khác 
nhau trong khung pháp lý hiện hành, cũng như khoảng cách năng lực giữa khu vực 
công lập và tư nhân. Bốn trong số các loại hợp đồng được quy định gồm BLT, BTL, 
BOT và BTO đều có thể áp dụng trong lĩnh vực y tế. Hợp đồng BOO không được 
khuyến nghị thực hiện vì thực tế là cả khu vực công lập và tư nhân đều chưa sẵn sàng 
chuyển giao đầy đủ trách nhiệm, rủi ro cho khu vực tư nhân.

Về lâu dài, chính phủ Việt Nam nên định hướng lại các dự án PPP y tế theo hai mục 
tiêu chính của hệ thống y tế quốc gia: Công bằng và Hiệu quả. Tất cả các dự án PPP y 
tế tiềm năng phải được sàng lọc nghiêm ngặt để chứng minh tính phù hợp với lợi ích 
của người dân và đảm bảo giá trị đồng tiền khi áp dụng phương thức này. Chỉ có những 
dự án PPP y tế qua sàng lọc mới được đưa vào trong kế hoạch phát triển ngành y tế và 
kế hoạch đầu tư công trung hạn. Khi đó, nhà nước sẽ có cơ sở để hỗ trợ cho các dự án 
PPP y tế hợp lệ, đặc biệt là những dự án hướng đến các nhóm dân cư chịu thiệt thòi, để 
chúng trở nên vững vàng về tài chính và thu hút được nhà đầu tư. Nếu không, có nguy 
cơ rằng những dự án PPP (giống như phần lớn dự án liên doanh khác) sẽ hướng vào các 
khu vực có tiềm năng sinh lời cao, chủ yếu phục vụ các nhóm thu nhập cao và trung 
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bình, hơn là giúp thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế cho người Việt Nam. 
Các hợp đồng PPP y tế cần được theo dõi bằng các chỉ số kết quả hoạt động chủ chốt 
và đối tác tư nhân được chi trả theo kết quả cung ứng dịch vụ.

Việt Nam đang xây dựng Luật đầu tư theo phương thức PPP và đây là cơ hội hoàn 
thiện các khái niệm về PPP và tối ưu hóa quy trình, thủ tục phát triển một dự án PPP 
y tế. Khái niệm PPP trong khung pháp lý cần nêu rõ tính chất đầu tư dài hạn của các 
hợp đồng cung cấp dịch vụ, tầm quan trọng của việc chia sẻ rủi ro và trách nhiệm quản 
lý, vai trò của cơ chế thanh toán dựa trên kết quả thực hiện trong việc thực hiện hiệu 
quả các dự án PPP. Phạm vi của các hợp đồng PPP không nên giới hạn với các dự án 
cơ sở hạ tầng theo hình thức “xây dựng và vận hành/cho thuê” mà nên áp dụng mở 
rộng với các dịch vụ công chất lượng cao cho người dân. Nghiên cứu tiền khả thi cần 
bao gồm phân tích định tính để đảm bảo khả năng phát huy giá trị đồng tiền của mô 
hình hợp đồng PPP so với mô hình hợp đồng truyền thống. Nghiên cứu khả thi cần tiến 
hành đánh giá định lượng hơn là định tính khả năng phát huy giá trị đồng tiền nhằm 
hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước thiết kế khung chia sẻ rủi ro tối ưu. Các hợp đồng 
PPP nên xác định rõ các sản phẩm đầu ra mong muốn, đồng thời quy định việc thanh 
toán cho doanh nghiệp dự án dựa trên kết quả thực hiện/đầu ra thực tế thay vì tập 
trung vào các yếu tố đầu vào. Những hạn chế và không chắc chắn xung quanh các đề 
xuất tự nguyện cần được giải quyết. Luật đầu tư theo phương thức PPP nên cho phép 
các CQNN có thẩm quyền cung cấp hỗ trợ tài chính công và xây dựng cơ chế để tính 
toán, hạch toán, giám sát thực hiện các cam kết tài chính. Nghị định của Chính phủ và 
các Thông tư của BTC và BKH&ĐT nên có những quy định và hướng dẫn chi tiết. BYT 
nên xây dựng một Thông tư hướng dẫn sàng lọc, chuẩn bị, triển khai, theo dõi và đánh 
giá các dự án PPP Y tế.

Cơ cấu tổ chức trong ngành y tế cần được tăng cường để quản lý các dự án hợp tác 
và đối tác công tư. ở cấp trung ương, BYT nên thành lập một đơn vị chuyên trách thuộc 
Vụ Kế hoạch -Tài chính để thúc đẩy quá trình chuẩn bị, thực hiện và giám sát chương 
trình hợp tác công tư, bao gồm các dự án PPP, trong lĩnh vực y tế. Các tỉnh, thành phố 
có nhiều dự án PPP nên thành lập một tổ công tác chuyên trách về các dự án PPP y tế. 
Các đơn vị chuyên trách PPP ở trung ương và địa phương cần dự toán và huy động các 
nguồn lực để quản lý các dự án PPP y tế. Cán bộ quản lý y tế công cần được đào tạo để 
có đủ năng lực chuẩn bị và triển khai dự án PPP. Đơn vị chuyên trách về PPP trong 
BYT nên xây dựng một chương trình đào tạo - ở các mức độ giới thiệu, trung cấp và 
nâng cao - để nâng cao nhận thức và năng lực của các cán bộ quản lý về PPP y tế.

Tiếp tục phát triển Y tế tư nhân và thị trường vốn trong nước sẽ tạo thêm nhiều cơ 
hội cho khối công lập xây dựng các đối tác hiệu quả và bền vững với khối tư nhân trong 
các dự án PPP y tế. Xây dựng năng lực cho khối y tế tư nhân cũng quan trọng tương 
đương như xây dựng năng lực cho các chủ thể trong khối công lập. Cuối cùng, BYT 
cùng với BKH&ĐT và chính quyền địa phương nên duy trì các kênh truyền thông với 
các bên liên quan và gắn kết họ trong suốt quá trình ra chính sách và phát triển dự án 
PPP Y tế.
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BGTVT Bộ Giao thông Vận tải
BHXH Bảo hiểm Xã hội
BHYT Bảo hiểm Y tế
BKH&ĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
BLT Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao
BOO Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh
BOT Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
BT  Xây dựng – Chuyển giao
BTC Bộ Tài Chính
BTL Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ
BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường
BTO Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh
BXD Bộ Xây dựng
BYT Bộ Y tế
CQNN Cơ quan Nhà nước
GDP Tổng sản phẩm nội địa
HFIC Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
KCB Khám chữa bệnh
KH-TC Kế hoạch - Tài chính
KTNN Kiểm toán Nhà nước
LHQ Liên hiệp quốc
NCKT Nghiên cứu khả thi
NCTKT Nghiên cứu tiền khả thi
NHNN Ngân hàng Nhà nước
O&M Kinh doanh và Quản lý
PPP Đối tác công tư
PTDA Phát triển dự án
QLTB Quản lý thiết bị
SKH&ĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư
STC Sở Tài chính
STNMT Sở Tài nguyên - Môi trường
SYT Sở Y tế
UBND Ủy ban Nhân dân
UNSECAP  Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hiệp quốc về Châu á – Thái Bình Dương
WHO Tổ chức Y tế Thế giới
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1 Giới thiệu

PHÁT TRIỂN KINHH TẾ VÀ VAI TRÒ MỚI NỔI CỦA ĐỐI TÁC 
CÔNG TƯ

Việt Nam đã chuyển tiếp thành công từ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung, đóng 
cửa sang một nền kinh tế năng động, định hướng thị trường, hội nhập và kết nối với 
nền kinh tế toàn cầu. Bắt đầu từ thời kỳ cải cách kinh tế (Đổi mới) năm 1986, Việt 
Nam đã liên tục ghi nhận nhiều thành quả trong tốc độ phát triển kinh tế và xóa đói 
giảm nghèo. Năm 2009, Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. 
Vào năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống 9,8 phần trăm (Tổng cục Thống kê - 
Chuẩn nghèo của Ngân hàng Thế giới) từ xấp xỉ 60 phần trăm vào năm 1993 (Ngân 
hàng Thế giới 2019). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng trung bình 6,14 
phần trăm mỗi năm trong giai đoạn 2011 – 2017, và đạt mức tăng trưởng 7,08 phần 
trăm hàng năm vào năm 2018. Khoảng 70 phần trăm dân số Việt Nam hiện được 
xếp vào nhóm an toàn về kinh tế, trong đó 13 phần trăm thuộc tầng lớp trung lưu 
toàn cầu (Ngân hàng Thế giới 2018).

Nguồn đầu tư lớn đã đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng kinh tế. Từ năm 
2008 đến 2015, đầu tư vào cơ sở hạ tầng trung bình đạt 8 phần trăm GDP, cao hơn 
nhiều so với mức trung bình toàn cầu (Viện ADB 2016). Việt Nam đã cải thiện thứ 
hạng về chỉ số cơ sở hạ tầng toàn cầu lên vị trí thứ 79 trong năm 2016 (từ vị trí thứ 95 
năm 2012) (Diễn đàn kinh tế thế giới 2017). Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh cơ sở hạ 
tầng vẫn nằm ở mức khiêm tốn so với các nền kinh tế phát triển hơn trong khu vực và 
các chuyên gia về cơ sở hạ tầng (cũng như các nhà lãnh đạo và người dân Việt Nam) 
đều cho rằng cần tăng cường đầu tư vào hạng mục này. Theo ước tính của Ngân hàng 
Thế giới năm 2013, để đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2016-2020, Việt 
Nam cần đầu tư 25 tỷ USD mỗi năm (Ngân hàng Thế giới 2013). Năm 2018, Liên Hợp 
Quốc (LHQ) ước tính rằng khoảng thiếu thụt tài chính để đầu tư cơ sở hạ tầng trong 
lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, nước và nước thải vào khoảng 12 
tỷ USD mỗi năm (UNESCAP 2018).

Nhu cầu đầu tư vượt quá khả năng tài chính của chính phủ. Chính phủ đang trong 
giai đoạn cân đối tài khóa nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách cao và nợ công 
tăng nhanh. Tỷ lệ nợ công trên GDP đạt đỉnh 63,8 phần trăm vào năm 2016 trước khi 
giảm xuống 61,4 phần trăm vào năm 2018. Kỷ luật tài khóa đang được thực hiện 
nghiêm ngặt để kiểm soát thực trạng thâm hụt hàng năm dưới mức mục tiêu 4 phần 
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trăm GDP và trần nợ công ở mức 65 phần trăm GDP trong giai đoạn 2016-20201. 
Trong khi đó, nguồn kinh phí từ hỗ trợ phát triển chính thức, vốn đóng góp quan trọng 
vào đầu tư cơ sở hạ tầng, đã giảm dần do Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập 
trung bình.

Khoảng cách giữa nhu cầu đầu tư và khả năng tài chính của Việt Nam là nguyên 
nhân khiến chính phủ tập trung vào huy động nguồn lực tư nhân cho các mục tiêu phát 
triển công, bao gồm thông qua phương thức đối tác công tư (PPP). PPP được đưa vào 
khung pháp lý năm 1997 thông qua Nghị định 78/1997/NĐ-CP, trong đó tập trung 
vào đầu tư theo các hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Xây dựng – 
Chuyển giao – Kinh doanh (BTO) và Xây dựng - Chuyển giao (BT). Tuy nhiên, thị 
trường PPP tại Việt Nam vẫn chỉ được coi là một thị trường mới nổi cho tới năm 2014 
(Economist Intelligence Unit 2014). Sau đó, khuôn khổ chung về PPP đã được tăng 
cường thông qua các Nghị định sửa đổi và quy định có liên quan trong năm 2015 và 
2018 (xem Chương 3).

Trong hai thập kỷ qua, 336 hợp đồng PPP đã được ký kết tại Việt Nam, với số vốn 
huy động hơn 1.600 nghìn tỷ đồng (khoảng 72 tỷ USD) từ khu vực tư nhân để phát triển 
cơ sở hạ tầng2. Hầu hết các dự án PPP được thực hiện trong lĩnh vực giao thông, năng 
lượng và nước, cũng như trong xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan công lập 
(hình 1.1). Trong khi nhiều dự án PPP được đánh giá là có tác động tích cực đến chất 
lượng cơ sở hạ tầng, vẫn còn có nhiều khó khăn. Đặc biệt, một số dự án thu giá dịch vụ 
sử dụng đường bộ theo phương thức PPP đã gặp nhiều vấn đề, làm dấy lên hoài nghi 
về tính bền vững tài chính của các dự án này. Do đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án giao thông 
Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao và Xây dựng – Chuyển giao3. Tín dụng cho các 
dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo phương thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, vì 
thế, đã bắt đầu giảm dần.

Khi chính phủ tiếp tục gặp khó khăn khi cần cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh 
tế và khả năng tài chính hạn chế, việc khắc phục các rào cản trong thiết kế và thực hiện 
các dự án PPP đã trở thành vấn đề ưu tiên trong chính sách công. Năm 2017, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TW nhằm hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý cho phát triển cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện cho mọi thành phần 
kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã sửa đổi 
khung pháp lý về PPP năm 2018. Luật đầu tư theo phương thức PPP đang được xây 
dựng mới và Quốc hội đã nhất trí sẽ ban hành Luật vào năm 2020.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

HÌNH 1.1

Số lượng các dự án PPP đã ký kết tại Việt Nam, theo lĩnh vực, đến năm 2019
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NHU CẦU MỞ RỘNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE, 
NHƯNG DƯ ĐỊA TÀI CHÍNH HẠN CHẾ

Việt Nam đã đạt được những cải thiện rõ rệt về tình trạng sức khỏe, tuy nhiên, những 
thay đổi về nhân khẩu học, dịch tễ học và xã hội đặt ra những thách thức mới đối với 
hệ thống y tế. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất 
trên thế giới và nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng 2,5 lần vào năm 2050 
(Tổng cục thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA 2016). Điều này khiến 
gánh nặng bệnh tật do bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam tăng mạnh, từ 46 phần 
trăm tổng gánh nặng bệnh tật (được tính bằng số năm sống bị mất đi do bệnh tật) 
vào năm 1990 lên 74 phần trăm vào năm 20174. Nhu cầu về nguồn lực để sàng lọc, 
điều trị ung thư và các bệnh tim mạch, cùng với các yếu tố nguy cơ như tăng huyết 
áp và tiểu đường, cũng tăng lên. Ngoài gánh nặng bệnh tật đang thay đổi, Việt Nam 
phải đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu đang tăng lên và có đòi hỏi nhiều hơn 
về chất lượng và hàm lượng công nghệ trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Những thay đổi về nhân khẩu học và dịch tễ học như vậy sẽ đòi hỏi phải mở rộng 
và tăng cường mạng lưới chăm sóc sức khỏe. ở tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, năng 
lực của 11.000 trạm y tế xã của Việt Nam và phòng khám đa khoa khu vực cũng như 
gần 35.000 phòng khám tư nhân là rất quan trọng để ngăn ngừa, phát hiện và kiểm 
soát các bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, thiết bị và năng lực cơ bản 
còn hạn chế ở nhiều xã. Năm 2016, chỉ có 69,76 phần trăm số xã ở khu vực nông thôn 
đạt chuẩn quốc gia về y tế xã ban hành năm 2014 (Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông 
thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Trung ương 2016). Hơn nữa, các tiêu chuẩn mang tính 
cấu trúc này không đảm bảo rằng hệ thống trạm y tế xã có đủ năng lực xử lý các bệnh 
cụ thể theo hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị cho các căn bệnh đó cũng như khả năng 
phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe tuyến hai hoặc 
tuyến ba được hỗ trợ từ 1.451 bệnh viện công cùng 240 bệnh viện tư nhân. Nhìn chung, 
hệ thống chăm sóc sức khỏe vẫn tập trung vào bệnh viện, đồng thời, tỷ lệ nhập viện và 
thời gian nằm viện trung bình vẫn cao hơn so mức trung bình của khu vực (OECD và 
WHO 2016), dẫn đến tình trạng quá tải trong khi bệnh nhân cho rằng hạ tầng bệnh 
viện chưa được đầu tư thích đáng.

Chất lượng chăm sóc và mức độ hài lòng người bệnh đã được cải thiện trong những 
năm gần đây; tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan ngại về cơ sở vật chất và chi phí chăm sóc 
sức khỏe. Kể từ khi Bộ Y tế (BYT) công bố bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 
đầu tiên vào năm 2013, nhiều bệnh viện đã có nhiều bước tiến trong các chỉ tiêu chất 
lượng. Chỉ số hài lòng người bệnh (PSI) trung bình5 tại Việt Nam đạt 4,04 trên 5 vào 
năm 2018, cao hơn một chút so với 3,98 điểm năm 2017. Điều này cũng có nghĩa, chất 
lượng chăm sóc tại các bệnh viện công đã đáp ứng 80,8% mong đợi của bệnh nhân nội 
trú. Tuy nhiên, qua các phương tiện truyền thông, người dân, trong đó chủ yếu là 
những người có mức thu nhập cao hơn, cũng thể hiện quan ngại về điều kiện cơ sở hạ 
tầng tại các bệnh viện, đặc biệt là ở cấp tỉnh và huyện.

Trong khi người dân có nhu cầu đa dạng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất 
lượng cao hơn, dư địa tài chính - phạm vi có thể tăng chi tiêu công cho y tế - để đáp ứng 
nhu cầu được dự báo sẽ chỉ ở mức khiêm tốn (Teo et al. 2019). Một mặt, tăng trưởng 
kinh tế nhanh sẽ có tác động đến tất cả các lĩnh vực; khi đó, kể cả khi tỷ lệ chi tiêu của 
chính phủ cho lĩnh vực y tế trong GDP được giữ ở mức 2,8 phần trăm, tổng chi tiêu của 
chính phủ cho y tế sẽ tăng lên 196 nghìn tỷ đồng theo giá trị thực đến năm 2023 (so với 
mức 126 nghìn tỷ đồng năm 2016). Mặt khác, do Việt Nam đã phân bổ 9,3 phần trăm 
ngân sách chính phủ cho ngành y tế - tỷ lệ được giữ ổn định trong vòng 10 - 15 năm 
qua, việc tiếp tục ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư vào y tế khó có thể xảy 
ra, mặc dù (theo tuyên bố của chính phủ) dự kiến ngân sách cho y tế sẽ tăng nhanh hơn 
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tỷ lệ chi tiêu của chính phủ nói chung. Ngoài ra, so với các nước có trình độ phát triển 
kinh tế tương đương, mức chi tiêu của chính phủ cho lĩnh vực y tế ở Việt Nam đang ở 
mức cao. Dựa trên các yếu tố này và khi chính phủ chưa đưa ra các chính sách nhằm 
tối ưu hóa sử dụng chi tiêu công, khả năng tạo các nguồn tài chính bổ sung cho chăm 
sóc sức khỏe sẽ tương đối hạn chế.

Vì vậy, giống như các lĩnh vực khác ở Việt Nam, ngành y tế phải đối mặt với bài 
toán cân đối giữa nhu cầu đầu tư và dư địa tài chính có sẵn để đáp ứng những nhu cầu 
này. Có một vài ước tính về mức độ thiếu hụt tài chính mặc dù việc đánh giá không dễ 
dàng. Năm 2010, theo ước tính, mạng lưới y tế công sẽ cần đầu tư 68.000 tỷ đồng để 
phát triển cơ sở hạ tầng cho giai đoạn 2010-20156; theo ước tính năm 2016, mức đầu 
tư yêu cầu sẽ vào khoảng 176.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-20207. Trong 9 năm qua, 
chính phủ đã bố trí 76.000 tỷ đồng từ ngân sách trong nước và 400 triệu USD (tương 
đương 80.000 tỷ đồng) từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Việt Nam, Bộ Y tế 
2019), đáp ứng khoảng 64 phần trăm nhu cầu vốn trong giai đoạn đó. Chính phủ Việt 
Nam xem nguồn lực tư nhân là rất quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt vốn, và các kế 
hoạch của chính phủ về phát triển cơ sở hạ tầng đã xác định rõ BYT và các bệnh viện 
có trách nhiệm huy động vốn từ khu vực tư nhân.

NHỮNG CHÍNH SÁCH GẦN ĐÂY ĐÃ TẠO RA MÔI TRƯỜNG 
THUẬN LỢI ĐỂ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC 
TƯ NHÂN CHO Y TẾ

Nằm trong chương trình cải cách kinh tế vĩ mô tổng thể vào đầu những năm 1990, 
Việt Nam thực hiện các sáng kiến để khuyến khích, huy động “mọi nguồn lực xã hội” 
cho các dịch vụ công quan trọng. Về lý thuyết, chủ trương “xã hội hóa” nhằm chia sẻ 
chi phí và trách nhiệm giữa Nhà nước và xã hội cho việc cung cấp và chi trả dịch vụ. 
Trên thực tế, chính phủ giảm dần trợ cấp, cho phép các tổ chức công lập thu phí dịch 
vụ người sử dụng, đồng thời huy động các nguồn lực từ khu vực tư nhân và các tổ 
chức xã hội. Trong những thập kỷ sau đó, chính sách xã hội hóa ngày càng đóng quan 
trọng lớn hơn trong các lĩnh vực xã hội, đồng thời bù đắp thiếu hụt tài chính và mở 
rộng cung ứng dịch vụ cho người dân. Trong lĩnh vực y tế, chính sách xã hội hóa được 
xây dựng dựa trên các sáng kiến trước đây của chính phủ để huy động tài chính tư 
nhân cho lĩnh vực y tế, như thực hiện thu phí dịch vụ tại các cơ sở y tế công lập (1989), 
hợp pháp hóa các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân (1989) và giới thiệu chương trình 
bảo hiểm y tế xã hội (1992). Về phía cung, khung chính sách xã hội hóa bao gồm hai 
biện pháp chính nhằm tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong cung ứng dịch 
vụ y tế: (1) phát triển các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân và (2) nâng cao mức độ 
tự chủ về tài chính của các tổ chức sự nghiệp y tế công lập8.

Việc mở rộng các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân đã mang lại nhiều kết quả tích cực. 
Giải pháp này đã thay đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam thành một hệ 
thống hòa trộn công- tư. Kể từ khi hành nghề y, dược tư nhân được luật pháp cho phép 
lần đầu tiên vào năm 19939, số lượng các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân đã tăng nhanh, 
với trung bình 1.300 phòng khám tư nhân và 9,6 bệnh viện tư nhân được mở mới mỗi 
năm. Năm 2018, có khoảng 35.000 phòng khám tư nhân trên cả nước, gần gấp 3 số 
lượng trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực trong khu vực công lập. Số lượng 
bệnh viện tư nhân tăng lên 240 vào cuối năm 2018 (so với 1 bệnh viện tư năm 1996, 
43 bệnh viện tư vào năm 2005 và 182 bệnh viện tư vào năm 2015 [Việt Nam, Bộ y tế 
2017]), chiếm 14 phần trăm tổng số lượng bệnh viện và 6 phần trăm số giường bệnh 
trên toàn quốc. Hiện tại, 50 trên 63 tỉnh thành đều có ít nhất một bệnh viện tư nhân, 
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với tỷ lệ trung bình 1,7 giường bệnh tư trên 10.000 dân. Trong khi 5 thành phố trực 
thuộc trung ương (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) chiếm 
45 phần trăm số bệnh viện tư nhân, các tỉnh có số giường bệnh tư cao nhất trên 10.000 
dân là Bình Dương, Vĩnh Long, Thanh Hoa và Nghệ An (bản đồ 1.1). Nhìn chung, các 
cơ sở y tế tư nhân cung cấp 32,2 phần trăm dịch vụ ngoại trú và 6,3 phần trăm dịch vụ 
nội trú cho người dân10. Một số bằng chứng cũng cho thấy, hệ thống chăm sóc sức khỏe 
tư nhân đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu mới: qua phỏng vấn khi xuất viện tại 
các cơ sở y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân cho biết các bệnh viện tư có thời 
gian chờ đợi ngắn hơn, cơ sở vật chất thoải mái hơn, đội ngũ bác sĩ, nhân viên hành xử 
thân thiện hơn và cung cấp dịch vụ tư vấn tốt hơn so với các bệnh viện công (Sở Y tế 
thành phố Hồ Chí Minh 2019).

Các phương thức tài chính khác nhau đã được sử dụng để huy động vốn tư nhân cho 
đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng và thiết bị. Một phương thức là cho phép các cơ sở y tế công 
lập vay nợ để có kinh phí trang bị tài sản. Trong trường hợp này, cơ sở y tế chịu toàn bộ 
trách nhiệm và rủi ro đối với tài sản sau khi hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt. Vào năm 
2016, các bệnh viện tuyến trung ương thuộc BYT đã phát sinh tổng số nợ 1.945 tỷ đồng 
(Việt Nam, Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế 2018) và các cơ sở y tế công lập thuộc SYT thành 
phố Hồ Chí Minh đã vay nợ tổng cộng 3.929 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại.

Một mô hình khác là liên doanh cung cấp thiết bị y tế, trong đó các nhà đầu tư tư 
nhân (có thể bao gồm các nhân viên của bệnh viện)11 tiến hành mua và lắp đặt mới thiết 
bị y tế tại các bệnh viện công lập. Họ được phép thu phí cao hơn khi sử dụng các thiết 
bị riêng này so với thiết bị được cung cấp bằng nguồn kinh phí nhà nước, và quỹ BHYT 
sẽ chi trả cho các dịch vụ này theo quy định áp dụng cho các dịch vụ công. Thiết bị chẩn 
đoán hình ảnh chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là thiết bị thiết bị phục vụ khám chữa 
bệnh và thiết bị xét nghiệm (hình 1.2). Năm 2016, mức đầu tư của nhân viên bệnh viện 
chiếm 15 phần trăm tổng vốn đầu tư của khu vực tư nhân vào hình thức liên doanh. 
Phương thức đầu tư nhân này trở nên phổ biến: năm 2017, đã có hơn 810 đề án liên 
doanh tại 19 bệnh viện trung ương và 22 bệnh viên tỉnh, thành phố, trong đó các bệnh 
viện tuyến trung ương thuộc BYT đã huy động được tổng số 2.043 tỷ đồng12 trong khi 
các cơ sở y tế công lập ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã huy động được tương 
ứng 1.100 tỷ đồng13 và 262 tỷ đồng14.

Trong những năm gần đây, khu vực tư nhân cũng đã liên doanh để xây dựng và vận 
hành các cơ sở tư nhân trong các cơ quan y tế công lập (hình 1.3). Việc kết hợp dịch vụ 
công và tư ở cùng địa điểm thường được thực hiện thông qua hợp đồng hợp tác kinh 
doanh mà không thành lập doanh nghiệp dự án. Ví dụ như các trung tâm khám, chữa 
bệnh chất lượng cao trong bệnh viện công lập hoặc trung tâm tiêm chủng tại các trung 
tâm kiểm soát bệnh tật công lập. Trong những năm gần đây, đã có một số bệnh viện 
cùng địa điểm, cùng thương hiệu quy mô lớn, kết hợp các dịch vụ công - tư theo mô 
hình hợp đồng hợp tác kinh doanh có thành lập công ty cổ phần dự án, trong đó đối 
tác tư nhân góp vốn đầu tư và nắm giữ cổ phần lớn hơn trong khi bệnh viện công lập 
đóng góp thương hiệu, đội ngũ bác sĩ, nhân viên lành nghề và nắm giữ ít cổ phần hơn. 
Các bệnh viện cổ phần, cùng thương hiệu bao gồm bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai 
(khối B 700 giường), bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (phần mở rộng với 600 giường), 
huy động tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng từ khu vực tư nhân.

Mặc dù lĩnh vực y tế tư nhân tại Việt Nam đã tăng trưởng ấn tượng và người dân 
là đối tượng hưởng lợi từ quá trình này, chính sách xã hội hóa và tự chủ cũng để lại 
những hậu quả không mong muốn. Các hoạt động xã hội hóa thường tập trung vào các 
khu vực địa lý có khả năng mang lại nhiều doanh thu, dẫn đến tăng chi trả tiền túi của 
các cá nhân có khả năng chi trả (Việt Nam, Bộ Y tế và WHO 2016). Đồng thời, chủ 
trương này chưa mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cho người dân sinh sống 
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Ðà Nẵng

Ha? i Phòng

Hồ Chí Minh

Cầ Thó

Hà Nô. i

0 giường bệnh tư/10.000 dân
> 0–1 giường bệnh tư/10.000 dân
> 1–3 giường bệnh tư/10.000 dân
> 3–5 giường bệnh tư/10.000 dân
> 5–10 giường bệnh tư/10.000 dân
> 10 giường bệnh tư/10.000 dân

Nguồn: Bản đồ gốc cho nghiên cứu này.

BẢN ĐỒ 1.1

Số giường bệnh tư nhân trên 10.000 dân trên đất liền Việt Nam, theo tỉnh, năm 2019



Giới thiệu | 7

ở các khu vực có điều kiện khó khăn hơn, những người không có khả năng chi trả cho 
các dịch vụ y tế tư nhân. Các bệnh viện trung ương và bệnh viện ở các thành phố lớn, 
cũng như đối tượng bệnh nhân mà họ phục vụ, được hưởng lợi nhiều hơn so với những 
bệnh nhân ở các tỉnh nghèo và khu vực nông thôn (Việt Nam, Bộ Y tế và đối tác 2012). 
Các dự án xã hội hóa cũng thường tập trung vào các dự án quy mô nhỏ hơn, với thời 
gian hoàn vốn ngắn hơn, thay vì các dự án quy mô lớn, đòi hỏi mức độ cam kết cao hơn 
từ chính phủ (Báo đấu thầu 2017).

HÌNH 1.2

Các đề án liên doanh theo thiết bị

Nguồn: Việt Nam, Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế 2018.

Thiết bị chẩn đoán
hình ảnh, 36.4%

Thiết bị xét nghiệm,
25.6%

Thiết bị
khám bệnh,

27.7%

Khác, 10.3%

HÌNH 1.3

Các đề án liên doanh theo nguồn vốn

Nguồn: Việt Nam, Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế 2018.

Nhà đầu tư tư nhân, 82.8%

Quỹ tái
đầu tư, 2.4%

Nhân viên bệnh
viện, 14.8%
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Xu hướng gây tranh cãi nhất liên quan đến tự chủ và huy động tài chính tư nhân là 
việc tăng cường lắp đặt các thiết bị chẩn đoán công nghệ cao và mở rộng nhanh chóng 
“các dịch vụ theo yêu cầu”. Hơn 62 phần trăm liên doanh đã đầu tư vào thiết bị chẩn 
đoán hình ảnh và thiết bị xét nghiệm, dẫn đến chỉ định quá mức các xét nghiệm và lạm 
dụng các thiết bị chẩn đoán công nghệ cao. Các cơ chế khuyến khích bệnh viện cung 
cấp các dịch vụ công nghệ cao, chi phí sử dụng lớn có thể khiến một số dịch vụ chăm 
sóc không phù hợp trên góc độ y khoa (quá mức cần thiết) nhưng được cung cấp theo 
yêu cầu bệnh nhân như là bằng chứng của chất lượng. Các bệnh viện công thậm chí đã 
cung cấp “các dịch vụ theo yêu cầu” tại các tòa nhà hoặc khu vực riêng trong khuôn 
viên bệnh viện để tối đa hóa doanh thu bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn về dịch vụ 
y tế và dịch vụ điều trị nội trú với chi phí cao hơn so với “các dịch vụ thông thường” cho 
“bệnh nhân thông thường”. Trong giai đoạn 2012 - 2017, số giường bệnh cho “các dịch 
vụ theo yêu cầu” chiếm 11,1 phần trăm tổng số giường bệnh tại bệnh viện tuyến trung 
ương và 4,8 phần trăm tổng số giường tại bệnh viện tuyến tỉnh15. Việc cung cấp dịch vụ 
đắt tiền tạo lợi nhuận cho nhóm người bệnh có thu nhập trung bình hoặc cao cũng dấy 
lên quan ngại về sự công bằng và tính hiệu quả của các dịch vụ công cũng như nghi vấn 
về sự phù hợp của mô hình liên doanh chia sẻ lợi nhuận với các mục tiêu của chính sách 
xã hội hóa.

Việc quản lý chưa hiệu quả các đề án liên doanh cũng tạo ra một thách thức khác. 
Các nhà đầu tư tư nhân không cần phải nộp hồ sơ dự thầu cho các dự án đầu tư liên 
doanh đề xuất, dấy lên những quan ngại về tính minh bạch trong quá trình lựa chọn 
đối tác tư nhân, tính cạnh tranh trong đấu thầu tài sản và tính hiệu quả khi thẩm định 
kế hoạch tài chính. Khi đi vào hoạt động, liên doanh không phải tiến hành giám sát 
hiệu quả hoạt động hoặc thực hiện các quy trình kế toán chuẩn mực. Do nhân viên 
bệnh viện đóng góp một phần vốn đầu tư thiết bị và được hưởng lợi từ việc thu phí sử 
dụng các thiết bị đó, có cơ sở để cho rằng điều này sẽ lạm kích nhu cầu và lạm dụng 
dịch vụ. Truyền thông đại chúng đã nhiều lần phàn nàn về các thực hành quản lý dịch 
vụ xã hội hóa không phù hợp. BYT và các cơ quan quản lý khác đã phải điều chỉnh 
chính sách về liên doanh đầu tư thiết bị và các dịch vụ “theo yêu cầu” trong hệ thống y 
tế công lập trong suốt 10 năm vừa qua16.

SỰ CẦN THIẾT CỦA MỘT NGHIÊN CỨU VỀ PPP Y TẾ Ở VIỆT NAM

Theo kinh nghiệm ở các quốc gia phát triển đã thực hiện đầu tư PPP, nếu được 
thiết kế và triển khai hiệu quả, các dự án PPP có thể giải quyết các vấn đề đã nêu 
ở trên. Vốn chỉ giới hạn trong đầu tư cơ sở hạ tầng truyền thống như giao thông, 
nước hoặc năng lượng, các phương thức PPP ngày càng được áp dụng rộng hơn 
trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng xã hội, đặc biệt là cung cấp các cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ y tế. Các yếu tố điều khiển giá trị cho phép các phương thức PPP phát huy 
giá trị đồng tiền, ngoài việc huy động thêm nguồn lực tài chính và đảm bảo mức 
độ tập trung tối đa vào các nhiệm vụ được xác định trong hợp đồng, bao gồm định 
giá chi phí “trọn đời”, chia sẻ rủi ro tối ưu giữa các công ty công lập và tư nhân, cam 
kết trả trước của doanh nghiệp tư nhân để bảo dưỡng tài sản trong thời gian bảo 
hành của hợp đồng; đổi mới sáng tạo bằng cách xác định cụ thể đầu ra thay vì đầu 
vào được quy định trong hợp đồng, sử dụng tối ưu tài sản. và trách nhiệm giải trình 
lớn hơn bằng cách liên kết kinh phí thanh toán với hiệu quả công việc17. Ngoài 
những lợi ích về mặt hiệu quả và chất lượng ngành y tế đạt được nhờ PPP, khi được 
nhà nước bổ sung nguồn vốn phù hợp nhằm bảo đảm người nghèo và nhóm đối 
tượng dễ bị tổn thương có thể tiếp cận được với các dịch vụ y tế, PPP còn có thể 
được tậ n dụng là m công cụ để đẩy mạ nh công tác vậ n động bình đẳ ng. 
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Như vậy, điều này rất phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực cải thiện khả 
năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cho người dân.

Chính phủ Việt Nam bắt đầu xem xét khả năng sử dụng PPP là giải pháp cho các 
vấn đề về cơ sở hạ tầng trong y tế; tuy nhiên, Chính phủ vẫn gặp khó khăn trong thiết 
kế và triển khai. Các cơ sở y tế đã được xác định là một trong các lĩnh vực thí điểm đầu 
tư theo hình thức đối tác công – tư tại Quyết định số 71/2010/QĐ-TOT của Thủ tướng 
Chính phủ và các Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo 
hình thức đối tác công tư. Năm 2016, BYT đã bắt đầu soạn thảo Thông tư về đầu tư 
theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế nhưng chưa hoàn thành. Một số 
CQNN đã kêu gọi đầu tư tư nhân vào xây dựng bệnh viện công. Dù vậy, danh mục các 
dự án đầu tư PPP trong lĩnh vực y tế vẫn còn rất hạn chế.

PPP hiện là một yếu tố quan trọng theo đánh giá của Nhóm Ngân hàng Thế giới 
để khắc phục các vấn đề trong lĩnh vực y tế tại các nước có thu nhập trung bình thấp, 
như được được trình bày trong Chiến lược của Nhóm Ngân hàng Thế giới 2013, Chiến 
lược Phát triển Y tế của Nhóm Ngân hàng Thế giới 2008, Cách tiếp cận phối hợp năm 
2015 của Nhóm Ngân hàng Thế giới để khai thác đầu tư tư nhân trong y tế (Ngân 
hàng Thế giới 2016).

Một số đánh giá về PPP đã được tiến hành trong thời gian gần đây tại Việt Nam. 
Những đánh giá này thường tập trung vào ba lĩnh vực phân tích rộng: các yếu tố kinh 
tế vĩ mô, môi trường thuận lợi cho hình thức PPP trong nước và các dự án PPP trong 
các lĩnh vực cơ sở hạ tầng truyền thống. Tuy nhiên, việc áp dụng PPP trong lĩnh vực y 
tế chưa được nghiên cứu và phân tích đầy đủ. Nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu về PPP 
trong lĩnh vực y tế trở nên cấp thiết hơn khi Quốc hội và Chính phủ thúc đẩy thông qua 
Luật đầu tư theo phương thức PPP vào năm 2020.

Do khung quy định hiện hành về PPP và hệ thống y tế có nhiều điểm chưa đồng 
nhất, nghiên cứu này sẽ tập trung chủ yếu vào điều kiện môi trường cho PPP trong lĩnh 
vực y tế cũng như các vấn đề liên quan đến thiết kế và triển khai các dự án PPP trong 
lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Nghiên cứu cũng sẽ khai thác các kinh nghiệm quốc tế trong 
việc sử dụng PPP để cải thiện cung ứng dịch vụ y tế và kết quả của ngành y tế cho người 
dân. Hy vọng rằng bằng chứng từ nghiên cứu này sẽ giúp các cơ quan quản lý liên quan 
nâng cao năng lực chuẩn bị và thực hiện các dự án PPP trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ BYT 
hoàn thiện quy định về PPP trong y tế và hỗ trợ Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện Luật 
Đầu tư theo hình thức PPP.

Cần lưu ý rằng báo cáo này không nhằm mục đích ủng hộ PPP như là cách tiếp cận 
duy nhất hoặc tối ưu để thu hút khu vực tư nhân trong việc cải thiện dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tại Việt Nam. Thay vào đó, báo cáo mong muốn giới thiệu những thông lệ tốt 
nhất và bài học kinh nghiệm trên toàn thế giới cho việc xây dựng và triển khai PPP tại 
Việt Nam, trên cơ sở mong muốn của chính phủ trong việc thu hút sự tham gia của khu 
vực tư nhân vào tài chính y tế và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu về PPP y tế tại Việt Nam nhằm những mục tiêu sau:

• Giới thiệu kinh nghiệm và bài học quốc tế về đầu tư PPP y tế
• Đánh giá quá trình và thành quả trong việc triển khai PPP y tế ở Việt Nam
•  Xác định các rào cản trong triển khai PPP Y tế ở Việt Nam
• Đề xuất các lựa chọn khả thi, thực tế để chính phủ có thể cân nhắc giải quyết các 

rào cản đã được xác định và thiết kế, thực hiện thành công PPP y tế
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Định nghĩa PPP

Lưu ý rằng không có một định nghĩa duy nhất về PPP được quốc tế chấp nhận, 
nghiên cứu sử dụng định nghĩa tham khảo của Ngân hàng Thế giới (xem chi tiết 
trong Chương 2). Theo định nghĩa này, PPP là “một hợp đồng dài hạn giữa một bên 
tư nhân và một cơ quan chính phủ để cung cấp một tài sản hoặc dịch vụ công cộng, 
trong đó bên tư nhân chịu rủi ro và trách nhiệm quản lý đáng kể, thù lao sẽ được 
thanh toán dựa trên kết quả thực hiện” (Ngân hàng Thế giới 2017, 5).

Khung nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện theo một khung khái niệm (hình 1.4), bao gồm các 
cấp độ chính sách/thể chế, vận hành, tài chính và xem xét các vấn đề từ quan điểm 
của các bên liên quan khác nhau (nhà hoạch định chính sách, cộng đồng chuyên gia, 
đơn vị công lập, đối tác tư nhân, tổ chức tài chính, nhân viên y tế và người bệnh).

Phạm vi nghiên cứu

Bám sát các mục tiêu, nghiên cứu bao gồm 4 phần chính sau:

• Đặc tính của PPP y tế, dựa trên các ví dụ quốc tế. Phần này của nghiên cứu làm rõ những 
đặc tính chủ yếu của PPP so với các hình thức hợp tác công tư khác trong ngành y 
tế; giới thiêu những loại hình PPP y tế phổ biến trên thế giới bao gồm các ứng dụng, 
ưu nhược điểm; và, tổng hợp những yếu tố thành công và bài học rút ra cho quản 
trị PPP y tế.

• Quá trình và thành tích trong triển khai PPP y tế ở Việt Nam. Phần này trình bày kết quả 
rà soát khung pháp lý về PPP y tế đã được xây dựng ở cấp trung ương, đồng thời 
xem xét hiện trạng triển khai PPP y tế ở cơ sở. Các nghiên cứu trường hợp chi tiết 
theo từng loại hình PPP y tế ở Việt Nam được trình bày và kết quả thực hiện được 
đánh giá.

HÌNH 1.4

Khung đánh giá PPP y tế ở Việt Nam

Ghi chú: PPP = Đối tác công – tư

Môi trường pháp lý và quy định

Người ra
chính sách

Đối tác
tư nhân

Cơ quan
nhà nước

Hợp đồng
PPP

Người
cấp vốn

Thị trường tài chính

Cấp độ
tài chính

Năng lực
và ưa thích
của khối
công cộng

Năng lực
và ưa thích

của khối
tư nhân

Cấp độ
vận hành

Cấp độ chính
sách và thể chế
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• Các rào cản trong triển khai PPP y tế ở Việt Nam. Phần này xác định các rào cản ở nhiều 
cấp độ khác nhau, bao gồm cấp chính sách/thể chế, cấp vận hành và hỗ trợ tài 
chính. Các vấn đề quan trọng được phân tích và thảo luận từ quan điểm của các bên 
liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các dự án PPP y tế, bao gồm các nhà 
hoạch định chính sách, tổ chức công cộng, nhà đầu tư tư nhân, công ty tài chính, 
chuyên gia y tế và người bệnh.

• Các lựa chọn khả thi để giải quyết các rào cản đã được xác định và thực hiện PPP y tế tốt hơn. 
Phần này của nghiên cứu đề xuất các hành động đối với BYT và các cơ quan chính 
phủ có liên quan để khắc phục các rào cản và tăng cường đầu tư PPP trong y tế tại 
Việt Nam dựa trên các kết quả của nghiên cứu hiện tại.

Các phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu thu thập các thông tin định tính và định lượng từ các nguồn sơ cấp (khảo 
sát tự đánh giá, phỏng vấn bán cấu trúc và hội thảo tham vấn) cũng như các nguồn 
thứ cấp (rà soát tài liệu). Ngoài ra, thông tin còn được tổng hợp từ các website của 
các Bộ, đơn vị PPP ở các nước. Các phương pháp thu thập dữ liệu với các phần khác 
nhau của nghiên cứu được tóm tắt trong Bảng 1.1.

• Đánh giá tài liệu đòi hỏi nhà nghiên cứu rà soát các tài liệu quốc tế được xuất bản 
(nghiên cứu, báo cáo, hướng dẫn, v.v) cũng như các tài liệu chính thức và không 
chính thức tại Việt Nam.

• Tổng cộng 53 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc đã được thực hiện trong cả lĩnh vực 
công lập, tư nhân và tài chính. Phỏng vấn thông tin được thực hiện với 6 nhà hoạch 
định chính sách phụ trách PPP ở cấp trung ương (BYT, Bộ Kế hoạch đầu tư 
[BKH&ĐT], Bộ Tài chính [BTC]); 23 nhà hoạch định và thực hiện chính sách ở cấp 
tỉnh (Sở Y tế [SYT], Sở Kế hoạch đầu tư [SKH&ĐT], v.v.); 11 giám đốc/phó giám đốc 
các cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm y tế huyện và trường y tế); 5 giám đốc của hệ 
thống chăm sóc sức khỏe tư nhân; 2 quản lý từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế và 
6 đại diện từ các tổ chức tài chính trong nước/quốc tế.

• Ngoài ra, cuộc khảo sát về năng lực quản lý PPP đã được thực hiện với các cán bộ 
cấp trung và cấp cao cũng như các quản lý các cơ sở y tế đã từng tham gia các khóa 
đào tạo và hội thảo do BYT và Ngân hàng Thế giới tổ chức. Tổng cộng có 386 cán 
bộ/quản lý trong lĩnh vực y tế công trên toàn quốc đã tham gia khảo sát bằng cách 
điền thông tin vào bảng câu hỏi tự điền, bao gồm (1) tự đánh giá các năng lực liên 
quan đến PPP18, (2) đánh giá về các nguồn lực sẵn có cho quản lý dự án PPP và (3) 
các vấn đề trong việc triển khai PPP và các khuyến nghị tăng cường đầu tư PPP 
trong y tế. Một cuộc khảo sát khác với cách tiếp cận tương tự (lấy mẫu ngẫu nhiên 
và bảng câu hỏi tự điền) đã được thực hiện để tìm hiểu quan điểm của doanh nghiệp 

BẢNG 1.1 Các phương pháp thu thập số liệu áp dụng cho các phần của nghiên cứu

CÁC PHẦN NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP

RÀ SOÁT 
TÀI LIỆU

KHẢO SÁT 
TỰ ĐÁNH GIÁ

PHỎNG VẤN 
BÁN CẤU TRÚC

HỘI THẢO 
THAM VẤN

Đặc tính của PPP y tế +

Quá trình và thành tích + + +

Các rào cản + + + +

Lựa chọn giải pháp xóa bỏ rào cản + + + +

Nguồn: Bảng gốc cho nghiên cứu này.
Ghi chú: PPP = Đối tác công – tư.
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tư nhân khi tham gia mô hình hợp tác công-tư. Tổng cộng có 40 đại diện từ các bệnh 
viện tư nhân, phòng khám, công ty thiết bị và dược phẩm đã hoàn thành các mẫu 
khảo sát.

• Bốn hội thảo tham vấn được tổ chức để thu thập ý kiến đóng góp của các bên liên 
quan trong suốt các giai đoạn nghiên cứu. Hội thảo đầu tiên với Ủy ban nhân dân 
(UBND) thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là cuộc thảo luận với SYT vào tháng 3 
năm 2019, đã giới thiệu kinh nghiệm quốc tế và đánh giá chương trình PPP y tế tại 
trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước. Hội thảo thứ hai và thứ ba tại thành phố 
Hà Nội và Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2019 tạo cơ hội để các CQNN và tư nhân 
trình bày các dự án PPP và thảo luận về các vấn đề pháp lý, hoạt động. Hội thảo thứ 
tư vào tháng 7 năm 2019 chia sẻ với các bên liên quan những kết quả chính của 
nghiên cứu và thu thập ý kiến phản hồi của họ về các phát hiện cũng như các lựa 
chọn/giải pháp thực hiện tiếp theo. Các hội thảo tham vấn này có sự tham gia của 
hơn 400 đại diện, bao gồm đại diện của BYT, BKH&ĐT và BTC, cán bộ từ các 
SYT, tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân và đại diện của ngành 
tài chính.
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2 Định nghĩa, đặc tính 
và các loại hình PPP y tế

GIỚI THIỆU

Chương này mô tả bản chất của phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y 
tế, trong đó đưa ra định nghĩa về PPP trong lĩnh vực y tế, mô tả các đặc điểm chính 
và nêu rõ các loại hình PPP khác nhau tồn tại trong thực tế, được minh họa bằng các 
ví dụ mang tính quốc tế. Cuối cùng, chương này đề xuất một số điều kiện để thực 
hiện thành công dự án PPP.

PPP LÀ GÌ VÀ CÓ ĐẶC TRƯNG NHƯ THẾ NÀO?

Các chính phủ tham gia hợp tác với khu vực tư nhân trong tài trợ y tế và cung cấp 
dịch vụ thông qua một loạt các mô hình khác nhau về mục đích, phạm vi, chức năng, 
thời gian, phương thức thanh toán và các đặc điểm khác (Viswanathan và Seefeld 
2015; WHO 2010b Whyle và Olivier 2016). Những quan hệ hợp tác này có thể được 
gọi là hợp tác công - tư, trong đó PPP là một phương thức riêng biệt.

Một loại hình hợp tác công - tư là hỗ trợ tài chính công cho các dịch vụ y tế được tư 
nhân cung cấp thông qua phương thức ngân sách nhà nước tài trợ cho các nhà cung 
cấp dịch vụ hoặc BHYT chi trả cho các dịch vụ do khu vực tư nhân cung cấp. Loại hình 
này thường không áp dụng phương thức thanh toán dựa trên kết quả. Một loại hình 
khác là các hợp đồng xây dựng ngắn hạn dựa trên đầu vào, theo đó khu vực tư nhân chịu 
trách nhiệm cung cấp cơ sở hạ tầng. Loại hình này có thể có nhiều biến thể khác nhau 
như chỉ thi công, thiết kế - thi công, quản lý thi công hoặc quản lý hợp đồng nhà thầu. 
Ngoài ra còn có các hợp đồng dịch vụ, thường là ngắn hạn và dựa trên kết quả, theo đó 
một CQNN ủy thác trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp tư nhân. Trong 
nhượng quyền xã hội, một cơ quan (bên nhượng quyền) tiếp thị một thương hiệu và xây 
dựng mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế (bên nhận nhượng quyền) được trang bị 
kiến thức, đào tạo và trang thiết bị cần thiết để cung cấp dịch vụ y tế với sự đảm bảo về 
tiêu chuẩn chất lượng ở mức tối thiểu. Mô hình cùng địa điểm, cùng thương hiệu là quan 
hệ lâu dài, theo đó một phần cơ sở vật chất y tế công lập sẽ được cấp cho nhà đầu tư tư 
nhân sử dụng, đổi lại họ sẽ nhận được các khoản thanh toán và các lợi ích cụ thể khác. 
Những cơ chế này tạo cơ hội tăng cường doanh thu, cũng như quản lý cơ sở hạ tầng 
cho cơ sở y tế công lập.
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Về phía cầu, cơ chế hợp tác công - tư cũng có thể bao gồm các cơ chế thẻ mua sắm sử 
dụng trợ cấp theo yêu cầu với các lợi ích xác định để chuyển sức mua hàng hóa và dịch 
vụ y tế được lựa chọn cho người nghèo và tiếp thị xã hội sử dụng các kỹ thuật tiếp thị và 
truyền thông khu vực tư nhân để tăng cường thu hút khách hàng quan tâm đến một 
sản phẩm có lợi ích sức khỏe với cộng đồng hoặc thay đổi các hành vi liên quan đến sức 
khỏe.

PPP cũng không giống như tư nhân hóa. Tư nhân hóa liên quan đến việc chuyển 
giao vĩnh viễn một tài sản vốn thuộc sở hữu công sang khu vực tư nhân, cùng với đó 
khu vực tư nhân sẽ chịu trách nhiệm vĩnh viễn trong việc cung cấp dịch vụ cho người 
sử dụng cuối cùng (ADB và đối tác 2016). Trong mô hình PPP, khu vực công nhất thiết 
vẫn tiếp tục vai trò của mình với tư cách là "đối tác" của khu vực tư nhân trong mối 
quan hệ hợp tác lâu dài (Farquharson và cộng sự 2011).

Dường như không có một định nghĩa nào về PPP được chấp nhận duy nhất trên 
phạm vi quốc tế. Trên thực tế, các quốc gia khác nhau sử dụng các định nghĩa khác 
nhau, và thường nhấn mạnh vào các đặc điểm khác nhau của cơ chế PPP. Tài liệu tham 
khảo về PPP của Ngân hàng Thế giới định nghĩa PPP là "một hợp đồng dài hạn giữa 
một bên tư nhân và một tổ chức chính phủ, nhằm cung cấp một tài sản hoặc dịch vụ 
công, trong đó bên tư nhân chịu rủi ro và trách nhiệm quản lý đáng kể và việc chi trả 
liên quan với kết quả hoạt động". (Ngân hàng Thế giới 2017, 5)

Theo đó, một đặc điểm chủ đạo của PPP là chia sẻ rủi ro và trách nhiệm giữa khu 
vực công và khu vực tư nhân. Mức độ phân bổ rủi ro và trách nhiệm phù hợp là một 
yếu tố quan trọng quyết định thành công của PPP. Bằng cách chuyển trách nhiệm cho 
đối tác tư nhân, đối tác khu vực công có thể giảm thiểu rủi ro trong quá trình thi công 
và vận hành dự án. Rủi ro trong các dự án PPP thường rơi vào hai loại chính: rủi ro 
chung và rủi ro dự án. Rủi ro chung thường liên quan đến các điều kiện chính trị, pháp 
lý, kinh tế vĩ mô, xã hội và tự nhiên, xảy ra ngoài ranh giới dự án nhưng có thể gây ảnh 
hưởng đến hiệu suất dự án. Rủi ro dự án bao gồm các rủi ro có thể xảy ra bên trong 
ranh giới dự án và liên quan đến tất cả các giai đoạn của vòng đời dự án (lựa chọn dự 
án, thiết kế, thi công, tài trợ, vận hành và quản lý [O&M]). So với các lĩnh vực khác, PPP 
y tế có mức độ nhạy cảm đặc biệt với công chúng và chính trị, liên quan đến quyền lợi 
công cộng được chăm sóc bởi khu vực tư nhân (đặc biệt là vì lợi nhuận); sự không chắc 
chắn về nhu cầu y tế trong tương lai do thay đổi nhân khẩu học và phát triển công 
nghệ; rủi ro y tế liên quan đến các dịch vụ y tế được ký hợp đồng và chuyển tuyến bệnh 
nhân từ và đến các cơ sở y tế khác; và rủi ro tài chính liên quan đến hoàn trả của cơ 
quan BHYT. Việc phân bổ trách nhiệm và rủi ro giữa khu vực công và khu vực tư nhân 
phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng PPP.

Một đặc điểm quan trọng khác của PPP y tế là cơ chế chi trả. Việc chi trả phải được 
cấu trúc sao cho số tiền mà bên tư nhân nhận được liên kết với kết quả thực hiện, 
khuyến khích bên tư nhân hoàn thành các hoạt động đúng thời hạn và cung cấp dịch 
vụ ở mức hiệu quả/chất lượng được nêu trong hợp đồng. Nói chung, chi trả cho bên tư 
nhân trong PPP y tế được chia thành ba loại:

• Người sử dụng chi trả: Đây là các khoản chi trả được bên tư nhân thu trực tiếp từ 
người sử dụng dịch vụ (bệnh nhân, khách thăm) hoặc gián tiếp thông qua hoàn trả 
của BHYT.

• Chính phủ chi trả: Đây là các khoản thanh toán của chính phủ cho bên tư nhân cho 
công tác xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ. Các ví dụ bao gồm 
thanh toán dựa trên hạng mục khả dụng, được chính phủ thực hiện cho bên tư nhân sau 
khi cơ sở y tế đã sẵn sàng được khai thác, thường bao gồm chi phí cho cơ sở hạ tầng 
và bảo trì; trợ cấp trả trước khi đạt được các mốc thi công nhất định; trợ cấp dựa trên 
đầu ra do sử dụng một số dịch vụ (vận chuyển cấp cứu, dịch vụ lọc máu); và thanh 



Định nghĩa, đặc tính và các loại hình PPP y tế | 17

toán theo định suất dựa trên số lượng dân cư được phục vụ theo "mô hình Alzira" ở 
Tây Ban Nha (xem bên dưới để biết chi tiết về mô hình này).

• Thưởng và phạt: Hợp đồng PPP cũng có thể bao gồm các khoản thưởng sẽ được 
thanh toán nếu đạt được kết quả đầu ra cụ thể hoặc ngược lại, các khoản giảm trừ 
hoặc khoản phạt mà bên tư nhân phải chịu nếu không đạt được các kết quả đầu ra 
hoặc tiêu chuẩn cụ thể.

Cơ chế thanh toán của một PPP có thể bao gồm một số hoặc tất cả các loại hình 
thanh toán này. Nội dung này cần được xác định đầy đủ trong hợp đồng, bao gồm cả 
quy định về thời gian và cơ chế thực hiện thanh toán trong thực tế (Ngân hàng Thế 
giới 2017).

Một số quốc gia (bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Úc, Nhật Bản) định nghĩa và 
mô tả PPP bằng các chức năng được chuyển sang khu vực tư nhân, chẳng hạn như hợp 
đồng Thiết kế - Xây dựng - Tài chính - Kinh doanh - Bảo trì (DBFOM) hoặc Thiết kế 
- Xây dựng - Tài chính - Kinh doanh (DBFO). Một số quốc gia khác (bao gồm Thổ Nhĩ 
Kỳ, Hàn Quốc, Philippines) tập trung vào quyền sở hữu và kiểm soát tài sản hợp pháp 
trong PPP, sử dụng các thuật ngữ như Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), 
Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh - 
Chuyển giao (BOOT), Xây dựng-Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT) và Xây dựng - 
Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL). Đối với PPP liên quan đến quản lý cơ sở hạ tầng 
hiện có, các thuật ngữ hợp đồng Kinh doanh và Quản lý (O&M), thuê dịch vụ, quản lý 
hoặc nhượng quyền có thể được sử dụng.

Việc triển khai thực hiện hợp đồng PPP thường được thực hiện bởi một công ty PPP, 
được gọi là doanh nghiệp dự án, được bên tư nhân thành lập sau khi trao hợp đồng để 
thực hiện các chức năng và trách nhiệm được giao. Doanh nghiệp dự án này tiến hành 
huy động vốn thông qua phương thức kết hợp giữa nguồn vốn chủ sở hữu của cổ đông 
công ty chủ đầu tư dự án, vay nợ (từ ngân hàng), trái phiếu hoặc các công cụ tài chính 
khác. Doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng xuông dòng, ví dụ hợp đồng xây dựng và 
hợp đồng vận hành/quản lý với các nhà thầu có liên quan. Những cơ chế này cho phép 
doanh nghiệp dự án chia sẻ rủi ro với các bên thứ ba đồng thời được tăng cường năng 
lực quản lý và kỹ thuật bổ sung. Trong một số PPP dịch vụ, trong đó đơn vị tư nhân có 
thể tự thực hiện tất cả các nhiệm vụ được giao, thì có thể không cần phải thành lập 
doanh nghiệp dự án. Trong các PPP tích hợp, Bồ Đào Nha đã thử nghiệm mô hình 
“doanh nghiệp dự án sinh đôi”, trong đó một công ty chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm 
về cơ sở hạ tầng và công ty kia chịu trách nhiệm quản lý lâm sàng và tất cả các dịch vụ 
quản lý cơ sở vật chất mềm (Carlos và Marques 2013).

PHẠM VI VÀ CHỨC NĂNG TIÊU BIỂU CỦA PPP Y TẾ

PPP trong lĩnh vực y tế có xu hướng tập trung vào việc xây dựng và/hoặc bảo trì cơ 
sở hạ tầng y tế, cung cấp dịch vụ y tế. PPP cơ sở hạ tầng thường yêu cầu vốn lớn, 
trong đó các mục tiêu chính là phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng trong dài hạn. 
Nhiều PPP hướng đến thành lập các cơ sở y tế mới (nền xanh - greenfield). Một số 
dự án PPP khác có thể chuyển giao trách nhiệm cải tạo, nâng cấp và quản lý cơ sở 
y tế hiện hữu cho một công ty tư nhân (nền nâu - brownfield). PPP dịch vụ giúp tăng 
cường năng lực cung cấp dịch vụ của các cơ sở y tế hiện hữu. Khu vực tư nhân chịu 
trách nhiệm vận hành và quản lý cơ sở y tế hoặc cung cấp các dịch vụ cụ thể 
(thường là chuyên khoa) mà không cần đầu tư vốn lớn vào cơ sở hạ tầng mới. PPP 
tích hợp yêu cầu khu vực tư nhân tiến hành cung cấp toàn diện cả cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ.
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Thông thường, hợp đồng PPP sẽ kết hợp nhiều giai đoạn hoặc chức năng của dự án, 
trong đó các chức năng mà bên tư nhân phải chịu trách nhiệm sẽ thay đổi và phụ thuộc 
vào loại hình cơ sở hạ tầng và dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, có thể xác định một số chức 
năng điển hình của PPP y tế.

• Thiết kế: Chức năng này liên quan đến việc phát triển dự án từ ý tưởng ban đầu và xác 
định các yêu cầu đầu ra cho đến các thông số kỹ thuật thiết kế sẵn sàng để xây dựng.

• Xây mới hoặc cải tạo: Khi sử dụng PPP cho dự án cơ sở hạ tầng mới, bên tư nhân sẽ 
chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở và lắp đặt tất cả các thiết bị. Trong trường hợp dự 
án PPP liên quan đến cơ sở hạ tầng hiện hữu, bên tư nhân có thể chịu trách nhiệm 
cải tạo hoặc mở rộng cơ sở.

• Tài chính: Khi dự án PPP bao gồm xây dựng hoặc nâng cấp cơ sở vật chất, bên tư 
nhân thường được yêu cầu tài trợ tất cả hoặc một phần chi phí vốn cần thiết.

• Bảo trì: Trong dự án PPP, bên tư nhân được giao trách nhiệm bảo trì tài sản cơ sở hạ 
tầng theo tiêu chuẩn cụ thể trong suốt thời hạn hợp đồng.

• Vận hành và cung cấp dịch vụ: Trách nhiệm vận hành của bên tư nhân trong dự án 
PPP có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào tính chất của tài sản cơ sở và dịch vụ liên 
quan. Dưới đây là một số ví dụ về các loại hình trách nhiệm mà bên tư nhân có thể 
đảm nhận trong dự án PPP bệnh viện:

 – Các dịch vụ quản lý cơ sở vật chất "cứng", như kiến trúc và kỹ thuật, vận hành 
và bảo trì các cơ sở ngoài trời, quản lý nhà và phòng, v.v.;

 – Các dịch vụ quản lý cơ sở vật chất "mềm", như lễ tân, an ninh, điện thoại trung 
tâm, thư tín nội bộ, lưu trữ, truyền thông và sự kiện, quản lý chất thải, chuẩn bị 
giường, làm sạch và khử khuẩn, tiệt khuẩn tập trung, phục vụ ăn uống cho nhân 
viên và bệnh nhân, v.v.;

 – Dịch vụ thiết bị y tế và dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông;
 – Dịch vụ chuỗi cung ứng, bao gồm cả cung ứng thuốc và vật tư tiêu hao;
 – Dịch vụ hỗ trợ lâm sàng, như phòng xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh; và
 – Dịch vụ lâm sàng, bao gồm cả khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói tại bệnh viện 

(như dịch vụ cấp cứu, dịch vụ ngoại trú và nội trú, dịch vụ điều dưỡng, dịch vụ 
phục hồi chức năng)

• Thực hiện các chức năng khác được tích hợp trong hệ thống y tế: Các dự án PPP tích hợp 
sáng tạo nhất đã mở rộng các chức năng của khu vực tư nhân vượt ra khỏi ranh giới 
bệnh viện sang các chức năng của hệ thống y tế bao gồm quản lý chuyển tuyến, tích 
hợp cung cấp dịch vụ y tế ở các cấp độ khác nhau và đạt được kết quả sức khỏe tốt 
hơn cho dân cư.

CÁC LOẠI HÌNH PPP Y TẾ PHỔ BIẾN VÀ VÍ DỤ

PPP y tế lần đầu tiên được triển khai ở các quốc gia có thu nhập cao vào những năm 
1990, sau đó lan rộng ra các nước thu nhập trung bình và thấp. Dựa trên số liệu tổng 
hợp của tác giả, ước tính có hơn một nghìn dự án PPP y tế trên thế giới. Các thị trường 
phát triển của Châu Âu và Bắc Mỹ có nhiều dự án trong giai đoạn vận hành nhất 
trong khi các nền kinh tế năng động của Châu á lại có số lượng lớn nhất các dự án 
đang trong giai đoạn xây dựng, đấu thầu hoặc chuẩn bị. Các quốc gia sử dụng nhiều 
loại hình hợp đồng khác nhau và cũng có các định nghĩa về PPP rất khác nhau. Tuy 
nhiên, nhìn chung, PPP y tế có năm loại hình như sau: PPP dịch vụ quản lý thiết bị, 
PPP dịch vụ quản lý và vận hành, PPP dịch vụ chuyên khoa, PPP cơ sở vật chất và 
(v) PPP tích hợp. Các loại hình này khác nhau về mức độ và độ phức tạp của vai trò 
và trách nhiệm mà khu vực tư nhân đảm nhận (xem Hình 2.1).
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PPP dịch vụ quản lý thiết bị

Theo hợp đồng dịch vụ quản lý thiết bị (QLTB), các nhà cung cấp thiết bị chính sở 
hữu và quản lý tất cả các thiết bị cần thiết cho hoạt động của cơ sở y tế. Quy trình 
bao gồm mua sắm, giao nhận, lắp đặt, vận hành thử, đào tạo người dùng, quản lý tài 
sản, xử lý sự cố, bảo trì, giám sát hiệu suất, thay thế và thanh lý. PPP QLTB đảm bảo 
các bệnh viện công có khả năng tiếp cận với các dịch vụ thiết bị y tế hiện đại trong 
khoảng thời gian đã thỏa thuận, song song với việc chính phủ thực hiện các khoản 
thanh toán thường xuyên, định kỳ dựa trên các thông số hiệu suất đã thỏa thuận. 
Hợp đồng QLTB cho phép khu vực công chuyển các rủi ro về công nghệ, vận hành 
và tài chính sang khu vực tư nhân. Ngoài ra, cơ chế này cũng tăng cường độ tin cậy 
và tính bền vững của thiết bị.

Tuy nhiên, hợp đồng PPP QLTB có một số hạn chế nhất định. Đối tác tư nhân chỉ 
chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị hoạt động. Không có gì đảm bảo rằng thiết bị 
sẽ được khai thác hiệu quả nếu như chính phủ không tiến hành phân tích khảo sát về 
nhu cầu khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng cần thiết, sự có mặt của các chuyên gia y tế và 
cơ chế chuyển tuyến bệnh nhân. Cần có hệ thống thông tin bệnh viện để theo dõi hiệu 
quả sử dụng và tác động của PPP QLTB.

PPP QLTB phổ biến ở Anh và các nước châu Âu. Loại hình này cũng đã được đưa 
vào áp dụng ở các nước đang phát triển (xem Hộp 2.1) và mang lại một số kết quả tích 
cực ban đầu. Điều này đã khuyến khích các nước đang phát triển khác quan tâm 
áp dụng.

PPP dịch vụ quản lý và vận hành

Trong hợp đồng PPP dịch vụ quản lý và vận hành (O&M), đối tác tư nhân được 
ký hợp đồng vận hành và quản lý bệnh viện, cơ sở y tế hoặc mạng lưới y tế và 
được chi trả phí quản lý cho dịch vụ này. Chính phủ có thể hưởng lợi từ các 
thực tiễn và quy trình quản lý hiệu quả của khu vực tư nhân, đồng thời giúp 
nhân viên khu vực công có thời gian tập trung vào các mục tiêu, chính sách 
và ưu tiên bao quát của cơ sở (mạng lưới). Từ góc nhìn quan hệ sản xuất, loại 
hình PPP này tương đối dễ thực hiện. Tuy nhiên, loại hình này hạn chế phạm vi 
vận hành của đối tác tư nhân vì chính phủ vẫn kiểm soát nhân sự và tài chính, 
điều này có nghĩa  là khu vực tư nhân ít có động lực để tìm cách giảm thiểu 
chi phí.

Hợp đồng
xây dựng

cơ sở y
tế mới

THẤP CAO

Đối tác công - tư

Mức độ phức tạp và sự tham gia của tư nhân

PPP dịch
vụ quản

lý thiết bị

PPP dịch
vụ quản
lý và vận

hành

PPP dịch
vụ chuyên

khoa

PPP cơ
sở vật
chất

PPP tích
hợp

Cơ sở y tế
được quy

định,
cấp phép

Công Công- Tư Tư

HÌNH 2.1

Năm hình thức PPP y tế phổ biến

Nguồn: Hình gốc cho nghiên cứu này.
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Hợp đồng O&M có thuộc phạm vi PPP hay không vẫn còn là một vấn đề gây tranh 
cãi, đặc biệt trong trường hợp hợp đồng ngắn hạn hoặc trung hạn và có mức vốn đầu 
tư tối thiểu của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, nhiều hợp đồng O&M có cơ chế thanh 
toán dựa trên kết quả thực hiện đã trở thành hợp đồng dài hạn sau khi được gia hạn 
và chuyển các rủi ro phát sinh sang khu vực tư nhân (chẳng hạn như bảo trì hoặc thay 
thế thiết bị và công nghệ) - lý do để các hợp đồng này được xem là hợp đồng PPP. Hợp 
đồng O&M thường được sử dụng ở Nam á (xem Hộp 2.2) để vận hành và quản lý bệnh 
viện, mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu, hệ thống cấp cứu, v.v.

PPP dịch vụ chuyên khoa

Trong mô hình PPP dịch vụ chuyên khoa, chính phủ sẽ ký hợp đồng với đối tác tư 
nhân để cung cấp các dịch vụ cụ thể tại các cơ sở y tế công lập, chẳng hạn như các 
dịch vụ lâm sàng chuyên khoa (lọc máu, xạ trị, phẫu thuật trong ngày, v.v.) hoặc các 
dịch vụ chẩn đoán (dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, y học hạt nhân, v.v. ). 

PPP quản lý thiết bị ở Kenya

Kenya đang tiên phong trong một dự án quy mô lớn liên 
quan đến việc thuê ngoài dịch vụ cung cấp thiết bị y tế cho 
98 bệnh viện trên khắp 47 hạt. Dự án bao gồm các hợp đồng 
thời hạn 7 năm giữa BYT và 5 nhà thầu để cung cấp, lắp đặt, 
bảo trì, thay thế và thanh lý các thiết bị khác nhau, cũng như 
đào tạo và báo cáo trong toàn bộ thời hạn hợp đồng. Tổng số 
tiền đấu thầu cho các hợp đồng QLTB này lên tới 432.482.160 
USD, thanh toán làm bốn đợt, mỗi đợt là 15.445.790 USD.

Dự án đã và đang mang lại lợi ích rõ ràng cho chính 
phủ và người dân ở nhiều hạt. Ví dụ, hợp đồng cung cấp 

thiết bị X quang đã cải thiện khả năng tiếp cận các dịch 
vụ X quang, tăng cường kỹ năng của nhân viên y tế và 
giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến. Tuy nhiên, một số 
cơ sở chưa thể hưởng lợi từ cơ chế QLTB này. Lý do bao 
gồm các vấn đề hợp đồng, thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết 
và  hệ thống hỗ trợ cho thiết bị, thiếu nhân viên y tế 
chuyên khoa để vận hành thiết bị, các dịch vụ chuyên 
khoa được cung cấp sau khi lắp đặt thiết bị có chi phí 
cao và  không sử dụng hết công suất thiết bị đã  lắp 
đặt, v.v.

Nguồn: Nghị viện Kenya, http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2018-11/MES%20Brief_Nov%202018%20%285%29_%20With%20Suggested%20
Questions%20.pdf.

HỘP 2.1

Hợp đồng quản lý cho các cơ sở y tế ở tỉnh Sindh, Pakistan

Chính quyền tỉnh Sindh đã ký hợp đồng với các cơ sở y 
tế của chính phủ trên toàn tỉnh, bao gồm các trụ sở 
quận/huyện, trụ sở taluqa và trung tâm y tế khu vực. 
Chính phủ đã trao các hợp đồng quản lý và dịch vụ dựa 
trên kết quả cho các tổ chức được công nhận ở phạm vi 
quốc gia và quốc tế. Quy trình lựa chọn nhà thầu diễn 
ra minh bạch với sự hỗ trợ của đơn vị phụ trách PPP của 
Sở Y tế. Các thỏa thuận hợp đồng đã được ký kết vào 

tháng 3 năm 2015 với thời hạn 10 năm. Các đối tác khu 
vực tư nhân đồng ý thực hiện theo các Chỉ số kết quả 
hoạt động chính (KPIs) và hiệu quả hoạt động được đo 
lường và đánh giá bằng cơ chế giám sát của bên thứ ba. 
Các đối tác trong khu vực tư nhân cũng chịu trách 
nhiệm đảm bảo cung cấp các thiết bị cơ bản, đồ nội thất 
và đồ đạc phù hợp với các dịch vụ mà đơn vị hoặc cơ sở 
y tế cung cấp.

Nguồn: Đơn vị PPP, Sở Tài Chính, Chính quyền tỉnh Sindh, https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php?pid=6&pstatus=Executed.

HỘP 2.2
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Có thể sử dụng cơ chế này để cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận với các dịch 
vụ lâm sàng cụ thể mà không đòi hỏi đầu tư lớn vào cơ sở vật chất đồng thời giúp 
giảm bớt chi phí và mức độ phức tạp. Việc thực hiện và giám sát các cơ chế này tương 
đối đơn giản, và cũng dễ dàng để nhân rộng. Các hợp đồng thường có quy mô nhỏ, 
dịch vụ đơn lẻ và là hợp đồng trung hạn, nhưng có thể trở thành hợp đồng dài hạn 
hơn sau khi được gia hạn. Mô hình PPP dịch vụ chuyên khoa đã được triển khai ở 
nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả các nước đang phát triển (xem Hộp 2.3).

PPP cơ sở vật chất

ở mô hình PPP cơ sở vật chất, chính phủ vẫn kiểm soát các dịch vụ lâm sàng, nhưng 
khu vực tư nhân sẽ cung cấp thiết kế chi tiết, xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng. Ngoài 
ra, khu vực tư nhân chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở vật chất phần 
cứng hoặc kết hợp dịch vụ quản lý cơ sở vật chất cứng và mềm.

Đây là mô hình tài trợ cơ sở hạ tầng y tế có lịch sử lâu đời. Mô hình này cho phép 
các chính phủ tiếp cận nguồn vốn cần thiết để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn 
và chuyển giao rủi ro thiết kế, xây dựng và bảo trì cho khu vực tư nhân. Trong vòng 20 
năm, Vương quốc Anh đã thực hiện hơn 130 chương trình PPP cơ sở vật chất với tổng 
giá trị lên tới 13 tỷ bảng thông qua Sáng kiến Tài chính tư nhân (PFI). Cơ quan Kiểm 
toán Vương quốc Anh đánh giá rằng hầu hết các hợp đồng PFI của bệnh viện đều được 
quản lý phù hợp với mức khấu trừ thấp và mức độ hài lòng cao. Các bệnh viện có các 
tòa nhà được xây dựng hoặc cải tạo theo cơ chế PFI chi nhiều hơn cho công tác bảo trì 
hàng năm vì các hợp đồng đều yêu cầu tiêu chuẩn cao cho công tác bảo trì. Tuy nhiên, 
chi phí và hiệu suất của các dịch vụ khác (làm sạch, ăn uống và thu dọn) tương tự như 
ở các bệnh viện không áp dụng PFI (Vương quốc Anh, Văn phòng Kiểm toán Quốc 
gia 2010).

Dựa trên kinh nghiệm của Vương quốc Anh, các quốc gia khác trên thế giới cũng 
phát triển các chương trình kiểu PFI của riêng họ để cung cấp cơ sở hạ tầng y tế và các 
dịch vụ liên quan. Canada đã triển khai hơn 100 dự án PPP bệnh viện trị giá hơn 29 tỷ 
đô la thông qua các mô hình DBFM, DBFMO, BF và DBF1. Tại Nhật Bản, vào năm 
2016, 17 bệnh viện đã được xây dựng và 17 dự án khác đang trong giai đoạn đấu thầu 
theo chương trình PFI của quốc gia này (JICA 2016). Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi 
động Chương trình PPP y tế vào năm 2010, trong đó bao gồm 50 dự án với giá trị đầu 
tư ước tính khoảng 20 tỷ EUR (Xem hộp 2.4)

Chương trình lọc máu quốc gia ở Ấn Độ

Chương trình lọc máu quốc gia Pradhan Mantri thuộc 
Dự án Y tế Quốc gia Ấn Độ đã được công bố trong Ngân 
sách quốc gia giai đoạn 2016-17. Theo tài liệu hướng 
dẫn thực hiện Chương trình lọc máu, dịch vụ lọc máu 
được cung cấp thông qua phương thức PPP, một cách 
tiếp cận hiệu quả - chi phí. Các nhà cung cấp dịch vụ tư 
nhân được yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực y tế, máy 

lọc máu, cơ sở hạ tầng cấp nước, ống lọc máu và vật tư 
tiêu hao. Các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cung 
cấp không gian trong bệnh viện huyện, thuốc, điện và 
nước và chi trả chi phí lọc máu cho bệnh nhân nghèo. 
Phần lớn các bang ở Ấn Độ đang cung cấp dịch vụ lọc 
máu thông qua mô hình PPP thuê ngoài theo tài liệu 
hướng dẫn.

Nguồn: Bộ Y tế và An sinh xã hội, Chính phủ Ấn Độ, https://www.nhp.gov.in/pradhan-mantri-national-dialysis-programme_pg.

HỘP 2.3
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Với những chỉ số đo lường thành công được xác định rõ ràng - khai trương cơ sở 
mới đúng hạn với chi phí đầu tư nằm trong phạm vi dự toán ngân sách - mô hình PPP 
cơ sở vật chất dễ nhận được sự hỗ trợ về chính trị. Tuy nhiên, một cơ sở được xây dựng 
vì lý do chính trị, thay vì để giải quyết nhu cầu của bệnh nhân có thể sẽ dẫn tới tình 
trạng khai thác dưới mức quy mô trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, mặc dù tương 
đối dễ thực hiện loại hình này có thể không thúc đẩy hiệu quả, chất lượng và đổi mới 
vì đối tác tư nhân không tham gia vào quy trình chăm sóc bệnh nhân. Cơ sở hạ tầng 
và dịch vụ quản lý cơ sở vật chất chỉ có tác động không đáng kể đến hiệu quả chi phí 
và chất lượng cung cấp dịch vụ lâm sàng. Chính phủ có thể bị mắc kẹt trong hợp đồng 
dài hạn và không thể linh hoạt thực hiện những thay đổi đối với cơ sở. Hơn nữa, dự án 
PPP trong cơ sở y tế có quy mô lớn có thể dẫn đến rủi ro tài chính, đặc biệt là trong 
trường hợp không kiểm soát các khoản nợ tiềm tàng một cách cẩn trọng (Liên minh 
châu Âu 2013).

PPP tích hợp

Theo mô hình PPP tích hợp, đối tác tư nhân sẽ ký hợp đồng thiết kế, xây dựng, tài trợ 
và vận hành cơ sở vật chất, cũng như cung cấp các dịch vụ phi lâm sàng và lâm sàng. 
Cơ chế này bao gồm các hạng mục thiết kế, xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ 
tầng (cho bệnh viện, cơ sở điều trị ngoại trú, phòng khám đa khoa, cơ sở chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, phòng khám sản & nhi khoa, v.v.) cũng như tất cả các dịch vụ, bao 
gồm cả dịch vụ lâm sàng (ngoại trú hoặc nội trú), trong dài hạn, thường từ 10 đến 30 
năm. Loại hình PPP này có thể tối đa hóa tiềm năng đổi mới và hiệu quả của khu vực 
tư nhân và cho phép các chính phủ tập trung vào cải thiện chất lượng và quy định 
thay vì cung cấp dịch vụ.

Mặc dù ít phổ biến hơn các loại hình khác, mô hình PPP tích hợp đã được triển khai 
ở các quốc gia có thu nhập cao (Úc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha), thu nhập trung bình 
(Ấn Độ, Peru, Fiji, Lesotho) và các quốc gia có thu nhập thấp (Afghanistan) (xem Hộp 2.5). 

Phức hợp Y tế Adana ở Thổ Nhĩ Kỳ

Dự án Khu phức hợp Y tế Adana bao gồm các hạng mục 
xây dựng, vận hành và bảo trì một cơ sở y tế tích hợp tại 
Adana, một trung tâm y tế quan trọng ở Anatolian, Thổ 
Nhĩ Kỳ. Phức hợp Y tế này có quy mô 1.550 giường và bao 
gồm sáu bệnh viện. Tổng chi phí dự án ước tính khoảng 
500 triệu Euro.

Theo cấu trúc Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao 
(BLT), liên danh trúng thầu có trách nhiệm tài trợ, xây 
dựng, bảo trì và quản lý cơ sở vật chất và cung cấp hoặc 
điều phối các dịch vụ hỗ trợ y tế, trong khi BYT sẽ cung cấp 
các dịch vụ y tế cốt lõi. Bộ Y tế sẽ phải chi trả cho đối tác 
tư nhân để sử dụng cơ sở vật chất (“Thanh toán dựa trên 
hạng mục khả dụng”) và cho các dịch vụ được cung cấp 
(“Thanh toán theo dịch vụ”). Mô hình này tách biệt Thanh 

toán theo dịch vụ với Thanh toán dựa trên hạng mục khả 
dụng và giúp việc tài trợ được tiến hành dễ dàng hơn so 
với mô hình của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, điều này có 
nghĩa là chính phủ sẽ phải chịu nhiều rủi ro hơn và phải 
đảm bảo có biện pháp giảm thiểu rủi ro. Cơ chế BLT bao 
gồm bảo lãnh vay, bồi thường chấm dứt trước hạn và chỉ 
số kết quả hoạt động cần đạt được. Thời gian xây dựng dự 
kiến kéo dài 36 tháng, sau đó là thời gian nhượng quyền 
25 năm.

Thông qua đấu thầu minh bạch, một thỏa thuận giữa 
Bộ Y tế và một liên danh đã được ký kết vào năm 2014. 
Phức hợp này hiện đi vào hoạt động. Đây là dự án tiên 
phong cho Chương trình PPP bệnh viện của chính phủ 
Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn: IFC 2011.

HỘP 2.4
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Mô hình PPP tích hợp tại Valencia, Tây Ban Nha (được gọi là “mô hình Alzira”) đã tiến 
thêm một bước trong việc kết hợp dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện và chăm sóc ban đầu 
với cơ chế thanh toán theo định suất trong hợp đồng PPP. Từ góc độ tài chính, cơ chế này 
được đánh giá là đã đạt được hiệu quả chi phí đáng kể (Sosa Delgado-Pastor và cộng sự 
2016). Tuy nhiên, xét về mặt lâm sàng, cơ chế này không vượt trội so với các nhà cung 
cấp dịch vụ công cộng, mặc dù người ta có thể thấy sự tiến triển nổi bật trong một số lĩnh 
vực chăm sóc (Comendeiro-Maaløe và cộng sự 2019).

PPP tích hợp là mô hình phức tạp nhất trong tất cả các loại PPP. Mô hình này đòi 
hỏi đối tác tư nhân phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao, không chỉ là rủi ro liên quan 
đến sự chậm trễ và chi phí vượt mức trong giai đoạn xây dựng (như với các loại hình 
PPP khác), mà còn bao gồm rủi ro về cung cấp dịch vụ. Mô hình này cũng đòi hỏi hệ 
thống quản lý chuyển tuyến chặt chẽ và chuyển đổi cơ chế quản lý cán bộ y tế từ cơ chế 
công cộng sang tư nhân. Chính phủ phải có quy định phù hợp và khả năng quản lý hợp 
đồng dài hạn, đòi hỏi phải có những thỏa thuận phức tạp với đối tác tư nhân, nhưng 
cũng phải linh hoạt để thay đổi thời hạn của hợp đồng. Một thách thức khác của mô 
hình này là vấn đề theo dõi và đánh giá hiệu suất lâm sàng. Điều đáng chú ý là ngay 
cả ở các thị trường phát triển, việc triển khai các dự án tích hợp PPP vẫn còn nhiều 
thách thức.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG DỰ ÁN 
PPP Y TẾ

Mô hình PPP có tính chất đặc thù theo hoàn cảnh và do đó phương thức “một cỡ vừa 
tất cả” không thể đáp ứng được sự khác biệt đáng kể về kinh tế và chăm sóc sức khỏe. 
Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế tích lũy từ quá trình triển khai ở cả các nước phát 

Bệnh viện PPP ở Lesotho

Năm 2006, Chính phủ Lesotho đã triển khai dự án PPP 
xây dựng một bệnh viện tuyến cuối quy mô 425 giường 
để thay thế cho bệnh viện cũ. Dự án PPP của Lesotho là 
dự án PPP đầu tiên được triển khai ở Châu Phi. Ngoài 
các hạng mục thiết kế, xây dựng và vận hành đầy đủ 
bệnh viện và các cơ sở y tế liên quan, nhà đầu tư tư nhân 
còn cung cấp tất cả các dịch vụ lâm sàng, với mục tiêu 
cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí phải 
chăng. Chính phủ đã thực hiện các khoản thanh toán 
trả trước giá trị lớn cho hạng mục xây dựng bệnh viện 
và hàng năm đều thanh toán một khoản cố định trong 
vòng 18 năm. Cơ chế PPP bao gồm giám sát chỉ số hiệu 
suất chính, cả các chỉ số dịch vụ lâm sàng và phi lâm 
sàng. Một công ty giám sát độc lập sẽ tiến hành kiểm 
toán hàng quý về hiệu suất của nhà đầu tư tư nhân. 

Trong trường hợp không đạt được hiệu suất, nhà đầu tư 
sẽ phải chịu một khoản phạt.

Năm 2008, sau quy trình đấu thầu rộng rãi, chính phủ đã 
lựa chọn một liên danh và ký kết thỏa thuận PPP. Bệnh viện 
và phòng khám đã được mở vào năm 2011. Trong giai đoạn 
vận hành ban đầu, dự án đã phải đối mặt với một số thách 
thức, bao gồm nhu cầu sử dụng dịch vụ quá cao, chậm thanh 
toán, thiếu bác sĩ và phản ứng tiêu cực từ truyền thông. Bất 
chấp những thách thức này, cả hai phía công cộng và tư nhân 
đều đạt được những thành tựu quan trọng. Dự án PPP này đã 
cho thấy một thực tế rằng ngay cả quốc gia có thu nhập thấp 
vẫn có thể bắt tay thực hiện các dự án rất tham vọng, phù 
hợp với cả chính quyền và người dân. Việc triển khai thành 
công dự án PPP bệnh viện Lesotho là do có cam kết chính trị, 
tinh thần lãnh đạo và tư vấn giao dịch PPP.

Nguồn: Công ty tài chính quốc tế của Nhóm Ngân hàng Thế giới, http://documents.worldbank.org/curated/en/925991484654860294/pdf/111339 
-PPPStories-TurkeyAdanaHospitalComplex.pdf.

HỘP 2.5
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triển và đang phát triển trong hai thập kỷ đã đúc kết những yêu cầu cơ bản nhất định 
để có thể thực hiện thành công dự án PPP. Những yêu cầu đó bao gồm:

Các yếu tố kinh tế vĩ mô

Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định và hệ thống quản lý tài chính công quốc gia lành 
mạnh là những thành tố cần thiết để thiết kế và thực hiện thành công các dự án PPP. 
Điều quan trọng không kém là sự tham gia mạnh mẽ của chính phủ vào quy trình 
PPP, đi kèm với cơ cấu quản trị tốt, trách nhiệm giải trình và minh bạch, trong đó 
bao gồm cơ chế chống tham nhũng mạnh mẽ. Năng lực giám sát và quản lý các dự 
án PPP một cách hiệu quả của khu vực công cùng với cơ chế phối hợp liên chính phủ 
hiệu quả - bao gồm việc phân định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của các cơ quan 
chính phủ khác nhau - cũng đóng vai trò rất quan trọng. Cuối cùng, môi trường đầu 
tư thuận lợi và cơ chế đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả, và mức độ khả dụng của 
thị trường vốn/nguồn vốn dài hạn cũng rất quan trọng cho sự thành công của mô 
hình PPP ở một quốc gia.

Yếu tố chính trị

Ý chí chính trị, bắt đầu từ cấp cao nhất của chính quyền đến các cấp địa phương, là 
điều kiện tiên quyết để thúc đẩy triển vọng của các dự án PPP; không có yếu tố này, mô 
hình PPP sẽ không thể thành công hoặc bền vững. Ngay cả khi ý chí chính trị và cơ 
chế hỗ trợ cho PPP tồn tại ở cấp cao nhất của chính quyền, cần phải tiến hành vận 
động liên tục cho đến khi có được sự hỗ trợ ở tất cả các cấp chính quyền và xây dựng 
được một hệ sinh thái hiệu quả cho các dự án PPP. Khi các dự án PPP được triển khai 
thực hiện ở cấp tỉnh hoặc cấp thấp hơn, chính quyền quốc gia đóng vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy chủ quyền của địa phương, nhưng đồng thời - cũng phải tiếp tục 
đóng vai trò tích cực để xúc tác cho hành động ở cấp địa phương. Điều quan trọng 
không kém đối với khả năng chấp nhận về mặt chính trị và xã hội là đảm bảo rằng 
các dự án PPP không được coi là một công cụ để cung cấp dịch vụ (bổ sung) chỉ cho 
những người có thể trả tiền, nhưng cần nỗ lực để đảm bảo rằng mô hình này đáp ứng 
nhu cầu của người nghèo, và các tầng lớp dân cư nghèo hơn cũng có thể tận dụng các 
dịch vụ chất lượng mà PPP dự kiến sẽ cung cấp. Do đó, ngoài các cân nhắc về hiệu 
quả và chất lượng vốn đóng vai trò là động lực thúc đẩy PPP, điều quan trọng là 
chính phủ cũng phải đảm bảo thúc đẩy công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ này. 
Cuối cùng, không nên coi PPP là biện pháp ngắn hạn để giải quyết những điểm 
nghẽn trong cung cấp dịch vụ, mà cần xem nó là một chiến lược dài hạn được 
thể chế hóa.

Khung pháp lý và quy định

PPP phải được hỗ trợ bởi khung chính sách, thể chế và quy định hợp lý. Hầu hết các 
quốc gia từng thực hiện các dự án PPP y tế thành công đều dựa trên khung PPP hợp 
lý, trong đó bao gồm các chính sách, quy trình, thể chế và quy tắc được tập hợp thành 
một cơ chế nhằm xác định cách thức nhận diện, đánh giá, lựa chọn, ưu tiên, lập ngân 
sách, mua sắm, giám sát và hạch toán các dự án PPP; cũng như phân bổ trách nhiệm 
thực hiện những nhiệm vụ này (Ngân hàng Thế giới 2017). Chính phủ có thể bổ sung 
các quy định và hướng dẫn cụ thể cho ngành y tế khi họ bắt tay vào triển khai chương 
trình PPP y tế quan trọng. Có thể cần thực hiện những thay đổi pháp lý cần thiết 
nhằm thúc đẩy thực hiện các dự án PPP y tế. Ví dụ, Vương quốc Anh đã phải ban 
hành Đạo luật Hệ thống Y tế Quốc gia (Tài chính tư nhân) năm 1997 để trao quyền 
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cho các Quỹ Ủy thác tham gia vào thỏa thuận PFI. Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua Luật số 
6428 (được gọi là Luật BLT 2013) để cho phép sử dụng hợp đồng BLT trong lĩnh vực 
y tế. BTC và Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ đã xây dựng tài liệu hướng dẫn và 
mô hình đấu thầu cho các loại hình PPP khác nhau trong lĩnh vực y tế, góp phần phổ 
biến rộng rãi mô hình PPP trên khắp các bang2. Khung pháp lý và thể chế cũng cần 
đảm bảo sự hài hòa của các luật/quy định khác nhau giữa các ngành.

Điều quan trọng không kém đối với thành công của PPP là đảm bảo khung chính 
sách PPP quốc gia phù hợp và được tích hợp tốt vào các chính sách và chiến lược của 
ngành y tế, cũng như với các phương án cải cách của ngành liên quan. Do đó, trước khi 
bắt tay vào thực hiện một dự án PPP, chính phủ cần phải đánh giá xem liệu PPP có phải 
là lựa chọn phù hợp nhất trong các lựa chọn đầu tư khác hay không. Quy trình đánh 
giá nên bao gồm các cân nhắc kỹ thuật như tăng hiệu quả, cũng như phân tích toàn 
diện về giá trị đồng tiền đầu tư và phân tích thẩm định chi tiết. Ngoài việc thiết lập sự 
gắn kết giữa các chính sách tổng thể về y tế và PPP, điều quan trọng là phải đảm bảo 
rằng các yếu tố cơ bản của hệ thống hỗ trợ y tế (ví dụ như tài trợ, nhân lực y tế, cấp 
thuốc, v.v.) đóng vai trò nền tảng thúc đẩy PPP, mà nếu không có các yếu tố này, dự án 
PPP khó có khả năng thành công.

Đơn vị chuyên trách PPP và danh mục dự án PPP

Về nguyên tắc, BYT hoặc SYT thường chịu trách nhiệm cung cấp cơ sở hạ tầng hoặc 
dịch vụ y tế cho người dân, trong khi các chuyên gia về PPP chịu trách nhiệm đánh 
giá sự phù hợp của dự án PPP trong bối cảnh cụ thể và hỗ trợ quy trình đấu thầu dự 
án PPP. Để thực hiện thành công các dự án PPP y tế, các cơ quan y tế công lập cần có 
chuyên môn về lập kế hoạch, thẩm định tài chính và kỹ thuật, đấu thầu và ký kết hợp 
đồng và quản lý dự án PPP (xem Hộp 2.6). Đơn vị chuyên trách quản lý PPP ở cấp 
trung ương, hội tụ tất cả các kỹ năng này, đã được chứng minh là cơ quan hỗ trợ quan 
trọng. Các quốc gia thực hiện các dự án PPP y tế quan trọng có thể muốn thiết lập 
đơn vị chuyên trách kỹ thuật dự án PPP trong BYT, ngoài đơn vị chuyên trách quản 
lý PPP thường đã được thiết lập tại các bộ, ngành có chức năng giám sát khác (như 
các bộ phụ trách tài chính, ngân sách hoặc kế hoạch). Đơn vị chuyên trách quản lý 
PPP y tế được thành lập tại BYT của các quốc gia có thu nhập cao (Anh, Pháp, Bồ Đào 
Nha), thu nhập trung bình (Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Kenya) và thu nhập thấp 
(Afghanistan). Trách nhiệm của đơn vị chuyên trách quản lý PPP thường bao gồm 
xây dựng chính sách PPP, chuẩn hóa tài liệu, phối hợp giữa tất cả các chủ thể có liên 
quan, tăng cường nhận thức và nâng cao năng lực cho các quan chức chính phủ, thúc 
đẩy và phổ biến các thực hành tốt và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong toàn bộ vòng 
đời dự án (UNESCAP 2017). Một đơn vị chuyên trách PPP hoạt động tích cực có thể 
giúp thiết lập danh sách dự án PPP khả thi để chính phủ có thể xây dựng các kế hoạch 
và đưa ra định hướng rõ ràng cho khu vực tư nhân. Tại Anh, đơn vị chuyên trách 
quản lý PPP này cũng tạo điều kiện xây dựng một chiến lược nhất quán với cơ quan 
Ngân khố chính phủ (BTC) và xây dựng diễn đàn thảo luận với doanh nghiệp (bên 
xây dựng, bên cấp vốn, bên cung cấp dịch vụ).

Hỗ trợ tài chính công

Có rất ít dự án PPP y tế được xây dựng và triển khai thành công mà không cần hỗ 
trợ tài chính của chính phủ. Chính phủ có một số hình thức hỗ trợ nhằm giúp tài trợ 
cho các dự án PPP y tế. Có thể kể đến mô hình quỹ phát triển dự án, được thành lập 
để cung cấp các nguồn lực cần thiết nhằm tiến hành nghiên cứu, thiết kế, cấu trúc 
và đấu thầu dự án PPP. Quỹ phát triển dự án của Indonesia đã phát triển bốn dự 
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án PPP y tế. Phương thức hỗ trợ trực tiếp nghĩa là chính phủ cam kết hỗ trợ tài chính 
trực tiếp cho một doanh nghiệp dự án PPP như cấp đất hoặc thiết bị, miễn lệ phí và 
nghĩa vụ thuế, cấp vốn vay hoặc trợ cấp vốn trả trước, thanh toán dựa trên đầu ra 
trên mỗi đơn vị/người sử dụng dịch vụ. Ví dụ, Chính phủ và các bang Ấn Độ có thể 
cung cấp cho các dự án PPP y tế khoản tài trợ khoảng trống tài chính lên tới 20% 
tổng chi phí dự án, cũng như trợ cấp dựa trên đầu ra của các dịch vụ y tế được lựa 
chọn cho người nghèo, v.v. Hỗ trợ dự phòng nghĩa là chính phủ đảm nhận một số nghĩa 
vụ nợ tiềm tàng như bảo lãnh theo yêu cầu còn lại trên một mức quy định hoặc tỷ 
giá hối đoái còn lại trong một phạm vi nhất định, các khoản bồi thường, cam kết 
thanh toán, bảo lãnh vay hoặc các cơ chế tăng cường tín nhiệm khác. Trong chương 
trình PPP y tế của Thổ Nhĩ Kỳ, Chính phủ đảm bảo thanh toán tiền thuê, số lượng 
bệnh nhân, trả nợ và bồi thường trong trường hợp chấm dứt trước hạn (Nhóm Ngân 
hàng Thế giới 2017).

Năng lực khu vực công và khả năng quản lý hợp đồng

Nhiều chính phủ cũng đang dần nhận biết được rằng xây dựng các mối quan hệ đối 
tác công tư là một công việc đầy thách thức. Khảo sát PPP của UNESCAP cũng xác 
nhận thực tế này, trong đó kiến thức và năng lực hạn chế liên quan đến PPP3 được 
xác định là một trở ngại lớn cho sự phát triển mô hình PPP 4 (Hình 2.2).

Để giải quyết vấn đề này, tại các quốc gia có các chương trình PPP lớn, các đơn vị 
quản lý PPP đã phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước để cùng xây dựng các chương 
trình đào tạo tập huấn về PPP cho các cán bộ công chức. Các tổ chức đa phương (Ngân 
hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu á, Liên Hợp Quốc, Quỹ Tư vấn Cơ sở hạ 

Chuyên môn cần thiết của cán bộ công liên quan đến quản lý dự án PPP

Chuyên môn lập kế hoạch dự án: Xác định và cấu trúc dự án; 
Đánh giá kinh tế và tài chính; Giá trị đồng tiền đầu tư của 
dự án PPP; Tiếp thị dự án.

Chuyên môn tài chính: Xây dựng đề án kinh doanh chặt chẽ 
cho dự án; Xác định các rủi ro, xây dựng cơ chế chia sẻ rủi 
ro tối ưu; Cấu trúc cơ chế thanh toán xem xét trách nhiệm, 
rủi ro, thù lao cho cả hai bên; Phân tích các đề xuất dự thầu 
nhận được từ các nhà thầu, xem xét kỹ lưỡng các đề xuất 
tài chính và tác động, xác minh mô hình tài chính và phân 
tích chi phí; Xem xét các điều khoản hợp đồng có tác động 
tài chính đối với khu vực công.

Chuyên môn pháp lý: Chuẩn bị hồ sơ mời thầu, hợp đồng 
PPP và hợp đồng thuê dịch vụ được áp dụng; Xác định 
phương thức mua sắm hoặc đấu thầu tốt nhất có thể theo 
các quy định/pháp luật về mua sắm của chính phủ; Các 
vấn đề pháp lý liên quan đến thuế, quyền tài sản, quy định 
xây dựng và quy hoạch, luật môi trường và các quy định 

trong bất kỳ luật nào khác có tác động và cần được xem xét 
trong các hồ sơ dự thầu và hợp đồng thuê dịch vụ; Đàm 
phán hợp đồng; Các khía cạnh pháp lý về đàm phán lại 
hợp đồng do các tình huống không lường trước được.

Chuyên môn kỹ thuật: Thông số kỹ thuật và kết quả và tiêu 
chuẩn dịch vụ cho các dịch vụ được cung cấp; Xây dựng các 
tiêu chuẩn an toàn và bảo mật và đảm bảo sự tuân thủ của 
khu vực tư nhân; Đánh giá kỹ thuật các đề xuất và hồ sơ dự 
thầu; Đánh giá năng lực của các nhà thầu khu vực tư nhân để 
triển khai dự án và sau đó là vận hành và quản lý; Kiểm soát 
chất lượng trong quá trình xây dựng, đánh giá rủi ro kỹ thuật 
và các biện pháp giảm thiểu và sự tuân thủ của nhà thầu; Các 
chỉ số đo lường hiệu suất phù hợp và hệ thống giám sát để xác 
định kết quả thực hiện của nhà cung cấp dịch vụ.

Chuyên môn quản lý dự án: Quản lý hợp đồng; Giám sát chất 
lượng dịch vụ và tuân thủ của nhà thầu; Giám sát hiệu 
suất; Quản lý quan hệ đối tác.

Nguồn: UNESCAP (2008).

HỘP 2.6
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tầng công - tư ) cũng đã hỗ trợ các chương trình đào tạo về PPP như Khóa học Trực 
tuyến Mở Đại chúng về PPP và Chương trình Chứng nhận PPP của APMG. Các cán 
bộ công chức tham gia vào các dự án PPP cần nắm được toàn bộ quá trình và quen 
thuộc với các vấn đề liên quan đến PPP từ các góc độ khác nhau (UNESCAP 2008). Họ 
cần phải nắm vững chuyên môn thuộc năm lĩnh vực rộng lớn về lập kế hoạch dự án, 
tài chính, pháp lý, kỹ thuật và quản lý dự án như được mô tả trong Hộp 2.6.

Việc triển khai thành công các dự án PPP cũng phụ thuộc rất lớn vào việc soạn thảo 
các thỏa thuận hợp đồng rõ ràng và ràng buộc lẫn nhau. Mặt khác, kinh nghiệm quốc 
tế cho thấy sự linh hoạt của cả hai bên là chìa khóa để thực hiện dự án PPP y tế, do nhu 
cầu trong lĩnh vực y tế thay đổi liên tục; các quy định hợp đồng cứng nhắc và không 
linh hoạt có thể hạn chế các dự án PPP, đặc biệt là các dự án tập trung vào cung cấp 
dịch vụ y tế. Sự sẵn sàng và khả năng học hỏi từ thất bại cũng như thành công cũng 
đóng vai trò quan trọng để có quan hệ đối tác công - tư thành công; trong nhiều trường 
hợp, chia sẻ và học hỏi từ những thất bại có thể khiến cho quan hệ đối tác trở nên mạnh 
mẽ hơn về lâu về dài. Hợp đồng PPP được thiết kế tốt chỉ có thể đạt được kết quả mong 
muốn nếu được chính phủ quản lý tốt; quản lý hợp đồng hiệu quả, do đó, cũng là nền 
tảng cho sự thành công của các dự án PPP.

Mức độ sẵn sàng của khối tư nhân

Sự quan tâm đúng mức của nhà đầu tư, năng lực mạnh mẽ của khu vực tư nhân (cả 
lợi nhuận và phi lợi nhuận) và mức độ cạnh tranh tối thiểu trong khu vực tư nhân 
cũng đóng vai trò rất quan trọng để triển khai thành công các dự án PPP. Một yếu 
tố quan trọng nữa nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các dự án PPP là sự cần thiết 
phải xây dựng niềm tin giữa các bên liên quan trong khu vực tư nhân và khu vực 
công, với trách nhiệm giải trình, tôn trọng lẫn nhau và cam kết đạt được lợi ích 
chung. Niềm tin được củng cố bởi sự hiểu biết của mỗi bên về các động lực và mục 
tiêu của bên kia và khả năng truyền đạt thông tin và chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm 
để thấu hiểu lẫn nhau.

Truyền thông và sự gắn kết của các bên liên quan

Các dự án PPP y tế sẽ thất bại nếu không có sự tham gia của các cán bộ lâm sàng và 
sự hỗ trợ của các quan chức và người dân. Vấn đề này đặc biệt quan trọng trong dự 

Khác

0 10 20 30 40 50

Phần trăm

Môi trường pháp lý không thuận lợi/
thiếu quy định

Thiếu cam kết chính trị
thúc đẩy PPP

Hạn chế kiến thức và
năng lực về PPP

HÌNH 2.2

Những trở ngại với PPP ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Nguồn: Khảo sát PPP của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc 
về Châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP).
Ghi chú: PPP = Đối tác công tư.
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án chuyển đổi một cơ sở công cộng hiện hữu thành một cơ sở PPP và nếu các quy 
định lao động và thực tiễn quản lý của khu vực công và tư nhân khác nhau đáng kể 
(Liên minh châu Âu 2013). Để giải quyết thách thức này, chính phủ và các đối tác tư 
nhân cần trao đổi cởi mở với cộng đồng, xã hội dân sự, truyền thông và nhân viên y 
tế về các mục tiêu dự định của dự án PPP. Tính minh bạch, bao gồm cung cấp thông 
tin về quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư, và đảm bảo truyền thông mạnh mẽ 
về việc khai trương cơ sở và thay đổi cách thức quản lý có thể giúp giảm thiểu những 
lo ngại của công chúng và cán bộ, nhân viên y tế (Abuzaineh và cộng sự 2018).
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3 Khuôn khổ cho chương trình 
PPP y tế ở Việt Nam

GIỚI THIỆU

Phần này đánh giá khung pháp lý và thể chế áp dụng cho chương trình PPP tại Việt 
Nam, bắt đầu với việc thảo luận về nội dung của các luật, nghị định và thông tư 
điều chỉnh về PPP tại Việt Nam, làm sáng tỏ định nghĩa về PPP tại Việt Nam và 
các loại hợp đồng PPP được pháp luật cho phép, so sánh PPP với các mô hình khác 
có sự tham gia của khu vực tư nhân mà được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế. 
Tiếp theo là nội dung mô tả về các cơ cấu tổ chức thực hiện cũng như các cơ chế 
tài chính và trách nhiệm giải trình trong dự án PPP tại Việt Nam ở cấp quốc gia 
và địa phương.

KHUNG PPP CHUNG

Khung pháp lý và quy định về PPP đang được xây dựng

Hiện không có một văn bản pháp lý thống nhất nào chi phối tất cả các khía cạnh của 
dự án PPP tại Việt Nam. Thay vào đó, dự án PPP được điều chỉnh bởi nhiều Luật và 
quy định khác nhau. Các Luật này đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm các 
nguyên tắc đầu tư, quản lý doanh nghiệp, thu hồi và định giá đất, xây dựng, quyền sở 
hữu tài sản, quy trình PPP và quản lý tài khóa. Ngoài ra, còn có các quy định bổ sung 
liên quan đến hoạt động của dự án PPP, ví dụ, các quy định về cơ chế ưu đãi của 
chính phủ, phí cầu đường, kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính, quản lý hợp đồng, 
giám sát, và giải quyết tranh chấp (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Vietnam và 
Công ty tư vấn Castalia Limited 2019).

Khung pháp lý và quy định cho PPP vẫn đang được xây dựng. Trong thập kỷ qua, 
Chính phủ đã ba lần điều chỉnh và sửa đổi khung pháp lý PPP. Năm 2010, Chính phủ 
ban hành Quyết định 71/2010/QĐ-CP về quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức PPP. 
Năm 2015, Nghị định 15/2015/NĐ-CP về các hình thức đầu tư PPP được ban hành, 
sau đó được thay thế bằng Nghị định 63/2018/ND-CP năm 2018. Năm 2019, Nghị 
định 69/2019/NĐ-CP được ban hành để quy định về việc thanh toán cho các dự án 
Xây dựng - Chuyển giao. Quốc hội hiện đang xem xét dự thảo Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư và Luật này dự kiến sẽ được ban hành vào năm 2020. Trong môi 
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trường pháp lý đang thay đổi này, Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT) là Bộ duy nhất đã 
ban hành thông tư điều chỉnh các dự án PPP trong ngành này. BYT đã bắt đầu soạn 
thảo thông tư quy định về các dự án PPP trong lĩnh vực y tế vào năm 2016 nhưng cho 
đến nay tài liệu này vẫn chưa được hoàn thiện (xem Hình 3.1).

Định nghĩa về PPP và các loại hợp đồng

Nghị định 63/2018/NĐ-CP định nghĩa PPP là  “hình thức đầu tư được thực hiện 
trên cơ sở hợp đồng dự án giữa  CQNN 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”. Định nghĩa này khác biệt đáng kể so với định 
nghĩa về PPP của các quốc gia  khác (xem Phần “PPP là  gì và có đặc trưng như 
thế nào?”).

Nghị định 63/2018/NĐ-CP, cũng như dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư quy định tám loại hợp đồng PPP (cũng được đề xuất trong dự thảo Luật Đầu 
tư PPP), bao gồm:

• Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)
• Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO)
• Xây dựng - Chuyển giao (BT)
• Xây dựng - Sở hữu – Kinh doanh (BOO)
• Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL)
• Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT)
• Kinh doanh - Quản lý (O&M)
• Hỗn hợp

HÌNH 3.1

Tổng quan khung pháp lý về PPP của Việt Nam

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: BT = Xây dựng-Chuyển giao; BTC = Bộ Tài chính; BYT = Bộ Y tế; BGTVT = Bộ Giao thông vận tải; BKH & ĐT = Bộ Kế hoạch và Đầu tư; NĐT = Nhà đầu tư; 
PPP = Đối tác công tư.

Thông tư 88/2018/TT-BTC
về quản lý tài chính trong

dự án đầu tư PPP

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT
hướng dẫn triển khai Nghị

định 63/2018/NĐ-CP

Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT
hướng dẫn hồ sơ mời thầu lựa

chọn NĐT dự án PPP

Thông tư 19/2019/TT-BGTVT hướng
dẫn lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên

cứu khả thi dự án PPP ngành giao thông

Dự thảo Thông tư của BYT hướng dẫn triển
khai dự án đầu tư PPP trong ngành y tế

Thông tư 
do Bộ trưởng 
BKH&ĐT, BTC, 
BGTVT, BYT v.v 
ban hành

Nghị định 69/2019/NĐ-CP 
sử dụng tài sản công 

thanh toán cho NĐT dự án BT

Nghị định 63/2018/NĐ-CP
về đầu tư theo hình thức PPP

Nghị định 30/2015/NĐ-CP
về lựa chọn NĐT dự án PPP

Nghị định 
do Chính phủ 
ban hành

Luật sử dụng và quản
lý tài sản công

Luật Ngân sách Luật Xây dựng Luật Đất đai Luật Doanh nghiệp

Luật Đấu thầuLuật Đầu tư côngDự thảo Luật
đầu tư PPPLuật Đầu tư

Luật 
do Quốc Hội 
thông qua
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Theo thông lệ quốc tế, hợp đồng BT không được coi là một hình thức PPP vì thời 
hạn hợp đồng tương đối ngắn và khu vực tư nhân chỉ chia sẻ rủi ro và trách nhiệm 
quản lý ở mức hạn chế. Tuy nhiên, trong môi trường Việt Nam, hợp đồng BT là loại 
hợp đồng được sử dụng phổ biến nhất, chiếm 188 (tương đương 56 phần trăm) trong 
số 336 hợp đồng PPP đã ký. Hợp đồng BOT cũng rất phổ biến, chiếm 42 phần trăm 
tổng số hợp đồng PPP đã ký. Các loại hợp đồng khác bao gồm các hợp đồng BOO, BLT 
và hợp đồng hỗn hợp BT-BOT chỉ chiếm 2 phần trăm (xem Hình 3.2). Không có bất 
kỳ hợp đồng BTO, BTL, O&M nào được ký kết.

Định nghĩa về PPP được sử dụng trong Nghị định 63 chỉ đề cập đến các dự án đầu 
tư. Các dự án PPP dịch vụ phi đầu tư (chẳng hạn như các hợp đồng quản lý và dịch vụ 
dài hạn “có rủi ro” hoặc hợp đồng nhượng quyền các dịch vụ lâm sàng) không được bao 
gồm trong Nghị định này. Trên thế giới, PPP bao gồm cả PPP đầu tư (cơ sở hạ tầng) và 
PPP phi đầu tư (dịch vụ). Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư cũng 
vẫn định nghĩa PPP là “hình thức đầu tư” hoặc “dự án cơ sở hạ tầng”, và do đó bỏ qua 
hoặc xem nhẹ PPP các dịch vụ phi đầu tư, vốn phổ biến trong các lĩnh vực xã hội, bao 
gồm cả y tế. Dự thảo Luật này cũng không đề cập đến định nghĩa về hợp đồng dài hạn, 
chuyển giao rủi ro và/hoặc trách nhiệm quản lý từ khu vực công sang khu vực tư hoặc 
thanh toán dựa trên kết quả theo các thông số đã được hai bên thỏa thuận. Điều này 
gây khó khăn cho việc phân biệt rõ ràng PPP với các hình thức doanh nghiệp công-tư 
khác ở Việt Nam, bao gồm các hình thức liên doanh, liên kết được thành lập theo chính 
sách xã hội hóa y tế tại Việt Nam.

Quy trình phát triển PPP

Khung pháp lý hiện tại quy định về quy trình phát triển PPP gồm năm giai đoạn, như 
được minh họa trong Hình 3.3. Quy trình này cũng tương tự như quy trình phát triển 
PPP được sử dụng ở các quốc gia khác.

HÌNH 3.2

Áp dụng các hợp đồng PPP ở Việt Nam

Nguồn: Bộ Kế hoạch và đầu tư;.

Hợp đồng BT,
56%

Hợp đồng BOT,
42%

Hợp đồng khác,
2%

Tổng số 336 hợp đồng PPP đã ký
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So sánh khung pháp lý PPP của Việt Nam với các thực hành 
tốt trên thế giới

Mặc dù còn tồn tại những vấn đề trong chính sách và định chế về PPP như đã nêu 
trong Chương này, khung PPP của Việt Nam lại được đánh giá cao hơn so với các 
nước có thu nhập trung bình thấp, ngoại trừ Philippines, Ấn Độ và Trung Quốc. Nếu 
so sánh với thông lệ tốt nhất được quốc tế công nhận, khuôn khổ pháp lý của Việt 
Nam đáp ứng được các thông lệ tốt nhất như sau: 77 phần trăm cho giai đoạn chuẩn 
bị, 77 phần trăm cho giai đoạn đấu thầu, và 66 phần trăm cho giai đoạn quản lý hợp 
đồng (xem Hình 3.4). Tuy nhiên, vẫn chưa có quy định đầy đủ về quản lý các đề xuất 
tự nguyện.

So sánh PPP với các công cụ hợp đồng khác cho xã hội hóa 
y tế tại Việt Nam

Trong khung pháp lý của Việt Nam, có ít nhất 25 loại hợp đồng áp dụng trong lĩnh 
vực y tế, được quy định trong các văn bản pháp luật khác nhau. Tuy nhiên chỉ những 
hình thức hợp đồng được nêu trong Nghị định 63/2018/NĐ-CP mới được coi là hợp 

HÌNH 3.3

Quy trình phát triển PPP điển hình tại Việt Nam

Nguồn: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và công ty tư vấn Castalia 2019.
Ghi chú: PPP = đối tác công tư.

Chu trình dự án PPP Quy trình dự án PPP theo Nghị định 63

Xác định dự án Nghiên cứu tiền
khả thi

Chuẩn bị báo cáo
nghiên cứu tiền

khả thi

Thẩm định
báo cáo

nghiên cứu
tiền khả thi

Quyết định và công bố

Ký kết hợp đồng Ký hợp đồng Đàm phán và
ký hợp đồng

Phát hành
đăng ký
đầu tư

Thành lập
doanh nghiệp

dự án

Triển khai và
quản lý hợp đồng

Triển khai và
chuyển giao

Chính phủ
cấp đất

hoặc cho
thuê đất

Thiết kế
chi tiết Thi công Vận hành

Kết thúc và
chuyển giao

theo hợp
đồng dự án

Giao dịch Lựa chọn
nhà đầu tư Sơ tuyển

Kế hoạch
lựa chọn nhà

đầu tư
Mời thầu

Đánh giá hồ
sơ và lựa chọn

nhà đầu tư

Chuẩn bị dự án Nghiên cứu
khả thi

Chuẩn bị
báo cáo

nghiên cứu
khả thi

Thẩm định
báo cáo

nghiên cứu
khả thi

Quyết định

Quyết định Quyết định Quyết định
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HÌNH 3.4

So sánh khuôn khổ pháp lý PPP của một số quốc gia với những thực hành tốt được quốc tế công nhận
Phần trăm thực thành tốt đạt được

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018
Ghi chú: EP = không cho phép; NR = không quy định; PPP = Đối tác công tư; RFP = hồ sơ mời thầu; USP = đề xuất tự nguyện

Phê duyệt của cơ quan ngân sách trung ương

Xử lý tài khóa cho PPP

Ưu tiên của PPP phù hợp với ưu tiên của đầu tư công

Đánh giá phân tích kinh tế

Đánh giá khả năng chi trả tài khóa

Xác định rủi ro

Đánh giá so sánh (phân tích giá trị đồng tiền)

Đánh giá khả năng thành công tài chính và khả năng vay vốn

Đánh giá hoặc thăm dò thị trường

Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá được đưa vào trong Đề nghị và Hồ sơ mời thầu

Dự thảo hợp đồng PPP có trong Đề nghị mời thầu

Mẫu hợp đồng PPP hoặc hồ sơ giao dịch chuẩn

Chuẩn bị PPP

Thành viên ban đánh giá đáp ứng được tiêu chuẩn

Cơ quan mua sắm công bố thông tin mời thầu

Công ty nước ngoài được phép tham gia đấu thầu

Thời gian tối thiểu để nộp hồ sơ dự thầu

Có các quy trình mua sắm khác nhau cho PPP

Không được tự ý đàm phán trực tiếp

Hồ sơ mời thầu chi tiết quy trình đấu thầu

Hồ sơ mời thầu có nêu các tiêu chí sơ tuyển hoặc tiêu chí vào danh sách ngắn

Câu hỏi làm rõ cho thông báo mời thầu và đề xuất hồ sơ thầu

Hội thảo trước đấu thầu

Mô hình tài chính nộp cùng đề xuất

Đề xuất được đánh giá chỉ dựa trên các tiêu chí đã công bố

Xử lý khi chỉ nhận được một đề xuất

Công bố trúng thầu

Thông báo kết quả quá trình đấu thầu PPP

Thời gian ngừng

Hạn chế đàm phán với nhà thầu được chọn

Công bố hợp đồng

Đấu thầu PPP

Hệ thống để quản lý việc triển khai hợp đồng

Hệ thống theo dõi tiến độ và hoàn thành công tác thi công

Hệ thống theo dõi và đánh giá triển khai hợp đồng PPP

Công ty nước ngoài được phép chuyển tiền về nước
Quy định về thay đổi trong cấu trúc (thành phần các bên tham gia) của đối
tác tư nhân hoặc giao trách nhiệm trong hợp đồng

Quy định về các tình huống phát sinh trong suốt thời gian hợp đồng

Các cơ chế giải quyết tranh chấp

Quyền tiếp quản của bên cho vay

Cơ sở để chấm dứt một hợp đồng PPP

Quy định về sửa đổi hoặc đàm phán lại hợp đồng
(sau khi hợp đồng được ký)

Quản lý hợp đồng PPP

Các quy định về đề xuất tự nguyện

Đánh giá về đề xuất tự nguyện

Thủ tục thẩm định hoặc phân tích tiền khả thi 

Đánh giá sự phù hợp của đề xuất tự nguyện với ưu tiên của chính phủ

Thủ tục đấu thầu cạnh tranh PPP cho đề xuất tự nguyện

Thời gian tối thiểu nộp hồ sơ dự thầu

Các đề xuất tự nguyện

Việt Nam
Trung
Quốc Ấn Độ In-đô-nê-xia

Hàn
Quốc Phi-lip-pin

Thổ Nhĩ
Kỳ

77 61 82 63 65 85 60

77 7282 74 66

66

76 58

62 76 80 58

58

88 65

25 54 EP NR75 83
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đồng PPP, mặc dù một trong số đó - hợp đồng BT - không được quốc tế coi là hợp 
đồng PPP. Các loại hợp đồng còn lại không được coi là PPP, bất kể khu vực tư nhân 
chia sẻ trách nhiệm và rủi ro ở mức độ nào (xem Hình 3.5). Trong số các hợp đồng 
không phải PPP, hợp đồng liên doanh, liên kết và hợp đồng hợp tác kinh doanh được 
các cơ sở y tế công lập sử dụng phổ biến nhất để huy động nguồn vốn tư nhân nhằm 
mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ y tế. Luật sử dụng và quản lý tài sản công 
cho phép các đơn vị sự nghiệp khu vực công tham gia hợp đồng PPP hoặc hợp đồng 
liên doanh, liên kết với các đối tác tư nhân, trong khi đó, Luật Đầu tư cho phép các 
nhà đầu tư tư nhân ký kết hợp đồng PPP hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh với khu 
vực công. Mặc dù hợp đồng hợp tác kinh doanh không chia sẻ quyền sở hữu, hợp 
đồng liên doanh, liên kết có thể dẫn đến việc thành lập một công ty do cơ sở y tế công 
lập và đối tác tư nhân cùng điều hành để thực hiện dự án. Trong thực tế, một số hợp 
đồng liên doanh cũng có các đặc điểm giống như hợp đồng PPP, chẳng hạn như hợp 
đồng dài hạn, chuyển giao đáng kể rủi ro, trách nhiệm cho khu vực tư nhân và thanh 
toán dựa trên kết quả cho công ty chủ đầu tư dự án.

PPP chỉ là một trong nhiều công cụ tài chính và quy định mà chính phủ có thể sử 
dụng để huy động nguồn lực và chuyên môn từ khối tư nhân nhằm mở rộng tính sẵn 
có và nâng cao chất lượng dịch vụ, và đảm bảo cho tất cả mọi người dân hưởng lợi từ 
những sự cải thiện về y tế1. PPP là công cụ hợp đồng. Các công cụ tài chính khác (thuế, 
cho vay, v.v.) có thể được kết hợp để tăng cường khả năng tài chính cho dự án PPP, các 
công cụ quy định (giấy phép, giám sát chất lượng, công khai thông tin, biểu giá, v.v.) 
cũng được áp dụng trong giai đoạn vận hành của hợp đồng PPP.

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PPP Y TẾ

Việt Nam áp dụng mô hình quản lý phân cấp cho các dự án PPP, trong đó quyền hạn 
được chuyển từ chính quyền trung ương sang các CQNN có thẩm quyền bao gồm 
các bộ, ngành chủ quản và chính quyền địa phương. Nghị định 63/2018/NĐ-CP xác 
định các vai trò sau đây đối với các tổ chức quốc gia và cấp tỉnh: Ban chỉ đạo cấp quốc 
gia chịu trách nhiệm hỗ trợ nhà nước và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối 
các hình thức đầu tư PPP; Văn phòng PPP trực thuộc BKH&ĐT chịu trách nhiệm hỗ 
trợ Ban chỉ đạo; CQNN có thẩm quyền chịu trách nhiệm ký kết và thực hiện hợp 
đồng dự án; các đơn vị PPP chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các dự án 

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này
Ghi chú: EC = Kỹ thuật - Xây dựng; EP = Kỹ thuật - Mua sắm; EPC = Kỹ thuật - Mua sắm - Xây dựng; PC = Mua sắm - Xây dựng; PPP = public-private partnership.

HÌNH 3.5

Các hợp đồng PPP và không PPP có thể áp dụng trong ngành y tế Việt Nam

PPP

Không - 
PPP

Phân bổ cho khối công cộng Phân bổ cho khối tư nhân

Xây dựng -
Chuyển giao

Kinh
doanh -
Quản lý

Xây dựng -
Chuyển giao -
Thuê dịch vụ

Xây dựng -
Thuê dịch vụ -
Chuyển giao

Xây dựng -
Chuyển giao -

Kinh doanh

Xây dựng -
Kinh doanh -
Chuyển giao

Xây dựng -
Sở hữu -

Kinh doanh

Rủi ro và trách nhiệm

Thỏa
thuận 

vay vốn

Thuê ngoài
dịch vụ

Xây dựng,
EC, EP, PC,

EPC, Turnkey

Tiếp thị 
xã hội

Nhượng
quyền
xã hội

Liên doanh
có hoặc không 
lập pháp nhân

Hợp tác 
kinh doanh

Cho thuê 
quyền khai thác 
kết cấu hạ tầng
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PPP trong mỗi cơ quan CQNN có thẩm quyền; và Ban quản lý dự án (PMU) chịu 
trách nhiệm chuẩn bị và triển khai các dự án PPP cụ thể.

Các bộ, ngành của chính quyền trung ương (bao gồm BYT) và chính quyền địa 
phương, tức là UBND tỉnh, thành phố đóng vai trò là CQNN có thẩm quyền và chịu 
trách nhiệm xác định, chuẩn bị, mua sắm và thực hiện các dự án PPP theo quyền hạn 
tương ứng. Vai trò của CQNN có thẩm quyền được trao cho chính quyền địa phương 
và các bộ, ngành trung ương cho phép họ tăng cường nghĩa vụ của các chính quyền địa 
phương hoặc bộ, ngành tương ứng đối với các dự án PPP dài hạn vốn phức tạp và gây 
ra tác động tài chính trong dài hạn đối với chính quyền trung ương. Với cơ chế quản 
trị phân cấp, mỗi CQNN có thẩm quyền có quyền tự do đưa ra các quy trình phê duyệt 
của riêng mình, tuân theo các yêu cầu chung của Nghị định về PPP. Các cơ chế tổ chức 
và vai trò thực hiện các dự án PPP trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục được thảo luận trong 
các phần sau.

Ban chỉ đạo quốc gia

Phù hợp với thông lệ quốc tế, Việt Nam có Ban chỉ đạo PPP cấp quốc gia, do một Phó 
Thủ tướng đứng đầu và bao gồm các quan chức chính phủ cấp cao từ các bộ, ngành và 
UBND tỉnh, thành phố được chọn2. Ban chỉ đạo PPP hoạt động với vai trò như một ban 
cố vấn cho Thủ tướng về các vấn đề liên quan đến PPP và có các trách nhiệm như sau: 
(1) nghiên cứu và đưa ra định hướng, kế hoạch và giải pháp chiến lược để triển khai 
hiệu quả mô hình PPP; (2) hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thúc đẩy và phối hợp 
các hoạt động giữa các Bộ, ngành và chính quyền địa phương trong triển khai mô hình 
PPP; (3) chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp 
luật; (4) chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc xây dựng, trình 
bày và phê duyệt danh sách các dự án PPP ưu tiên, cũng như cơ chế hỗ trợ tài chính cho 
các dự án này; (5) chỉ đạo tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng chính sách pháp lý về 
PPP3. Ban chỉ đạo họp sáu tháng một lần hoặc theo yêu cầu đặc biệt của Trưởng ban. 
Trong số các thành viên Ban chỉ đạo, vị trí được giao cho Thứ trưởng BYT đã bị bỏ 
trống một năm nay, sau khi Thứ trưởng trước đó nghỉ hưu. Cho đến nay vị trí này trong 
Ban chỉ đạo vẫn chưa có người kế nhiệm.

Văn phòng PPP thuộc BKH&ĐT

BKH&ĐT là cơ quan chính chịu trách nhiệm về chính sách và đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối thoại PPP trên phạm vi rộng hơn thuộc 
trách nhiệm của cả BKH&ĐT và BTC, vì các vấn đề chính sách liên quan đến các 
ngành khác nhau (năng lượng, giao thông, nước, v.v.) và bao gồm cả trách nhiệm của 
các chính quyền địa phương. Trong BKH&ĐT, Văn phòng PPP được thành lập năm 
2012 thuộc Cục Quản lý đấu thầu4 để hỗ trợ Bộ trưởng BKH&ĐT thực hiện trách 
nhiệm và điều phối các hoạt động liên quan đến PPP giữa các phòng ban khác nhau 
của BKH&ĐT. Văn phòng PPP này không phải là một đơn vị hay trung tâm PPP cấp 
quốc gia, mà đơn giản là một bộ phận của Cục Quản lý đấu thầu. Văn phòng PPP 
đang tích cực tham gia vào việc phát triển các tài liệu quy định về PPP. Theo yêu cầu 
của CQNN có thẩm quyền, Văn phòng PPP có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về các 
vấn đề cụ thể (như cho ý kiến về tài liệu dự án, đào tạo, chia sẻ kiến thức). Văn phòng 
PPP có mười hai nhân viên với năng lực ở nhiều cấp độ khác nhau: tất cả đều đã được 
đào tạo về PPP ở cấp độ cơ bản trong khi một số nhân viên có kiến thức sâu hơn và 
một số nhân viên khác đã được đào tạo ở nước ngoài. Tuy nhiên, kinh nghiệm của 
họ về PPP trong lĩnh vực y tế phần lớn chỉ giới hạn ở việc giới thiệu khung PPP cho 
các cán bộ quản lý y tế thông qua các hội thảo và hội nghị tập huấn do BYT tổ chức.
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Các đơn vị chuyên trách PPP trong các bộ, ngành, bao gồm BYT

Theo khung pháp lý hiện tại, các bộ, ngành chủ quản có thể chỉ định một bộ phận quản 
lý các dự án PPP hoặc thành lập một bộ phận mới chịu trách nhiệm quản lý các dự án 
PPP. Cho đến nay, chỉ có BGTVT đã thành lập bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động 
PPP, góp phần vào việc phát triển và thực hiện nhiều dự án PPP trong lĩnh vực này.

BYT đã giao cho Vụ Kế hoạch -Tài chính (Vụ KH-TC) làm đầu mối quản lý các dự 
án PPP trong lĩnh vực và các hoạt động liên quan đến PPP liên chính phủ. Trong Vụ 
KH-TC, Phòng Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định dự án PPP, đánh giá dự án và liên 
lạc với các phòng ban khác và các bệnh viện công cấp trung ương (Hình 3.6).

Nhóm nòng cốt của Phòng Đầu tư bao gồm ba nhân viên chịu trách nhiệm tổng 
hợp, thẩm định và đánh giá các dự án PPP trong lĩnh vực y tế. Các nhân viên này không 
được phân bổ toàn thời gian cho hạng mục PPP; thời gian làm việc còn lại được dành 
cho các hoạt động khác, theo yêu cầu của Phòng Đầu tư. Có rất ít đề xuất dự án PPP 
được các nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư gửi trực tiếp đến BYT. Do đó, nhóm chưa có nhiều 
kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Các cuộc phỏng vấn với nhân viên cho thấy thách thức 
lớn nhất đối với họ là khung pháp lý về PPP chưa thực sự rõ ràng. Họ cũng nhấn mạnh 
rằng năng lực lựa chọn dự án vẫn là một khâu rất yếu ở cấp độ Vụ KH-TC/BYT và tại 
các bệnh viện công.

Tổ chức triển khai PPP ở cấp tỉnh, thành phố

Theo Luật Đầu tư công và Nghị định về PPP, UBND tỉnh, thành phố có thẩm quyền 
phê duyệt báo cáo NCTKT, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo 
cáo NCKT và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. UBND tỉnh, thành phố có thể 
ký kết hợp đồng PPP cho các dự án y tế thuộc nhóm A (quy mô 800 tỷ đồng trở lên) 
và có thể ủy quyền cho Sở Y tế ký hợp đồng cho các dự án y tế thuộc nhóm B (quy 
mô từ 45 tỷ tới 800 tỷ đồng) và nhóm C (dưới 45 tỷ đồng). Theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh, thành phố, Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm phối hợp tổng thể việc triển khai thực 
hiện dự án PPP. Trách nhiệm bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

• Cung cấp hướng dẫn cho các cơ quan chính quyền tỉnh/thành phố có liên quan về 
việc xác định, lựa chọn dự án, lập và thẩm định NCTKT và NCKT, công bố thông 
tin các dự án PPP;

HÌNH 3.6

Tổ chức triển khai PPP trong Bộ Y tế

Vụ Kế hoạch
Tài chính

Vụ Trang thiết bị 
và công trình y tế

Cục quản lý
khám chữa bệnh

Vụ Tổ chức
Cán bộ Vụ Pháp chế Vụ, Cục khác

Bệnh viện
công

Dự án 
PPP 
y tế

Bộ Y tế

Trình dự án 
PPP y tế

Tổ chức thẩm định báo cáo và 
Tổ chức đấu thầu PPP

Phê duyệt chủ trương đầu tư, nghiên cứu khả thi,
kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Điều phối
PPP

Vụ, cục 
chức năng

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: PPP = Đối tác công tư.
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• Lập ngân sách hàng năm và phân bổ ngân sách cho chi phí lập và triển khai các dự 
án PPP;

• Lập kế hoạch đầu tư hàng năm và năm năm trong đó bao gồm cả tổng vốn góp của 
chính quyền tỉnh cho các dự án PPP;

• Tổ chức thẩm định và đánh giá các NCTKT và NCKT;
• Thực hiện các giai đoạn đấu thầu theo hình thức PPP để lựa chọn các nhà đầu tư tư 

nhân;
• Quản lý quá trình triển khai thực hiện các dự án PPP

Đến nay, hai Sở KH&ĐT (một ở Hà Nội và một ở thành phố Hồ Chí Minh) đã 
thành lập các đơn vị chuyên trách quản lý PPP để thực hiện các hoạt động hàng ngày 
liên quan đến các dự án PPP. Đơn vị chuyên trách quản lý PPP thuộc Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là đơn vị duy nhất cấp phép và giám sát các 
dự án PPP, đã góp phần vào việc triển khai thành công các dự án PPP tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. Đơn vị này huy động hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ các dự án PPP, tham 
gia xây dựng năng lực PPP và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư và các bên quan 
tâm khác.

SYT tỉnh, thành phố quản lý việc cung cấp dịch vụ y tế công cộng và tư nhân 
tại tỉnh, thành phố. Cơ quan này chịu trách nhiệm cấp phép cho các tổ chức và 
người hành nghề y tế, đánh giá các khía cạnh kỹ thuật của các công nghệ và dịch 
vụ y tế, điều phối các chuyên gia y tế và hệ thống chuyển tuyến, định giá các dịch 
vụ y tế và đánh giá chất lượng chăm sóc sức khỏe. Sở Y tế cũng chịu trách nhiệm 
đánh giá nhu cầu đầu tư của cơ sở vật chất y tế và xây dựng kế hoạch phát triển 
hệ thống y tế tỉnh/thành phố, trong đó mua sắm theo hình thức PPP có thể được 
coi là  một trong các phương án đầu tư. Ví dụ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, SYT 
và các cơ sở y tế công lập phối hợp với Sở KH&ĐT và đơn vị chuyên trách quản 
lý PPP lập danh sách chín dự án PPP trong lĩnh vực y tế. Sau khi đấu thấu các dự 
án PPP trong lĩnh vực y tế, SYT có thể được UBND tỉnh, thành phố ủy quyền ký 
hợp đồng với doanh nghiệp dự án. Do đó, SYT đóng một vai trò quan trọng trong 
việc xây dựng và vận hành thành công của các dự án PPP trong lĩnh vực y tế. Cơ 
chế tổ chức của các dự án PPP y tế tại thành phố Hồ Chí Minh được minh họa 
trong Hình 3.7.

UBND thành phố Hồ Chí Minh có một tổ chức đặc biệt để kích thích đầu tư tư 
nhân vào các dự án PPP (bao gồm cả lĩnh vực y tế) là Công ty Đầu tư tài chính nhà 
nước (HFIC). Đây là nhà tài trợ và cho vay nhiều dự án PPP của thành phố thông qua 
nhiều phương thức khác nhau: đầu tư trực tiếp vào dự án, cho vay dự án với lãi suất 
ưu đãi, và cung cấp dịch vụ tài chính và dịch vụ tư vấn đầu tư theo yêu cầu. Hiện 
HFIC đang hỗ trợ ít nhất hai dự án PPP trong lĩnh vực y tế tại thành phố Hồ Chí 
Minh. “HFIC có thể làm cầu nối giữa các yếu tố công và tư, giữa các nhà hoạch định 
chính sách, nhà quản lý với nhà đầu tư và các tổ chức tài chính trong mô hình PPP. 
HFIC sẽ tham gia dưới hình thức đầu tư “vốn mồi” vào doanh nghiệp dự án theo hình 
thức PPP, liên danh với các đối tác nhằm thu hút các nguồn vốn xã hội hướng vào các 
dự án hạ tầng cấp thiết”5.

Trao quyền cho cơ sở y tế và nhà đầu tư tư nhân khởi xướng PPP

Cơ sở y tế công lập hoặc nhà đầu tư tư nhân có thể đề xuất dự án PPP. Từ năm 
2002, Chính phủ Việt Nam đã tiến hành cải cách hành chính công trong đó tăng 
dần mức độ tự chủ về cung ứng dịch vụ, tổ chức, nhân lực và tài chính của các cơ 
sở y tế công lập6. Mục tiêu chính sách chung là để cho bệnh viện tự chủ tài chính, 
giảm bao cấp cho chi phí vận hành và tăng nguồn thu từ viện phí để bệnh viện có 



40 | ĐốI TáC CôNG Tư Y Tế ở VIệT NAM

thể tự trang trải chi phí. Đến 2018, 27,4 phần trăm bệnh viện công đã tự chủ toàn 
bộ và 68,4 phần trăm bệnh viện công đã tự chủ một phần chi thường xuyên7. Chính 
sách tự chủ và xã hội hóa cho phép Ban giám đốc cơ sở y tế để xuất dự án PPP 
nhằm huy động nguồn lực tư nhân để phát triển tài sản hoặc dịch vụ và tạo thêm 
nguồn thu. Khảo sát trong nghiên cứu này cho thấy 98 phần trăm người đứng đầu 
các cơ sở y tế tại nhiều cấp cũng ủng hộ việc triển khai hợp tác công tư trong ngành 
y tế. Quan điểm của họ cho rằng hợp tác công tư giúp các cơ sở y tế “tự chủ” vượt 
qua được những hạn chế về tài chính, cơ sở hạ tầng, huy động nguồn lực và quản 
lý năng lực của khu vực tư, tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ và chất lượng 
dịch vụ, tăng thu nhập cho đội ngũ nhân viên y tế, và tăng cường cạnh tranh với 
các cơ sở y tế khác.

Khu vực tư đã thể hiện mối quan tâm tương ứng trong việc tăng cường tham gia 
hợp tác trong ngành y tế, khi họ coi sự phát triển của tầng lớp trung lưu và sự gia 
tăng thu nhập của người dân Việt Nam là một cơ hội thị trường còn bỏ ngỏ cho các 
dự án hợp tác công tư trong ngành y tế. Các nhà đầu tư tư nhân có thể đề xuất tự 
nguyện dự án hợp tác công tư, với điều kiện các dự án này không nằm trong kế hoạch 
đầu tư trung hạn. Nếu đề xuất tự nguyện được một CQNN có thẩm quyền phê duyệt 
thì vẫn phải đấu thầu cạnh tranh và buộc phải trải qua một quá trình thử thách 
(Ngân hàng Thế giới Việt Nam và Ernst and Young 2019): CQNN có thẩm quyền 
mời các nhà thầu tư nhân khác nộp hồ sơ thầu cạnh tranh, nhưng nhà thầu đưa ra 
đề xuất đầu tiên sẽ được hưởng lợi thế 5 phần trăm giá đấu thầu8. Trong phát triển 
hạ tầng, khối tư nhân đã thể hiện mối quan tâm lớn. Đối với đối tác công tư, khối tư 
nhân mong đợi nhiều hơn vào cam kết hợp đồng với chính phủ (do đối tác ký kết hợp 
đồng là CQNN có thẩm quyền).

HÌNH 3.7

Tổ chức triển khai PPP y tế tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: PPP = Đối tác công tư; TP = Thành phố; UBND = Ủy ban Nhân dân.
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CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CHO 
MỘT DỰ ÁN PPP Y TẾ

Nguồn tài chính và cơ chế chi trả

Một dự án PPP Y tế ở Việt Nam có thể huy động nhiều nguồn tài chính qua kết hợp 
vốn sở hữu và vốn vay. Tỷ lệ vốn sở hữu của nhà đầu tư phải từ 20 phần trăm tổng 
giá trị đầu tư đối với dự án giá trị lên đến 1.500 tỷ đồng9. Công ty nhà nước như HFIC 
có thể tham gia đầu tư cổ phần. Vốn vay thường do các ngân hàng thương mại cấp 
do tài chính trái phiếu chưa phổ biến. Nhiều ngân hàng thương mại trong nước đã 
cam kết các chương trình tín dụng ưu đãi cho các dự án đầu tư trong ngành y tế, ví 
dụ, VietinBank đã cấp tín dụng trị giá 30.000 tỷ đồng, VietcomBank cấp 30.000 tỷ 
đồng, BIDV cấp 20.000 tỷ đồng. BIDV đã cấp vốn đầu tư cho dự án mở rộng bệnh 
viện đa khoa tỉnh Đồng Nai và Bình Định, với nhà đầu tư là tập đoàn Y tế tư nhân 
Cotec10. Nhà đầu tư dự án chấp nhận tài trợ cho dự án PPP dựa trên bảng cân đối tài 
chính của chính họ thay vì của chính dự án, khi mà công cụ tài chính dự án vẫn chưa 
phổ biến ở thị trường vốn trong nước. Quyền tiếp quản của bên cho vay trong một 
số trường hợp như mất khả năng thanh toán được Nghị định về PPP công nhận, và 
đã được áp dụng cho hầu hết các dự án BOT có vốn đầu tư từ nước ngoài (Hogan 
Lovells 2015).

Doanh nghiệp dự án PPP được chi trả theo hạng mục khả dụng hoặc “phí dịch vụ”. 
Cách đầu tiên chỉ được áp dụng một số ít hợp đồng BLT/BTL, cách thứ hai được áp 
dụng trong rất nhiều hợp đồng BOT, BTO, BOO và OM. “Phí dịch vụ” là phương pháp 
chi trả được sử dụng phổ biến nhất trong ngành y tế Việt Nam. Cơ sở khám chữa bệnh 
thu phí dịch vụ theo khung giá quy định. Cả BHXH Việt Nam và hộ gia đình chi trả 
dịch vụ theo khung giá đó. Từ năm 2012, khung giá dịch vụ (do Chính phủ quy định) 
đã được tăng lên đáng kể nhằm giảm bao cấp và cho phép cơ sở y tế tự chủ tài chính. 
Cơ chế này tạo động lực để cơ sở y tế tăng cung ứng dịch vụ quá mức. Từ quan điểm 
của nhà cung cấp dịch vụ vận hành trong cơ chế chi trả theo “phí dịch vụ”, càng nhiều 
dịch vụ được cung cấp thì càng có nhiều nguồn thu và lợi nhuận. Bệnh viện công có thể 
trích lợi nhuận để tăng thu nhập cho nhân viên. Chính sách xã hội hóa khuyến khích 
bệnh viện công huy động vốn tư nhân (bao gồm cả chính nhân viên)11 để đầu tư thiết 
bị, khu “dịch vụ theo yêu cầu” và thu phí sử dụng thiết bị và dịch vụ tư nhân. Những 
yếu tố này tạo động lực mạnh mẽ cho bệnh viện công cung cấp những dịch vụ đặt tiền, 
công nghệ cao, dù không phải lúc nào cũng cần thiết về mặt y tế12, nhưng được bệnh 
nhân coi là biểu hiện của chất lượng.

Khung PPP hiện tại không có cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu. Đơn vị cung cấp 
dịch vụ y tế có xu hướng kích cầu dịch vụ PPP khi khả năng chi trả của hộ gia đình và 
tỷ lệ bao phủ BHYT tăng lên. Tổng chi phí y tế của Việt Nam chiếm 5,9 phần trăm 
GDP, hay 2,8 triệu đồng (129 USD) trên đầu người năm 2016, tương đương với các 
nước có cùng mức độ thu nhập (Teo et al. 2019). Chi tiêu cho sức khỏe, bao gồm chi trả 
tiền túi hộ gia đình và BHYT xã hội đang tăng lên đáng kể. Chi trả từ tiền túi hộ gia 
đình tại nơi khám chữa bệnh duy trì ở mức cao, chiếm 43 phần trăm năm 2015. Bệnh 
nhân có khả năng chi trả tốt hơn cũng đặt ra kỳ vọng dịch vụ có chất lượng hơn, ít nhất 
là bằng với chất lượng tại các nước có mức thu nhập tương tự, cũng như cảm nhận của 
những đối tượng thụ hưởng cho rằng khu vực tư nhân sẽ có thể đáp ứng được những 
mong đợi về dịch vụ chất lượng. Số liệu không chính thức cho thấy mỗi năm người dân 
Việt Nam chi trả khoảng 2 tỷ USD13 cho việc khám và chữa bệnh ở nước ngoài; trong 
trường hợp bệnh viện công không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân hoặc 
chi phí chữa trị tại nước ngoài quá cao, đối tác công tư trong ngành y tế có thể cung cấp 
dịch vụ y tế cho bệnh nhân có thu nhập trung bình hoặc cao hơn.
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Mở rộng bao phủ BHYT, cùng với thực tế rằng các cơ sở y tế tư nhân, xã hội hóa và 
PPP đều có thể ký hợp đồng với BHXH Việt Nam và được BHXH Việt Nam thanh toán 
chi phí khám chữa bệnh, là một yếu tố thuận lợi. Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng nhanh, từ 
13,4 phần trăm năm 2000 (Việt Nam, Bộ Y tế 2007) lên đến 90 phần trăm năm 201914, 
và chi phí do BHYT xã hội tăng trung bình 9 phần trăm một năm. BHYT xã hội cung 
cấp gói quyền lợi rộng rãi bao gồm hơn 18.000 dịch vụ kỹ thuật và 1.000 thuốc hợp lệ. 
Cùng với đó, giá dịch vụ do BHYT chi trả cũng tăng mạnh: giá tiêu dùng đối với dịch 
vụ y tế và dược phẩm tăng 45 phần trăm trong năm 2012 và 56 phần trăm trong năm 
201615. Tất cả các yếu tố đó cùng khiến cho y tế trở thành một thị trường hấp dẫn đối 
với nhà đầu tư tư nhân, dù thông qua phương thức đầu tư trực tiếp hay PPP.

Cơ chế giải trình tài chính

Doanh nghiệp dự án PPP Y tế, giống như các công ty khác kinh doanh tại Việt Nam, 
phải tuân thủ Tiêu chuẩn Kế toán Việt Nam (TCKTVN) về ghi nhận thu, chi, cân 
đối, dòng tiền, v.v. TCKTVN được phát triển dựa trên Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính 
Quốc tế; tuy nhiên, vẫn có những điểm khác biệt giữa hai hệ thống về thuật ngữ, 
phương pháp áp dụng và phạm vi trình bày. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, vì 
thế, không phản ánh chính xác giá trị tài sản và các nghĩa vụ theo thực hành quốc 
tế. Các doanh nghiệp dự án PPP không niêm yết không cần thực hiện kiểm toán nội 
bộ (trong khi nhiều cơ sở y tế công phải thực hiện)16, nhưng dự án PPP có thể bị kiểm 
toán bởi Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN). Cho tới nay, KTNN đã kiểm toán 
hơn 80 dự án BOT và BT, bao gồm 1 dự án BT trong ngành y tế. Trong nhiều trường 
hợp, KTNN đã đề nghị giảm tổng giá trị đầu tư của dự án và rút ngắn thời gian hợp 
đồng.

BHXH Việt Nam là chủ thể quan trọng trong các mối quan hệ giải trình tài chính. 
BHXH Việt Nam ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép – cả 
công và tư – chi trả cho những dịch vụ được xác nhận theo mức giá thỏa thuận trên cơ 
sở phân hạng kỹ thuật. Để hạn chế lạm dụng và gian lận quỹ BHYT, BHXH Việt Nam 
thiết lập một hệ thống giám định điện tử cho phép rà soát chi tiết các dịch vụ, thuốc, và 
vật tư mà cơ sở y tế cung cấp. Hệ thống điện tử này kết nối với tất cả nhà cung cấp có 
ký hợp đồng, cho phép BHXH Việt Nam xử lý hơn 176 triệu hồ sơ với tổng giá trị 
98.116 tỷ đồng mỗi năm17. Trong khi vai trò giải trình của BHXH Việt Nam chủ yếu 
là kiểm soát tài chính, hệ thống giám định điện tử có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới mức 
độ tuân thủ quy định kê đơn và thủ thuật, cũng như trách nhiệm giải trình kết quả của 
mạng lưới cung ứng dịch vụ, bao gồm các cơ sở PPP.

Cơ chế giải trình kết quả hoạt động

Đáp ứng đòi hỏi của công chúng về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, Nghị 
định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã thiết lập một cơ chế để công bố thông tin 
trong suốt vòng đời dự án PPP. Công chúng có thể tiếp cận công bố dự án PPP, hồ sơ 
thầu và thông tin dự án PPP trên mạng đấu thầu quốc gia. CQNN có thẩm quyền 
cần giám sát nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tuân thủ các nghĩa vụ mô tả trong hợp 
đồng dự án. Tuy nhiên, không có quy định hay hướng dẫn kỹ thuật nào cho cả khối 
công và khối tư theo dõi, báo cáo và công bố kết quả hoạt động của dự án theo các 
Chỉ số kết quả chủ chốt. Vì thế, các hợp đồng dự án PPP hiếm khi thiết lập hệ thống 
theo dõi kết quả hoạt động một cách hiệu quả và việc chi trả cho đối tác tư nhân khó 
mà dựa trên kết quả hoạt động.

BYT và các SYT chủ yếu dựa vào quy định, cấp phép và tự đánh giá để đảm bảo chất 
lượng các cơ sở PPP y tế. Tất cả cán bộ y tế và cơ sở y tế cần phải có giấy phép để 
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hành nghề. Các bệnh viện đang hoạt động phải tự đánh giá chất lượng theo 83 tiêu chí 
chất lượng bệnh viện của BYT, trong đó phần lớn các tiêu chí phản ánh chất lượng cấu 
trúc và dịch vụ phi lâm sàng, sau đó báo cáo cho cơ quan quản lý y tế xem xét mỗi năm 
một lần. Các tiêu chí đánh giá dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu 
chưa được xây dựng. Việc đo lường quá trình và kết quả lâm sàng theo các chỉ số kết 
quả chủ chốt còn ít được thực hiện. Hệ thống kiểm định chất lượng y tế quốc gia chưa 
phát triển, và chỉ một số bệnh viện tiên phong đã tiến hành kiểm định chât lượng theo 
tiêu chuẩn quốc tế.

Người bệnh khiến cơ sở y tế giải trình chất lượng bằng cách phàn nàn về dịch vụ 
thông qua nhiều kênh khác nhau như gặp mặt trực tiếp, đường dây nóng với nhà quản 
lý, hay họp hội đồng người bệnh hàng tuần trong bệnh viện. Người bệnh còn có thể gửi 
khiếu nại trực tiếp tới cơ quan quản lý y tế (SYT hoặc BYT) hoặc Hội đồng Nhân dân 
các cấp. Phàn nàn, khiếu nại của người bệnh có thể khiến cơ sở y tế bị thanh tra, phạt 
tiền hoặc rút giấy phép hoạt động. Người cung cấp dịch vụ có thể phải ra hầu tòa nếu 
có tai biến y khoa nghiêm trọng xẩy ra. Cơ chế xử lý phàn nàn, khiếu nại được quy định 
trong Luật khám bệnh, chữa bệnh và áp dung cho cả khối công và khối tư.
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4 Thiết kế và triển khai 
dự án PPP y tế

GIỚI THIỆU

Chương này sẽ làm rõ những loại dự án PPP Y tế đang được chuẩn bị và triển khai ở 
Việt Nam. Phần đầu là tổng quan về danh mục dự án. Phần sau xem xét các vấn đề 
quan trọng trong thiết kế, chuẩn bị và triển khai các dự án PPP Y tế ở Việt Nam, sử 
dụng tám nghiên cứu trường hợp ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời dự án. 
Trong số đó, hai dự án đang trong giai đoạn lập kế hoạch, ba trong giai đoạn đấu 
thầu, một dự án hiện đang được thực hiện, một dự án đã bị chấm dứt và một là mô 
hình cùng địa điểm (không coi là PPP ở Việt Nam). Các nghiên cứu trường hợp được 
lựa chọn bao gồm các loại hình PPP khác nhau và có thể được coi là đại diện cho các 
loại hình PPP trong ngành y tế của Việt Nam do hiện tại có rất ít PPP hiện đang được 
triển khai. Ngoài mô tả dự án, phần này cũng sẽ đưa ra đánh giá về cơ chế chia sẻ 
rủi ro, thanh toán và chỉ số thực hiện của mỗi dự án PPP, cùng với các điểm chính 
rút ra.

DANH MỤC DỰ ÁN PPP Y TẾ - SỐ LƯỢNG VÀ LOẠI HÌNH

Không có danh sách đáng tin cậy tổng hợp các dự án PPP trong lĩnh vực y tế được 
công bố tại Việt Nam. BKH&ĐT, với tư cách là cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm 
quản lý các dự án đầu tư theo hình thức PPP, đã xây dựng trang web về PPP, trong 
đó có đưa ra danh sách dự án PPP nhưng không đầy đủ và không cập nhật1. Các cơ 
quan chính quyền tỉnh, thành phố, chẳng hạn như SKH&ĐT có lưu giữ danh sách các 
dự án PPP trên địa bàn tỉnh; một số tỉnh công bố thông tin về các dự án PPP trên 
trang web của tỉnh, nhưng phần lớn các tỉnh khác thì không. SKH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh có trang web về PPP2 và đăng tải danh sách dự án PPP và cập nhật tình 
trạng dự án cho một số dự án nhất định. Tuy nhiên, thông tin trên trang web này vẫn 
không đầy đủ, giống như tình trạng trang web của BKH&ĐT. BYT, SKH&ĐT (trừ 
Thành phố Hồ Chí Minh) và SYT không có trang web hay cung cấp bất kỳ thông tin 
nào về PPP. Do không có danh sách tập trung các dự án theo kế hoạch, thông tin được 
trình bày trong chương này được thu thập từ BYT, BKH&ĐT, các chính quyền tỉnh, 
thành phố và các nhà đầu tư tư nhân.
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Theo ước tính của chúng tôi, có 63 dự án thuộc danh sách các dự án PPP trong lĩnh 
vực y tế. Cần lưu ý rằng con số này bao gồm các dự án mà Chính phủ Việt Nam coi là 
dự án PPP. Ví dụ, các hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), mặc dù không phải là 
hợp đồng PPP theo định nghĩa quốc tế, vẫn được đưa vào danh sách này. Các dự án liên 
doanh, liên kết cũng có thể được đưa vào danh sách này vì các bên đề xuất dự án có thể 
gắn nhãn các dự án này là dự án “PPP” ở giai đoạn đầu trước khi làm rõ cơ chế chính 
xác của dự án. Các dự án xuất hiện trong danh sách cũng có thể không nhất thiết phải 
khả thi (do Việt Nam hiện vẫn chưa áp dụng các tiêu chí sàng lọc dự án PPP). Tuy 
nhiên, danh sách này vẫn có những lợi ích nhất định khi tìm hiểu về các loại hình hoạt 
động y tế theo hình thức PPP mà chính quyền địa phương và khu vực tư nhân quan 
tâm phát triển.

Có rất ít dự án trong danh sách này đi đến giai đoạn đấu thầu và triển khai thực 
hiện. Từ danh sách 63 dự án PPP y tế này, chúng tôi đã sàng lọc ra số lượng dự án đã 
hoàn thành ít nhất một bước trong giai đoạn chuẩn bị dự án (xem Phụ lục 4A), cũng 
như dự án đã đi đến giai đoạn đấu thầu (xem Phụ lục 4B). Sau đó, chúng tôi đã tiến 
hành phân loại các dự án PPP này theo giai đoạn trong vòng đời dự án PPP, theo 
CQNN có thẩm quyền, nhà tài trợ, địa điểm, loại hình cơ sở y tế, phạm vi và quy mô 
dự án. Hình 4.1 trình bày biểu đồ về số lượng dự án đã hoàn thành các bước chính trong 
vòng đời dự án.

Biểu đồ cho thấy rõ rằng những thành tựu trong việc thực hiện dự án PPP y tế còn 
rất hạn chế tại Việt Nam, với 8 dự án đã tiến hành giai đoạn đấu thầu trong đó có 4 
dự án lựa chọn nhà đầu tư thông qua phương thức chỉ định, 1 dự án đã bị đình trệ do 
chỉ có một nhà đầu tư tham gia quy trình đấu thầu cạnh tranh, và chỉ có 3 dự án đã ký 
kết hợp đồng. Các dự án đã ký kết bao gồm một dự án BT xây dựng cơ sở Đại học Y tế 
Công cộng Hà Nội đã hoàn thành, một dự án Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao 
(BOT) bệnh viện 200 giường ở Cà Mau đang hoạt động nhưng cho thấy hiệu quả tài 
chính kém, và một dự án Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO) Bệnh viện đa khoa 
Cẩm Phả ở Quảng Ninh nhưng hiện đã hủy bỏ. Tính đến thời điểm lập Báo cáo này, 
chỉ có hai dự án đã thực sự bàn giao tài sản hoặc dịch vụ mà họ đã ký hợp đồng thực 
hiện. Việc không thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tư nhân là lý do quan trọng nhất 
dẫn đến ít hồ sơ dự thầu đáng tin cậy.

Những kết quả này cho thấy quá trình xử lý các dự án PPP hiện đang gặp phải một 
số khó khăn nhất định, đặc biệt là trong quy trình đấu thầu. Cụ thể, phỏng vấn với các 
bên liên quan cho thấy lý do hạn chế sự tham gia của khu vực tư nhân trong quy trình 

HÌNH 4.1

Số lượng dự án PPP y tế theo vòng đời dự án

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: PPP = Đối tác công tư.
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đấu thầu là do các nhà đầu tư tư nhân không nắm bắt được thông tin do tình trạng dự 
án thiếu công khai thông tin hoặc thiếu minh bạch; các dự án đề xuất đấu thầu không 
đủ hấp dẫn trên khía cạnh tài chính hoặc kỹ thuật; và các yêu cầu đặt ra cho các nhà 
thầu không phù hợp hoặc không khả thi, cùng với các nguyên nhân khác.

Để minh họa các loại hình dự án PPP trong lĩnh vực y tế, Bảng 4.1 phân loại các dự 
án PPP y tế theo CQNN có thẩm quyền, nhà tài trợ, địa điểm, loại hình cơ sở y tế, 
phạm vi và quy mô dự án.

Mặc dù hiện có rất nhiều dự án công cộng đang kêu gọi đầu tư, hầu hết các dự án y 
tế vẫn được chuẩn bị dưới dạng đề xuất tự nguyện của khu vực tư nhân. Năng lực cũng 
như nguồn lực để có thể chuẩn bị các đề xuất tài chính và kỹ thuật một cách chi tiết, 
chính xác và đầy đủ của các CQNN có thẩm quyền vẫn còn hạn chế. Nội dung thảo 
luận được thực hiện với BKH&ĐT và chính quyền tỉnh, thành phố trong phạm vi 
nghiên cứu này cho thấy một điều rõ ràng là hầu hết các dự án được đệ trình đều dựa 
trên nhu cầu của chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương có kiến thức hạn 
chế về PPP và không có ngân sách để thuê các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp nhằm 
hỗ trợ họ trong công tác sàng lọc và lựa chọn dự án. Do đó, hầu hết các dự án PPP trong 
lĩnh vực y tế đều được khu vực tư nhân chuẩn bị dưới dạng các đề xuất tự nguyện.

Khu vực tư nhân dành sự quan tâm rất lớn đến các dự án PPP. Trong số mười tám 
dự án, chỉ có bốn dự án được chính phủ tài trợ, 13 dự án còn lại có nguồn gốc từ khu 
vực tư nhân. Mười ba dự án được khu vực tư nhân tài trợ có tổng mức đầu tư là 5,2 
nghìn tỷ đồng (226 triệu USD3), chiếm 50,5 đến 53,5 phần trăm tổng nguồn vốn của 
toàn bộ các dự án4. Ngoài trừ một dự án, các dự án mà chính phủ tài trợ có số lượng ít 
hơn và quy mô nhỏ hơn (ví dụ dự án Nhóm B). Chính phủ đang tài trợ cho bốn dự án 
với tổng mức đầu tư nằm trong khoảng 4,5 nghìn-5,1 nghìn tỷ đồng, thuộc danh mục 
dự án Nhóm B. Chỉ có duy nhất một dự án là dự án Bệnh viện Đa khoa tại Thành phố 

BẢNG 4.1 Số lượng PPP y tế theo CQNN, đơn vị tài trợ, địa điểm, loại hình và quy mô

MỤC LOẠI HỢP ĐỒNG BOT BLT BOO BT KHÁC TỔNG

CQNN có thẩm quyền Bộ Y tế 1 1 1 3

UBND tỉnh, thành phố 7 1 2 4 1 15

Tài trợ Nhà nước 2 2 1 5

Tư nhân 6 2 5 13

Địa điểm Tp HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng 6 2 5 13

Quảng Ninh, Cà Mau, Bến Tre, Quảng Nam 2 2 1 5

Cơ sở

y tế

Bệnh viện 5 2 2 3 1 13

Phòng khám đa khoa, trạm y tế xã 2 2

Trung tâm y tế dự phòng 1 1

Trường y tế 1 1 2

Loại hình Trang thiết bị 1 1 2

Cơ sở vật chất 2 2 4 8

Cơ sở vật chất và dịch vụ tích hợp 6 2 8

Quy mô Nhóm A (từ 800 tỷ đồng trở lên) 1 2

Nhóm B (từ 45 tỷ đồng đến 800 tỷ đồng) 6 1 2 5 13

Nhóm C (dưới 45 tỷ đồng) 2 1 3

Tổng 8 2 2 5 1 18

Nguồn: Bảng gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: BLT = Xây dựng - Thuê dịch vụ- Chuyển giao; BOO = Xây dựng - Sở hữu – Kinh doanh; BOT = Xây dựng – Kinh doanh - 
Chuyển giao; BT = Xây dựng-Chuyển giao; TP HCM = Thành phố Hồ Chí Minh; UBND = Ủy ban nhân dân.
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Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư chiếm 33,7 phần trăm5 tổng vốn đầu tư của các cả 
các dự án PPP này.

BYT là CQNN có thẩm quyền quản lý cho ba dự án (một bệnh viện và hai trường 
đại học), trong khi đó UBND tỉnh, thành phố đóng vai trò là CQNN có thẩm quyền 
quản lý trong phần lớn các dự án PPP y tế dù năng lực tài chính và kỹ thuật của hầu 
hết UBND tỉnh, thành phố đều khá hạn chế. Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có 
vai trò quan trọng nhất đối với các dự án PPP, cả về số lượng dự án và tổng mức đầu 
tư. Trong số mười tám dự án, có chín dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức 
đầu tư là 7,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1 phần trăm6 toàn bộ giá trị đầu tư của các dự 
án. Tuy nhiên, thành phố năng động này lại chưa ký được hợp đồng PPP y tế nào. Hợp 
đồng PPP y tế đầu tiên (dự án BOT bệnh viện) được ký bởi UBND tỉnh Cà Mau năm 
2014 và hợp đồng thứ hai (dự án BOO bệnh viện) được ký bởi UBND tỉnh Quảng Ninh 
năm 2015.

Hầu hết các dự án PPP y tế có đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng (thiết bị và công trình), 
mặc dù có tám dự án lồng ghép cung ứng dịch vụ lâm sàng. Không có dự án PPP dịch 
vụ chuyên khoa hoặc PPP dịch vụ quản lý trong danh mục. Các nhà đầu tư thường 
ưa thích hợp đồng BT. Trong số bốn dự án hiện đang trong giai đoạn lựa chọn nhà 
đầu tư, có ba dự án là dự án BT. Nhìn chung, ở Việt Nam, khu vực tư nhân dường 
như thích cấu trúc hợp đồng BT do họ không phải chịu nhiều rủi ro theo hình thức 
hợp đồng này và thanh toán không liên quan đến hiệu quả thực hiện dự án. Trong 
số các dự án không phải BT, chỉ có các dự án BOT đã đạt được tiến độ đáng kể. Cả 
hai dự án BOO đều kết thúc sớm, còn hai dự án BLT thì đều bị kẹt ở giai đoạn tiền 
khả thi. Lý do chính cho sự chậm trễ của các dự án phi BOT dường như nằm ở việc 
thiếu các quy định về triển khai thực hiện đối với các dự án BOO và BLT. Chính 
quyền địa phương thường do dự trong việc thực hiện các hợp đồng mà thiếu quy định 
và hướng dẫn rõ ràng từ BKH&ĐT.

CÁC DỰ ÁN PPP TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

Nghiên cứu trường hợp 1: Tòa F bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chi Minh

Dự án “Tòa nhà F - Khu điều trị y tế của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức” (dự 
án Thủ Đức) do bệnh viên công đề xuất và được chính quyền thành phố Hồ Chí 
Minh chuẩn bị dự án. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu nhà mới trong khu đất 
hiện tại của bệnh viện để trở thành cơ sở điều trị y tế hiện đại và chất lượng cao với 
sức chứa 280 giường. Bệnh viện đã nộp NCTKT cho SKH&ĐT thành phố Hồ Chí 
Minh vào giữa năm 2018. Tính đến ngày lập Báo cáo này, NCTKT của Dự án Thủ 
Đức vẫn đang chờ phê duyệt của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Cấu trúc dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đề xuất triển khai Dự án Thủ 
Đức theo mô hình BLT, trong đó nhà đầu tư được chọn sẽ tài trợ và xây dựng khu nhà 
mới. Sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức sẽ 
cho thuê lại khu nhà mới và trả phí dịch vụ cho công ty chủ đầu tư dự án để bảo trì cơ 
sở vật chất của khu nhà mới trong thời hạn đề xuất là 22 năm. Bệnh viện sẽ cung cấp 
dịch vụ y tế trong khu nhà mới này. Hết thời hạn cho thuê, doanh nghiệp dự án sẽ 
chuyển giao cơ sở vật chất cho bệnh viện công. Tổng mức đầu tư cho Dự án Thủ Đức 
ước tính khoảng 571 tỷ đồng (khoảng 24 triệu USD), trong đó 30 phần trăm là vốn tự 
có và phần còn lại sẽ được tài trợ thông qua các khoản vay từ các ngân hàng thương 
mại. Theo đề xuất của bệnh viện, hợp đồng PPP sẽ được ký kết giữa bệnh viện công và 
doanh nghiệp dự án (Hình 4.2).



Thiết kế và triển khai dự án PPP y tế | 49

Cơ chế chia sẻ và phân bổ rủi ro: Theo hợp đồng BLT, bệnh viện công, với vai trò là 
nhà cung cấp dịch vụ y tế, sẽ chịu các rủi ro liên quan đến dịch vụ và nhu cầu dịch vụ; 
trong khi đó, nhà đầu tư tư nhân sẽ chịu các rủi ro liên quan đến thiết kế, xây dựng, vận 
hành thử, thiết bị và tài chính của cơ sở.

Cơ chế thanh toán, đầu ra và giám sát hiệu quả: Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức sẽ 
trả phí dịch vụ cho nhà đầu tư tư nhân để bảo trì cơ sở vật chất. Các mục tiêu đầu ra 
của Dự án Thủ Đức bao gồm xây dựng khu nhà mới với công suất thiết kế 280 giường 
và trang thiết bị y tế mới và hiện đại. Không có chỉ số để giám sát hiệu quả trong báo 
cáo NCTKT.

Nghiên cứu trường hợp 2: Bệnh viện quận Tân Phú ở Thành phố 
Hồ Chi Minh

Dự án mở rộng Bệnh viện quận Tân Phú (Dự án Tân Phú) được TWG, một tập đoàn 
xây dựng của Việt Nam, và Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, tập đoàn y tế tư nhân lớn 
nhất Việt Nam khởi xướng. Dự án này được khu vực tư nhân đề xuất dưới dạng đề 
xuất tự nguyện. Mục tiêu của dự án là nâng cấp và mở rộng bệnh viện quận Tân Phú 
từ công suất thiết kế 150 giường lên 500 giường với trang thiết bị y tế mới và hiện 
đại, nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn cho cộng đồng địa phương. Các 
nhà đầu tư đã nộp NCTKT lần đầu tiên cho SKH&ĐT thành phố Hồ Chí Minh vào 
tháng 3 năm 2017. NCTKT này đã được sửa đổi một vài lần do những thay đổi về 
mô hình PPP được đề xuất (từ BOO sang BOT và O&M, và hiện tại là BOT), cũng 
như những thay đổi trong quy định về PPP (ví dụ, từ Nghị định 15 đến Nghị định 63). 
Tính đến ngày lập Báo cáo này, NCTKT của Dự án vẫn đang chờ phê duyệt của 
UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Cấu trúc dự án: Các nhà đầu tư đề xuất thực hiện Dự án Tân Phú theo mô hình BOT, 
trong đó các nhà đầu tư sẽ thiết kế và xây dựng hai tòa nhà mới trên các bãi đất trống 
thuộc Bệnh viện quận Tân Phú. Sau khi hoàn thành xây dựng, doanh nghiệp dự án sẽ 
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nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.
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vận hành hai tòa nhà bệnh viện mới và cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ y tế và thu 
phí dịch vụ y tế trực tiếp từ người sử dụng (bệnh nhân). Thời hạn đề xuất của dự án là 
40 năm. Hết thời hạn hoạt động, doanh nghiệp dự án sẽ chuyển giao hai tòa nhà bệnh 
viện mới cho CQNN có thẩm quyền. Tổng mức đầu tư cho Dự án Tân Phú ước khoảng 
797 tỷ đồng (khoảng 34 triệu USD), trong đó 30 phần trăm là vốn tự có và phần còn 
lại sẽ được tài trợ thông qua các khoản vay từ các ngân hàng thương mại. Theo NCTKT 
mới nhất, dự án đề xuất ký kết hợp đồng PPP giữa một cơ quan được UBND thành 
phố Hồ Chí Minh ủy quyền và doanh nghiệp dự án (Hình 4.3).

Cơ chế chia sẻ và phân bổ rủi ro: Theo mô hình BOT được đề xuất, hầu hết các rủi ro 
của dự án sẽ do các nhà đầu tư gánh chịu bao gồm rủi ro thiết kế và thi công, rủi ro vận 
hành thử cơ sở, rủi ro trang thiết bị y tế, rủi ro tài chính, rủi ro dịch vụ lâm sàng và phi 
lâm sàng, rủi ro nhu cầu dịch vụ lâm sàng, rủi ro chính trị và rủi ro pháp lý. Chính 
quyền chỉ chịu rủi ro liên quan đến địa điểm dự án và chia sẻ rủi ro bất khả kháng với 
các nhà đầu tư tư nhân.

Cơ chế thanh toán, đầu ra và giám sát hiệu quả: Theo mô hình thương mại được đề xuất, 
các nhà đầu tư sẽ thu phí dịch vụ y tế từ người sử dụng (tức là bệnh nhân) dưới dạng 
doanh thu. Các mục tiêu đầu ra của Dự án Tân Phú bao gồm nâng cấp và mở rộng 
Bệnh viện quận Tân Phú từ công suất thiết kế 150 giường lên 500 giường với trang 
thiết bị y tế mới và hiện đại và cung cấp dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn cho người dân 
địa phương. Không có chỉ số để theo dõi hiệu quả trong NCTKT.

Những điểm chính rút ra từ hai nghiên cứu trường hợp

• Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu rất lớn về mở rộng và nâng cấp cơ sở vạt chất 
của bệnh viện công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ y tế. 
PPP dường như là một công cụ hữu ích để bệnh viện công huy động vốn từ các nhà 
đầu tư tư nhân nhằm mục đích nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất của bệnh viện, 
do bệnh viện công dự kiến sẽ tự chủ về tài chính và nhận được rất ít hoặc thậm chí 
không có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

• Các nhà đầu tư tư nhân rất quan tâm và cũng có đủ năng lực đầu tư vào các dự 
án y tế theo phương thức PPP. Ví dụ, khi khởi xướng Dự án Tân Phú, các nhà 
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đầu tư tư nhân (Tập đoàn TWG và Tập đoàn Y tế Hoàn Mỹ) nhận thấy cơ hội 
mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua mô hình hợp tác với bệnh viện công 
vốn đã có cơ sở khách hàng (bệnh nhân) rất lớn, sử dụng chuyên môn hiện có 
của họ để tài trợ và phát triển cơ sở vật chất dịch vụ y tế chất lượng cao trong 
khu vực tư nhân.

• Năng lực và mức độ hợp tác giữa các cơ quan chức năng trong thẩm định NCTKT 
dường như còn hạn chế. Điều này được thể hiện qua quy trình đánh giá và thẩm 
định kéo dài. Đã gần ba năm kể từ khi các nhà đầu tư tư nhân khởi xướng Dự án 
Tân Phú, nhưng NCTKT vẫn chưa được phê duyệt.

• Thêm vào đó, có rất ít hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi cho việc lựa chọn mô hình 
PPP y tế phù hợp, đây có thể là một yếu tố góp phần dẫn đến mô hình PPP đề xuất 
phải thay đổi nhiều lần.

• Việc thiết lập một dự án PPP y tế tích hợp (hoặc PPP cung cấp dịch vụ) gặp rất nhiều 
khó khăn, do những hạn chế của khung pháp lý và quy định cũng như thiếu hướng 
dẫn từ cơ quan quản lý. Đối với các cơ quan chức năng, rất khó để đánh giá cơ chế 
hoạt động phù hợp của doanh nghiệp dự án, quyết định giá dịch vụ y tế và cơ chế 
làm việc của nhân viên y tế hiện làm việc trong bệnh viện công và trong tương lai 
cũng sẽ phục vụ tại các khoa hoặc cơ sở được xây dựng bằng vốn đầu tư tư nhân. 
Mô hình BLT dường như là mô hình ưa thích của bệnh viện công khi triển khai dự 
án PPP vì nhà đầu tư khu vực tư nhân phải đối mặt với một số hạn chế khi cung cấp 
dịch vụ y tế trong bệnh viện công. Theo mô hình này, các dịch vụ y tế vẫn sẽ do bệnh 
viện công cung cấp.

CÁC DỰ ÁN PPP TRONG GIAI ĐOẠN ĐẤU THẦU

Tất cả dự án BT trong ngành y tế đều áp dụng phương thức trao hợp đồng trực tiếp 
hoặc chỉ định thầu. Một số dự án PPP y tế áp dụng quy trình đấu thầu rộng rãi ở giai 
đoạn đầu nhưng đã chuyển sang chỉ định thầu do chỉ có một nhà đầu tư vượt qua 
vòng sơ tuyển. Cần lưu ý rằng tình trạng này cũng phổ biến trong các lĩnh vực khác. 
Ví dụ, 74 trong số 75 dự án PPP giao thông trong giai đoạn 2002 - 2017 được chỉ định 
thầu7. Sau khi sửa đổi khung PPP vào năm 2018, chỉ có 31 phần trăm dự án PPP áp 
dụng phương thức đấu thầu cạnh tranh trong nước. Chỉ có một nhà đầu tư vượt qua 
giai đoạn sơ tuyển là lý do chính để các cơ quan mời thầu chuyển từ phương thức đấu 
thầu cạnh tranh rộng rãi trong nước sang chỉ định thầu8.

Nghiên cứu trường hợp 3: Dịch vụ máy CT Scanner ở bệnh viện 
Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiêu tại tỉnh Bến Tre đã đề xướng dự án liên doanh, 
liên kết để cung cấp máy CT scanner 128 lát cắt. Chi phí đầu tư dự án là 27 tỷ đồng 
(1,6 triệu USD), trong đó bệnh viện sẽ đóng góp cơ sở vật chất và nhân lực hiện có với 
giá trị 1 tỷ đồng (43.000 USD) trong khi nhà đầu tư tư nhân sẽ đóng góp một máy quét 
CT scanner 128 lát cắt mới trị giá 26 tỷ đồng (1,57 triệu USD). Nhà đầu tư được chọn 
sẽ tài trợ, lắp đặt, chuyển giao máy quét CT scanner 128 lát cắt mới đến bệnh viện, sau 
đó bảo trì và sửa chữa thiết bị trong 10 năm. Bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm về cơ sở vật 
chất, vật tư tiêu hao, nhân viên và vận hành máy CT Scanner. Doanh thu dự án sẽ được 
bệnh viện thu từ phí của người dùng cho các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Lợi nhuận 
sẽ được chia sẻ với bệnh viện với tỷ lệ tối thiểu 15 phần trăm trong 4 năm đầu, 20 phần 
trăm trong 3 năm tiếp theo và 35 phần trăm trong 3 năm cuối. UBND tỉnh Bến Tre 
đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định 1804/QĐ-UBND ngày 31/8/2018.
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Vào năm 2018, Bệnh viện đã đề xuất áp dụng mô hình O&M nhưng sau đó chuyển 
sang mô hình BTO vào đầu năm 2019 (xem Hình 4.4). Dự án áp dụng phương thức đấu 
thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đấu thầu PPP lần 
đầu tiên được sử dụng trong một dự án liên doanh, liên kết về thiết bị. Đơn vị tư nhân 
đề xuất tỷ lệ chia sẻ lợi ích cao nhất với bệnh viện thông qua phương thức đấu thầu 
rộng rãi trong nước sẽ được chọn. Vào giữa năm 2019, có ba nhà đầu tư tư nhân vượt 
qua vòng sơ tuyển. Tuy nhiên, không rõ lý do nào đó, bệnh viện lại quay về mô hình 
O&M và tuyển chọn lại nhà đầu tư thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước vào cuối 
năm 2019.

Nghiên cứu trường hợp 4: Các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu 
ở tỉnh Quảng Nam

SYT Quảng Nam đã chấp thuận đề xuất dự án nâng cấp phòng khám đa khoa khu 
vực và trạm y tế xã thông qua hình thức PPP (dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu) 
vào năm 2017 và được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương vào tháng 
6 năm 2018. Tổng vốn đầu tư dự án là 28,3 tỷ đồng (1,2 triệu USD) và loại hợp 
đồng được đề xuất là BOT. Khu vực tư nhân sẽ chịu trách nhiệm cải tạo, trang bị 
và bảo trì hai cơ sở khám chữa bệnh cũng như nhân sự với chuyên môn khám, chữa 
bệnh (KCB) bổ sung để cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Doanh thu dự án sẽ 
được thu từ phí của người dùng cho các dịch vụ theo biểu giá thông thường. Khu 
vực công sẽ chuyển giao các dịch vụ chẩn đoán và điều trị cho khu vực tư nhân 
nhưng vẫn duy trì các chức năng y tế dự phòng và tiếp tục trả lương cho nhân viên 
y tế nhà nước tại các cơ sở khám chữa bệnh của dự án. Cấu trúc dự án được minh 
họa trong Hình 4.5.

Dự án đã tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước vào tháng 11 – 12 năm 2018. 
Tuy nhiên, chỉ có một nhà  thầu vượt qua  vòng sơ tuyển. Do đó, UBND tỉnh 
Quảng Nam đã quyết định lựa chọn nhà đầu tư tư nhân thông qua phương thức 

HÌNH 4.4

Cấu trúc của dự án BTO dịch vụ thiết bị

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này
Ghi chú: BTO = Xây dựng - Chuyển giao – Kinh doanh; UBND = Ủy ban nhân dân; CT scaner = máy chụp cắt lớp vi tính.

UBND tỉnh Bến Tre
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Hợp đồng BTO

Nhà đầu tư
Góp vốn

Doanh nghiệp dự án

Trả phí dịch vụ
Trả phí dịch vụ

Cung cấp
dịch vụ

Lắp đặt máy CT scanner 128 lớp

Chuyển giao thiết bị cho bệnh viện

Đào tạo cán bộ và người vận hành

Bảo trì thiết bị 10 năm

Người sử
dụng dịch vụ

chẩn đoán
hình ảnh
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tuyển chọn từ nguồn duy nhất với thời hạn hợp đồng đề xuất lên tới 47 năm sau 
khi hoàn thành giai đoạn thi công.

Nghiên cứu trường hợp 5: Ký túc xá sinh viên của Đại học Y Dược 
Hải Phòng

 Đại học Y Dược Hải Phòng đề xuất xây dựng ký túc xá sinh viên mới thông qua hợp 
đồng BOT. Khu vực tư nhân sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và bảo trì ký túc 
xá và cung cấp dịch vụ lưu trú cho sinh viên. Trường đại học có trách nhiệm giải phóng 
mặt bằng để xây dựng ký túc xá và quản lý sinh viên của trường. Doanh thu dự án sẽ 
được thu từ phí dịch vụ của người dùng. Cấu trúc dự án được minh họa trong Hình 4.6. 
Năm 2018, BYT đã phê duyệt các báo cáo NCTKT và NCKT, đồng thời ủy quyền cho 
Đại học Y Dược Hải Phòng trở thành cơ quan mời thầu. Năm 2019, Đại học Y Dược 
Hải Phòng đã tổ chức đấu thầu theo phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước để 
chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư nào tham gia đấu thầu.

Các điểm chính rút ra

Thủ tục đấu thầu chậm, không hiệu quả và, được cho là không có cơ chế quản trị tốt. 
Nhiều dự án PPP y tế cuối cùng đã được đấu thầu thành công thông qua hình thức 
chỉ định thầu hoặc tuyển chọn từ nguồn duy nhất, mặc dù một số dự án đã áp dụng 
quy trình đấu thầu rộng rãi ở giai đoạn đầu. Hầu hết các dự án được đấu thầu có cơ 
chế đề xuất tự nguyện; quy trình đấu thầu rộng rãi được thực hiện một cách không 
hiệu quả (Ngân hàng Thế giới 2018).

HÌNH 4.5

Cấu trúc dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: BOT = Xây dựng – Kinh doanh - Chuyển giao; UBND = Ủy ban nhân dân.
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Bao cấpDoanh nghiệp dự án

Vận hành cơ sở y tế

Cung cấp dịch vụ

Chuyển giao cơ sở y tế 
sau khi kết thúc hợp đồng

Xây dựng và trang bị cơ sở y tế

Hợp đồng BOT

UBND tỉnh Quảng Nam

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Cung cấp dịch vụ Trả phí dịch vụ

Người sử
dụng dịch

vụ

Trung tâm y tế huyện

Ủy quyền

Cung cấp dịch
vụ y tế công cộng
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Nghiên cứu trường hợp 6: Dự án bệnh viện BOT Cà Mau

Dự án BOT của Bệnh viện Cà Mau (Dự án Cà Mau) đã được UBND tỉnh phê duyệt 
vào năm 2013 và đến đẩu năm 2014, hợp đồng BOT đã được ký giữa SYT tỉnh và một 
nhà đầu tư tư nhân địa phương. Mục tiêu của Dự án Cà Mau là xây dựng tòa nhà bệnh 
viện 200 giường tại địa điểm hiện tại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau - một bệnh 
viện công 900 giường do SYT quản lý. Bệnh viện tỉnh Cà Mau dự kiến sẽ giảm tình 
trạng quá tải bệnh viện công với việc bổ sung thêm năng lực từ đầu tư tư nhân. Sau ba 
năm đi vào hoạt động, do doanh thu dự án thấp hơn nhiều so với dự toán ban đầu và 
tranh chấp phát sinh liên quan đến chia sẻ lợi nhuận, doanh nghiệp dự án gặp khó 
khăn về tài chính và đã đề xuất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp quản dự án. Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và SYT ủng hộ phương án này, nhưng thỏa thuận này chưa 
được chính quyền địa phương phê duyệt.

Cấu trúc dự án: SYT và doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng BOT với thời hạn 
30 năm. Doanh nghiệp dự án được miễn thuế sử dụng đất trong thời hạn hợp đồng. 
Khu vực tư nhân chịu trách nhiệm về tổng vốn đầu tư dự án trị giá 40 tỷ đồng, là 
chi phí xây dựng và vận hành tòa nhà bệnh viện 200 giường mới, chịu các rủi ro 
liên quan đến thiết kế cơ sở, thi công, vận hành thử, trang thiết bị và tài chính. Khu 
vực công - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau - chịu trách nhiệm cung cấp nhân lực 
khám chữa bệnh cho bệnh viện BOT và cung cấp các dịch vụ lâm sàng, chịu các rủi 
ro liên quan đến dịch vụ và nhu cầu dịch vụ. Sau khi hoàn thành giai đoạn thi 
công, công ty chủ đầu tư dự án sẽ vận hành tòa nhà bệnh viện mới và thu phí dịch 
vụ y tế trực tiếp từ người sử dụng (ví dụ như bệnh nhân) và một phần thông qua 
BHYT. Cơ chế chia sẻ lợi nhuận sẽ được áp dụng cho hình thức hợp tác này, theo 
đó khu vực tư nhân sẽ được hưởng 90 phần trăm lợi nhuận sau thuế, trong khi bệnh 
viện công sẽ nhận 10 phần trăm lợi nhuận sau thuế. Khi hết thời hạn hoạt động, 
doanh nghiệp dự án sẽ chuyển giao tòa nhà bệnh viện và trang thiết bị cho khu vực 
công (Hình 4.7).

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: BOT = Xây dựng – Kinh doanh - Chuyển giao.

HÌNH 4.6

Cấu trúc dự án Ký túc xá
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Doanh nghiệp dự án

Xây dựng Ký túc xá

Vận hành và bảo trì ký túc xá

Chuyển giao ký túc xá 
sau khi kết thúc hợp đồng

Trả phí dịch vụ

Cung cấp dịch
vụ lưu trú Sinh viên
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Cơ chế thanh toán: Theo hợp đồng BOT, doanh nghiệp dự án sẽ thu phí dịch vụ từ 
bệnh nhân (dưới dạng phí phòng bệnh nhân). Bệnh viện BOT Cà Mau cung cấp dịch 
vụ tốt hơn so với bệnh viện công gần đó, và do đó tính phí dịch vụ cao hơn. Tòa nhà 
bệnh viện BOT có đủ điều kiện để thu tiền từ chương trình BHYT của Việt Nam, nhưng 
người được bảo hiểm phải thanh toán các khoản chi phí chênh lệch mà BHYT không 
chi trả.

Đầu ra và giám sát hiệu quả: Đầu ra quan trọng của dự án Cà Mau là số giường 
bệnh được cung cấp, gồm 200 giường. Nhà đầu tư tư nhân chịu trách nhiệm cung cấp 
giường bệnh và bệnh viện công giám sát việc cung cấp các dịch vụ lâm sàng. Dự án 
không có chỉ số hoặc hệ thống để giám sát hiệu quả dự án. Những gì doanh nghiệp 
dự án được yêu cầu báo cáo chỉ là báo cáo tài chính và cơ chế chia sẻ lợi nhuận giữa 
hai bên.

Các điểm chính rút ra

• Thiếu cơ chế giám sát hiệu quả, tính minh bạch và thực thi việc tuân thủ các nghĩa 
vụ hợp đồng. Như được trích dẫn trong một nguồn công khai, doanh nghiệp dự án 
đã áp cho bệnh nhân mức giá cao hơn so với mức giá được quy định trong hợp đồng 
dự án. Do đó đã dẫn đến tình trạng không minh bạch về lợi nhuận9, gây ra xung đột 
giữa khu vực công và khu vực tư. Dự án cũng không có các chỉ số để giám sát hoạt 
động phi lâm sàng của khu vực tư, cũng như các dịch vụ lâm sàng của khu vực công, 
khiến dự án trở nên không hiệu quả.

• NCKT của dự án đã không đưa ra được đánh giá chính xác, cụ thể là đánh giá quá 
cao về nhu cầu và đưa ra các dự toán tài chính ban đầu quá lạc quan, điều đó có thể 
đã khiến dự án gặp rủi ro tài chính, có thể dẫn đến thất bại. Dự án cần lập kế hoạch 
cẩn thận, bao gồm cả nguồn vốn đệm để bù đắp tình trạng thiếu hụt tiền mặt trong 
giai đoạn khó khăn.

HÌNH 4.7

Cấu trúc dự án bệnh viện BOT Cà Mau
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Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này
Ghi chú: BOT = Xây dựng – Kinh doanh - Chuyển giao.
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Nghiên cứu trường hợp 7: Dự án bệnh viện BOO Cẩm Phả

Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký hợp đồng BOO (Xây dựng - Sở hữu – 
Kinh doanh) với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp TTP - một nhà đầu 
tư địa phương hoạt động trong lĩnh vực khai thác và bán lẻ than - nhằm cải thiện cơ 
sở hạ tầng bệnh viện và chất lượng dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Đây là 
hợp đồng PPP đầu tiên trong lĩnh vực y tế địa phương được thực hiện theo Nghị định 
15/2015/NĐ-CP về PPP. Bệnh viện BOO được thiết kế với 500 giường bệnh và được 
khởi công ngay sau khi ký kết hợp đồng vào năm 2015. Tuy nhiên, do sự bất đồng 
giữa các nhân viên y tế10 và các vấn đề kéo dài về thủ tục pháp lý liên quan đến 
chuyển giao tài sản công (đất) cho doanh nghiệp dự án theo phương thức BOO, dự 
án đã không thể tiếp tục. Cuối cùng, UBND tỉnh đã phải chấm dứt dự án mà không 
bồi thường cho nhà đầu tư tư nhân.

Cấu trúc dự án: Hợp đồng BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh) của Bệnh viện Đa 
khoa Cẩm Phả bao gồm việc chuyển giao bệnh viện hiện tại cho nhà đầu tư. Nhà đầu 
tư chịu trách nhiệm tài trợ, thiết kế, xây dựng, vận hành việc cung cấp dịch vụ lâm sàng 
và bảo trì cơ sở bệnh viện mới trong thời gian 50 năm. Nhà đầu tư phát triển và xây 
dựng một bệnh viện mới 13 tầng và hợp nhất với một tòa nhà 4 tầng hiện có, đồng thời 
cung cấp tất cả hệ thống quản lý cơ sở vật chất cần thiết. Tổng vốn đầu tư cần thiết 
cho Dự án Cẩm Phả ước tính khoảng 800 tỷ đồng (36 triệu USD). UBND tỉnh Quảng 
Ninh là cơ quan ký kết hợp đồng (Hình 4.8; Bảng 4.2).

HÌNH 4.8

Cấu trúc dự án bệnh viện BOO Cẩm Phả

Nguồn: Công ty Tư vấn Monitor.
Ghi chú: BOO = Xây dựng - Sở hữu – Kinh doanh; UBND = Ủy ban nhân dân.
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BẢNG 4.2 Trách nhiệm của khối công và khối tư trong hợp đồng PPP

KHU VỰC CÔNG KHU VỰC TƯ

• Chuyển giao bệnh viện hiện có 
cho khu vực tư nhân để cải tạo, 
nâng cấp và quản lý

• Thanh toán hàng năm trong 5 
năm đầu hoạt động, dựa trên 
khoản trợ cấp của chính 
quyền địa phương cho bệnh 
viện hiện tại, được điều chỉnh 
theo tỷ lệ lạm phát hàng năm 
và tình trạng gia tăng số 
lượng bệnh nhân được 
BHYT chi trả và được tính 
theo mức giá của bệnh 
viện công.

• Ưu đãi thuế: Miễn thuế doanh 
nghiệp trong bốn năm đầu, kể 
từ năm đầu có phát sinh lợi 
nhuận và áp dụng thuế suất 
10% cho các năm còn lại của 
hợp đồng dự án

• Huy động vốn và xây dựng bệnh viện mới 500 giường 
dựa trên thiết kế đã được phê duyệt

• Cung cấp tất cả các dịch vụ lâm sàng và phi lâm 
sàng

• Cung cấp dịch vụ y tế dự phòng và kiểm soát dịch 
bệnh tại huyện Cẩm Phả

• Chăm sóc miễn phí cho bệnh nhân đủ tiêu chuẩn

• Phân bổ 250 giường bệnh cho bệnh nhân có BHYT

• Tuyển dụng và ký hợp đồng với các bác sĩ uy tín từ 
các bệnh viện trung ương

• Tuyển dụng và đào tạo nhân viên y tế trẻ bao gồm 
bác sĩ và y tá; ký hợp đồng với các trường đại học và 
cao đẳng y tế để tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp

• Ký hợp đồng với các bệnh viện trung ương về điều trị 
chuyên khoa và chuyển giao kỹ thuật

• Thanh toán các giá trị còn lại của tòa nhà bệnh viện 
hiện có và trả lại các thiết bị y tế công cộng

Nguồn: Bảng gốc cho ấn phẩm này.

Cơ chế thanh toán: Bệnh viện BOO sẽ cung cấp các dịch vụ y tế cho bệnh nhân được 
BHYT chi trả; và các dịch vụ khám và điều trị sẽ được tính theo mức giá của bệnh 
viện công do chính quyền địa phương quy định. Các dịch vụ này hiện đang áp mức 
giá theo cơ chế thu hồi vốn và một được trợ cấp một phần từ ngân sách chính quyền 
địa phương. Trong hợp đồng BOO, phần thiếu hụt trong khoản thu hồi vốn vẫn sẽ 
được chính quyền địa phương hoàn trả trong 5 năm đầu hoạt động. Số tiền được 
hoàn trả sẽ bằng với mức trợ cấp hiện tại cho bệnh viện, được điều chỉnh theo tỷ lệ 
lạm phát hàng năm và tình trạng gia tăng số lượng bệnh nhân được BHYT chi trả 
và được tính theo mức giá của bệnh viện công. Nhà đầu tư tư nhân sẽ hoàn trả cho 
chính quyền địa phương các giá trị còn lại của tòa nhà bệnh viện đồng thời trả lại tất 
cả các thiết bị y tế cũ mà chính quyền đã đầu tư cho SYT tỉnh. Nhà đầu tư sẽ chấp 
nhận rủi ro về nhu cầu và doanh thu mà không có bảo lãnh của chính quyền địa 
phương. Các dịch vụ y tế theo yêu cầu (áp theo mức giá thị trường hiện hành) dự kiến 
sẽ tạo ra hơn 50 phần trăm doanh thu của dự án. Gần 50 phần trăm còn lại sẽ đến 
từ các khoản thanh toán BHYT và các dịch vụ y tế công cộng (tính theo mức giá của 
bệnh viện công).

Đầu ra và giám sát hiệu quả Theo hợp đồng, SYT sẽ giám sát tất cả các hoạt động 
khám chữa bệnh của bệnh viện BOO và đặt hàng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe công 
cộng. Tuy nhiên, không có các chỉ số kết quả hoạt động chủ yếu để theo dõi hiệu quả 
của bệnh viện BOO.

Các điểm chính rút ra

• Đây là bệnh viện PPP tích hợp đầu tiên tại Việt Nam với thiết kế sáng tạo, trong đó 
khu vực tư nhân chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các tài sản và các dịch vụ lâm 
sàng và phi lâm sàng. Ngoài ra, khu vực tư nhân thậm chí còn chịu trách nhiệm 
phòng chống dịch bệnh trong huyện.

• Tuy nhiên, trong dự án này khu vực tư nhân phải chịu quá nhiều rủi ro. Các rủi ro 
đã không được phân bổ hợp lý cũng như giảm thiểu một cách thích hợp giữa hai 
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bên. Khu vực tư nhân chịu các rủi ro về phía cầu (nghĩa là rủi ro liên quan đến nhu 
cầu khám chữa bệnh) và điều này không được khuyến nghị theo mô hình sức khỏe 
PPP tích hợp. Khu vực tư nhân cũng phải chịu những rủi ro đáng kể khác, bao gồm 
những thay đổi về quy định pháp luật và các sự kiện bất khả kháng.

• Ngoài ra dự án cũng không có các chỉ số kết quả chính để giám sát đầu ra dự án. 
Dự án cũng không quy định các điều khoản và điều kiện hợp đồng cụ thể để đo 
lường hiệu quả của khu vực tư nhân. SYT cũng không có các chỉ số kết quả chính 
để giám sát chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện PPP.

• Nhân viên y tế khu vực công là các bên liên quan chính và quan điểm của họ có thể 
ảnh hưởng đến khả năng triển khai bệnh viện PPP. Mặc dù nhà đầu tư đã đưa ra 
cơ chế lương thưởng tốt hơn cho các nhân viên của bệnh viện hiện tại, nhưng những 
vấn đề rắc rối phát sinh từ quyền của nhân viên y tế trong bệnh viện công đã khiến 
dự án thất bại. Vấn đề không nằm ở việc thiếu cán bộ y tế lành nghề, mà thay vào 
đó là những xung đột lợi ích liên quan và sự phản đối của các nhân viên y tế công 
cộng đối với sáng kiến của mô hình PPP.

• Các quy định pháp luật chưa đưa ra quy trình rõ ràng về chuyển giao tài sản công 
(đất đai, cơ sở vật chất) sang khu vực tư nhân vì lợi ích của các dịch vụ công theo 
hợp đồng PPP11.

• Không có cơ chế giải quyết tranh chấp. Theo quan sát, không có cơ chế giải quyết 
tranh chấp công bằng và minh bạch nào giữa chính quyền địa phương và nhà đầu 
tư tư nhân được áp dụng khi dự án thất bại.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN LIÊN DOANH (KHÔNG PPP)

Nhìn chung, hợp đồng liên doanh, liên kết phổ biến hơn nhiều so với hợp đồng PPP 
trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2017 đã có hơn 185 đề 
xuất liên doanh, liên kết trong lĩnh vực y tế được triển khai tại Việt Nam, trong khi 
đó số dự án PPP y tế tính đến nay là rất ít. Trên thực tế, ngay cả trong số ít các dự án 
PPP đã được triển khai, rất nhiều dự án được thực hiện thông qua các hợp đồng BT, 
mà, như chúng tôi đã lưu ý, không được quốc tế chấp nhận là các dự án PPP “thực sự”. 
Cơ chế huy động nguồn vốn tư nhân (dưới hình thức liên doanh, liên kết) thông qua 
chính sách xã hội hóa của chính phủ đã gia tăng đáng kể số lượng trang thiết bị y tế 
và “dịch vụ theo yêu cầu”do khu vực tư nhân cung cấp trong các bệnh viện công12

Hình thức liên doanh đã phát triển rộng rãi với bốn mô hình kinh doanh chính 
như sau:

• Cung cấp và bảo trì thiết bị: Hình thức liên doanh giữa nhà đầu tư tư nhân và cơ sở y 
tế công lập nhằm lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị và chia sẻ lợi ích ở tỷ lệ đã 
thỏa thuận. Nhà đầu tư tư nhân chịu trách nhiệm tài trợ, lắp đặt, bảo trì thiết bị; và 
đào tạo nhân viên vận hành thiết bị. Bệnh viện công có trách nhiệm vận hành thiết 
bị để cung cấp dịch vụ và thu phí. BYT hoặc SYT tỉnh, thành phố phê duyệt chủ 
trương đầu tư.

• Cung cấp dịch vụ chuyên khoa: Hợp đồng trung hạn hoặc dài hạn giữa nhà đầu tư tư 
nhân và cơ sở y tế công lập nhằm cung cấp các dịch vụ chuyên khoa trong cơ sở y 
tế công lập theo cơ chế chia sẻ lợi ích. Nhà đầu tư tư nhân chịu trách nhiệm tài trợ, 
thiết kế, thi công, vận hành và quản lý cơ sở; nhân sự, đào tạo, đảm bảo chất lượng; 
quản lý thương hiệu, chuỗi cung ứng. Các cơ sở y tế công lập cung cấp đất và nhân 
viên y tế. SYT tỉnh, thành chịu trách nhiệm phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy 
phép hoạt động. Ví dụ điển hình của mô hình kinh doanh này là các phòng tiêm 
chủng dịch vụ chất lượng cao trong các Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, và 
mô hình này đã lan rộng khắp cả nước.
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• Xây dựng cơ sở vật chất, vận hành và bảo trì: Hợp đồng dài hạn (50 năm) giữa nhà đầu 
tư tư nhân và bệnh viện công nhằm xây dựng cơ sở dịch vụ chất lượng cao trong 
bệnh viện công theo cơ chế chia sẻ lợi ích. Nhà đầu tư tư nhân chịu trách nhiệm tài 
trợ, thiết kế, thi công, vận hành và quản lý cơ sở. Nhà đầu tư tư nhân sẽ chuyển giao 
cơ sở cho bệnh viện công sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng. Bệnh viện công có 
trách nhiệm chia sẻ thương hiệu, đất đai, bệnh nhân và nhân viên của mình. UBND 
tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm phê duyệt chủ trương đầu tư. Mô hình liên doanh, 
liên kết này đã được áp dụng ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), 
trong đó đã huy động được 300 tỷ đồng từ khu vực tư nhân.

• Bệnh viện “cùng địa điểm, cùng thương hiệu”: Thỏa thuận giữa nhà đầu tư tư nhân và 
bệnh viện công nhằm xây dựng bệnh viện cùng địa điểm, cùng thương hiệu với việc 
thành lập một công ty chủ đầu tư dự án cổ phần trong đó nhà đầu tư tư nhân nắm 
giữ tỷ lệ cổ phần lớn hơn (60 phần trăm) so với bệnh viện công (40 phần trăm). Mô 
hình liên doanh, liên kết này được Tập đoàn Cotec - một tập đoàn xây dựng hàng 
đầu khởi xướng và lần đầu tiên được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, như 
được minh họa trong Hình 4.9.

Nghiên cứu trường hợp 8: Bệnh viện cùng địa điểm, cùng thương hiệu 
ở Đồng Nai

Dự án đầu tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư Cotec Healthcare theo mô hình này là 
Khu nhà B - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, khởi công xây dựng năm 2012 và bắt đầu 
đi vào hoạt động năm 2015. Dự án có quy mô 700 giường bệnh và 41 khoa, phòng 
với tổng vốn đầu tư là 3.370 tỷ đồng (150 triệu USD) và dự kiến sẽ đạt tiêu chuẩn 
bệnh viện khách sạn 4 hoặc 5 sao.

HÌNH 4.9

Mô hình kinh doanh của bệnh viện cổ phần cùng địa điểm, cùng thương hiệu

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: BVĐK = Bệnh viện đa khoa.

Cho vay

Góp vốnNhà đầu tư

Bên cho vay

Bệnh viện chính
Tòa A

(700 giường)

Người sử dụng
dịch vụ thông

thường

Chia sẻ lợi
nhuận

Chia sẻ
thiết bị

Chia sẻ
cán bộ

Chuyển
bệnh nhân

Quản lý toàn diện

Công ty cổ phần

Vận hành và quản lý 
bệnh viện cùng địa điểm

Bệnh viện cùng địa điểm 
Tòa B (700 giường)

Góp đất, thương hiệu, cán bộ Chia sẻ 40% cổ phần

BVĐK tỉnh Đồng Nai

Cung cấp
dịch vụ

Trả phí
dịch vụ

Người sử dụng
dịch vụ theo

yêu cầu

Cung cấp
dịch vụ

Trả phí
dịch vụ
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Cấu trúc dự án: Tập đoàn Cotec và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thành lập một công 
ty cổ phần có tên gọi Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tập đoàn Cotec 
góp vốn bằng tiền mặt với tỷ lệ 60 phần trăm. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đóng góp 
40 phần trăm cổ phần dưới dạng giá trị đất, thương hiệu bệnh viện và nhân viên y tế. 
Lợi nhuận của dự án sẽ được chia sẻ giữa các bên, dựa trên tỷ lệ góp vốn tương ứng của 
hai bên.

Cơ chế hợp tác dựa trên thế mạnh và lợi thế của mỗi bên. Trong khi Tập đoàn 
Cotec có kinh nghiệm về xây dựng và tài trợ cho các tòa nhà bệnh viện, bệnh viện 
công có sẵn quỹ đất tại địa điểm của bệnh viện hiện tại và có thể huy động nhân lực 
y tế để mở rộng quy mô hoạt động của bệnh viện. Cả khu vực tư nhân và khu vực 
công đều chịu trách nhiệm về vấn đề khám chữa bệnh. Nhà đầu tư tư nhân chịu trách 
nhiệm tài trợ, thiết kế, thi công, vận hành và quản lý bệnh viện và doanh nghiệp dự 
án; và nắm giữ các chức vụ Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính. Bệnh 
viện công có trách nhiệm chia sẻ quỹ đất, thương hiệu, bệnh nhân, trang thiết bị; 
quản lý và điều hành các hoạt động chuyên môn; cung cấp các chuyên gia y tế; nắm 
giữ các chức vụ phó chủ tịch, chủ tịch hội đồng chuyên môn, trưởng khoa. UBND tỉnh 
cung cấp hỗ trợ thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt thành lập 
công ty chủ đầu tư dự án; và miễn hoặc giảm thuế đất, thuế thu nhập. Công ty Cổ 
phần Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ giám sát và quản lý hoạt động chung của bệnh 
viện.

Cơ chế thanh toán, đầu ra và giám sát hiệu quả: Doanh thu của dự án dựa trên chi phí 
thanh toán của bệnh nhân, bao gồm cả bệnh nhân được BHYT chi trả. Tổng số giường 
bệnh là 700, trong đó chỉ có 70 giường được dành cho bệnh nhân được áp dụng mức 
giá y tế công cộng bắt buộc, trong khi số giường còn lại áp dụng phí dịch vụ cao hơn 
(vượt mức BHYT chi trả). Dự án không áp dụng chỉ số kết quả hoạt động chính hoặc hệ 
thống theo dõi hiệu quả hoạt động của bệnh viện.

Các điểm chính rút ra

• Mô hình đầu tư quy mô lớn của khu vực tư nhân vào một bệnh viện công có 
thương hiệu là tương đối dễ thực hiện và kết hợp tốt các thế mạnh của khu vực 
công và nhà đầu tư tư nhân. Mô hình này kết hợp các thế mạnh và lợi thế của nhà 
đầu tư tư nhân tại địa phương về năng lực thi công và khả năng tài chính với các 
lợi thế của bệnh viện công (nhân lực y tế và quỹ đất), hướng đến các bệnh nhân 
có khả năng chi trả cao hơn và không hài lòng với tình trạng quá tải và dịch vụ 
kém của bẹnh viện công.

• Mặc dù mô hình này mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, nhưng dường như không 
phục vụ lợi ích của người dân. Một trong những nhược điểm và rủi ro khi thực hiện 
mô hình này là các dịch vụ có mức phí đắt đỏ hơn và do đó, bệnh viện cổ phần có 
xu hướng tập trung nhiều hơn vào nhu cầu của các bệnh nhân có thu nhập cao. 
Ngoài ra, theo thỏa thuận liên doanh, liên kết, cả hai bên đều được khuyến khích 
tối đa hóa lợi nhuận, điều này có thể dẫn đến việc cung cấp dịch vụ quá mức. Bệnh 
viện công hiện tại phải chia sẻ đội ngũ bác sĩ y khoa lành nghề với khu vực tư nhân, 
điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế của khu vực công. Có thể 
không đạt được các mục tiêu chính của dịch vụ y tế công, đó là công bằng, dễ tiếp 
cận và hiệu quả.

• Tuy nhiên việc xác định mức độ đóng góp của khu vực công vào công ty cổ phần dự 
án còn gặp khá nhiều thách thức. Rất khó để định lượng giá trị quỹ đất, thương hiệu 
bệnh viện và nhân lực y tế; vì vậy, tỷ lệ góp vốn giữa các bên sẽ phụ thuộc nhiều vào 
kết quả đàm phán.
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NHỮNG BÀI HỌC CHUNG RÚT RA TỪ CÁC NGHIÊN CỨU 
TRƯỜNG HỢP

Tám nghiên cứu trường hợp nêu bật những phát hiện chính về mô hình đầu tư PPP 
trong lĩnh vực y tế so với các hình thức hợp tác công-tư khác ở Việt Nam, đồng thời 
xác định một số khó khăn trong việc phát triển và triển khai các dự án PPP y tế.

Dù xã hội hóa vẫn là lựa chọn phổ biến trong các hợp đồng hợp tác công-tư, các dự án 
(không phải PPP) này khó có thể mang lại lợi ích cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và 
các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở Việt Nam. Những mô hình xã hội hóa này phần lớn 
phục vụ nhu cầu của các nhóm dân số có thu nhập trung bình và cao. Mô hình đầu tư tạo 
doanh thu thường sẽ theo kèm mức phí sử dụng dịch vụ cao hơn (do cơ sở hạ tầng hoặc 
dịch vụ tốt hơn) so với mức giá do nhà nước quy định thuộc phạm vi hỗ trợ của BHYT, 
qua đó khuyến khích cung cấp quá mức các dịch vụ chẩn đoán và điều trị nhằm tối đa hóa 
lợi nhuận. Các cơ sở hạ tầng đầu tư qua các hình thức khác không phải PPP như vậy cũng 
chủ yếu tập trung tại các trung tâm đô thị, các cơ sở y tế cao cấp hơn và các dịch vụ y tế 
chuyên khoa, mang lại lợi nhuận, nhằm phục vụ nhóm dân số có thu nhập cao hơn, nới 
rộng thêm khoảng cách giàu nghèo. Việc huy động nguồn nhân lực y tế để làm việc tại các 
cơ sở y tế này sẽ khiến giảm chất lượng cung cấp dịch vụ tại các bệnh viện công do nguồn 
nhân lực y tế vốn đã thiếu hụt. Do đó, các dự án xã hội hóa không áp dụng mô hình PPP 
có thể làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng hiện có trong cung cấp dịch vụ y tế tại Việt 
Nam, đồng thời làm giảm hiệu quả và chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế. Ngược lại, 
kinh nghiệm ở các nước tiên tiến hơn cho thấy rằng PPP, nếu được thiết kế phù hợp (ví dụ 
như thông qua các biện pháp tăng cường vốn tự có được ghi trong hợp đồng) và được chính 
phủ tài trợ (ví dụ như thông qua trợ cấp cho người nghèo và dễ bị tổn thương), có thể được 
sử dụng như một công cụ hiệu quả để tăng cường công bằng về y tế, đồng thời mang lại 
sức khỏe tốt hơn và khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu y tế của người dân.

Vẫn còn có những khó khăn liên quan đến việc chuẩn bị và triển khai các dự án PPP, 
bao gồm thẩm định, đấu thầu, chia sẻ rủi ro, cơ chế thanh toán và đánh giá kết quả thực 
hiện. Việc đánh giá, thẩm định các dự án PPP của khu vực công thường mất nhiều thời 
gian và các đề xuất dự án PPP thường có nhiều thay đổi trong quá trình chuẩn bị dự án. 
Hoạt động đấu thầu trong các dự án PPP y tế cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế tốt. 
Hầu hết các dự án PPP đều xuất phát từ các đề xuất tự nguyện; ngay cả khi được chính phủ 
khởi xướng, dự án PPP y tế cuối cùng đã được đấu thầu thành công thông qua hình thức 
đàm phán trực tiếp hoặc chỉ định thầu, mặc dù một số dự án đã áp dụng quy trình đấu 
thầu rộng rãi ở giai đoạn đầu. Vấn đề này có nguyên nhân từ những hạn chế về năng lực 
quản lý khu vực công trong khi các nhà đầu tư tư nhân cũng không thực sự chủ động tham 
gia đấu thầu các dự án PPP do quy định và thể chế thực hiện còn chưa rõ ràng. Phân bổ 
rủi ro giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân không được đánh giá và thực hiện phù hợp 
trong một số trường hợp. Trong nhiều trường hợp, nhà nước chịu ít hoặc không chịu rủi 
ro; tuy nhiên, trong ít nhất một trường hợp (đầu tư Bệnh viện Cẩm Phả theo hình thức 
BOO), doanh nghiệp tư nhân chịu quá nhiều rủi ro. Hơn nữa, hầu hết các dự án PPP đều 
không xây dựng chỉ số giám sát kết quả thực hiện dự án hoặc áp dụng cơ chế thanh toán/
xử phạt dựa trên kết quả thực hiện. Cuối cùng, các dự án PPP y tế tích hợp vẫn chưa được 
thực hiện nhiều ở Việt Nam, với chỉ một dự án được triển khai đến thời điểm nay; các mô 
hình BLT (PPP) và các mô hình liên doanh, liên kết (không phải PPP) thường được ưa 
thích hơn. Những vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể hơn trong Chương 5.

Các dự án PPP trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam dù ít dường như vẫn là một công cụ 
hữu ích giúp khu vực công huy động các nguồn lực từ khu vực tư nhân để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng về y tế. Có sự quan tâm rõ ràng của nhà đầu tư và nhu cầu của khu 
vực công.
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mPHỤ LỤC 4A: DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN PPP VỀ Y TẾ ĐÃ HOÀN THÀNH ÍT NHẤT MỘT BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ DỰ ÁN

BẢNG 4A.1

STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM HIỆN TRẠNG
NHÀ TÀI TRỢ 
DỰ ÁN

LOẠI 
HÌNH

LOẠI 
DỊCH VỤ

HÌNH THỨC 
THANH TOÁN

LOẠI HỢP 
ĐỒNG

NĂM 
BẮT ĐẦU LOẠI CƠ SỞ

VỐN 
(TỶ ĐỒNG)

CƠ QUAN CHỦ 
QUẢN

1 Đại học Y tế Công cộng Hà 
Nội

Hà Nội Đã hoàn thành Tư nhân Mới Cơ sở 
vật chất

Chính phủ trả 
bằng đất

BT 2010 Cơ sở đào 
tạo

644 Bộ YT

2 Xây dựng Bệnh viện Quận 7 
- Giai đoạn 2

Tp. HCM Đang thực hiện trước 
Nghiên cứu Tiền khả thi

Tư nhân Mới Cơ sở 
vật chất

Chính phủ trả 
bằng đất

BT 2006 Bệnh viện 270 UBND

3 Xây dựng Bệnh viện Đa khoa 
Sài Gòn

Tp. HCM Hiện đang lựa chọn 
nhà đầu tư

Tư nhân Mới Cơ sở 
vật chất

Chính phủ trả 
bằng đất

BT 2016 Bệnh viện 1.000 UBND

4 Xây dựng Trung tâm Y tế Dự 
phòng Quận 7

Tp. HCM Hiện đang lựa chọn 
nhà đầu tư

Tư nhân Mới Cơ sở 
vật chất

Chính phủ trả 
bằng đất

BT 2017 Cơ sở Y tế 
Dự phòng

99 UBND

5 Nâng cấp, vận hành trạm y tế 
xã, Quận 3

Tp. HCM Đang thực hiện Nghiên 
cứu Tiền khả thi

Tư nhân Hiện tại Tích hợp Người dùng 
chi trả

BOT 2017 Trạm Y tế 
xã, phường

117 UBND

6 Tòa 1 - Khu dịch vụ khám 
chữa bệnh của Bệnh viện Nhi 
đồng 1

Tp. HCM Đang thực hiện Nghiên 
cứu Tiền khả thi

Tư nhân Mới Tích hợp Người dùng 
chi trả

BOT 2017 Bệnh viện 721 UBND

7 Mở rộng Bệnh viện Quận Tân 
Phú

Tp. HCM Đang thực hiện trước 
Nghiên cứu Tiền khả thi

Tư nhân Mới Tích hợp Người dùng 
chi trả

BOT 2017 Bệnh viện 797 UBND

8 Xây dựng khu dịch vụ khám 
chữa bệnh theo yêu cầu của 
Bệnh viện Quận 2

Tp. HCM Đang thực hiện trước 
Nghiên cứu Tiền khả thi

Tư nhân Mới Tích hợp Người dùng 
chi trả

BOT 2018 Bệnh viện 320 UBND

9 Tòa F - Khu điều trị của Bệnh 
viện Quận Thủ Đức

Tp. HCM Đang thực hiện trước 
Nghiên cứu Tiền khả thi

Chính phủ 
(bệnh viện 
công)

Mới Cơ sở 
vật chất

Chính phủ chi 
trả

BLT 2018 Bệnh viện 571 UBND

tiếp tục
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BẢNG 4A.1 tiếp tục

STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM HIỆN TRẠNG
NHÀ TÀI TRỢ 
DỰ ÁN

LOẠI 
HÌNH

LOẠI 
DỊCH VỤ

HÌNH THỨC 
THANH TOÁN

LOẠI HỢP 
ĐỒNG

NĂM 
BẮT ĐẦU LOẠI CƠ SỞ

VỐN (TỶ 
ĐỒNG)

CƠ QUAN CHỦ 
QUẢN

10 Trung tâm chẩn đoán và điều 
trị công nghệ cao (500 giường) 
tại bệnh viện Chợ Rẫy

Tp. HCM Đang thực hiện trước 
Nghiên cứu Tiền khả thi

Chính phủ 
(Bộ Y tế)

Mới Tích hợp Chính phủ chi 
trả

BLT 2018 Bệnh viện 3.277 BYT

11 Ký túc xá trường Đại học Y 
Dược Hải Phòng

Hải Phòng Hiện đang lựa chọn 
nhà đầu tư

Chính phủ 
(đại học công 
lập)

Mới Tích hợp Người dùng 
chi trả

BOT 2017 Cơ sở đào 
tạo

123 BYT

12 Cung cấp thiết bị y tế cho 
Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng

Đà Nẵng Đang thực hiện trước 
Nghiên cứu Tiền khả thi

Tư nhân Hiện tại Cơ sở 
vật chất

Chính phủ trả 
bằng đất

BT 2017 Bệnh viện 144 UBND

13 Bệnh viện Đại học Công nghệ 
Y Dược Đà Nẵng

Đà Nẵng Đang thực hiện trước 
Nghiên cứu Tiền khả thi

Chính phủ 
(Bộ Y tế)

Mới Tích hợp Người dùng 
chi trả

BOT 2017 Bệnh viện 315 – 900 BYT

14 Bệnh viện sản khoa giai 
đoạn 2

Quảng Ninh Đã ngừng ở giai đoạn 
nghiên cứu khả thi

Tư nhân Mới Tích hợp Người dùng 
chi trả

BOO 2017 Bệnh viện 373 .

15 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả Quảng Ninh Đã ngừng ở giai đoạn 
thực hiện hợp đồng

Tư nhân Mới Tích hợp Người dùng 
và Chính phủ 
chi trả

BOO 2015 Bệnh viện 800 UBND

16 Nâng cấp một số cơ sở y tế tại 
tỉnh Quảng Nam (Phòng 
khám đa khoa khu vực Đông 
Quế Sơn và Trạm y tế xã Tam 
Thanh)

Quảng Nam Hiện đang lựa chọn 
nhà đầu tư

Tư nhân Mới Tích hợp Người dùng 
chi trả

BOT 2018 Phòng 
khám đa 
khoa và 
trạm y tế xã

28 UBND

17 Trung tâm khám chữa bệnh 
theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa 
khoa Cà Mau

Cà Mau Đang hoạt động Tư nhân Mới Tích hợp Người dùng 
chi trả

BOT 2013 Bệnh viện 40 UBND

18 Máy chụp cắt lớp 128 dãy tại 
bệnh viện đa khoa Nguyễn 
Đình Chiểu

Bến Tre Đang trong giai đoạn 
đấu thầu

Chính phủ 
(bệnh viện)

Mới Thiết bị Người dùng 
chi trả

BTO 2019 Bệnh viện 27 UBND

Ghi chú: TP HCM = Thành phố Hồ Chí Minh.
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PHỤ LỤC 4B: DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN PPP Y TẾ ĐÃ ĐI ĐẾN GIAI ĐOẠN ĐẤU THẦU13

BẢNG 4B.1

STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM TÀI TRỢ LOẠI HỢP ĐỒNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU THẦU GHI CHÚ

1 Phân viện của Đại học Y tế Công cộng Hà Nội Hà Nội Tư nhân BT Chỉ định thầu Đã hoàn thành thi công, Cơ sở đang hoạt động.

2 Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tp. HCM Tư nhân BT Chỉ định thầu Đình chỉ do sửa đổi Nghị định về BT

3 Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 7 Tp. HCM Tư nhân BT Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi Mới chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, 
đình chỉ do sửa đổi Nghị định về BT

4 Ký túc xá trường Đại học Y Dược Hải Phòng Hải Phòng Chính phủ BOT Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi Không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

5 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả Quảng Ninh Tư nhân BOO Chỉ định thầu Dự án đã bị hủy bỏ

6 Nâng cấp một số cơ sở y tế dưới hình thức PPP Quảng Nam Tư nhân BOT Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi Chỉ có một nhà đầu tư đủ điều kiện

7 Trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện 
Đa khoa Cà Mau

Cà Mau Tư nhân BOT Chỉ định thầu Đang hoạt động

8 Máy chụp cắt lớp 128 dãy tại bệnh viện đa khoa Nguyễn 
Đình Chiểu

Bến Tre Chính phủ BTO Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi Đang trong giai đoạn đấu thầu
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-548601.html.

10. Trong giai đoạn khởi động, dự án đã tiến hành khảo sát ý kiến của các nhân viên y tế về việc họ 
có muốn làm việc cho bệnh viện PPP hay không, và 100 phần trăm nhân viên đưa ra câu trả lời 
tích cực. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng dự án được ký kết, các nhân viên đã thay đổi quan điểm và 
không muốn tiếp tục làm việc cho bệnh viện PPP.

11. Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công 
quy định về thủ tục chuyển giao tài sản công như một hình thức hỗ trợ của chính phủ cho các dự 
án PPP. Tuy nhiên, hợp đồng của Bệnh viện BOO Cẩm Phả đã được ký hai năm trước khi Nghị 
định đó được ban hành.

12. Đầu tư tư nhân theo hình thức “Xã hội hóa” chủ yếu tập trung vào trang thiết bị chẩn đoán và điều 
trị y tế công nghệ cao như PET.CT, MRI, thiết bị xét nghiệm, v.v. (http://thoibaotaichinhvietnam 
.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2018-08-22/linh-vuc-y-te-hut-von-dau-tu-xa-hoi-hoa-61163 
.aspx).

13. Chúng tôi đã nỗ lực xây dựng danh sách toàn diện nhất có thể, nhưng như đã nêu ở trên, đây có 
thể chưa bao gồm đầy đủ hết tất cả các dự án.
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5 Những rào cản trong triển khai 
PPP y tế

GIỚI THIỆU

Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét chi tiết hơn các rào cản ảnh hưởng đến việc 
thiết kế và thực hiện các dự án PPP trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Các rào cản này 
có thể được phân loại thành: a) các rào cản trong khung chính sách, quy định về PPP; 
b) các rào cản trong khu vực công lập; c) các rào cản trong khu vực tư nhân và d) các 
rào cản trong lĩnh vực tài chính. Việc phân tích rào cản trong thiết kế và thực hiện 
PPP tại Việt Nam được trình bày dựa trên khung phân tích tại Chương 1. Để PPP có 
thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu trong ngành y tế 
- như tăng cường khả năng tiếp cận, hiệu quả, chất lượng và công bằng, những rào 
cản này cần được giải quyết.

NHỮNG RÀO CẢN TỪ KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH 
VỀ PPP

Khung chính sách và quy định hiện tại về PPP còn nhiều hạn chế dù đã 
có nhiều cải thiện trong thời gian gần đây

Mặc dù có những cải thiện trong thời gian gần đây, khung chính sách và quy định 
hiện tại về PPP vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt liên quan đến các dự án PPP y tế. Thứ 
nhất, khái niệm PPP thường gắn với các dự án PPP phát triển cơ sở hạ tầng mà ít chú 
trọng vào mô hình PPP trong cung ứng dịch vụ như ở các quốc gia khác. Khái niệm 
cũng không đề cập đến định nghĩa về hợp đồng dài hạn, chuyển giao rủi ro và trách 
nhiệm quản lý từ khu vực công lập sang khu vực tư hoặc thanh toán dựa trên kết quả 
thực hiện.

Thứ hai, các quy định và hướng dẫn kỹ thuật chưa được ban hành đầy đủ cho việc 
phát triển và thực hiện một dự án PPP. Hạn chế này bao gồm:

• Công cụ sàng lọc PPP và đánh giá Giá trị đồng tiền: Khung quy định hiện tại không có 
hướng dẫn hay tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp khi lựa chọn mô hình PPP hoặc 
phân tích giá trị đồng tiền của một dự án.

• Phân bổ rủi ro: Khung quy định hiện tại không cung cấp hướng dẫn về phân bổ rủi 
ro mà để các CQNN có thẩm quyền được đàm phán, thống nhất với các đối tác và 
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nhà tài trợ tư nhân. Do thiếu hướng dẫn và các mô hình thực hiện thành công, các 
CQNN có thẩm quyền và các đối tác tư nhân đang gặp nhiều khó khăn trong vấn 
đề này.

• Chỉ số kết quả hoạt động chủ chốt: Yêu cầu từ các đối tác tư nhân chủ yếu vẫn dựa trên 
các yếu tố đầu vào thay vì kết quả đầu ra. Hiện chưa có hướng dẫn về đánh giá kết 
quả thực hiện của các đối tác tư nhân trong mỗi dự án PPP.

• Hỗ trợ của chính phủ để dự án thành công về mặt tài chính và vay vốn được: Bù đắp tài 
chính đã được đề cập đến, tuy nhiên, chưa có hướng dẫn về thủ tục và quy định liên 
quan đến nguồn vốn này cho một dự án. Trong khung chính sách hiện tại, chính 
phủ không áp dụng cơ chế bảo lãnh với các nhà đầu tư tư nhân về doanh thu tối 
thiểu và chuyển đổi ngoại tệ cho các dự án PPP.

Thứ ba, quy định hiện hành về cơ chế đề xuất tự nguyện vẫn còn chưa đầy đủ, chỉ đáp 
ứng 25 phần trăm các thực hành tốt trên thế giới (Ngân hàng Thế giới 2018). Chưa xác 
định yêu cầu cụ thể để doanh nghiệp tư nhân chứng minh rằng dự án đảm bảo phù hợp 
với các ưu tiên quốc gia và cơ chế thực hiện sáng tạo hoặc hiệu quả chi phí khi cung ứng 
dịch vụ công quan trọng. Các đề xuất tự nguyện không phải tuân theo quy trình quản lý 
hợp đồng và thẩm định chặt chẽ tương tự như đề xuất chính quy. Quy định về lợi thế 5 
phần trăm trong vòng sơ tuyển (xem phần “Trao quyền cho các cơ sở y tế công cộng và 
các nhà đầu tư tư nhân để khởi xướng PPP”) làm gia tăng lo ngại về tác động tiêu cực dẫn 
đến lợi thế cạnh tranh cho các giải pháp ít đổi mới hơn và cuối cùng cản trở các đơn vị 
khác tham gia đấu thầu (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Ernst và Young 2019).

Thứ tư, các văn bản pháp lý áp dụng với một dự án PPP chưa đảm bảo tính đầy đủ, 
thống nhất. Khung pháp lý cho PPP chưa được xây dựng thống nhất. Quy trình thực 
hiện PPP - bắt đầu từ khi xác định dự án cho đến giai đoạn chấm dứt hợp đồng PPP - 
được thực hiện theo các luật, quy định khác nhau, đôi khi có sự trùng lặp trong hệ thống 
quy định. Ngoài ra, các quy định riêng rẽ không xem xét một số đặc điểm quan trọng 
của một dự án PPP. Một số hạn chế trong mỗi văn bản luật được tóm tắt như sau:

• Luật đầu tư công: Yêu cầu tiến hành quy trình thẩm định các dự án PPP tương tự như 
các dự án đầu tư công. Quy trình này có một số bước thực hiện tương đối phức tạp 
và gây ra các ngoại ứng tiêu cực với nhà đầu tư tư nhân như nhiều thủ tục giấy tờ, 
quy trình phê duyệt nhiều tầng và bộ máy quản lý quan liêu.

• Luật đầu tư: không đề cập đến cơ chế bảo lãnh của chính phủ hoặc các yếu tố cần 
cân nhắc đặc biệt đối với các hợp đồng dài hạn và các dự án PPP có mức đầu tư lớn.

• Luật đấu thầu: chưa có phần quy định chuyên biệt về các dự án PPP, do đó, các dự án 
PPP phải được điều chỉnh theo các yêu cầu của luật này.

• Luật sử dụng và quản lý tài sản công: không quy định đầy đủ về việc định giá các tài 
sản do nhà nước đóng góp trong các dự án PPP. Điều này làm giảm mức độ đóng 
góp của nhà nước và do đó, làm chậm quá trình phát triển các dự án PPP.

• Luật ngân sách: còn cứng nhắc và chưa đảm bảo tính linh hoạt. Việc lập kế hoạch, dự 
toán và giải ngân vốn là các quy trình cứng nhắc và mỗi dự án PPP khó có thể vừa 
tuân thủ quy định của luật trong khi vẫn tiếp nhận hỗ trợ của chính phủ và nâng 
cao khả năng tín dụng của dự án. Tất cả nguồn ngân sách để phát triển dự án PPP, 
cho dù dưới hình thức Quỹ bù đắp tài chính, ngân sách nhà nước chi trả hay cơ chế 
thanh toán dựa trên hạng mục khả dụng đều phải tuân thủ các yêu cầu được quy 
định trong luật.

• Luật xây dựng: còn cứng nhắc và tập trung vào các yếu tố đầu vào. Luật đưa ra rất 
nhiều quy định về việc chuẩn bị đề xuất dự án, nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí.

• Luật đất đai: không cho phép thế chấp quyền sử dụng đất với các tổ chức tín dụng 
quốc tế, tạo ra rào cản trong việc tiếp cận khoản vay từ những tổ chức này. Luật 
chưa có quy định cụ thể về việc định giá đất.
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• Luật doanh nghiệp: không quy định về doanh nghiệp dự án trong mô hình PPP. Toàn 
bộ phần vốn góp cho công ty phải được nộp vào tài khoản doanh nghiệp trong vòng 
90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, gây khó khăn 
cho các dự án có vốn đầu tư lớn bởi các nhà tài trợ sẽ giữ lại phần lớn nguồn vốn 
của mình đến khi đạt thỏa thuận tài chính.

PPP không được lồng ghép vào khung chính sách và quy định về y tế

PPP chưa được lồng ghép vào các chính sách, quy định liên quan trong lĩnh vực y tế, 
ảnh hưởng đến việc sử dụng mô hình PPP để phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện 
chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực này. Các chính sách y tế quan trọng nhất được ban 
hành ở cấp trung ương, bao gồm Chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân1 và Nghị quyết Trung ương Đảng2 về tăng cường công tác bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới không xác định rõ 
cam kết chính trị đối với mô hình PPP trong lĩnh vực y tế. ở địa phương, chỉ có 
Thành phố Hồ Chí Minh (trong số 63 tỉnh, thành phố) đã chú ý đến vai trò của PPP 
trong quy hoạch phát triển ngành y tế thành phố3. Do chưa xây dựng phương pháp 
tiếp cận chiến lược và có hệ thống để xây dựng hiệu quả một dự án PPP, các dự án 
PPP y tế thường được chuẩn bị và thực hiện cho từng trường hợp cụ thể. Do đó, dù 
có danh sách dài các dự án PPP y tế được các địa phương và bệnh viện công đề xuất, 
nhiều dự án trong số đó không phù hợp với hình thức PPP.

Hơn nữa, các dự án PPP trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh 
của các quy định trong ngành y tế và các quy định chung về PPP. Do đó, do chưa khắc 
phục được những hạn chế về quy định với các dự án PPP y tế, các bên liên quan chưa 
hiểu rõ về quy trình chuẩn bị và cấu trúc tổ chức, thực hiện một dự án y tế theo hình 
thức PPP. Bảng 5.1 dưới đây mô tả những thách thức chính với các nhà đầu tư trong 
quá trình thiết kế và thực hiện dự án PPP y tế.

BẢNG 5.1 Các quy định chính điều chỉnh dự án PPP y tế

LĨNH VỰC VĂN BẢN PHÁP QUY THÁCH THỨC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH

Dịch vụ 
chăm sóc 
sức khỏe

Luật Khám, chữa bệnh; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám, chữa bệnh

Chưa quy định rõ việc một bệnh viện PPP đặt tại cùng địa 
điểm với một bệnh viện công có được xem xét mở rộng hay 
thành lập bệnh viện mới.

Giá dịch vụ Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và 
giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập; Thông tư 
37/2018/ TT-BYT về khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT và hướng dẫn áp dụng giá, 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Chưa quy định rõ việc các bệnh viện PPP có thuộc phạm vi 
điều chỉnh của các cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính áp 
dụng với các bệnh viện công hay không; và liệu chi phí dịch 
vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện PPP có phải áp dụng 
theo khung giá trên của BYT hay không

Nhân lực y tế Luật cán bộ, công chức

Luật viên chức

Chưa quy định rõ về các điều kiện để nhân viên tại một bệnh 
viện công có thể hợp tác làm việc tại một bệnh viện PPP

BHYT Luật BHYT 2008; Nghị định 146/2018/ NĐ-CP Quy định chi tiết và 
hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

Chưa quy định rõ việc một bệnh viện PPP có cùng địa điểm 
hoạt động với một bệnh viện công có cần ký hợp đồng riêng 
với cơ quan BHXH địa phương để cung cấp các dịch vụ 
khám, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm

Trang thiết 
bị y tế

Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP về 
quản lý trang thiết bị y tế; Dự thảo Thông tư về đấu thầu trang thiết 
bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Chưa quy định rõ về việc các bệnh viện PPP có phải tuân 
thủ quy trình đấu thầu trang thiết bị y tế như các bệnh viện 
công lập hay không

Thuốc Luật Dược năm 2016; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi 
hành Luật dược; Thông tư 11/2016/TT-BYT về đấu thầu thuốc tại các 
cơ sở y tế công lập

Chưa quy định rõ về việc các bệnh viện PPP có phải tuân 
thủ quy trình đấu thầu thuốc như các bệnh viện công lập 
hay không

Nguồn: Bảng gốc cho ấn phẩm này
Ghi chú: BYT = Bộ y tế; PPP = Đối tác công tư.
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BYT hiện đang dự thảo thông tư hướng dẫn phát triển các dự án PPP trong lĩnh vực 
y tế, dự kiến sẽ hướng dẫn các nội dung như chuẩn bị nghiên cứu tiền khả thi và nghiên 
cứu khả thi, cũng như việc áp dụng PPP trong các phân ngành y tế cụ thể ( ví dụ dược 
phẩm, trang thiết bị y tế.) Tuy nhiên, dự thảo hiện tại của thông tư không đề cập đến 
các vấn đề khác có liên quan đến đầu tư PPP trong lĩnh vực y tế như lưu ý phía trên, 
chẳng hạn như nhân lực y tế và BHYT.

Thách thức xuất hiện ở mỗi bước trong quy trình thực hiện dự án PPP

Mặc dù quy trình thực hiện PPP của Việt Nam được coi là gần với thực hành tốt quốc 
tế, mỗi bước thực hiện quy trình này còn có những hạn chế. Bảng 5.2 tóm tắt những 
vướng mắc này, bao gồm nội dung chưa đầy đủ, xung đột giữa các văn bản hướng dẫn 
và quy định.

Tóm lại, Khung pháp lý của PPP chưa được xây dựng đầy đủ, thống nhất, còn 
nhiều nội dung xung đột và không rõ ràng, tạo thành rào cản lớn cho việc thực 
hiện các dự án PPP, bao gồm những dự án trong lĩnh vực y tế. Việt Nam cũng đã 
nhận ra những điểm hạn chế tương đối trong khung quy định về PPP. Trong các 
cuộc phỏng vấn thuộc nghiên cứu này, 75 phần trăm số người được hỏi cho rằng 

BẢNG 5.2 Các thách thức về quy định theo vòng đời dự án PPP

VÒNG ĐỜI DỰ ÁN VƯỚNG MẮC

Nghiên cứu tiền 
khả thi

• Thiếu công cụ sàng lọc dự án PPP để đánh giá sự phù hợp của một dự án PPP

• Quá nhiều nội dung cần đưa vào nghiên cứu tiền khả thi (theo Nghị định 63)

• Không có hướng dẫn cho dự án PPP y tế để giải quyết những vấn đề đặc thù

• Không có cơ chế khuyến khích để nhà đầu tư chuẩn bị các đề xuất tự nguyện.

Nghiên cứu khả 
thi

• Dựa trên các yếu tố đầu vào và việc lập dự toán chi phí dựa trên định mức

• Không có hướng dẫn cho dự án PPP y tế để giải quyết những vấn đề đặc thù

• Không có hướng dẫn về đánh giá, phân bổ rủi ro, chiến lược giảm thiểu rủi ro.

• Không có hướng dẫn về hỗ trợ của chính phủ để nâng cao khả năng thành công tài chinh của dự án

Lựa chọn nhà 
đầu tư

• Quy định chưa rõ ràng về đấu thầu với các đề xuất tự nguyện; Không có hướng dẫn bổ sung hay tiêu chí cụ thể, ngoài yêu 
cầu về “tính phù hợp”, để đánh giá xem một dự án theo đề xuất tự nguyện có đủ điều kiện để thực hiện chỉ định thầu 
hay không.

• Hạn chế đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP 
(Điều 2.1 (b))

Thực hiện hợp 
đồng PPP

• Thiếu các điều khoản và hướng dẫn dự thảo hợp đồng PPP: Thông tư 09/2018/TT-BKHDT chỉ hướng dẫn tổng quan về nội 
dung của hợp đồng PPP mà không trình bày các điều khoản dự thảo mẫu cũng như giải thích về rủi ro và khó khăn với các 
điều khoản đó.

• Yêu cầu góp vốn đầy đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh 
nghiệp

• Hợp đồng dựa trên các yếu tố đầu vào

Triển khai dự án 
và chuyển giao

• Xung đột giữa Nghị định PPP và các văn bản luật khác được sử dụng để thực hiện và giám sát dự án

• Dự án PPP chưa đựợc quy định rõ ràng trong khung pháp lý về y tế (về dịch vụ y tế, giá dịch vụ, BHYT, nguồn nhân lực, trang 
thiết bị và dược phẩm)

• Chưa có hướng dẫn về các Chỉ số kết quả hoạt động chủ chốt, kể cả chung cho các ngành hoặc riêng với ngành y tế, để 
đánh giá kết quả hoạt động của tư nhân.

Nguồn: Bảng gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: PPP = Đối tác công tư.
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khung pháp lý và quy định về PPP còn chưa chặt chẽ và là  rào cản lớn trong việc 
thực hiện các dự án PPP y tế.

Hình thức liên doanh, ngược lại, có quy định pháp lý tốt

Các hình thức hợp tác công-tư, đặc biệt là  thông qua hợp đồng liên doanh, đã 
được quy định rõ trong khung pháp lý và chính sách y tế. Ngoài ra, các bên liên 
quan trong cả khu vực công lập và tư nhân đều đã quen và thường áp dụng các 
hình thức đầu tư này. Quy trình phê duyệt các hợp đồng liên doanh trong lĩnh 
vực y tế cũng tương đối đơn giản và khung pháp lý cho phép các bệnh viện công 
phối hợp với doanh nghiệp tư nhân theo các thỏa thuận với lộ trình thực hiện 
nhanh (xem Bảng 5.3).

Nhìn chung, khung pháp lý cho việc quản lý các dự án liên doanh, liên kết - bao 
gồm Luật sử dụng và quản lý tài sản công, Nghị định 151/2017/NĐ-CP và Thông 
tư 144/2017/TT-BTC – ít phân mảnh hơn so với khung pháp lý cho PPP. Thủ tục 
chuẩn bị dự án liên doanh được đơn giản hóa, chỉ yêu cầu một tổ chức y tế công lập 
nộp đề xuất dự án lên CQNN có thẩm quyền để thẩm định và phê duyệt một lần duy 
nhất. Ngoài ra, việc lựa chọn đối tác tư nhân được thực hiện thông qua quá trình 
cạnh tranh, nhưng không yêu cầu đấu thầu rộng rãi trong nước. Các tổ chức y tế 
công lập cũng có thẩm quyền và mức độ linh hoạt lớn hơn trong đàm phán loại hợp 
đồng và kế hoạch tài chính với đối tác tư nhân. Các tổ chức y tế công lập không phải 
theo dõi, báo cáo và công bố kết quả liên doanh. Trong khi hệ thống y tế phân cấp 
và cơ chế tự chủ cho các bệnh viện công lập tại Việt Nam đã thu hút lượng lớn đầu 
tư tư nhân trong quá trình xã hội hóa, các hình thức hợp tác đầu tư này không nhất 
thiết phải thực hiện các mục tiêu của dịch vụ y tế công của Việt Nam, như mức độ 
tiếp cận và tính công bằng.

Các bệnh viện công có động lực tham gia vào các dự án y tế theo mô hình liên 
doanh thông qua chính sách xã hội hóa hơn là  tham gia đầu tư theo mô hình PPP. 
Vì các bệnh viện công có mức độ tự chủ về tài chính và tổ chức ở mức cao, lãnh 
đạo các bệnh viện công có thể chủ động liên doanh với doanh nghiệp tư nhân. 
Giám đốc, nhân viên các bệnh viện công và  các nhà đầu tư tư nhân sẽ đầu tư 
nhiều hơn vào các chuyên khoa có nhu cầu lớn và giải quyết bài toán quá tải ở 
các bệnh viện công để làm hài lòng người bệnh. Ngược lại, các dự án PPP y tế đòi 
hỏi cơ quan quản lý ở cấp cao hơn (ví dụ như BYT hoặc UBND tỉnh) phải đại diện 
nhà nước để phối hợp với doanh nghiệp tư nhân trong những lĩnh vực mà giải 
pháp nâng cao tự chủ bệnh viện không thể mang lại hiệu quả tối ưu. Các dự án 
xã hội hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như liên doanh, được thực hiện 
trên cơ sở chia sẻ lợi nhuận và không yêu cầu nhà nước thanh toán cho các dịch 
vụ. Trong khi đó, các dự án PPP y tế nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ y tế 
công theo các mục tiêu và chiến lược tổng thể của của ngành y tế quốc gia và địa 
phương; do đó, nguồn tài chính của chính phủ, đặc biệt là  cho người nghèo, đóng 
vai trò rất quan trọng.

Tương tự, khối tư nhân cũng mong muốn tham gia đầu tư vào lĩnh vực y tế thông 
qua con đường xã hội hóa vì đó là cơ hội để họ hợp tác với các bệnh viện công mà thông 
thường không phải thực hiện qua quy trình đấu thầu. Quy trình thẩm định dự án xã 
hội hóa trong lĩnh vực y tế cũng khá đơn giản và do đó các bệnh viện công có thể áp 
dụng ngay quy trình xây dựng dự án. Ngược lại, các dự án PPP y tế khó triển khai hơn 
do khung pháp lý còn thiếu, năng lực của các CQNN còn hạn chế trong khi chính 
quyền ở cấp trung ương và địa phương cũng chưa thực sự sẵn sàng tham gia đầu tư 
theo mô hình PPP.
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Cơ cấu tổ chức triển khai PPP y tế

Ngoài môi trường pháp lý và quy định phù hợp, một yếu tố quan trọng khác ảnh 
hưởng đến sự thành công của các chương trình PPP là  khung thể chế. Các quốc 

BẢNG 5.3 So sánh thủ tục dự án PPP và liên doanh

KHÍA CẠNH DỰ ÁN LIÊN DOANH DỰ ÁN PPP

Quy định • Nghị định 151/2017/NĐ-CP • Nghị định 63/2018/NĐ-CP

Mục tiêu và phạm vi • Cung cấp trang thiết bị y tế, cơ sở vật 
chất và các dịch vụ liên quan

• Cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ hỗ trợ

• Cung cấp cơ sở hạ tầng y tế và các dịch vụ liên 
quan

Quy trình chung • Bước 1: Chuẩn bị, thẩm định, phê 
duyệt đề xuất dự án liên doanh

• Bước 2: Lựa chọn nhà đầu tư

• Bước 3: Đàm phán, ký kết hợp đồng

• Bước 4: Triển khai, quản lý hợp đồng

• Bước 1: Chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi; phê duyệt chủ 
trương đầu tư

• Bước 2: Chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt báo 
cáo nghiên cứu khả thi

• Bước 3: Lựa chọn nhà đầu tư

• Bước 4: Đàm phán, ký kết hợp đồng

• Bước 5: Triển khai, quản lý hợp đồng

Chuẩn bị dự án • Chuẩn bị đề xuất phù hợp với Nghị 
định 151/2017/NĐ-CP

• BYT hoặc UBND tỉnh thẩm định và 
phê duyệt đề xuất

• Chuẩn bị hai nghiên cứu (tiền khả thi, khả thi) 
theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP

• BYT hoặc UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt hai 
nghiên cứu (tiền khả thi, khả thi)

Phương pháp lựa 
chọn đối tác tư nhân

• Thông báo công khai để doanh 
nghiệp tư nhân gửi Thư quan tâm

• Đánh giá và lựa chọn nhà đầu tư dựa 
trên các tiêu chí được xác định trước

• Sơ tuyển nhà đầu tư

• Chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà đầu tư

• Đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư

Ký hợp đồng • Loại hợp đồng: hợp đồng liên 
doanh có hoặc không có doanh 
nghiệp dự án; xác định khi đàm 
phán hợp đồng

• Các bên ký kết: đối tác tư nhân được 
lựa chọn tiến hành ký hợp đồng với 
giám đốc cơ sở y tế.

• Doanh nghiệp dự án không mang 
tính bắt buộc, được thành lập sau khi 
ký hợp đồng

• Loại hợp đồng: BT, BOT, BOO, BTO, BLT, BTL, 
O&M hoặc hỗn hợp; xác định tại nghiên cứu 
tiền khả thi

• Các bên ký kết: lãnh đạo doanh nghiệp dự án 
ký hợp đồng với Bộ trưởng BYT hoặc Chủ tịch 
UBND tỉnh, thành phố hoặc người được ủy 
quyền.

• Doanh nghiệp dự án mang tính chất bắt buộc 
và được thành lập trước khi ký hợp đồng.

Kế hoạch tài chính 
và cơ chế thanh 
toán

• Doanh thu xuất phát từ thu phí sử 
dụng dịch vụ.

• Giá dịch vụ được tính dựa trên chi phí 
thực tế và lợi nhuận dự kiến.

• Cơ chế chia sẻ lợi nhuận được đàm 
phán và thỏa thuận giữa các bên.

• Doanh thu được tạo ra từ thu phí sử dụng dịch 
vụ và/hoặc thanh toán dựa trên hạng mục khả 
dụng của chính phủ.

• Giá dịch vụ được xác định thông qua đấu thầu.

• Cơ chế chia sẻ lợi nhuận không được quy định 
cụ thể.

Theo dõi, giám sát • Phải chuẩn bị báo cáo hàng năm về 
quản lý tài sản công nhưng không 
cần báo cáo kết quả liên doanh

• Phải giám sát việc thực hiện hợp đồng và kết 
quả thực hiện.

Nguồn: Bảng gốc cho ấn phẩm này.
Ghi chú: BLT = Xây dựng-Thuê dịch vụ-Chuyển giao; BOO = Xây dựng-Sở hữu-Kinh doanh; BOT = Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao; 
BT = Xây dựng-Chuyển giao; BTL = Xây dựng-Chuyển giao-Thuê dịch vụ; BTO = Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh; UBND = Ủy ban 
nhân dân; BYT = Bộ Y tế; O&M = Kinh doanh và Quản lý; PPP = Đối tác công tư.
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gia  có những cơ quan công lập mạnh như Úc, Hàn Quốc và Vương Quốc Anh 
nhìn chung đã hợp tác hiệu quả với khu vực tư nhân trong các dự án PPP. Các 
CQNN ở những quốc gia này thường có nhiều kinh nghiệm trong việc giám sát 
các dự án PPP và đã phát triển năng lực để lựa chọn, đánh giá và thực hiện các 
giao dịch PPP. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nếu được thực hiện thông qua “một 
cửa” - do đơn vị có đủ năng lực chủ trì triển khai các dự án và đưa ra quyết định 
phù hợp trong quá trình lựa chọn dự án, đấu thầu và đàm phán thỏa thuận - sẽ 
là  chìa khóa để đảm bảo thành công cho các chương trình PPP. Ví dụ về các đơn 
vị chuyên trách PPP trên thế giới bao gồm: Nhóm chính sách PPP ở Anh, Đối tác 
ở bang Victoria của Australia, Trung tâm quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng công và 
tư ở Hàn Quốc, Trung tâm PPP ở Philippines và Đơn vị PPP của Kho bạc nhà 
nước Nam Phi.

Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức để hỗ trợ thực 
hiện chương trình PPP. Đó là lý do Việt Nam hiện được Cơ quan nghiên cứu kinh 
tế của Economist (2014) xếp hạng 17 trong tổng số 21 quốc gia trong khu vực châu 
á-Thái Bình Dương về khung thể chế PPP. Như đã lưu ý trước đó, việc cần phải 
tuân thủ quy định pháp lý khác liên quan đến dự án PPP y tế kích hoạt nhiều trao 
đổi giữa các CQNN ở cấp tỉnh và trung ương về các vấn đề liên quan đến xây dựng, 
tài chính, đất đai và môi trường. Ví dụ, các đề xuất dự án PPP y tế ở cấp tỉnh thường 
được đánh giá dựa trên ý kiến của cơ quan quản lý khác như SYT, SKH&ĐT, STC, 
SXD và STNMT. Tuy nhiên, các quy trình lấy ý kiến/phê duyệt như vậy hiếm khi 
được quy định rõ ràng, lồng ghép hoặc phối hợp thực hiện hiệu quả. Điều này ảnh 
hướng đến tiến độ xây dựng và phê duyệt các dự án PPP y tế, như một giám đốc 
bệnh viện đã nêu trong các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong nghiên cứu này 
“Đánh giá nghiên cứu tiền khả thi của Dự án PPP Khối 1 - Bệnh viện Nhi đồng mất 
một năm thực hiện và chúng tôi không biết kết quả nghiên cứu khả thi có được phê 
duyệt hay không.”

Là cơ quan chủ trì thực hiện PPP, BKH&ĐT có trách nhiệm cung cấp cho các bên 
liên quan chính, đặc biệt là trong khu vực công lập, các quy định pháp lý, các kỹ năng 
quản lý cụ thể và kiến thức kỹ thuật cần thiết để giám sát và hoàn thành từng bước 
và thủ tục chính trong quy trình thực hiện dự án PPP, bao gồm xác định và lựa chọn 
dự án, phân tích, cấu trúc phân bổ rủi ro, đấu thầu, giám sát thực hiện và quản lý 
hợp đồng. Tuy nhiên, vai trò của Bộ chỉ giới hạn trong việc phối hợp và tư vấn các 
chính sách tổng thể về PPP. Do đó, không một cơ quan nào ở cấp bộ được giao nhiệm 
vụ cụ thể về giám sát, hướng dẫn chính quyền các địa phương, đồng thời phối hợp 
với các bộ ngành và chính quyền địa phương thúc đẩy xây dựng các dự án PPP trong 
lĩnh vực y tế.

Cho đến nay, ở cấp trung ương, chỉ có BGTVT đã thành lập Ban PPP để giám sát 
các dự án PPP. BYT đã giao cho Vụ KH-TC làm đầu mối quản lý các dự án, chương 
trình PPP trong lĩnh vực y tế ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, Vụ vẫn phải thực hiện nhiều 
nhiệm vụ khác trong phạm vi đầu tư của BYT và do đó không thể thực hiện chuyên 
trách các dự án PPP trong lĩnh vực này. SKH&ĐT dự kiến sẽ có vai trò tương tự như Vụ 
KH-TC cho các dự án PPP y tế ở cấp tỉnh. Các cuộc thảo luận, khảo sát BYT, SKH&ĐT 
ở một số tỉnh thành và một số bệnh viện công trong nghiên cứu này cho thấy, các đơn 
vị này không có nguồn nhân lực đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cần thiết để 
chuẩn bị các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Nhà nước cũng 
không có đủ nguồn lực tài chính cần thiết để thu hút các chuyên gia tư vấn có năng lực 
tiến hành nghiên, cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi cho một dự án PPP y tế; do 
đó, các doanh nghiệp tư nhân thường chuẩn bị báo cáo các nghiên cứu này theo đề xuất 
dự án tự nguyện.
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Thành phố Hồ Chí Minh là  trường hợp ngoại lệ khi đã  thành lập đơn vị 
chuyên trách để giám sát việc thực hiện các dự án PPP; thành phố đã thực hiện 
thành công chương trình PPP ở quy mô lớn và cũng đã thành lập Phòng Đối tác 
công tư (PPP) vào năm 2013 để giám sát, điều phối chương trình PPP của thành 
phố. Tuy nhiên, ngay cả thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp nhiều khó khăn trong 
việc thực hiện thành công các dự án PPP. Phòng PPP của Thành phố Hồ Chí 
Minh hiện có 08 nhân viên toàn thời gian, phụ trách các nhiệm vụ hàng ngày liên 
quan đến nhiều dự án PPP tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi thực hiện nghiên cứu 
tiền khả thi và nghiên cứu khả thi cho các dự án PPP y tế, tùy thuộc vào mức độ 
phức tạp mỗi các dự án, Phòng Đối tác công ty của thành phố Hồ Chí Minh thu 
thập ý kiến đánh giá từ các cơ quan quản lý khác nhau của thành phố (ví dụ SYT, 
STC, STNMT, SXD và Sở Quy hoạch - Kiến trúc) cũng như các cơ quan ở cấp 
trung ương (ví dụ BYT, BXD và BKH&ĐT). Thông tin được thu thập bằng cách 
gửi văn bản đề nghị kèm hồ sơ dự án qua đường bưu điện đến các cơ quan này. 
Bộ công cụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi hiện 
chưa được phát triển trong khi vai trò của từng cơ quan quản lý cũng chưa được 
xác định rõ ràng. Do đó, Phòng PPP thuộc SKH&ĐT thành phố có thể mất 1-2 
tháng mới nhận được kết quản cho ý kiến từ các đơn vị. Phòng hợp tác công tư 
thành phố cũng chịu trách nhiệm duy trì trang web về PPP của  thành phố 
Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, vào tháng 5 năm 2017, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận 
chủ trương thành lập Quỹ phát triển dự án để phát triển các dự án PPP4. UBND tại 
thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước (HFIC) hoàn 
tất thủ tục thành lập và quản lý Quỹ phát triển dự án (PTDA) với số vốn 50 tỷ đồng 
(khoảng 2,1 triệu USD)5. Tuy nhiên, việc thành lập Quỹ vẫn gặp nhiều khó khăn khi 
HFIC vẫn chưa hoàn thiện được cơ cấu tổ chức, cơ chế báo cáo, các chính sách và quy 
trình về quản lý quỹ6.

Với hỗ trợ kỹ thuật từ nhiều nhà tài trợ, Việt Nam cũng đã có nỗ lực nâng cao năng 
lực cho các cơ quan quản lý địa phương các nội dung ở cấp độ cơ bản và trung cấp. Tuy 
nhiên, tình trạng thay đổi cán bộ chủ chốt phụ trách các dự án PPP còn diễn ra phổ 
biến, ảnh hưởng đến sự ổn định trong cơ cấu nhân sự và mức độ chuyển giao kiến thức 
giữa các thế hệ cán bộ. Cơ hội để các cán bộ chủ chốt tham gia vào các dự án đang triển 
khai cũng rất hạn chế do số lượng các dự án PPP còn nhỏ như được mô tả chi tiết hơn 
trong phần tiếp theo.

Năng lực quản lý PPP y tế của khối công cộng

Trên thực tế, yếu tố hạn chế nhất trong triển khai PPP y tế ở Việt Nam có thể 
không phải khung pháp lý và quy định mà là  sự thiếu hụt nghiêm trọng năng lực 
quản lý và giám sát các dự án PPP phức tạp. Cuộc khảo sát trong nghiên cứu này 
cho thấy tỷ lệ phần trăm những nhà quản lý y tế công lập tự đánh giá “yếu” về 
năng lực quản lý các dự án PPP là  32 đến 41 phần trăm với các kỹ năng lập kế 
hoạch, 32 đến 39 phần trăm với các kỹ năng quản lý tài chính, 24 đến 33 phần 
trăm với các kỹ năng pháp lý và  đấu thầu, 26 đến 32 phần trăm với các kỹ 
năng  kỹ thuật và  15 đến 20 phần trăm với các kỹ năng quản lý hợp đồng 
(xem Hình 5.1).

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, lãnh đạo các bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh 
tật, trung tâm y tế huyện và cơ sở đào tạo về y tế có ít năng lực quản lý các dự án PPP 
hơn so với các nhà quản lý tại BYT và SYT các tỉnh, thành phố, thể hiện qua chỉ số 
năng lực trung bình của lãnh đạo các cơ sở y tế thấp hơn nhiều so với lãnh đạo các 
cơ quan quản lý hành chính (xem Hình 5.2).
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HÌNH 5.1

Năng lực quản lý PPP trong khu vực công cộng

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này, dựa trên khảo sát tự đánh giá của cán 
bộ quản lý công cộng năm 2019
Ghi chú: PPP = Đối tác công tư.
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Nguồn lực của ngành để quản lý các dự án PPP

Nhìn chung, các dự án PPP y tế chưa có cơ chế hỗ trợ tài chính từ nhà nước. Mặc 
dù Nghị định 63/2018/NĐ-CP có xác định một số phương án tài chính công cho 
các dự án PPP; tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam chưa thành lập được Qũy PTDA, 
Quỹ bù đắp tài chính, cơ chế Thanh toán dựa trên hạng mục khả dụng hoặc cơ 
chế bảo đảm của chính phủ. Trong năm 2015, ADB và AFD đã đóng góp lần lượt 
20 triệu USD và 8 triệu EUR để hỗ trợ thành lập Quỹ PTDA. Được đồng quản lý 
bởi BKH&ĐT và BTC, Quỹ PTDA sẽ được các bộ ngành và nhà tài trợ dự án sử 
dụng để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động chuẩn bị dự án PPP như tiến hành 
nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, thuê tư vấn dự thảo cấu trúc dự án 
và kết nối doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động đấu thầu. Quỹ hoạt động theo 
cơ chế các đơn vị thầu trúng thầu phải hoàn trả các chi phí phát triển dự án và 
chi phí giao dịch cho Quỹ. Tuy nhiên, chưa xây dựng cơ chế chính thức, rõ ràng 
để các bên liên quan có thể nộp đơn đề nghị hỗ trợ tài chính lên Quỹ PTDA; trong 
khi đó, Quỹ PTDA được coi là  một phần của ngân sách nhà nước và các hồ sơ đề 
nghị giải ngân phải được BKH&ĐT và BTC phê duyệt. Do những hạn chế về cơ 
cấu tổ chức trong khi chính sách giải ngân chưa được xây dựng cụ thể, rất ít dự 
án đã tiếp cận hoặc có thể sẽ tiếp cận nguồn tài chính từ Quỹ PTDA trước thời 
điểm kết thúc hoạt động vào năm 2020. Các tỉnh, thành phồ chưa xây dựng mô 
hình quỹ tương đương với Quỹ PTDA ở cấp địa phương tại Việt Nam. Trong các 
cuộc phỏng vấn với BKH&ĐT và SKH&ĐT tại một số địa phương trong nghiên 
cứu này, các cán bộ được phỏng vấn cũng thừa nhận rằng, họ chưa ghi nhận bất 
kỳ hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn từ Quỹ bù đắp tài chính theo nghị định PPP hiện tại 
hoặc các quy định trước đó do vốn ngân sách trung ương và địa phương thực tế 

Năng lực lập kế hoạch

Năng lực tài chính

0 = Rất yếu 1 = Yếu 2 = Trung bình 3 = Tốt 4 = Rất tốt

Năng lực kỹ thuậtNăng lực pháp lý và đấu thầu

1.73 1.79
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Năng lực quản
lý hợp đồng

Cán bộ quản lý đơn vị hành chính Cán bộ quản lý đơn vị sự nghiệp

1.591.90

2.01 1.96

2.21

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này, dựa trên khảo sát tự đánh giá của cán bộ quản lý công cộng năm 2019.
Ghi chú: PPP = Đối tác công tư.

HÌNH 5.2

Năng lực quản lý PPP giữa các nhóm cán bộ quản lý



Những rào cản trong triển khai PPP y tế | 77

không có dòng ngân sách liên quan đến Quỹ bù đắp tài chính, đồng thời, quy 
trình đề nghị hỗ trợ vốn từ Quỹ bù đắp tài chính còn chưa rõ ràng.

Hạn chế về tài chính và thông tin chính là rào cản để quản lý hiệu quả các dự án 
PPP trong lĩnh vực này. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, một nửa các nhà quản lý y tế 
công cho rằng tổ chức của họ luôn gặp khó khăn về tài chính khi thực hiện các bước 
trong quy trình triển khai dự án PPP (Hình 5.3). Ngoài ra, khoảng 50 phần trăm các 
nhà quản lý y tế công cũng cho biết họ không có đủ lượng thông tin cần thiết để quản 
lý các dự án PPP (Hình 5.4).

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, các nhà quản lý cơ sở y tế ít được tiếp cận thông 
tin về quản lý dự án PPP hơn các cán bộ quản lý tại BYT và SYT các tỉnh, thành 
phố (Hình 5.5).
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Sự sẵn có nguồn tài chính

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này, dựa trên khảo sát tự đánh giá của cán bộ 
quản lý công cộng năm 2019.
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Sự sẵn có nguồn thông tin

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này, dựa trên khảo sát tự đánh giá của cán 
bộ quản lý công cộng năm 2019.
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NHỮNG RÀO CẢN TỪ KHU VỰC TƯ NHÂN

Ngoài những hạn chế về khuôn khổ pháp lý, quy định và thể chế như đã phân tích, 
vốn là nguyên nhân không khuyến khích và hạn chế khả năng tham gia các dự án 
PPP y tế của doanh nghiệp tư nhân, các nhà đầu tư tư nhân cũng gặp nhiều rào cản 
khác tại Việt Nam. Những rào cản chính được thảo luận như dưới đây.

Thiếu cán bộ y tế có trình độ cao trong khối tư nhân

Việc thiếu nguồn nhân lực y tế được đào tạo chuyên sâu trong khu vực tư nhân là rào 
cản hạn chế khả năng hợp tác của doanh nghiệp tư nhân với nhà nước trong lĩnh vực 
y tế công, đặc biệt trong việc cung cấp các dịch vụ lâm sàng. Do đó, hầu hết các hoạt 
động hợp tác công-tư trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam đều dựa vào nguồn nhân lực 
tuyển dụng các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế công lập. Trong các cuộc phỏng vấn được 
thực hiện trong nghiên cứu này, rất nhiều người được hỏi đã có chung nhận xét như 
“Hầu hết các bệnh viện tư muốn hợp tác với các bệnh viện công cộng để chia sẻ nguồn 
nhân lực y tế và người bệnh. Trên thực tế, cán bộ y tế trong khu vực công lập là một 
trong những tài sản được doanh nghiệp tư nhân coi trọng nhất để thực hiện một dự 
án PPP hoặc theo hình thức hình thức hợp tác công tư khác. Tại một hội thảo tham 
vấn, một nhà đầu tư tư nhân cao cấp đã nhấn mạnh rằng “Ba yếu tố chính ảnh hưởng 
đến các dự án PPP y tế là đất đai, thương hiệu và nguồn nhân lực. Nhận xét này cũng 
tương đồng với ý kiến của một nhà đầu tư cao cấp khác trong quá trình phỏng vấn 
của nghiên cứu này: “Khu vực công lập có hai thứ để hợp tác: đất bệnh viện và nhân 
viên y tế có tay nghề cao”.

Tuy nhiên, hầu hết các bác sĩ tại các bệnh viện công đều là cán bộ, công chức, viên 
chức nhà nước; do đó, họ được đảm bảo việc làm theo Luật Cán bộ, Công chức. 

HÌNH 5.5

Tiếp cận thông tin về PPP giữa cán bộ quản lý cơ sở và cán bộ quản lý ở 
SYT, BYT

Nguồn: Hình gốc cho ấn phẩm này, dựa trên khảo sát tự đánh giá của cán bộ quản lý công cộng năm 2019.
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Bên cạnh lương và thưởng từ cơ sở công lập, bác sĩ bệnh viện công còn có thể kiếm thêm 
thu nhập từ công việc tư ngoài giờ, điều vẫn được phép làm ở hệ thống y tế Việt Nam. 
Tình trạng này khiến các bệnh viện PPP khó cạnh tranh. Khi được phỏng vấn trong 
nghiên cứu này, giám đốc điều hành các bệnh viện tư nhân quy mô lớn cho rằng, “Đội 
ngũ bác sĩ tại các bệnh viện công sẽ không làm việc cho các bệnh viện tư nhân vì mức 
thu nhập của họ ở bệnh viện công lớn hơn nhiều. Các bệnh viện tư nhân lớn như 
America International và Vinmec phải trả mức đãi ngộ cao để thu hút đội ngũ bác sĩ. 
Thậm chí, một số bác sĩ cũng chỉ làm việc trong thời gian ngắn tại Bệnh viện quốc tế 
FV. Các bệnh viện PPP cũng phải cạnh tranh với các bệnh viện tư nhân quốc tế quy mô 
lớn để thu hút đội ngũ bác sĩ có chuyên môn lành nghề. Do đó, các dự án PPP trong lĩnh 
vực này thường thiếu thụt nghiêm trọng nguồn nhân lực y tế và một số dự án đã thất 
bại cũng vì lý do này.

Nếu các bệnh viện PPP có thể thu hút đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện công lập, chất 
lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công cũng sẽ bị giảm xuống. Trong 
quá trình phỏng vấn, lãnh đạo một bệnh viện lớn đã chỉ ra rằng “huy động các nguồn 
lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cho các dự án PPP, sẽ ảnh hưởng đến chất 
lượng dịch vụ của các bệnh viện công. Đối tượng hưởng lợi duy nhất từ dự án PPP trong 
trường hợp này là những người bệnh có điều kiện về tài chính. Các dự án PPP khi đó 
sẽ ảnh hưởng đến đa số người bệnh vì các bệnh viện công phải chia sẻ nguồn lực của 
mình trong cơ chế đầu tư PPP.”

Các chuỗi y tế lớn trong nước ít quan tâm tới PPP y tế

Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia vào tất cả các chức 
năng trong dự án y tế, từ tài chính, thiết kế, xây dựng, bảo trì, vận hành đến cung cấp 
dịch vụ. Đối với công tác phát triển hạ tầng y tế, khu vực tư đã chứng minh được 
nguồn lực tài chính và kỹ thuật cần thiết để đối tác hiệu quả với khu vực công trong 
các dự án PPP. Trong cung ứng dịch vụ, cả nước có khoảng 20 chuỗi y tế, một số 
chuỗi được thành lập và phát triển trong quá trình tham gia vào các dự án hợp tác 
với khu vực công.

Điều ngạc nhiên là các chuỗi y tế lớn trong nước lại ít quan tâm đến đối tác với nhà 
nước theo phương thức PPP. Trong khi nhiều chuỗi không có kế hoạch thiết lập PPP 
nào, một số chuỗi đã dừng dự án cùng đầu tư với nhà nước. Một số nhà đầu tư và chuỗi 
y tế nước ngoài (ví dụ chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ của Clermont group và ICON group) 
quan tâm nhiều hơn tới thị trường PPP Y tế, tuy nhiên, vẫn chưa thành công với dự án 
PPP y tế nào. Trong các thảo luận và phỏng vấn cho nghiên cứu này, đại diện của các 
chuỗi y tế cùng nêu một quan ngại chung về ảnh hưởng tiêu cực của các nhóm lợi ích 
tới việc ra quyết định trong các dự án xã hội hóa và PPP Y tế. Những quan ngại khác 
bao gồm tệ quan liêu trong cơ quan hành chính, và các khó khăn trong đánh giá phần 
đóng góp của khối công lập. Tất nhiên, khi các chuỗi y tế, với khả năng cung cấp giá 
trị gia tăng về dịch vụ lâm sàng và quản lý, lại không tích cực tham gia thì các PPP dịch 
vụ y tế tại Việt Nam khó có thể phát triển được.

Không có hỗ trợ tài chính từ chính phủ cho dự án PPP

Do mục tiêu chính khi thực hiện các dự án PPP là để huy động các nguồn lực tài chính từ 
khu vực tư nhân (trong điều kiện ngân sách công hạn hẹp), Chính phủ Việt Nam hầu như 
không bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ (ví dụ như cơ chế thanh toán dựa trên hạng mục khả 
dụng, ngân sách nhà nước chi trả, v.v.) mà chính phủ cung cấp cho các dự án PPP, ngay 
cả trong trường hợp để trợ cấp chi phí chăm sóc cho người nghèo. Theo tính toán, nguồn 
thu từ các dự án PPP y tế sẽ được tạo ra trực tiếp từ phí sử dụng dịch vụ của người bệnh 
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dù điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các dịch vụ này của người nghèo. Tuy 
nhiên, trong số những đại diện khu vực tư nhân được khảo sát ý kiến trong nghiên cứu 
này, 65 phần trăm mong muốn tạo ra toàn bộ nguồn thu từ phí sử dụng dịch vụ của người 
bệnh trong khi 35 phần trăm muốn được nhà nước thanh toán7.

Ngoài việc không nhận được hỗ trợ tài chính trực tiếp từ nhà nước, các bệnh viện 
mới còn gặp khó khăn kết nối với hệ thống thanh toán của BHYT xã hội. Do tỷ lệ bao 
phủ BHYT ở Việt Nam ở mức cao8, các bệnh viện không kết nối với hệ thống thanh 
toán bảo hiểm rất khó cạnh tranh được với các bệnh viện công, vốn đã có số lượng 
bệnh nhân lớn và kết nối được với hệ thống BHYT.

Hơn nữa, khu vực tư nhân dường như không hoàn toàn tin tưởng vào cơ chế bảo 
lãnh của chính phủ và các hình thức bảo đảm khác cho đầu tư tư nhân. Trước đây, 
Chính phủ Việt Nam đã áp dụng cơ chế bảo lãnh của chính phủ cho các dự án trong 
lĩnh vực điện và giao thông. Tuy nhiên, cơ chế bảo đảm của chính phủ dường như sẽ 
không được thực hiện với các dự án trong lĩnh vực y tế do trần nợ công ở mức cao và 
chính phủ có nhiều vấn đề ưu tiên khác. Khi chính phủ chưa có cơ chế bảo lãnh về 
doanh thu, thanh toán, tỷ giá ngoại tệ, dự trữ ngoại tệ, v.v., các tổ chức tín dụng nước 
ngoài sẽ không sẵn sàng chấp nhận rủi ro tài chính của các dự án PPP y tế tại Việt Nam 
do những rủi ro không được khắc phục triệt để9. Các cuộc phỏng vấn với khu vực tư 
nhân cho thấy, các doanh nghiệp trong khu vực này chủ yếu mong muốn chính phủ 
đảm bảo, tôn trọng quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư tại Việt Nam10.

NHỮNG RÀO CẢN TỪ KHU VỰC TÀI CHÍNH

Theo ước tính của BYT, tổng dự toán vốn đầu tư toàn ngành tại Việt Nam trong giai 
đoạn 2016-2020 sẽ vào khoảng 32 tỷ USD, chiếm 8.4 phần trăm tổng chi ngân sách 
nhà nước11. Như đã phân tích trước đó, PPP là một trong những cơ chế thu hút nguồn 
vốn thực hiện để bổ sung cho các hình thức huy động khác như vay thương mại, hợp 
đồng hợp tác kinh doanh mà BYT khuyến khích đầu tư tư nhân để phát triển cơ sở 
hạ tầng trong lĩnh vực y tế. Trong tất cả các mô hình PPP tại Việt Nam, ngoại trừ 
hình thức O&M, nhà đầu tư tư nhân phải cấp vốn cho dự án PPP trước khi được 
thanh toán vốn đầu tư từ người sử dụng dịch vụ hoặc chính phủ.

Theo Nghị định về đầu tư PPP, các dự án PPP có tổng vốn đầu tư lên tới 1.500 tỷ 
đồng (khoảng 66 triệu USD), tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 
20 phần trăm tổng vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ 
lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20 phần trăm đối với phần vốn 
đến 1.500 tỷ đồng và không được thấp hơn 10 phần trăm đối với phần vốn từ trên 
1.500 tỷ đồng. Điều này cũng có nghĩa, đối với hầu hết các dự án PPP trong lĩnh vực y 
tế, 80 phần trăm vốn đầu tư là các khoản vay từ ngân hàng hoặc nhà đầu tư phi ngân 
hàng (như các quỹ đầu tư) cho các nhà đầu tư tư nhân. Nói cách khác, các tổ chức tài 
chính trung gian như ngân hàng và quỹ đầu tư đóng vai trò quan trọng và đảm bảo 
tính khả thi của một dự án PPP.

Dường như không có sự thiếu hụt vốn trong ngắn hạn hoặc trung hạn đối với các 
dự án PPP, bao gồm cả trong lĩnh vực y tế. Rào cản chính mà các nhà đầu tư tư nhân 
trong các dự án PPP gặp phải trong lĩnh vực tài chính được trình bày như dưới đây.

Chênh lệch kỳ hạn hạn chế khả năng cho vay dài hạn của các tổ chức 
tài chính

Các dự án về y tế thường đòi hỏi thời gian cấp vốn tương đối dài. Kỳ hạn chênh lệch 
giữa nguồn vốn ngắn hạn và các khoản vay dài hạn trên bảng cân đối kế toán của 
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các ngân hàng thương mại có thể hạn chế khả năng cho vay dài hạn của ngân hàng 
cho các dự án trong lĩnh vực y tế. Vốn huy động tiền gửi trung - dài hạn tại các ngân 
hàng thương mại Việt Nam chỉ chiếm 13 – 15 phần trăm12. Tỷ lệ các khoản vay trung 
và dài hạn trên tổng tỷ lệ nguồn vốn được ước tính là trên 30 phần trăm13, tức nguồn 
vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung - dài hạn. Sử dụng tiền gửi ngắn hạn để 
cho vay dài hạn dẫn đến chênh lệch kỳ hạn và làm tăng rủi ro thanh khoản.

Kể từ năm 2018, NHNN đã quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn mà các 
ngân hàng thương mại có thể sử dụng để cho vay trung và dài hạn 40 phần trăm14. 
Trong các dự thảo thông tư được công bố, NHNN đề xuất tiếp tục giảm tỷ lệ này xuống 
35 phần trăm và 30 phần trăm vào năm 2020 và 2021 để tuân thủ các tiêu chuẩn Basel 
II15 trong tương lai. Việc giảm tỷ lệ này sẽ hạn chế hơn khả năng cho vay dài hạn của 
các ngân hàng thương mại đối với các dự án PPP y tế.

Tài chính dự án ở thị trường trong nước hầu như không có

Nhìn chung, các ngân hàng trong nước thường cung cấp các khoản vay kèm tài sản 
thế chấp. Các khoản vay dựa trên doanh thu, tài chính miễn truy đòi hoặc tài chính 
truy đòi ở mức hạn chế là những hình thức không phổ biến ở Việt Nam16. Các khoản 
vay này có tồn tại trong một số dự án cơ sở hạ tầng giao thông (cụ thể là đường cao 
tốc) và điện; tuy nhiên, những khoản vay này yêu cầu bảo lãnh của chính phủ hoặc 
bảo lãnh của nhà tài trợ dù nhà đầu tư đã có hợp đồng bao tiêu hoặc thỏa thuận về 
doanh thu tối thiểu. Các dự án được đánh giá dựa trên tài sản thế chấp hữu hình và 
bảo lãnh của Chính phủ Việt Nam mà không dựa trên dòng tiền của dự án. Về vấn 
đề này, một lãnh đạo cấp cao của Vietcombank từng cho rằng “các dự án có doanh thu 
theo kèm tài sản thế chấp sẽ đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay theo tỷ giá thị trường. Các tổ 
chức tài trợ dự án có thể tiếp cận nguồn tín dụng của chúng tôi với điều kiện các khoản vay 
được thế chấp bằng tài sản của công ty hoặc được chính phủ bảo lãnh.”

Tuy nhiên, các ngân hàng trong nước còn hạn chế về năng lực để cấp vốn vay cho 
các dự án PPP cơ sở hạ tầng đầu tư trên cơ sở tài chính miễn truy đòi - vấn đề khá phổ 
biến ở các nước đang phát triển và chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai PPP. Các rào 
cản khác hạn chế hoạt động cho vay trên cơ sở miễn truy đòi của các ngân hàng trong 
nước bao gồm khó khăn trong đánh giá khả năng hoàn trả chi phí đầu tư tư nhân của 
chính quyền địa phương, cộng với các quy định không rõ ràng về các hình thức truy đòi 
khoản vay mà các ngân hàng có thể áp dụng trong trường hợp chính quyền địa phương 
mất khả năng hoàn trả chi phí đầu tư (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Ernst và 
Young 2019).

ở nhiều thị trường phát triển và các nền kinh tế mới nổi, nhiều loại giao dịch chứng 
khoán hóa có thể được sử dụng để hỗ trợ đáp ứng nhu cầu tài chính cho các dự án cơ 
sở hạ tầng. Tuy nhiên, các luật và quy định hiện hành của Việt Nam không hoàn toàn 
hỗ trợ việc phát hành trái phiếu dựa trên dòng doanh thu dự án và các giao dịch chứng 
khoán hóa. Do đó, kinh nghiệm trong việc sử dụng các kỹ thuật tài trợ dự án hiện đại 
này cho đến nay vẫn còn rất hạn chế ở Việt Nam.

Các nhà đầu tư tổ chức không mấy mặn mà với các dự án PPP y tế, trong 
khi rào cản pháp lý ngăn cản các nhà đầu tư tổ chức khác

Nhiều nhà đầu tư tổ chức, như các quỹ đầu tư vốn cổ phần và quỹ đầu tư mạo hiểm 
ở Việt Nam và nước ngoài, đã bày tỏ sự quan tâm lớn đối với lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe của Việt Nam do tiềm năng tăng trưởng rất cao. Tuy nhiên, mối quan tâm này 
chủ yếu tập trung vào các bệnh viện tư hoặc các cơ hội tư nhân hóa trong khi các dự 
án PPP y tế phức tạp không mấy hấp dẫn đối với họ. Giám đốc đầu tư của VinaCapital 
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lý giải thực trạng này như sau: “Một bệnh viện có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay 
từ các ngân hàng, thay vì các quỹ đầu tư, do các điều kiện và yêu cầu cấp tín dụng của 
các quỹ đầu tư rất khắt khe. Trước khi đầu tư vào một dự án, một quỹ đầu tư phải 
thống nhất về chiến lược rút lui, chẳng hạn như niêm yết công khai hoặc bán cổ phần 
của doanh nghiệp dự án. Đối với một bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện PPP, việc thực 
hiện chiến lược rút lui theo bất kỳ cách nào đều rất khó khăn.”

Các công ty bảo hiểm, quỹ BHXH và các quỹ hưu trí khác ở Việt Nam có thể đầu tư 
vào các dự án PPP y tế. Hầu hết - thường lên tới 85 phần trăm - nguồn vốn nhàn rỗi 
của họ được đầu tư vào trái phiếu chính phủ và tiền gửi ngân hàng với mức độ rủi ro 
thấp, trong đó số vốn còn lại được đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, góp 
vốn vào doanh nghiệp khác17. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí phải tuân 
thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt về hoạt động đầu tư và các quy định hiện hành 
hạn chế khả năng các đơn vị này tham gia đầu tư vào các dự án tư nhân. Quy định hiện 
tại không giới hạn số vốn đầu tư của các công ty bảo hiểm là các tài khoản tiền gửi 
không kỳ hạn vào các tổ chức tài chính trong nước. Tuy nhiên, các hình thức đầu tư vào 
chứng khoán có thu nhập cố định, góp vốn vào các doanh nghiệp khác hoặc kinh doanh 
bất động sản bị giới hạn về tỷ lệ vốn nhàn rỗi từ 10-50 phần trăm, tùy thuộc vào nhóm 
doanh nghiệp bảo hiểm18. Quỹ BHXH và quỹ hưu trí có thể đầu tư theo hình thức tiền 
gửi không kỳ hạn và mua trái phiếu chính phủ19, nhưng đầu tư vào các hình thức trái 
phiếu hoặc dự án khác phải thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tóm lại, mặc dù Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy các hình thức đầu tư 
PPP, bao gồm trong lĩnh vực y tế, cũng như có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện 
hiệu quả trong thời gian tới, rất nhiều rào cản về khung pháp lý và trong các khu vực 
công lập, tư nhân và tài chính đã hạn chế việc áp dụng, phát triển nhanh các dự án PPP 
y tế.
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6 Kết luận và Khuyến nghị

KẾT LUẬN

Báo cáo này cho thấy các hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh 
vực y tế đã được áp dụng phổ biến tại các quốc gia phát triển, cũng như các nước có thu nhập 
trung bình thấp. Thông thường, hợp đồng PPP y tế sẽ kết hợp nhiều giai đoạn hoặc 
chức năng của dự án như thiết kết, xây dựng, tài chính, bảo trì, vận hành, cung cấp 
dịch vụ y tế. Tùy theo vai trò và trách nhiệm mà khu vực tư nhân đảm nhận, PPP y 
tế có thể được phân thành năm loại hình chính: PPP dịch vụ quản lý thiết bị, PPP 
dịch vụ quản lý và vận hành, PPP dịch vụ chuyên khoa, PPP cơ sở vật chất và PPP 
tích hợp. Mỗi loại hình PPP y tế đều có ưu điểm và nhược điểm nhất định, do đó, 
phương thức “một cỡ vừa tất cả” khó thể đáp ứng được sự khác biệt đáng kể về kinh 
tế và chăm sóc sức khỏe. Điều đáng lưu ý ngay ở các thị trường phát triển, việc quản 
lý các hợp đồng PPP y tế vẫn là nhiệm vụ thách thức.

Ở Việt Nam, khoảng trống giữa nhu cầu đầu tư và khả năng tài chính của nhà nước đã thúc 
đẩy chính phủ tập trung vào huy động nguồn lực tư nhân để cung ứng tài sản và dịch vụ công 
thông qua cơ chế PPP. Nhiều hợp đồng PPP đã được ký kết để phát triển cơ sở hạ tầng về 
giao thông, năng lượng, nước và thương mại. Việc áp dụng PPP trong ngành y tế còn 
rất hạn chế bất chấp một số yếu tố thúc đẩy như khuyến khích xã hội hóa hoạt động 
y tế, tăng cường tự chủ bệnh viện, mở rộng bao phủ BHYT toàn dân và phát triển tín 
dụng y tế. Báo cáo này ước tính có 63 dự án PPP trong lĩnh vực y tế được đề xuất, phần 
lớn trong số đó sẽ cung ứng dịch vụ trong bệnh viện, hướng tới nhóm dân cư có thu 
nhập cao ở các đô thị, làm dấy lên hoài nghi về tính công bằng và hiệu quả trong tiếp 
cận dịch vụ công. Quá trình chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án thường bị kéo dài. 
Hiện mới có 18 dự án hoàn thành được nghiên cứu tiền khả thi và 10 dự án hoàn thành 
nghiên cứu khả thi. Công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không được quản trị tốt và 
thiếu hiệu quả. Trong 8 dự án đến giai đoạn đấu thầu, có 4 dự án chỉ định nhà đầu tư, 
3 dự án áp dụng đấu thầu cạnh tranh nhưng không có nhà đầu tư tham gia hoặc chỉ có 
một nhà đầu tư trúng sơ tuyển. Thành quả về phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ 
y tế thông qua phương thức PPP còn rất khiêm tốn: trong 3 hợp đồng PPP y tế đã ký 
kết với nhà đầu tư, một hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh Bệnh viện đa khoa 
500 giường đã bị hủy, một hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao bệnh viện 
200 giường theo yêu cầu đi vào vận hành từ 2014 nhưng tình hình hoạt động và tài 
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chính kém, còn một hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao trường đại học y tế công cộng 
đã hoàn thành nhưng không có cơ chế cho khối tư nhân chia sẻ trách nhiệm bảo trì.

Việc thiết kế và triển khai các dự án PPP y tế ở Việt Nam đang gặp phải nhiều vướng mắc về 
khung pháp lý, cơ chế triển khai, năng lực của cả khu vực công và tư. Mặc dù có những cải 
thiện trong thời gian gần đây, khung chính sách và quy định hiện tại về PPP vẫn còn 
thiếu một số hướng dẫn quan trọng để sàng lọc dự án PPP, phân bổ rủi ro, xây dựng 
chỉ số kết quả chủ chốt, cung cấp hỗ trợ của chính phủ và quản lý đề xuất tự nguyện. 
Ngành y tế cũng chưa có định hướng chính sách rõ ràng với PPP. Cơ cấu tổ chức và 
năng lực cán bộ hiện nay chưa đủ mạnh để quản lý các hợp đồng phức tạp như PPP. 
Ngoài 3 đơn vị chuyên trách PPP chung được thành lập ở BKH&ĐT và hai thành phố 
lớn nhất, không có đơn vị chuyên trách PPP y tế nào ở cấp trung ương lẫn địa phương. 
Trong khi phần lớn các cơ sở y tế công lập gặp khó khăn về tài chính, đội ngũ cán bộ 
quản lý y tế thiếu năng lực và thông tin để chuẩn bị, triển khai dự án PPP. Khu vực tư 
nhân, tuy có thế mạnh về phát triển hạ tầng, lại thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao 
và không được tạo động lực để tham gia cung ứng dịch vụ y tế công. Mặc dù nguồn tín 
dụng cho y tế khá dồi dào trong ngắn hạn và trung hạn, khả năng cho vay dài hạn của 
các ngân hàng bị hạn chế và tài chính dự án cho PPP y tế hầu như không có.

KHUYẾN NGHỊ

Trong bối cảnh hiện nay, việc lựa chọn mô hình và hợp đồng PPP y tế nên được tiến 
hành thận trọng. Các dự án PPP y tế đang triển khai gợi ý rằng mô hình PPP “nặng 
về công trình, nhẹ về dịch vụ”, ví dụ như dự án PPP về trang thiết bị và cơ sở vật chất, 
thường là những lựa chọn khả thi nhất. Các mô hình PPP “nhẹ về công trình, nặng 
về dịch vụ”, như PPP dịch vụ chuyên khoa và PPP tích hợp ở cấp chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, cũng có thể phù hợp với một số dự án mà ở đó khối tư nhân có nhiều lợi thế 
cạnh tranh, ví dụ như dịch vụ chẩn đoán. Tuy nhiên, Việt Nam dường như chưa sẵn 
sàng thực hiện mô hình bệnh viện PPP lồng ghép toàn diện do nhiều rào cản khác 
nhau trong khung pháp lý hiện hành, cũng như khoảng cách năng lực giữa khu vực 
công lập và tư nhân. Một dự án bệnh viện PPP tích hợp một phần theo cơ chế “cùng 
địa điểm, cùng thương hiệu” và chia sẻ lợi nhuận có thể khả thi và hấp dẫn hơn về 
mặt thương mại nhưng sẽ đòi hỏi chính phủ thực hiện các biện pháp để giảm thiểu 
tác động bất lợi đối với tình hình chăm sóc sức khỏe.

Bốn trong số các loại hợp đồng được quy định gồm Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao, 
Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ, Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, và Xây dựng – 
Chuyển giao – Kinh doanh đều có thể áp dụng trong lĩnh vực y tế. Hợp đồng Xây dựng – Thuê 
dịch vụ - Chuyển giao, Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ dựa trên cơ chế thanh 
toán dựa trên hạng mục khả dụng và phù hợp với các dự án y tế mà doanh nghiệp tư 
nhân không chấp nhận rủi ro về doanh thu liên quan đến việc sử dụng của người bệnh 
(ví dụ dự án PPP về trang thiết bị và cơ sở vật chất). Các hợp đồng Xây dựng – Kinh 
doanh – Chuyển giao hoặc Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh phù hợp với các dự 
án PPP cơ sở hạ tầng y tế, nhưng cũng có thể áp dụng cho các mô hình PPP dịch vụ 
chuyên khoa và PPP tích hợp nếu trách nhiệm và rủi ro về vận hành được xác định rõ 
trong hợp đồng. Về mặt lý thuyết, hợp đồng Quản lý – Kinh doanh là một lựa chọn tiềm 
năng cho các dự án PPP về cung ứng dịch vụ; tuy nhiên, hình thức này chưa được áp 
dụng tại Việt Nam. Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh không được khuyến 
nghị thực hiện vì thực tế là cả khu vực công lập và tư nhân đều chưa sẵn sàng chuyển 
giao đầy đủ trách nhiệm, rủi ro cho khu vực tư nhân.

Về lâu dài, chính phủ Việt Nam nên định hướng lại các dự án PPP y tế theo hai mục tiêu chính 
của hệ thống y tế quốc gia: Công bằng và Hiệu quả. Tất cả các dự án PPP y tế tiềm năng phải 
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được sàng lọc nghiêm ngặt để chứng minh tính phù hợp với lợi ích của người dân và 
đảm bảo giá trị đồng tiền khi áp dụng phương thức này. Chỉ có những dự án PPP y tế 
qua sàng lọc mới được đưa vào trong kế hoạch phát triển ngành y tế và kế hoạch đầu 
tư công trung hạn. Khi đó, nhà nước sẽ có cơ sở để hỗ trợ cho các dự án PPP y tế hợp lệ - 
đặc biệt là những dự án hướng đến các nhóm dân cư chịu thiệt thòi - để chúng trở nên 
vững vàng về tài chính và thu hút được nhà đầu tư. Các hợp đồng PPP y tế cần được 
theo dõi bằng các chỉ số kết quả hoạt động chủ chốt (KPI) và đối tác tư nhân được chi 
trả theo kết quả cung ứng dịch vụ.

Việt Nam đang xây dựng Luật đầu tư theo phương thức PPP và đây là cơ hội hoàn thiện 
các khái niệm về PPP và tối ưu hóa quy trình, thủ tục phát triển một dự án PPP y tế. Việc mở 
rộng phạm vi khung pháp lý là yêu cầu cần thiết để thúc đẩy hợp tác PPP trong các 
lĩnh vực xã hội, trong đó việc cung cấp dịch vụ cũng có vai trò tương đương như phát 
triển cơ sở hạ tầng ngành. Đặc biệt, khái niệm PPP trong khung pháp lý cần nêu rõ 
tính chất đầu tư dài hạn của các hợp đồng cung cấp dịch vụ, tầm quan trọng của việc 
chia sẻ rủi ro và trách nhiệm quản lý, vai trò của cơ chế thanh toán dựa trên kết quả 
thực hiện trong việc thực hiện hiệu quả các dự án PPP. Phạm vi của các hợp đồng PPP 
không nên giới hạn với các dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức “xây dựng và vận 
hành/cho thuê” mà nên áp dụng mở rộng với các dịch vụ công chất lượng cao cho 
người dân, qua đó lồng ghép các dự án PPP cho các dịch vụ phi đầu tư trong các lĩnh 
vực xã hội. Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao cơ bản là những hợp đồng ngắn hạn 
và không xác định trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho bên tư nhân, do đó, không nên 
coi là hợp đồng PPP.

Luật Đầu tư theo phương thức PPP cần quy định rõ về mục đích và nội dung yêu cầu với mỗi 
nghiên cứu. Nghiên cứu tiền khả thi cần bao gồm phân tích định tính về khả năng phát 
huy giá trị đồng tiền của mô hình hợp đồng PPP so với mô hình hợp đồng truyền thống. 
Nghiên cứu khả thi cần tiến hành đánh giá định lượng hơn là định tính khả năng phát 
huy giá trị đồng tiền nhằm hỗ trợ các CQNN có thẩm quyền thiết kế phù hợp khung 
chia sẻ rủi ro. Báo cáo nghiên cứu khả thi cần có đủ thông tin chi tiết để xác định tính 
khả thi về thương mại, tài chính và kỹ thuật của dự án. (Ngân hàng Thế giới Việt Nam 
và Ernst và Young 2019).

Các hợp đồng PPP nên xác định rõ các sản phẩm đầu ra mong muốn, đồng thời quy định việc 
thanh toán cho doanh nghiệp dự án dựa trên kết quả thực hiện/đầu ra thực tế thay vì tập trung 
vào các yếu tố đầu vào. Cách thực hiện này cho phép doanh nghiệp tư nhân linh hoạt, 
sáng tạo trong việc thực hiện các yêu cầu của hợp đồng phù hợp với ngân sách trong 
khi vẫn đảm bảo mức chất lượng tối thiểu của các dịch vụ công. Hình thức hợp đồng 
dựa trên kết quả thực hiện đòi hỏi xác định bộ Chỉ số kết quả hoạt động chủ chốt và 
các mục tiêu cụ thể để CQNN có thẩm quyền tiến hành theo dõi trong suốt quá trình 
thực hiện dự án. Các bên ký kết hợp đồng phải phân bổ nguồn lực và bố trí nhân lực 
có chuyên môn để giám sát kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý của doanh nghiệp 
dự án trong suốt thời gian hợp đồng. Hướng dẫn chi tiết hơn về cách xác định và chuẩn 
bị các nội dung của các nghiên cứu, hợp đồng cần được BKH&ĐT đưa vào một Nghị 
định hoặc Thông tư liên quan.

Khung pháp lý và quy định về PPP cần quy định rõ các trường hợp được nộp đề xuất tự 
nguyện cũng như yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ quy trình đấu thầu cạnh tranh rộng rãi. Các tiêu 
chí đánh giá, phê duyệt một đề xuất tự nguyện cần bao gồm: (1) đề xuất tự nguyện giới 
thiệu cơ chế cung cấp dịch vụ sáng tạo hoặc hiệu quả cho một ưu tiên quan trọng trong 
chính sách công; và (2) dự án không tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh về cung cấp 
dịch vụ. Các đề xuất tự nguyện phải tuân thủ các quy trình chuẩn bị, quản lý dự án áp 
dụng cho các đề xuất dự án bắt buộc (Ngân hàng Thế giới Việt Nam và Ernst và Young 
2019). Trong trường hợp lựa chọn đề xuất được chọn để đấu thầu cạnh tranh rộng rãi, 
khung pháp lý nên loại bỏ lợi thế 5% cho người đề xuất ban đầu. Những điều chỉnh về 
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quản lý các đề xuất dự án tự nguyện nên được thể hiện trong Luật Đầu tư theo hình 
thức PPP và các Nghị định hoặc Thông tư hướng dẫn của BKH&ĐT.

Luật đầu tư theo phương thức PPP nên cho phép các cơ quan quản lý có thẩm quyền cung cấp 
hỗ trợ tài chính công, bao gồm trợ cấp xây dựng, chi trả hạng mục khả dụng và bảo lãnh. Nhiều 
dự án PPP y tế được đánh giá là không mang lại lợi nhuận dù có thể hỗ trợ thực hiện 
các mục tiêu bao phủ y tế toàn dân, bao gồm các dự án hướng đến các nhóm dễ bị tổn 
thương. Trong khi đó, các nhà đầu tư tổ chức sẽ chỉ đầu tư vào một dự án PPP khả thi 
về mặt thương mại và các ngân hàng sẽ chỉ cấp vốn vay cho một dự án PPP có khả năng 
thành công về tài chính. Chính phủ nên nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ tài chính dài hạn 
trong nhiều năm để nâng cao khả năng thành công tài chính và khả năng vay vốn của 
các dự án PPP loại này. Ngoài giao đất và miễn nghĩa vụ thuế, các lựa chọn sau đây có 
thể được chính phủ xem xét khi hỗ trợ tài chính cho các dự án PPP y tế:

• Cung cấp các khoản vay ưu đãi, ví dụ như quỹ kích cầu đầu tư tại Thành phố Hồ 
Chí Minh

• Cung cấp các khoản thanh toán dựa trên kết quả đầu ra theo từng đơn vị/người sử 
dụng dịch vụ hoặc theo ca bệnh, chẳng hạn như thanh toán cho từng chu kỳ thận 
nhân tạo thông qua BHXH

• Cung cấp các khoản trợ cấp xây dựng như mô hình ở Hàn Quốc, hoặc các khoản bù 
đắp tài chính như ở Ấn Độ và Philippines

• Bảo lãnh doanh thu hoặc nhu cầu tối thiểu, chẳng hạn như bảo lãnh của chính phủ 
Thổ Nhĩ Kỳ về công suất sử dụng giường bệnh ở mức tối thiểu 70 phần trăm;

• Bảo lãnh của chính phủ với các nghĩa vụ tài chính, như quỹ bảo lãnh cơ sở hạ tầng 
của Indonesia hoặc quỹ bảo lãnh tín dụng cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc;

Luật đầu tư theo phương thức PPP và các văn bản pháp quy liên quan nên quy định chi tiết 
vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chính phủ và các CQNN có thẩm quyền đối với việc quản 
lý các cam kết tài chính liên quan đến PPP. Khuyến nghị rằng: (1) các CQNN có thẩm 
quyền cần có vai trò lập dự toán, hạch toán, lập ngân sách, giám sát và báo cáo các 
nghĩa vụ tài chính với từng dự án và danh mục đầu tư tương ứng thuộc phạm vi quản 
lý; và (2) BTC cần có vai trò giám sát các nghĩa vụ tài chính (cả trực tiếp và dự phòng) 
của mỗi CQNN có thẩm quyền, đồng thời giám sát và quản lý các nghĩa vụ tài chính 
ở cấp quốc gia. Các khoản thanh toán dựa trên hạng mục khả dụng nên được coi là một 
hình thức vay nợ dài hạn khi ký kết hợp đồng. Các nghĩa vụ dự phòng cần được ước 
tính và hạch toán bằng cách sử dụng các công cụ như mô hình đánh giá rủi ro tài chính 
trong đầu tư PPP do Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế phát triển (Ngân 
hàng Thế giới Việt Nam và Ernst và Young 2019). Các quy định chi tiết về hỗ trợ tài 
chính công, bao gồm các tiêu chí đủ điều kiện, cơ chế giải ngân, hỗ trợ của ngân sách 
trung ương cho các dự án cấp địa phương và việc quản lý các nghĩa vụ tài chính cần 
được BTC phối hợp với BKH&ĐT xây dựng.

BYT nên xây dựng Thông tư hướng dẫn sàng lọc, chuẩn bị, triển khai, theo dõi và đánh giá 
các dự án PPP y tế theo định hướng công bằng - hiệu quả. Các yếu tố nên xem xét khi sàng 
lọc dự án PPP y tế bao gồm mức độ phù hợp với các ưu tiên chiến lược của ngành, bao 
gồm mục tiêu bao phủ y tế toàn dân; quy mô dự án tối thiểu; phạm vi, mức độ phức tạp 
và khả năng chuyển giao rủi ro và trách nhiệm; khả thi tài chính dựa trên khả năng tạo 
doanh thu và dự tính chi phí; khả năng chấp nhận của công chúng và thị trường; và các 
chỉ số kết quả hoạt động chủ chốt để đánh giá kết quả thực hiện. Chỉ có những dự án 
PPP y tế phù hợp với các ưu tiên chiến lược của ngành mới được đưa vào trong quy 
hoạch phát triển mạng lưới y tế, làm cơ sở để nhà nước huy động nguồn vốn tư nhân 
và chi trả phí dịch vụ từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với danh sách đáng tin cậy các dự 
án PPP y tế, nhà nước sẽ thể hiện cam kết chăm sóc sức khỏe nhân dân và năng lực 
thực hiện các sáng kiến này với các nhà đầu tư.
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Thông tư về PPP y tế nên có các hướng dẫn kỹ thuật để giải quyết những vấn đề đặc 
thù của ngành y tế phát sinh trong suốt vòng đời dự án PPP, bao gồm các tiêu chuẩn 
đầu ra mong đợi, nguyên tắc phân bổ rủi ro và trách nhiệm cung ứng dịch vụ lâm sàng 
và phi lâm sàng, các chỉ số kết quả hoạt động chủ chốt theo quy trình và hướng đến 
người bệnh, chi trả dựa trên kết quả, yêu cầu theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện các 
dự án PPP y tế v.v. Những nội dung hiện còn chưa rõ ràng, chắc chắn liên quan đến 
dịch vụ do doanh nghiệp tư nhân phối hợp với cơ sở y tế công cung cấp như giá dịch 
vụ, chi trả qua BHYT, quản lý nguồn nhân lực và đấu thầu thuốc cần được quy định 
cụ thể. Việc phân công trách nhiệm và phân bổ nguồn lực cho quản lý các dự án PPP y 
tế cần được quy định cụ thể cho tất cả các đơn vị trực thuộc BYT và SYT các tỉnh, 
thành phố.

Cơ cấu tổ chức trong ngành y tế cần được tăng cường để quản lý các dự án hợp tác và đối tác 
công tư. ở cấp trung ương, BYT nên thành lập một đơn vị chuyên trách thuộc Vụ 
KH-TC để thúc đẩy quá trình chuẩn bị, thực hiện và giám sát chương trình hợp tác 
công tư, bao gồm các dự án PPP, trong lĩnh vực y tế. Đơn vị này cần có đủ nhân viên có 
trình độ chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ sau:

• Xây dựng các quy định và hướng dẫn liên quan đến các hình thức hợp tác công tư 
trong lĩnh vực y tế, bao gồm PPP

• Xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý y tế công về PPP hoặc các 
hình thức hợp tác công-tư khác trong ngành y tế, đồng thời thúc đẩy và phổ biến 
các thực hành tốt về quản lý dự án y tế PPP hoặc hợp tác công-tư khác

• Tổ chức các hội nghị và sự kiện truyền thông về PPP hoặc các hình thức hợp tác 
công-tư khác cho khu vực tư nhân

• Thúc đẩy xây dựng danh mục các dự án PPP y tế tiềm năng thuộc phạm vi quản lý 
của BYT bằng cách hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trung ương đánh giá tính phù hợp 
của các dự án PPP và tiến hành chuẩn bị các dự án PPP y tế

• Tham gia thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư tư nhân và đàm phán hợp đồng các dự 
án PPP y tế thuộc phạm vi quản lý của BYT

• Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả của các dự án PPP và các dự án liên doanh, 
liên kết trong lĩnh vực y tế

• Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án PPP y tế
• Huy động vốn và hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện chương trình PPP
• Phối hợp với các bên liên quan thực hiện hoạt động về PPP y tế

Các sáng kiến tương tự nên được thực hiện ở các tỉnh và thành phố. Ví dụ, SYT 
Thành phố Hồ Chí Minh nên cân nhắc thành lập một đơn vị chuyên trách về các dự án 
PPP y tế. Trách nhiệm của đơn vị này cần bao gồm, nhưng không giới hạn ở: tư vấn, 
đào tạo các cơ sở y tế về PPP hoặc các hình thức hợp tác công-tư khác trong ngành; 
tham gia thẩm định các tài liệu dự án, lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng; theo 
dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả của các dự án PPP và các dự án liên doanh, liên kết 
trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố. SYT thành phố Hà Nội và các địa phương 
có nhiều dự án PPP và hợp tác công-tư thức khác cũng có thể cân nhắc thành lập đơn 
vị chuyên trách để tăng cường triển khai các dự án này trong lĩnh vực y tế. 

Các đơn vị chuyên trách PPP ở trung ương và địa phương cần dự toán và huy động các nguồn 
lực để quản lý các dự án PPP y tế. Chi phí trả trước cho việc chuẩn bị và đấu thầu dự án 
có thể chiếm khoảng 3 – 4 phần trăm tổng chi phí đầu tư với các dự án PPP có chi phí 
dưới 100 triệu USD (Farquharson và cộng sự 2011) và thường lớn hơn trong các dự án 
PPP y tế quy mô nhỏ. Việc thành lập quỹ phát triển dự án thuộc BYT và tại cấp tỉnh, 
có thể với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, sẽ thúc đẩy thực hiện hiệu quả và bền vững hơn 
các dự án PPP y tế. Tại nhiều quốc gia, các đơn vị trúng thầu phải hoàn trả vào quỹ 
phát triển dự án các chi phí xây dựng và chuẩn bị dự án, qua đó giúp quỹ phát triển dự 
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án tự đảm bảo tài chính. Ngoài ra, nguồn nhân lực và tài chính cần được phân bổ cho 
hoạt động quản lý hợp đồng trong suốt giai đoạn xây dựng, vận hành thử và vận hành 
thực tế. Sau khi được thành lập, các đơn vị quản lý dự án PPP y tế cần được cấp ngân 
sách để thường xuyên giám sát kết quả thực hiện dự án, bao gồm khảo sát người bệnh; 
tiến hành các điều khoản thanh toán hợp đồng; và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá 
trình thực hiện dự án.

Cán bộ quản lý y tế công cần được đào tạo để có đủ năng lực chuẩn bị và triển khai dự án 
PPP. Đơn vị chuyên trách về PPP trong BYT nên xây dựng một chương trình đào tạo 
để nâng cao nhận thức và năng lực của các cán bộ quản lý về PPP y tế. Nhiều quốc gia 
đã cấu trúc chương trình đào tạo này ở các cấp độ khác nhau – giới thiệu, trung cấp và 
nâng cao - tùy thuộc vào trách nhiệm của đối tượng đích. Chương trình đào tạo ở mức 
giới thiệu dành cho các cán bộ quan tâm đến chương trình PPP y tế. Học viên trong 
chương trình đào tạo này sẽ được hướng dẫn về định nghĩa và các loại hình PPP, tiếp 
cận với các xu hướng và kinh nghiệm thế giới về thực hiện các dự án PPP y tế, giới thiệu 
tổng quan về khung pháp lý và thể chế quốc gia, những kết quả và vấn đề chính trong 
việc thực hiện các dự án PPP trong lĩnh vực y tế. Đào tạo ở trình độ trung cấp thường 
hướng đến các cán bộ quản lý tham gia vào quá trình chuẩn bị, thực hiện các dự án PPP 
y tế. Thời gian đào tạo thường kéo dài cả ngày; ngoài nội dung ở trình độ cơ bản, 
chương trình cũng cung cấp các kiến thức kỹ thuật cần thiết để xác định, chuẩn bị, đấu 
thầu và triển khai một dự án PPP. Khóa đào tạo nâng cao thường dành cho những cán 
bộ trực tiếp thực hiện các dự án PPP, cần phải thành thạo và có kỹ năng chuyên môn 
để quản lý các dự án PPP y tế. Chương trình đào tạo thường bao gồm nội dung ở năm 
lĩnh vực chuyên môn về quản lý dự án PPP y tế, bao gồm kỹ năng lập kế hoạch, đấu 
thầu và pháp lý, quản lý tài chính, kỹ thuật và quản lý dự án.

Trong giai đoạn đầu, việc đào tạo giảng viên nên giao cho các chuyên gia có kinh 
nghiệm về PPP y tế thực hiện. Để duy trì tính bền vững của chương trình đào tạo, BYT 
nên xây dựng năng lực của các cơ sở đào tạo địa phương để thực hiện các chương trình 
đó. Các bên liên quan chính từ BYT, BKH&ĐT, SYT và SKH&ĐT một số tỉnh, thành 
phố có danh mục dự án PPP y tế tiềm năng tham gia các khóa đào tạo chứng chỉ PPP 
được quốc tế công nhận. Các tổ chức cung cấp khóa chương trình này bao gồm APMG1, 
Euromoney2, PPP expert3 và UN ESCAP4. Tham dự các hội nghị quốc tế về PPP y tế5 
cũng sẽ giúp các đại biểu Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ nhiều dự án PPP y tế ở các 
quốc gia khác nhau.

Phát triển y tế tư nhân và minh bạch thông tin giúp nhà nước có nhiều cơ hội để xây dựng 
quan hệ đối tác hiệu quả và bền vững trong các dự án PPP y tế. Xây dựng năng lực cho khối 
y tế tư nhân cũng đóng vai trò quan trọng tương đương như xây dựng năng lực cho các 
chủ thể trong khối công lập. Chính phủ nên xem xét mở rộng phạm vi các hoạt động 
xây dựng năng lực cho các chuyên gia trong khu vực tư nhân. BYT, phối hợp với 
BKH&ĐT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nên duy trì hoạt động 
các trang web và thường xuyên tổ chức các hội nghị với khối tư nhân liên quan đến 
PPP. Một trang web đăng tải các chính sách và các dự án PPP y tế sẽ là một công cụ 
hiệu quả để cung cấp thông tin về các cơ hội trong lĩnh vực y tế cho công chúng và thị 
trường. Các nhà đầu tư tư nhân sẽ quan tâm nhiều hơn đến các dự án y tế nếu họ hiểu 
rõ các chính sách về PPP y tế, nhìn thấy các dự án PPP y tế đã triển khai thành công và 
được tiếp cận danh sách các dự án PPP y tế trong tương lai. Để quản lý cơ sở dữ liệu về 
PPP y tế, Chính phủ và BYT nên đưa ra các quy trình chuẩn để theo dõi, báo cáo, trao 
đổi và công bố thông tin liên quan về các dự án PPP. Các hội nghị về PPP cũng sẽ hỗ 
trợ hiệu quả quá trình truyền thông, nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư, nhà thầu 
tiềm năng và các bên liên quan về các chính sách PPP y tế mới nhất, danh sách các dự 
án PPP y tế hiện tại và nhu cầu huy động tài chính cho các dự án đó. Các cuộc đối thoại 
thường xuyên với doanh nghiệp tư nhân thông qua các hội nghị về PPP cũng là cơ hội 
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để các nhà đầu tư hiện tại/tiềm năng tăng cường tiếng nói trong chương trình PPP y 
tế. Các bên liên quan tư nhân bao gồm tổ chức cho vay, nhà đầu tư nắm giữ cổ phần, 
cơ quan tín dụng xuất khẩu, nhà thầu và nhà cung cấp thiết bị, và các cố vấn kỹ thuật, 
tài chính và pháp lý.

Cuối cùng, phát triển của thị trường vốn địa phương có thể nâng cao khả năng cấp vốn vay 
dài hạn cho các dự án PPP y tế. Chính phủ cần tiếp tục xây dựng năng lực của các ngân 
hàng trong nước về phương pháp đánh giá hiệu quả các dự án PPP và cấp vốn vay theo 
hình thức miễn truy đòi. Hoạt động này cần đi kèm với việc điều chỉnh khung pháp lý 
và quy định theo hướng nâng cao tính minh bạch trong báo cáo tài chính của chính 
quyền địa phương và quy định rõ ràng các hình thức truy đòi khoản vay mà các ngân 
hàng có thể áp dụng trong trường hợp chính quyền địa phương mất khả năng hoàn trả 
chi phí đầu tư tư nhân (Ngân hàng Thế giới Việt Nam và Ernst và Young 2019).

GHI CHÚ

1. Xem “Chương trình chứng nhận Đối tác công-tư APMG” (https://ppp-certification.com/)
2. Xem “Tài chính cho cơ sở hạ tầng & PPP” (https://www.euromoney.com/learning/fin174 

/ppp-project-finance-infrastructure )
3. Xem “Đào tạo PPP” (http://ppptraining.uk/)\
4. Xem “Tài chính và sự tham gia của khu vực tư nhân” (https://www.unescap.org/our-work/transport 

/financing-and-private-sector-participation/public-private-partnership-course )
5. Ví dụ như Hội nghị PPP Y tế 2020 (http://www.ppphealth.com/)
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Tuyên bố lợi ích môi trường

Nhóm Ngân hàng Thế giới cam kết giảm thiểu các tác động môi trường. Để hỗ trợ cho 
cam kết này, chúng tôi tận dụng các phương án xuất bản điện tử và công nghệ in theo 
yêu cầu, được đặt tại các trung tâm khu vực trên toàn thế giới. Nhờ đó, các sáng kiến 
này sẽ giúp làm giảm số lượng bản in, giảm nhu cầu vận chuyển ấn phẩm, từ đó góp 
phần giảm mức tiêu thụ giấy, sử dụng hóa chất, phát thải khí nhà kính và chất thải.

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn được khuyến nghị về sử dụng giấy do Sáng 
kiến Báo chí Xanh (Green Press Initiative) đề ra. Phần lớn các cuốn sách của chúng 
tôi được in trên giấy được chứng nhận tiêu chuẩn rừng FSC (Forest Stewardship 
Council), trong đó 50-100% nội dung được in trên giấy tái chế. Sợi tái chế có trong 
giấy của sách không bị tẩy trắng hoặc tẩy trắng bằng quy trình hoàn toàn không sử 
dụng clo nguyên tố (TCF), xử lý bột giấy không dùng clo (PCF) hoặc các quy trình 
xử lý giấy tiên tiến không sử dụng clo (EECF).

Để biết thêm thông tin về triết lý môi trường của Ngân hàng Thế giới, vui lòng 
truy cập đường dẫn http://www.wworldbank.org/corporateresponsibility.

http://www.wworldbank.org/corporateresponsibility


Cuốn sách này mô tả tính chất của quan hệ đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế 
tại Việt Nam. Cuốn sách định nghĩa các PPP y tế, mô tả các đặc trưng của chúng và 

xây dựng các nguyên tắc phân loại các loại hình đối tác công tư hiện đang diễn ra trên 
thực tế và các ví dụ quốc tế minh họa. Ngoài ra, tài liệu cũng đưa ra đánh giá về khung 
pháp lý và thể chế cho chương trình PPP y tế tại Việt Nam, cũng như các cơ chế tài chính 
và trách nhiệm giải trình đối với các loại hình PPP ở cấp quốc gia và địa phương. Tài liệu 
cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình dự án PPP y tế tại Việt Nam, phân tích các vấn 
đề quan trọng trong thiết kế, chuẩn bị và triển khai các hình thức PPP y tế, với tám 
nghiên cứu trường hợp điển hình cho các giai đoạn khác nhau của chu kỳ dự án.

Cuốn sách này cũng xem xét các rào cản kìm hãm việc thiết kế và thực hiện thành 
công các hình thức PPP trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Những rào cản này có thể 
được phân loại thành các rào cản trong chính sách và khung pháp lý của PPP, từ khu 
vực công cộng, từ khu vực tư nhân và từ khu vực tài chính. Cuối cùng, cuốn sách đề 
xuất các khuyến nghị mang tính khả thi và có thể hành động để chính phủ có thể xem 
xét giải quyết các rào cản đã được xác định và thúc đẩy thiết kế và triển khai thành 
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