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Tóm tắt: 

PPP – Public Private Partnership - Dự án hợp tác Công Tư đang là hướng đi mới trong việc phát 
triển cơ sở hạ tầng cho các quốc gia trên toàn thế giới, đây là xu hướng đã được các nước thực 
hiện cách đây vài thập niên và thu được những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để có thể đạt được 
những thành công đó, các quốc gia cũng gặp phải không ít những vướng mắc và khó khăn. Bài 
nghiên cứu này thống kê các nhân tố thành công trong quá trình thực hiện dự án PPP ở các nước 
dựa vào mô hình các nhân tố thành công (CSFs). Từ đó thiết lập mô hình các nhân tố thành công 
cho dự án PPP tại Việt Nam, dựa vào kinh nghiệm của các nước và thực trạng thực hiện dự án tại 
Việt Nam. Đồng thời, những giải pháp khả thi được khuyến nghị để hoàn thiện mô hình PPP tại 
Việt Nam. 
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Abstract: 

Public Private  Partnership (PPP) has become a new trend in infrastructure development in many 
countries in the world. PPP model has been adopted for several past decades and has gained  
positive  results. However, its  implementation  worldwide encounters lots  of  impediments  and  
difficulties. This study summarizes the success factors based on the critical success factors  
(CSFs) model  for the  implementation  of  PPP  projects  in different countries. The CSFs model 
for PPP projects in Vietnam is based on lessons learned from countries, and the implementation 
model of PPP projects in Vietnam is then established. In addition, some proposals are  
recommended  to  promote  PPP  projects  in Vietnam. 
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