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Tóm tắt: 
 

Hiện nay, việc phân tích, xếp hạng để lựa chọn dự án PPP trong đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
(CSHTKT) theo hình thức PPP tại Đà Nẵng còn chưa được quan tâm. Chính các tác động không 
ổn định từ môi trường xung quanh và sự điều chỉnh nội tại của dự án dẫn đến việc phải thay đổi 
nhiều tiêu chí cơ bản được dự tính ban đầu. Đây là nguyên nhân khiến cho nhiều dự án PPP 
trong đầu tư CSHTKT tại Đà Nẵng chưa thực sự được triển khai vào thực tiễn và chưa phát huy 
hiệu quả như kỳ vọng. Do vậy, thành phố cần có giải pháp phù hợp để lựa chọn dự án nhằm làm 
tăng tính khả thi cho các dự án PPP Đà Nẵng. Bài báo đã nghiên cứu ứng dụng mô hình định 
lượng AHP để so sánh, lựa chọn và xếp hạng mức độ ưu tiên cho các dự án PPP trong đầu tư 
CSHTKT tại Đà Nẵng thông qua bộ tiêu chí đánh giá phù hợp của chuyên gia, nhằm tư vấn cho 
thành phố Đà Nẵng chiến lược đầu tư vào dự án PPP một cách hợp lý, hiệu quả và khả thi.  
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Abstract: 
 

At present, the analysis and ranking to select PPP projects for PPP investment in Da Nang has 
not yet been considered. It is the unstable effects of the surrounding environment and the internal 
adjustment of the project that lead to many fundamental changes that are initially planned. This 
is the reason why many PPP projects in Danang's infrastructure investment have not really been 
implemented and have not been as effective as expected. Therefore, the City should have the 
appropriate measures to select projects to increase the feasibility of Danang PPP projects. The 
article studies the application of the AHP quantitative model to compare, select and rank priority 
levels for PPP projects in Danang's infrastructure investment through a set of criteria for 
assessing the suitability of specialists to advise Danang City on investment strategies for PPP 
projects in a reasonable, effective and feasible way.  
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