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Một số điểm chú ý của

Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày 18/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức

đối tác công tư số 64/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là “Luật PPP 2020”),

có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật PPP 2020 làm rõ hơn một số quy

định của Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

Trong bản tin pháp luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số điểm nổi bật

của Luật PPP 2020.
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Lĩnh vực đầu tư

Luật PPP quy định 5 lĩnh vực (trước đây là 9 theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP):

a. Giao thông vận tải;

b. Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước

độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;

c. Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;

d. Y tế; giáo dục- đào tạo;

e. Hạ tầng công nghệ thông tin.

Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP đối với các lĩnh vực như sau:

• 200 tỷ đồng: lĩnh vực a, b, c và e;

• 100 tỷ đồng: (i) lĩnh vực d và (ii) các trường hợp thuộc địa bàn có điều kiện

KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

1.
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Hợp đồng dự án PPP 2.

a. Phân loại hợp

đồng dự án PPP

Luật PPP bỏ hợp đồng BT (build-transfer) đã quy định trước đây tại Nghị

định 63/2018/NĐ-CP và phân loại thành 2 nhóm hợp đồng chính:

• Nhóm hợp đồng dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử

dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công: Hợp đồng BOT

(build-operate-transfer); hợp đồng BTO (build-transfer-operate); hợp

đồng BOO (build-own-operate); hợp đồng O&M (operate-maintain);

• Nhóm hợp đồng dự án áp dụng cơ chế Nhà nước thanh toán trên cơ sở

chất lượng sản phẩm, dịch vụ công: Hợp đồng BTL (build-transfer-

lease) và BLT (build-lease-transfer);

Các bên cũng có thể ký kết hợp đồng theo hình thức hỗn hợp kết hợp giữa

các loại hợp đồng trên.
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Hợp đồng dự án PPP (tiếp)2.

b. Pháp luật điều

chỉnh hợp đồng

• Theo Luật PPP 2020, hợp đồng dự án PPP và các phụ lục hợp đồng, các

văn bản có liên quan khác do pháp luật Việt Nam điều chỉnh.

• Trường hợp có các vấn đề pháp luật Việt Nam không quy định, các bên

có thể thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng dự án PPP trên cơ sở không

được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

(Trước đây Nghị định 63/2018/NĐ-CP cho phép các bên ký kết có thể thỏa

thuận việc áp dụng pháp luật nước ngoài để điều chỉnh hợp đồng dự án và

các hợp đồng, thỏa thuận khác có liên quan theo quy định của BLDS).
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Hội đồng thẩm định dự án PPP

Phân loại Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP:

• HĐTĐ nhà nước: đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;

• HĐTĐ liên ngành: đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; và

• HĐTĐ cấp cơ sở: đối với dự án do Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác,

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trừ trường hợp nhiệm vụ thẩm định

được giao cho đơn vị trực thuộc cơ quan có thẩm quyền.

3.
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Sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP

- Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP:

• Không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án: Đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước nhằm:

(i) hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP; và

(ii) Chi trả kinh phí bồi thường, GPMB, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công hình tạm.

• Được xác trên tổng mức đầu tư của dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP: đối với dự án

có nhiều dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP.

- Chi tiết về việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP: được quy định cụ thể tại

Chương III Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021.

4.
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Quy trình lựa chọn nhà đầu tư5.

Lần đầu tiên quy trình lựa chọn nhà đầu tư được tích hợp trong quy định của Luật PPP

2020 thay vì được dẫn chiếu đến Luật Đấu thầu như trước đây. Cụ thể, gồm các bước sau:

i. Lựa chọn danh sách ngắn (nếu áp dụng);

ii. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư;

iii. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

iv. Đánh giá hồ sơ dự thầu;

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

vi. Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án PPP, công khai thông tin hợp đồng.
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Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu

• Doanh thu thực tế đạt cao hơn 125% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP

=> Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước 50% phần chênh lệch giữa doanh thu thực

tế và mức 125% doanh thu trong phương án tài chính.

• Doanh thu thực tế đạt thấp hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án PPP

=> Nhà nước chia sẻ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP 50% phần chênh lệch giữa mức 75% doanh

thu trong phương án tài chính và doanh thu thực tế.

Việc chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu này của Nhà nước điều được áp dụng sau khi đã điều chỉnh mức

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án PPP và được kiểm toán Nhà nước

thực hiện kiểm toán phần tăng/giảm doanh thu.

6.
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Văn bản pháp luật Ngày ban hành Ngày hiệu lực

ĐẦU TƯ

Quyết định 995/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực

hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kế quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch

vụ bưu chính công ích

20/7/2021 20/7/2021

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính

phủ ban hành

23/7/2021 23/7/2021

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 15/7/2021 01/9/2021

Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BGTVT

quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của

phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp hợp đặc biệt do Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

26/7/2021 01/10/2021

Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-

BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống

đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

28/7/2021 01/8/2021

Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển 28/7/2021 10/9/2021
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Văn bản pháp luật Ngày ban hành Ngày hiệu lực

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh

ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi,

trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác

phát hành trong nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

30/7/2021 27/10/2021

Thông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC

quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và

phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều

10 Thông tư 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý

tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai

đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

14/7/2021 30/8/2021

Thông tư 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà

nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-

2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

26/7/2021 09/9/2021

Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy

định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
15/7/2021 01/9/2021

THƯƠNG MẠI

Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng

dẫn Luật Quảng cáo
20/7/2021 15/9/2021
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Văn bản pháp luật Ngày ban hành Ngày hiệu lực

LAO ĐỘNG

Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ

ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò do Bộ

trưởng Bộ Công thương ban hành

16/7/2021 01/9/2021

Thông tư 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân

hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về

thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam ban hành

21/7/2021 21/7/2021

Quyết định 3642/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện một số chính sách hỗ

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch

COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/7/2021 21/7/2021

Công điện 05/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về hỗ trợ người lao động và

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng

cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội điện

20/7/2021 20/7/2021
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