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Xu hướng và cơ hội tài trợ cơ sở hạ tầng (CSHT) tại
Việt Nam

1. Nâng cao hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực CSHT

2. Huy động nguồn lực trong nước cho đầu tư CSHT

3. Khuyến khích đầu tư tư nhân trong lĩnh vực CSHT

4. Tiếp cận thị trường vốn cho các dự án CSHT

5. Phát triển thể chế và năng lực
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Nâng cao hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực CSHT

• Nâng cao hiệu quả trong việc lập kế hoạch dự án, phân bổ nguồn lực, 
mua sắm đấu thầu, tối đa hóa đầu tư các tài sản CSHT có thể tiết
kiệm hàng tỷ $ trong đầu tư CSHT

• Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện dự án, giải phóng mặt bằng, 
nâng cao chất lượng công tác đấu thầu và quản trị

• Tối đa hóa việc sử dụng tài sản CSHT và cải cách doanh nghiệp nhà
nước

3



Huy động nguồn lực trong nước cho đầu tư CSHT

• Huy động các nguồn lực trong nước cho phát triển CSHT thông qua 
cải cách về thuế là chìa khóa để bảo đảm tài trợ bền vững cho CSHT 

• Đảo ngược xu hướng suy giảm nguồn thu trên GDP là vô cùng cần
thiết để phát triển bền vững

• Cân bằng chi đầu tư phát triển trong ngân sách nhà nước
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Khuyến khích đầu tư tư nhân trong lĩnh vực CSHT

• Khuyến khích thúc đẩy mô hình PPP, thiết lập các quỹ và cơ chế tài
chính cho CSHT(VGF, etc.)  

• Bảo đảm cho nhà đầu tư (hạn chế các rủi ro chính trị và pháp lý, rỡ bỏ
các rào cản đầu tư,…)

• Sử dụng nguồn lực nhà nước (bao gồm cả ODA) làm đòn bẩy thu hút
nguồn vốn đầu tư tư nhân trong lĩnh vực CSHT

• Đơn giản thủ tục thực hiện dự án
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Tiếp cận thị trường vốn cho các dự án CSHT

• Thị trường vốn có tiềm năng cung cấp vốn chủ sở hữu và vốn vay cho
các dự án CSHT 

• Phát triển thị trường vốn ( khu vực ngân hàng, thị trường trái phiếu, 
chứng khoán hóa, cơ quan đánh giá tín nhiệm tín dụng,..) là nhiệm vụ
quan trọng của khu vực công

• Chứng khoán hóa và trái phiếu dự án có thể hỗ trợ phát triển thị 
trường vốn thông qua việc cung cấp thêm các sản phẩm cho thị 
trường
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Phát triển thể chế và năng lực

• Phát triển khung thể chế và chính sách PPP để thu hút nguồn vốn tư
nhân trong lĩnh vực CSHT

• Xây dựng danh mục các dự án khả thi có thể tài trợ

• Phát triển năng lực thể chế và pháp lý

• Nâng cao quản trị nhà nước trong việc xây dựng chính sách và mua
sắm đấu thầu dự án
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