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RỦI RO NỢ CÔNG CÓ THỰC SỰ ĐÁNG LO NGẠI? 

Chúng tôi cho rằng những quan ngại về rủi ro của nợ công đối với ổn định kinh tế vĩ mô, như các thông tin xuất 

hiện gần đây là có cơ sở, tuy nhiên những tác động của nợ công sẽ có hàm ý khá khác nhau trong từng thời điểm 

được phân tích. Và việc xác định chính xác tính thời điểm đóng vai trò then chốt trong quyết định đầu tư.  

 
 
 

 

 
 

 
  

Tóm tắt các nhận định chính  

Theo quan điểm của chúng tôi, trong ngắn hạn các rủi ro bất ổn 
vĩ mô mà nợ công gây ra là không lớn khi nền kinh tế đang bước 
vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Chúng tôi nhận thấy tăng trưởng 
GDP thực vẫn đang đạt gia tốc tốt cho tới năm 2017. Các rủi ro do 
vấn đề nợ công gây ra đối với kinh tế Việt Nam sẽ đáng lưu ý hơn 
trong trung hạn, đặc biệt khi chu kỳ tăng trưởng kinh tế hiện nay kết 
thúc. 

Áp lực trả nợ và việc phát hành Trái phiếu Chính phủ (TPCP): Nợ 
công của Việt Nam tăng nhanh như là hệ quả tất yếu của thâm hụt 
ngân sách triền miên trong nhiều năm với mức độ lớn, theo áp lực trả 
nợ gia tăng và Chính phủ buộc phải tăng cường phát hành TPCP. 
Việc phát hành TPCP gần đây đang gặp nhiều thuận lợi do lạm phát 
thấp, tỷ giá ổn định và nguồn vốn dồi dào. 

Cơ cấu nợ công: Nợ Chính phủ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ 
cấu nợ công, các quy định hiện hành đang kiểm soát khá chặt nợ của 
Chính quyền địa phương. Ngoài ra, Chính phủ đang có xu hướng gia 
tăng vay nợ trong nước. Điều này làm giảm thiểu các rủi ro đối với 
nền kinh tế khi thị trường tài chính quốc tế và tỷ giá biến động. 

Lựa chọn chính sách: Theo chúng tôi, về tổng thể Chính phủ sẽ khó 
có khả năng sử dụng các biện pháp cắt giảm chi tiêu để cân bằng 
ngân sách, lựa chọn khả dĩ nhất là tăng các khoản thu ngân sách: 

Trong ngắn hạn, dự báo các biện pháp sau có thể được Chính phủ 
thực hiện:  

 Đẩy nhanh tiến độ bán các tài sản nhà nước, cổ phần hóa;  

 Thả nổi giá các hàng hóa, dịch vụ công và huy động thêm nguồn 
lực tư nhân;  

 Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu (thanh tra, kiểm tra thuế, chống 
chuyển giá…).  

Trong trung và dài hạn, mở rộng cơ sở thu thuế là lựa chọn tất yếu.  

Doanh nghiệp từ một số lĩnh vực sau sẽ được hưởng lợi và theo 
chúng tôi đây là gợi ý cơ hội đầu tư trong những năm tới: (1) Các 
doanh nghiệp theo chủ trương thoái vốn Nhà nước. (2) Các doanh 
nghiệp cung cấp các dịch vụ cảng biển, cung cấp dịch vụ hàng không, 
các nhà máy phát điện, cung cấp nước. (3) Các doanh nghiệp phát 
triển cơ sở hạ tầng.  

   

Trong trung và dài hạn, mở rộng cơ sở thu thuế là lựa chọn tất yếu. 

Đây chính là cơ hội lớn đối với giới đầu tư trong những năm tới. 

 

 

Ngày 15/11/2016 

Trần Hưng 

hung.tranvan@vndirect.com.vn 

Vương Thu Trà 
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Mục đích của báo cáo này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những 

thông tin cơ bản về nợ công của Việt Nam, để nhà đầu tư có được một 

cái nhìn bao quát nhất. Chúng tôi cố gắng diễn đạt một cách đơn giản, 

giảm thiểu một cách tối đa việc sử dụng các thuật ngữ mang tính học 

thuật. Với quan điểm như vậy, chúng tôi không đề cập tới những tác 

động của nợ công đến các biến vĩ mô như tăng trưởng, lạm phát; đồng 

thời, cũng không đi sâu vào phân tích các tồn tại liên quan đến thu, chi 

ngân sách nhà nước. 

NỢ CÔNG GỒM NHỮNG KHOẢN VAY NÀO? 

Tại Việt Nam, Luật Quản lý nợ công năm 2009 quy định, nợ công bao 

gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền 

địa phương.  

Nợ Chính phủ là khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, 

nước ngoài, được ký kết, phát hành nhân danh Nhà nước, nhân danh 

Chính phủ hoặc các khoản vay khác do Bộ Tài chính ký kết, phát hành, 

uỷ quyền phát hành theo quy định của pháp luật. Nợ chính phủ không 

bao gồm khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhằm 

thực hiện chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. Nợ được Chính phủ 

bảo lãnh là khoản nợ của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng 

vay trong nước, nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh. Nợ chính 

quyền địa phương là khoản nợ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương ký kết, phát hành hoặc uỷ quyền phát hành. 

So sánh với định nghĩa về nợ công của các tổ chức quốc tế lớn như 

IMF và WB thì định nghĩa về nợ công của Việt Nam có chút khác biệt, 

theo hướng phạm vi các khoản nợ được tính vào nợ công hẹp hơn 

các định chế trên, điều đó đồng nghĩa với việc các nghĩa vụ nợ công 

của Việt Nam cũng sẽ giảm đi nếu tính theo quy định trong Luật Quản 

lý nợ công. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho có 

nhiều tranh luận trong thời gian qua về con số nợ công thực sự của 

Việt Nam. 

THỰC TRẠNG NỢ CÔNG TẠI VIỆT NAM 

Nợ công tăng nhanh 

Sau khi giảm nhẹ trong giai đoạn từ 2010 – 2012, tỷ lệ nợ công Việt 

Nam bắt đầu xu hướng tăng mạnh trở lại trong 3 năm trở lại đây. Theo 

công bố từ Bộ Tài Chính, tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam tại thời 

điểm cuối năm 2015 là 61,3%, tăng khoảng 10% so với mức 50,8% 

của năm 2012 và tăng khoảng 5% so với tỷ lệ 56,3% năm 2010. Xin 

lưu ý rằng, xét về con số tuyệt đối, nợ công Việt Nam luôn trong xu 

hướng tăng, sự sụt giảm khi so sánh với GDP trong giai đoạn 2010 -

2012 chủ yếu do GDP danh nghĩa tăng trưởng mạnh vì lạm phát cao. 

Như vậy, nợ công của Việt Nam đã sắp chạm ngưỡng trần cho phép 

là 65% GDP (Dự báo mới nhất của Chính phủ cho thấy, nợ công có 

khả năng vượt mức 65% GDP khi kết thúc năm 2016). So với các 

quốc gia phát triển tỷ lệ nợ công của Việt Nam thấp hơn đáng kể, tuy 

nhiên Việt Nam lại là quốc gia có tỷ lệ nợ công khá cao trong mối 

tương quan với các nước có cùng trình độ phát triển trong khu vực.  

Nợ công Việt Nam tăng nhanh là hệ quả tất yếu của thâm hụt ngân 

sách triền miên với mức độ lớn trong nhiều năm; bội chi ngân sách đã 

Cấu trúc nợ công 

 

Nợ công/GDP giai đoạn 2010-2015 (%) 

 
   Nguồn: Bản tin nợ công số 4 

Nợ công

Nợ Chính
phủ

Nợ Chính
phủ bảo

lãnh

Nợ Chính
quyền địa
phương

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

file:///C:/Users/mai.phamle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 

 

Báo cáo Chuyên đề 

www.vndirect.com.vn  3 

tăng từ mức 4,4% GDP năm 2011 lên mức 6,1% GDP năm 2015, cao 

hơn giới hạn 5% theo quy định của Chiến lược nợ công và nợ nước 

ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030.  

Theo nghị quyết mới nhất của Quốc hội về kế hoạch tài chính, ngân 

sách giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ nợ công/GDP tiếp tục được giữ ở 

mức 65% GDP. Tuy nhiên, cơ quan này đã tăng trần nợ Chính phủ 

từ mức 50% GDP lên mức 54% GDP trong giai đoạn 5 năm sắp 

tới. 

Nợ Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn nhất 

Trong cơ cấu nợ công, nợ Chính phủ luôn có tỷ trọng cao nhất (chiếm 

khoảng 80% tổng nợ công). Thời gian gần đây, Chính phủ đang có xu 

hướng giảm dần việc bảo lãnh cho các khoản vay của doanh nghiệp 

để tăng tính công khai, minh bạch và tăng trách nhiệm của các doanh 

nghiệp đối với các khoản đi vay. Các khoản nợ của chính quyền địa 

phương cũng đang được kiểm soát khá chặt chẽ, Luật Ngân sách nhà 

nước và Luật Quản lý nợ công hiện hành hạn chế tối đa việc vay nợ 

của chính quyền địa phương; theo đó, về cơ bản luật NSNN không 

chấp nhận thâm hụt ngân sách của các chính quyền địa phương, đồng 

thời việc vay nợ cho đầu tư phát triển của các địa phương cũng được 

Bộ Tài Chính kiểm soát khá chặt.  

Các quy định thể chế như thế có nghĩa là Chính quyền trung ương 

vẫn kiểm soát khá chặt chẽ các hoạt động vay nợ của các địa phương. 

Điều này giúp hạn chế khả năng bùng nổ các khoản vay của các tỉnh, 

thành phố do việc vay nợ quá đà (Trung Quốc đang phải đối mặt với 

vấn đề này). 

Theo báo cáo của Bộ Tài Chính, nợ Chính phủ tại thời điểm cuối năm 

2016 dự kiến sẽ vượt mức trần 50% GDP, đây là lý do chính khiến 

cho Quốc hội phải điều chỉnh tỷ lệ nợ Chính phủ/GDP lên mức 

54% từ mức trần 50% hiện tại. Việc tăng trần nợ của Chính phủ 

trong khi vẫn giữ nguyên trần nợ công có nghĩa là tỷ trọng các 

khoản vay nợ được Chính phủ bảo lãnh và các khoản nợ của 

chính quyền địa phương sẽ phải giảm xuống. Việc hạn chế tối đa 

cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới cũng đã được đưa ra 

trong nghị quyết về kế hoạch tài chính, ngân sách giai đoạn 2016-

2020. 

Nợ nước ngoài của Việt Nam có xu hướng giảm 

Mặc dù tổng nợ công của Việt Nam tăng nhanh, tuy nhiên dư nợ nước 

ngoài của quốc gia có xu hướng giảm. Quy mô nợ nước ngoài của 

Việt Nam năm 2014 là khoảng 38,3% GDP, giảm so với mức 42,2% 

GDP năm 2010. Thời gian gần đây, Chính phủ Việt Nam đang có xu 

hướng giảm dần vay nợ nước ngoài và chuyển sang huy động các 

nguồn lực trong nước, tuy nhiên, việc vay nợ nước ngoài của khu vực 

doanh nghiệp lại có xu hướng gia tăng. Sự thay đổi trong chiến lược 

vay nợ của Việt Nam xuất phát từ kinh nghiệm được rút ra từ cuộc 

khủng hoảng tài chính Đông Á, theo đó, vay nợ nước ngoài quá nhiều 

sẽ khiến cho nền kinh tế dễ bị tổn thương trước những biến động của 

kinh tế thế giới. Ngoài ra, giai đoạn 5 năm vừa qua, các bất ổn của 

nền kinh tế khiến cho Việt Nam khó tiếp cận thị trường vốn quốc tế, 

do đó việc vay nợ nước ngoài vì thế mà khó thực hiện. 

Nợ công/GDP năm 2015 (%) 

 
   Nguồn: Tradingeconomics.com 
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Mặc dù việc vay nợ trong nước nhiều hơn có thể dẫn đến hiệu ứng 

lấn át (crowding out), tức là Chính phủ tranh giành nguồn lực với khu 

vực tư nhân, tuy nhiên, hành động trên của Chính phủ giúp giảm thiểu 

các rủi ro đối với nền kinh tế khi xảy ra những biến động trên thị trường 

tài chính quốc tế và tỷ giá của Việt Nam đồng. 

Trần nợ nước ngoài so với GDP trong giai đoạn 2016 - 2020 là 

50%, điều đó có nghĩa là vẫn còn dư địa cho các khoản vay từ 

bên ngoài của Chính phủ. 

Áp lực trả nợ lớn trong ngắn hạn 

Trong cơ cấu kỳ hạn TPCP phát hành, kỳ hạn ngắn từ 1-3 năm luôn 

chiếm tỷ trọng trên 50%, cá biệt tỷ trọng của kỳ hạn này lên tới gần 

70% năm 2013, trong khi đó, việc phát hành TPCP kỳ hạn trên 5 năm 

của Chính phủ hết sức khó khăn. Những bất ổn của kinh tế vĩ mô là 

nguyên nhân chính khiến cho nhu cầu của thị trường đối với các trái 

phiếu kỳ hạn dài của Chính phủ ở mức thấp, buộc Chính phủ phải 

phát hành TPCP các kỳ hạn ngắn để tài trợ cho các hoạt động chi tiêu. 

Việc phát hành trái phiếu với kỳ hạn ngắn khiến cho áp lực phát hành 

mới để đảo nợ tăng cao. Đây là nguyên nhân chính giải thích cho việc 

khối lượng phát hành TPCP tăng cao trong 2 năm gần đây và sẽ tiếp 

tục ở mức cao trong năm 2016 và 2017. 

Trong năm 2016, Chính phủ dự kiến vay 452.000 tỷ đồng (hơn 20 tỷ 

đô la Mỹ), và trả nợ 273.000 tỷ đồng (12 tỷ đô la Mỹ). Trong tổng số 

tiền trên, số vay dùng để bù đắp bội chi là 254.000 tỷ đồng; đầu tư là 

60.000 tỷ đồng; vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43.000 tỷ đồng; vay 

đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng. Nguồn huy động sẽ đến từ:  

(i) Vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu, vay từ quỹ bảo 

hiểm xã hội và SCIC là 336.000 tỷ đồng.  

(ii) Vay nước ngoài từ nguồn vốn ODA, ưu đãi 4,7 tỷ đô la Mỹ (99.000 

tỷ đồng, trong đó 43.000 tỷ đồng cho vay lại, và 56.000 tỷ đồng để 

bù đắp bội chi ngân sách nhà nước).  

(iii) Vay 17.000 tỷ đồng thông qua các hình thức khác như phát hành 

trái phiếu ngoại tệ trong nước, phát hành trái phiếu quốc tế.  

Cũng theo kế hoạch này, Chính phủ dự định dành số tiền trả nợ là 

273.000 tỷ đồng (12 tỷ đô la Mỹ). Trong số đó, trả nợ trực tiếp của 

Chính phủ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) 

năm 2016 là 154.000 tỷ đồng; trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ 

về cho vay lại khoảng 24.000 tỷ đồng; đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng. 

Cuối tháng 6, Kho bạc nhà nước đã quyết định tăng khối lượng TPCP 

phát hành từ mức 220.000 tỷ ban đầu lên mức 250.000 tỷ đồng trong 

năm 2016. Đến cuối quý 3, KBNN tiếp tục thông báo kế hoạch phát 

hành thêm 31.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng phát hành TPCP 

năm 2016 là 281.000 tỷ đồng. 

Các điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại tạo thuận lợi cho việc phát hành 

TPCP. Theo dữ liệu của chúng tôi, tính đến thời điểm 4/11/2016, khối 

lượng TPCP phát hành đã đạt 96,81% kế hoạch đã điều chỉnh (lượng 

phát hành đã vượt kế hoạch ban đầu từ đầu năm 2016). Trong đó, 

đáng chú ý là sự thành công ngoài mong đợi của việc phát hành các 

kỳ hạn dài (lớn hơn 5 năm). Chẳng hạn, kỳ hạn 30 năm đã đạt 

117,81% kế hoạch phát hành (tương ứng với giá trị 23.561 tỷ đồng). 

Cơ cấu TPCP phát hành (%) 

 
   Nguồn: ADB 
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Tiến độ phát hành TPCP của KBNN (tính đến hết 4/11/2016) 

 
   Nguồn: HNX, VNDIRECT 

 

ĐÁNH GIÁ VỀ RỦI RO NỢ CÔNG 

Hiện nay, phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường vẫn chỉ thuần túy 

nhìn vào con số nợ công/GDP là 65% để đánh giá mức độ an toàn nợ 

công của một quốc gia. Do đó, khi nợ công của Việt Nam có nguy cơ 

vượt ngưỡng trên dẫn đến nhiều lo ngại. Chúng tôi xin lưu ý rằng, tỷ 

lệ nợ công/GDP chỉ là một yếu tố để đánh giá hiện trạng nợ công của 

mỗi nước. Thực tế, một số nước có tỷ lệ nợ công/GDP ở mức rất cao 

(như Nhật trên 200%) vẫn duy trì được nền tảng tài chính ổn định; 

trong khi khủng hoảng nợ công lại xảy ra ở những nước mà quy mô 

vay nợ của Chính phủ nước đó không lớn (như Argentina, Mexico…). 

Rủi ro nợ công của một quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố, liên quan 

đến cả chính trị, kinh tế, xã hội. 

Nhìn chung, một quốc gia đang trong chu kỳ tăng trưởng kinh tế, 

môi trường chính trị, xã hội ổn định sẽ khiến cho các tác động 

tiêu cực đối với nợ công giảm đi khá nhiều. 

Tóm lại, theo quan điểm của chúng tôi, rủi ro nợ công là rủi ro thực 

sự đối với kinh tế Việt Nam trong trung hạn khi chu kỳ tăng trưởng 

hiện nay của nền kinh tế kết thúc, các yếu tố đe dọa đến sự ổn định 

tài chính của quốc gia không chỉ là tỷ lệ nợ công cao so với GDP, áp 

lực trả nợ lớn, mà quan trọng hơn đó là dư địa chính sách, nguồn lực 

để phản ứng với các tác động tiêu cực từ nợ công đang hẹp dần; bao 

gồm: chính sách tài khóa ít dư địa, thâm hụt ngân sách ở mức cao, 

khó cắt giảm… 

Tuy vậy, chúng tôi cũng nhận thấy, các khoản nợ bằng ngoại tệ đang 

có xu hướng giảm và nợ của chính quyền địa phương đang được kiểm 

soát khá chặt chẽ, đây là 2 yếu tố làm giảm thiểu rủi ro nợ công của 

Việt Nam. Yếu tố quan trọng nhất đó là kinh tế Việt Nam đã lấy lại 

được đà tăng trưởng, do vậy sẽ làm hạn chế đi rất nhiều các rủi 

ro đối với nền kinh tế mà vấn đề nợ công gây ra trong ngắn hạn. 

 

LỰA CHỌN CỦA CHÍNH SÁCH 

Việt Nam rất khó cắt giảm chi tiêu do sự mất cân đối trong cơ cấu 

chi tiêu ngân sách khi các khoản chi thường xuyên và chi trả nợ 

đã ở mức rất cao. Hiện tại, tỷ trọng chi thường xuyên và trả nợ trong 

tổng chi ngân sách Việt Nam khoảng 85%, đặc điểm cơ cấu chi tiêu 

như vậy sẽ khiến cho việc cắt giảm chi tiêu là vô cùng khó khăn. Kinh 

nghiệm từ các quốc gia khác trên thế giới cho thấy, các nỗ lực cắt 

giảm chi thường xuyên của ngân sách thường đối mặt với sự phản 

đối rất mạnh từ dân chúng, vì vậy, tính khả thi của biện pháp trên rất 

3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 20 năm 30 năm TỔNG

Kế hoạch

(tỷ đồng)
25.000,00           157.000,00        30.000,00        9.000,00       35.000,00        5.000,00       20.000,00        281.000,00        

Đã thực hiện 

(tỷ đồng)
25.142,00           154.849,00        25.695,00        7.978,00       31.567,10        3.238,48       23.561,90        272.031,48        

% hoàn thành 100,57% 98,63% 85,65% 88,64% 90,19% 64,77% 117,81% 96,81%
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thấp. Do đó, theo chúng tôi, các nỗ lực cân bằng lại ngân sách của 

Chính phủ sẽ chủ yếu dựa vào các biện pháp tăng thu ngân sách. 

Dưới góc độ của một nhà đầu tư, chúng tôi nhận thấy cơ hội lớn từ 

các định hướng chính sách mà Chính phủ bắt buộc phải thực hiện 

trong thời gian tới, bao gồm: (i) Bán các tài sản nhà nước (cổ phần 

hóa); (ii) Tự do hóa (thả nổi) các hàng hóa và dịch vụ công, huy động 

thêm nguồn lực tư nhân vào đầu tư, phát triển kinh tế. 

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước: Chính phủ đã đề ra kế 

hoạch cổ phần hóa khoảng 250-280 doanh nghiệp nhà nước trong giai 

đoạn 2016–2020. Trong số này, có nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn 

như Mobiphone, Vietnam Airlines, Sabeco… Đây là các doanh nghiệp 

thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nhờ có lợi thế 

cạnh tranh đặc biệt với tiềm năng tăng trưởng to lớn. Đáng chú ý, 

Chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa 

phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán.  

Bên cạnh cơ hội từ quá trình IPO các DNNN, việc thoái vốn đầu tư 

ngoài ngành của các doanh nghiệp nhà nước hay SCIC cũng tạo ra 

nhiều cơ hội cho giới đầu tư. Về hoạt động thoái vốn của SCIC, trong 

năm 2016, SCIC sẽ thoái vốn tại 120 doanh nghiệp, trong đó đáng chú 

ý gồm FPT, Xuất nhập khẩu Sa Giang, Vinaconex, Nhiệt điện 

Quảng Ninh, Vĩnh Sơn Sông Hinh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt 

điện Phả Lại, Gemadept. 

Thả nổi giá các hàng hóa và dịch vụ công (như y tế, giáo dục, 

điện, nước…) và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân: Đây là kế 

hoạch đã được đưa ra từ nhiều năm trước và hiện đang được thực 

hiện khá quyết liệt. Mục tiêu quan trọng nhất của kế hoạch trên là đưa 

giá các mặt hàng này hoạt động theo cơ chế thị trường, giảm dần bao 

cấp từ ngân sách nhà nước.  

Trong số này, đáng chú ý nhất là phí sử dụng đường bộ sẽ chuyển 

sang giá dịch vụ sử dụng đường bộ ở các dự án đầu tư xây dựng 

đường bộ theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Nhà nước cũng sẽ 

chuyển phí sử dụng cảng, nhà ga sang giá. Tức là giá các dịch vụ 

trong lĩnh vực trên sẽ được thả nổi. Đây là các cơ hội cho các doanh 

nghiệp cung cấp các dịch vụ trên, như các doanh nghiệp cảng biển, 

cung cấp dịch vụ hàng không, các nhà máy phát điện, cung cấp 

nước... 

Thả nổi giá các hàng hóa, dịch vụ công còn là tiền đề để thu hút đầu 

tư từ khu vực tư nhân. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Nghị định 

PPP). Với nghị định này, Việt Nam chính thức có một khung chính 

sách thống nhất, đồng bộ, có hiệu lực cao, phù hợp với thông lệ quốc 

tế và điều kiện quốc gia để đẩy mạnh thu hút đầu tư của tư nhân vào 

các dự án kết cấu hạ tầng, dịch vụ công theo hình thức PPP. Theo 

đánh giá của chúng tôi, định hướng chính sách trên sẽ tạo ra 

nhiều cơ hội đối với các doanh nghiệp lớn, có thế mạnh về phát 

triển cơ sở hạ tầng. 
 

 
 

 
 

 

  

file:///C:/Users/mai.phamle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 

 

Báo cáo Chuyên đề 

www.vndirect.com.vn  7 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin 
trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này 
bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, 
thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo 
nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin 
này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. 
Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông 
báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận 
trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục 
tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia 
về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch 
nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ 
kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm 
thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các 
phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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