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NGHỊ ĐỊNH 63/2018/NĐ-CP VỀ ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)
Nghị định 63/2018/NĐ-CP mới (“Nghị định 63”) sẽ có hiệu
lực vào ngày 19/6/2018 đề ra một số thay đổi quan trọng để
khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào dự án PPP.
Theo quy định tại Nghị định mới này, việc quản lý và giám
sát đối với các dự án PPP, đặc biệt là hợp đồng Xây đựng –
Chuyển giao, được kỳ vọng sẽ chặt chẽ hơn.
Nghị định 63 quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công
tư (“PPP”) sẽ thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP (“Nghị
định 15”) và một số điều liên quan đến PPP trong Nghị định
136/2015/NĐ-CP (“Nghị định 136”). Dưới đây là các thay đổi
đáng chú ý của Nghị định này.
Hợp đồng hỗn hợp được công nhận là một loại hợp đồng
PPP
Nghị định 63 ghi nhận hợp đồng hỗn hợp là một loại hợp đồng
PPP. Hợp đồng hỗn hợp là sự kết hợp của bảy loại hợp đồng
PPP hiện hành theo Nghị định 15:
–– 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);

Bên cạnh đó, Nghị định 63 bổ sung thêm thủ tục mới cho các
dự án PPP ứng dụng công nghệ cao, tạo ra nhiều sự linh hoạt
hơn cho các nhà đầu tư, giảm thời gian và chi phí thực hiện dự
án PPP ứng dụng công nghệ cao. Theo thủ tục mới này, việc
lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện sau bước nghiên cứu
tiền khả thi và chấp thuận dự án. Như vậy, nhà đầu tư được
lựa chọn sẽ chịu trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi,
thay vì các bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như các
dự án khác.
Đa dạng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực
hiện dự án PPP; tăng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu
đối với nhà đầu tư tư nhân
Nhìn chung, hiện tại vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực
hiện các dự án PPP được lấy từ ngân sách Nhà nước, trái
phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ
trợ phát triển chính thức (ODA) và khoản cho vay ưu đãi từ
nhà tài trợ nước ngoài. Theo Nghị định 63, Chính phủ có thể
sử dụng những nguồn vốn khác để tham gia thực hiện dự án
PPP, như tài sản kết cấu hạ tầng, hoặc quyền khai thác công
trình hoặc cung cấp dịch vụ. Thay đổi này sẽ tăng tính linh
hoạt cho các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong
việc huy động nguồn lực thực hiện dự án PPP, theo đó được
kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhiều dự án PPP hơn nữa.

–– Kinh doanh – Quản lý (O&M).

Tuy nhiên, Nghị định 63 nâng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối
thiểu đối với nhà đầu tư tư nhân lên 20% đối với dự án PPP có
tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ VND (khoảng 66 triệu USD), so
với tỷ lệ 15% được quy định trong Nghị định 15.

Việc áp dụng hợp đồng hỗn hợp khi thực hiện các dự án PPP
phải được sự chấp thuận từ các bộ, ngành và Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh; tuy nhiên nhà đầu tư không cần xin chấp thuận
từ Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án trên 1.500 tỷ VND, tỷ
lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tư nhân phải chiếm ít nhất
20% đối với phần vốn lên đến 1.500 tỷ VND và ít nhất 10%
cho phần vốn còn lại vượt quá 1.500 tỷ VND.

Việc áp dụng bất cứ loại hợp đồng nào khác với với bảy loại
hợp đồng trên và/hoặc hợp đồng hỗn hợp phải được sự chấp
thuận từ Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất từ bộ,
ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc nâng tỷ lệ vốn chủ sở hữu này giúp bảo đảm năng lực
tài chính của nhà đầu tư tư nhân và khả năng thực hiện dự án
PPP, tuy nhiên, yêu cầu này sẽ đặt ra thêm khó khăn đối với
nhà đầu tư tư nhân.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ cũng được giao nhiệm vụ
hướng dẫn chi tiết mẫu hợp đồng dự án cho các dự án PPP
phù hợp với ngành, lĩnh vực mình quản lý.

Thắt chặt quản lý đối với dự án Xây dựng – Chuyển giao
(BT)

–– Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT); và

Đơn giản hóa thủ tục thực hiện dự án PPP
Theo Nghị định 63, nhà đầu tư không cần phải xin giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư cho dự án PPP, qua đó tinh giản thủ tục
thực hiện dự án PPP.

Để giải quyết các vấn đề gần đây của những dự án BT, Nghị
định 63 dành hẳn Chương V và một số điều khoản quy định
chi tiết riêng cho loại dự án PPP này. Cụ thể như sau:

–– Dự án BT phải được thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư bởi cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền cao hơn so với các dự án PPP thuộc loại hợp đồng khác. Ví
dụ, dự án “Nhóm A” theo hợp đồng BT sẽ cần phải được Thủ tướng Chính phủ
quyết định chủ trương đầu tư; trong khi đó dự án “Nhóm A” theo các loại hợp
đồng khác mà không sử dụng vốn ngân sách trung ương đến 300 tỷ VND hoặc
30% tổng vốn đầu tư sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
–– Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về vốn tối thiểu được quy định trong Nghị định 63,
nhà đầu tư tư nhân thực hiện dự án BT cũng phải đáp ứng điều kiện về vốn chủ
sở hữu tối thiểu được quy định trong các quy định về đất đai, xây dựng, nhà ở và
bất động sản (nếu có).
–– Thủ tục thực hiện dự án BT có thêm yêu cầu lập, thẩm định và phê duyệt thiết
kế và dự toán theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc pháp luật chuyên
ngành có liên quan.
–– Theo quy định tại Nghị định 15, giá trị quyền sử dụng đất là phương thức thanh
toán duy nhất cho nhà đầu tư tư nhân thực hiện dự án BT. Tuy nhiên, điều này đã
dẫn đến nhiều khó khăn cho cơ quan Nhà nước khi không đủ quỹ đất để thanh
toán cho nhà đầu tư. Để giải quyết vấn đề này, Nghị định 63 đa dạng phương
thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, bao gồm trụ sở làm việc, tài
sản kết cấu hạ tầng và quyền kinh doanh, khai thác công trình hoặc cung cấp
dịch vụ.
Việc chuyển nhượng dự án PPP trở nên khó khăn hơn
Nghị định 63 đặt ra nhiều yêu cầu chặt chẽ hơn đối với nhà đầu tư tư nhân để được
chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của họ trong hợp đồng dự án PPP cho (các) bên
cho vay hoặc nhà đầu tư khác. Cụ thể, nhà đầu tư tư nhân chỉ được phép chuyển
nhượng dự án PPP sau khi đã hoàn thành xây dựng công trình hoặc đã chuyển sang
giai đoạn vận hành của các dự án này; và (các) bên nhận chuyển nhượng phải đáp
ứng năng lực về tài chính và quản lý và các yêu cầu khác. Mặc dù mục đích của các
yêu cầu mới này là để đảm bảo sự nghiêm túc của nhà đầu tư và khả năng thực
hiện dự án PPP, nhưng không rõ các yêu cầu mới này có thể giải quyết thỏa đáng
trong trường hợp nhà đầu tư gặp khó khăn về cấp vốn cho dự án ngay từ giai đoạn
đầu triển khai dự án hay không.
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Công khai thông tin cơ bản của hợp đồng PPP

Bùi Thị Thanh Ngọc

Bên cạnh yêu cầu công bố thông tin dự án PPP trên hệ thống mạng đấu thầu quốc
gia trong vòng bảy ngày kể từ ngày có chấp thuận dự án như được quy định trong
Nghị định 15, Nghị định 63 yêu cầu phải công bố các nội dung cơ bản của hợp đồng
dự án PPP (bao gồm tên dự án, ngày ký kết hợp đồng, thông tin xác định danh tính
của cơ quan Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân là các bên giao kết hợp đồng, địa
điểm thực hiện dự án, vốn đầu tư, giá và phí của hàng hóa/dịch vụ, v.v) trên cùng hệ
thống thông tin đấu thầu quốc gia trong vòng bảy ngày làm việc từ ngày ký kết hợp
đồng PPP.
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Tóm lại, các quy định mới trong Nghị định 63 giúp giải quyết một số vấn đề mà cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư đang đối mặt trong các dự án PPP.
Tuy nhiên, các vấn đề có ảnh hưởng đến nhà đầu tư tư nhân như quy trình thẩm
định và phê duyệt dự án PPP còn phức tạp và kéo dài, cơ chế về phân bổ rủi ro giữa
cơ quan Nhà Nước và nhà đầu tư tư nhân vẫn chưa được quy định rõ ràng và chưa
được giải quyết trong Nghị định 63. Các vấn đề còn tồn tại này hy vọng sẽ được giải
quyết trong Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đang được soạn thảo và
dự kiến sẽ được trình lên Quốc Hội để thảo luận và thông qua vào năm 2020 hoặc
1
2021.
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