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      Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
        - Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp Hồ Chí Minh 
        

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) nhất trí về sự cần thiết và cấp 
bách ban hành “Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư” (Luật PPP),nhằm huy động 
các nguồn lực của khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài tham gia thực hiện cácdự án 
đầu tư theo phương thức đối tác công tư,để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ, 
theo nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng và cộng 
đồng. 

Nghiên cứu nội dungDự thảo Luật PPP,Hiệp hội xin được góp ý kiến03 vấn đề rất 
quan trọng:(1) Về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP; (2) Dự án Xây dựng Chuyển 
giao (dự án BT) có thể không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật PPP; (3) Về cơ chế chia sẻ 
phần giảm doanh thu của dự án PPP.  

1/- Về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP: 

Hiệp hội nhận thấy,không cần thiết quy định quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu 
tư dự án PPP trong Dự thảo Luật PPP, mà nên thống nhất quy định trong Luật Đấu 
thầu,trên cơ sở nghiên cứu hệ thống pháp luật hiện hànhvà thực tiễn, như sau: 

1.1)- So sánh, đối chiếu các quy định pháp luật có liên quan: 

a. So sánh, đối chiếu quy định về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư giữa 
Luật Đấu thầu và Dự thảo Luật PPP: 

Chương III Dự thảo Luật PPP có 03 mục, 15 điều(từ điều 29 đến điều 43). Trong 
đó,Mục 1: Quy định chung về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP(08 điều);Mục 2: Hình thức lựa 
chọn nhà đầu tư dự án PPP(04 điều);Mục 3: Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ 
tuyển, hồ sơ dự thầu dự án PPP(03 điều). 

Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP trong Dự thảo Luật PPP, gần 
như đã sao chép lại nội dung một số điều khoản trong Luật Đấu thầu, chỉ thay thế từ “nhà 
thầu” bằng từ “nhà đầu tư”, như ví dụ sau đây: 

- Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu thầu: 

“1. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu 
thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực 
hiện như sau: 

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; 

- Khoản 1 Điều 29 Dự thảo Luật PPP, quy 
định về quy trình tổng quát lựa chọn nhà 
đầu tư: 

“1. Quy trình tổng quát 

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; 
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b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

c) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo 
hợp đồng; 

d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai 
kết quả lựa chọn nhà thầu; 

đ) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng”. 

 

b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; 

c) Đánh giá hồ sơ dự thầu; 

d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai 
kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 

đ)Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng, 
công khai thông tin hợp đồng”. 

 

 

b. Luật Quản lý sử dụng tài sản công quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án BT, 
theo quy định của pháp luật về đấu thầu: 

Khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý sử dụng tài sản công,quy định:“Việc lựa chọn nhà đầu 
tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - 
chuyển giao được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”. 

c. Nhận xét: 

(1) Chương III Dự thảo Luật PPP chỉ có 15 điều, trong lúc Luật Đấu thầu có 96 điều, 
nên các quy phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP trong Dự thảo Luật 
PPP, không thể đầy đủ so với Luật Đấu thầu. 
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(2) Khoản 1 Điều 107 Dự thảo Luật PPP đã sửa đổi Khoản 3 Điều 1, Khoản 2 Điều 3, 
Khoản 10 và Khoản 12 Điều 4, Khoản 4 Điều 6, Khoản 2 Điều 15 của Luật Đấu thầu, đã loại 
bỏ “dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)”ra khỏi Luật Đấu thầu, là không 
logic và không hợp lý. 

Bởi lẽ, trong quá trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP theo Dự thảo 
Luật PPP, nếu phát sinh những tình huống, sự cố phải vận dụng theo pháp luật về đấu thầu, 
thì giữa Luật PPP và Luật Đấu thầu sẽ thiếu sự liên thông.  

(3) Hiệp hội nhận thấy, Luật Đấu thầu là luật hình thức, luật thủ tục. Pháp luật về 
đấu thầu quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các 
hoạt động đấu thầu đối với các dự án đầu tư theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật 
Đầu tư công; Mua sắm sử dụng vốn nhà nước; Dự án PPP; Dự án có sử dụng đất… để lựa 
chọn nhàthầu, nhà đầu tư. Trong lúc, LuậtPPP là luật nội dung, trong đó, có quy định 
phương thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, thì quy định áp dụng Luật Đấu thầu 
là phù hợp. 

Hiệp hội nhận thấy không cần thiếtquy định quy trình, hình thức đấu thầulựa 
chọn nhà đầu tư trong Luật PPP, mà nên bổ sung các quy phạm pháp luật về đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP vào Luật Đấu thầu thì hợp lý hơn. 

 1.2)-Kiến nghị:  

(1) Đề nghị bỏ Chương III từ Điều 29 đến Điều 43 Dự thảo Luật PPP. Thay vào đó, 
đề nghị nội dung Điều 29 Dự thảo Luật PPP, như sau: 

“Điều 29. Lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP 

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về đấu thầu”. 

(2) Đề nghị hoàn thiện Khoản 1 Điều 107 Dự thảo Luật PPP, trên cơ sở biên tập lại  
các điều khoản thuộc Chương III Dự thảo Luật PPP vềlựa chọn nhà đầu tư dự án 
PPP,để bổ sungquy định việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP vào Luật Đấu thầu. 

2/-Dự án Xây dựng Chuyển giao (dự án BT) theo hình thức Hợp đồng BTcó thể 
không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật PPP: 

2.1)- Quy định pháp luật về dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT): 

a. Quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công: 

- Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý sử dụng tài sản công, quy định: “sử dụng tài sản 
công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo 
hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao”(Hợp đồng BT). 

- Khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý sử dụng tài sản công, quy định:“Việc lựa chọn 
nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng 
- chuyển giao đượcthực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”. 

- Điều 117 Luật Quản lý sử dụng tài sản công, quy định:“Sử dụng giá trị quyền sử 
dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo 
hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao”. 
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- Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP “Về đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư”,tại Khoản 5 Điều 3, giải thích: “Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây 
gọi tắt là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà 
đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành 
công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 
được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh 
doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện Dự án khác”; và Nghị định 69/2019/NĐ-
CP “Quy định việc sử dụng tài sản côngđể thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao”, để hướng 
dẫn thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công. 

b. Dự thảo Luật PPP: 

- Khoản 1 Điều 4 Dự thảo Luật PPP, giải thích: “Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư (Public Private Partnership - sau đây gọi là đầu tư theo phương thức PPP) là 
phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sởhợp tác có thời hạngiữa Nhà nước và nhà đầu 
tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư 
nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà Nhà nước có trách nhiệm cung cấp”. 

- Khoản 3 Điều 45 Dự thảo Luật PPP, quy định:“3.Hợp đồng Xây dựng - Chuyển 
giao (sau đây gọi là hợp đồng BT) là hợp đồng để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi 
hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Cơ quan ký kết hợp đồng, 
chịu trách nhiệm bảo trì dài hạn; hỗ trợ tổ chức, đơn vị vận hành công trình (nếu có). Nhà 
đầu tư được Cơ quan ký kết hợp đồng thanh toántheo một trong các phương tiện sau đây: 

a) Bằng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; 

b) Bằng quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ khác. 

Các phương tiện thanh toán quy định tại điểm a, b khoản này phải được tổ chức lựa 
chọn nhà đầu tư đồng thời với dự án BT”. 

2.2)- Nhận xét: 

a. Dự án BT không hoàn toàn trùng khớp với loại hình dự án PPP: 

(1)Dự án BT cũng là dự án thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư,bằng hình thức 
Hợp đồng BT, nhưng có sự khác biệt với các loại hợp đồng PPP khác. Dự án PPP được 
thực hiện trên cơ sởhợp tác có thời hạngiữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân. Trong lúc, 
dự án BT được thực hiện trên cơ sở nhà đầu tư xây dựng công trình hạ tầng. Sau khi hoàn 
thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Cơ quan ký kết hợp đồng và được 
Cơ quan ký kết hợp đồng thanh toánbằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ 
tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện Dự án khác. 

Trong dự án BT, nhà đầu tư bỏ tiền ra trướcđể thực hiện công trình BT và được Nhà 
nước thanh toán lại sau,khi công trình BT được nghiệm thu bàn giao, tương tự như kiểu 
“Hợp đồng nhận thầu trọn gói; Hợp đồng nhận thầu khoán gọn”. Trong dự án BTchỉ có 
yếu tố“thanh toán”, mà không có yếu tố “hợp tác” như trong dự án PPP. 
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(2) Trong dự án PPP, Nhà nước và nhà đầu tư là hai đối tác bình đẳng, hợp tác có 
thời hạn để thực hiện dự án PPP, cùng chia lợi nhuận, cùng chia sẻ rủi ro, nhất là trong 
trường hợp dự án bị giảm doanh thu trong quá trình khai thác, quản lý vận hành. 

Trong dự án BT, Nhà nước thanh toán giá trị Hợp đồng BT cho nhà đầu tư theo 
nguyên tắc “ngang giá”, theo kiểu “mua đứt bán đoạn”. Nhà đầu tư dự án BT bán công 
trình BT cho Nhà nước; Nhà nước mua công trình BT và thanh toán cho nhà đầu tư 
bằng tài sản công, theo phương thức trao đổi hàng hóa thô sơ “vật đổi vật, hàng đổi 
hàng”. 

b.Về lựa chọn nhà đầu tư dự án BT: 

Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án BT đã được quy định tại Khoản 4 Điều 44 Luật 
Quản lý sử dụng tài sản công, “thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”. Do 
vậy, Dự thảo Luật PPP quy định quy trình, hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự 
án BT là không thống nhất với Luật Quản lý sử dụng tài sản công. 

2.3)- Kiến nghị: 

Hiệp hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bỏ Khoản 3 Điều 45 Dự thảo 
Luật PPP quy định về loại “Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)”. 

Việc điều chỉnh “Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)” thực hiện theo quy định 
của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai… 

3/- Về cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu của dự án PPP: 

Hiệp hội tán thành một trong những nguyên tắc quản lý đầu tư theo phương thức PPP 
quy định tại Khoản 5 Điều 8 Dự thảo Luật PPP: “Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, 
nhà đầu tư, người sử dụng và cộng đồng”.Bởi lẽ, trong dự án PPP thì Nhà nước và nhà 
đầu tư cùng đồng đầu tư, là đối tác bình đẳng với nhau, cùng chia sẻ lợi nhuận thì cũng 
phải cùng chia sẻ rủi ro. Nhưng, để thực hiện hiệu quả hoạt động đầu tư theo phương thức 
PPP, thì phải đảm bảo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng. 

Hiệp hội tán thành quan điểm của Dự thảo Luật PPP là việc chia sẻ phần giảm doanh 
thu trong quá trình khai thác vận hành dự án, chỉ giới hạn trong các trường hợp dự án PPP 
được cấp có thẩm quyền quyết định áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu.  

Hiệp hội kiến nghịhoàn thiện Khoản 4 Điều 75 Dự thảo Luật PPP,giao Chính phủ 
quy định cáctrường hợpdự án PPP được cấp có thẩm quyền quyết định áp dụng cơ chế chia sẻ 
phần giảm doanh thu, như sau:  

“4. Trường hợp dự án PPP được cấp có thẩm quyền quyết định áp dụng cơ chế chia sẻ 
phần giảm doanh thu, chi phí xử lý cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu được tổng hợp trong 
dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia 
đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung 
ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư hoặc dự phòng chung kế hoạch đầu tư công 
trung hạn nguồn ngân sách địa phương đối với dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 
định chủ trương đầu tư.Chính phủ quy định chi tiết thực hiện”. 

Trân trọng kính trình! 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ Kế hoạch Đầu tư; Bộ Tài chính; 
Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp; 
  Bộ Tài nguyên Môi trường; 
  Bộ Giao thông Vận tải; 
  Ngân hàng Nhà nước; 
Văn phòng Chính phủ; 
- Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Quý vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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