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Việt Nam là quốc gia trọng điểm trong chiến lược hoạt động của JBIC

Lĩnh vực năng lượng
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 Tổng giá trị hỗ trợ khoảng 3.8 tỷ USD (bao gồm
dự án đồng tài trợ), hỗ trợ tương ứng cho 13% 
tổng cung điện của Việt Nam (10.2 GW ~ 2024).

 Hỗ trợ EVN & PVN trong 7 d.án năng lượng mua
máy móc thiết bị của Nhật (hỗ trợ quốc tế).

 Hỗ trợ 4 dự án năng lượng BOT của Nhật Bản tại
Việt Nam (mô hình tài trợ dự án)

 Hỗ trợ dự án năng lượng mặt trời bằng việc hợp
tác với Vietcombank (tài chính doanh nghiệp)

Lễ trao Hợp đồng 200 triệu USD khoản vay GREEN
với Vietcombank có sự chứng kiến của TT Abe & TT Phúc (T7/2019)

Trao đổi giữa Thủ
tướng N.X.Phúc với

các doanh nghiệp FDI 
Nhật Bản (T9/2020)

Lĩnh vực sản xuất  Hỗ trợ cho hơn 140 dự án đầu tư SMEs Nhật
Bản, đóng góp cho sự phát triển công nghiệp tại
Việt Nam

 Hỗ trợ chuỗi cung ứng Việt Nam - Nhật Bản thông
qua chương trình Gói hỗ trợ khẩn cấp ứng phó
với dịch COVID (9 tỷ USD toàn cầu cho mọi
lĩnh vực)



1,914 2,141 2,145 

3,924 
4,660 

4,706 
4,916 

4,965 5,862 112 118 121 130 
155 

175 

204 
219 

236 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tăng cường hoạt đng của JBIC tại Việt Nam
Trong vòng 10 năm gần đây, Tài trợ tại Việt Nam tăng 4.2 lần về tổng giá trị

và 2.4 lần về số lượng khoản vay.

EVN Vĩnh Tân4 

Duyên Hải 3 MR

Lọc hóa dầu Nghi
Son ($1.65Bil)

PVN Thai Binh 2

Vân Phong 1 Dự
án BOT

($1.2Bil）
Vietcombank

Nghi Sơn２
Dự án BOT
($560Mil)

EVN Vĩnh
Tân 4  MR

PVN Vũng
Ang 1 

Vinacomin
XK Than VDB

251

105

1,785

7,570
(7 tỷ USD)

Số lượng
khoản vay

Giá trị (\100M)
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Thủ
tướng

N.X. Phúc
và Thống
đốc JBIC 

Maeda

Hợp tác mở rộng: Đối thoại chính sách cấp cao
Thống đốc JBIC trao đổi với Thủ tướng và Trưởng Ban KTTW về chuyển đổi năng lượng
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Trưởng ban KTTW 
N.V. Bình và TĐ 
JBIC Maeda

① Chuyển đổi từ than sang khí đốt và
năng lượng tái tạo

② Giới thiệu công nghệ mới giảm gánh nặng
về môi trường cho các dự án điện than 

Đề xuất của JBIC cho Chính phủ Việt
Nam và CPV (T5 / 2019)

Nghị quyết 55 của Bộ CT “Về định hướng chiến
lược phát triển năng lượng Quốc gia đến 2030” 

(T2 / 2020)

①Coi trọng năng lượng nhiệt điện khí và
năng lượng tái tạo

② Điều chỉnh tỷ lệ điện than một cách hợp
lý, và ưu tiên giới thiệu, sử dụng các công
nghệ mới có hiệu quả cao



Tăng cường hợp tác: Hoàn thiện khung pháp lý PPP

Trưởng Đại diện JBIC Hà Nội AGUIN Toru 
tại Hội thảo USAID-VCCI (2020/5)

Khung pháp
lý PPP

NĐ 15 (2015)
NĐ 63 (2018)

Luật PPP (2020)

【Đối thoại trực tiếp MPI-JBIC】
 Tổ chức 10 cuộc họp (bao gồm cả cuộc họp cấp cao) 

trong khuôn khổ biên bản trao đổi về hợp tác PPP giữa
bộ kế hoạch đầu tư và JBIC ký năm 2013. 

Trao đổi giữa Giám đốc cấp cao JBIC Masayuki 
Tanimoto và Thứ trưởng Vũ Đại Thắng

(2019/12)

【Hợp tác giữa các cơ quan Nhật Bản（JCCI、JBIC、JICA、ĐSQ】
 Soạn ba văn bản đóng góp ý kiến về dự thảo luật PPP

Ví dụ: Thư chung của JBIC/JCCI (2020/5)
 Thảo luận nhiều lần với MPI và các cơ quan liên quan của Quốc hội

【Hợp tác với các nước khác và cộng đồng các nhà tài trợ】
 Hội đàm cấp cao giữa MPI- WB（2019/7)
 Hội đàm giữa Bộ Tài Chính và WB（2020/1）
 Hội thảo USAID-VCCI（2020/5)
 Soạn thảo Thư chung 3 nước Nhật Bản-Mỹ-Úc (T6/2020)

Tích cực tham gia vào việc phát triển khung pháp lý PPP từ góc độ tổ chức tài chính quốc tế, 
phối hợp với MPI, các bên liên quan của Nhật Bản, các nhà tài trợ, và các quốc gia khác.



Nhu cầu đầu tư cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng và lĩnh vực năng lượng
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• Việt Nam cần 150 tỷ USD cho ngành năng lượng
đến năm 2030 (15 tỷ USD mỗi năm).

• Không thể trang trải chỉ bằng nguồn NSNN.
• Nghị quyết 55 ghi nhận tầm quan trọng đối với việc

tham gia của tất cả các thành phần kinh tế trong
lĩnh vực năng lượng, ưu tiên khối tư nhân.
(Hanoi Times, 11/05/2020)

Trưởng ban KTTW Nguyễn Văn Bình (Ảnh: VNA)

• Việt Nam cần 110 tỷ USD cho đầu
tư cơ sở hạ tầng trong giai đoạn
2021-2025 (22 tỷ USD mỗi năm).
(Nhan Dan Online, 25/02/2020)



Các nhà đầu tư bảo đảm nguồn tài chính từ bên ngoài thế nào?
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Tài chính doanh nghiệp

Tăng vốn

Vay ngân hàng, v.v.

Phát hành trái phiếu

Tài chính phi Doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Vay có đảm bảo
(với tài sản thế chấp etc.)

Vay không có đảm bảo

Vay Chính phủ
(vay chính phủ/bảo lãnh chính phủ)

Tài trợ dự án

Tài chính phi doanh nghiệp

Dự án

Nhà đầu
tư nước

ngoài

Nhà ĐT 
trong
nước

(chủ yếu là NH trong nước)

(Nhà tài trợ, ECAs, 
NH nước ngoài)

(Giới hạn một
vài ngân hàng, 

ECAs)

[VD: Lĩnh vực năng lượng]Các lựa chọn về nguồn tài chính

(chủ yếu là các ECAs, NH nước ngoài)



Tài chính doanh nghiệp vs. Tài trợ dự án
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Tài chính doanh nghiệp Tài trợ dự án (PF)

• Khoản vay dựa vào mức tín nhiệm của NĐT
• Rủi ro của dự án được NĐT gánh chịu hoàn toàn
• Nguồn tài chính nhanh hơn, ít tốn kém hơn và linh

hoạt hơn trong việc quản trị dự án
• Gói tín dụng bị giới hạn bởi NĐT (phụ thuộc vào

giới hạn khoản vay cũng như chính sách tín dụng
của ngân hàng)

• Khoản vay dựa vào mức độ tín nhiệm của Dự án (độ tin cây
về sự thành công của dự án, “khả năng cấp tín dụng”)

• Rủi ro dự án được chia sẻ bởi các bên tham gia, hạn chế sự
phụ thuộc hoàn toàn vào nhà đầu tư

• Quy trình thẩm định nghiêm ngặt, bên cho vay nhận bảo
đảm đối với mọi tài sản và kiểm soát chặt chẽ dự án

• Khoản vay ngoài bảng cân đối tạo điều kiện cho việc đầu tư
vào nhiều dự án



Nhận diện và phân bổ rủi ro cho mô hình tài trợ dự án
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• Không hề có khái niệm “dự án không rủi ro” –
mấu chốt là phải nhận diện, phân tích, hạn chế
và phân bổ rủi ro theo mô hình phù hợp nhất để
kiểm soát chúng.

 Mỗi rủi ro nên được:
‐ Nhận diện (thẩm định)

‐ Hạn chế (cấu trúc khoản vay, và các giấy tờ về dự
án/ tài chính)

‐ Phân bổ (giấy tờ về dự án/ tài chính).

 Các loại rủi ro

 Xây dựng, Kỹ thuật và Công nghệ
 Chính trị
 Xã hội/Môi trường
 Bất khả kháng
 Vận hành
 Nguyên liệu và/hoặc cầu Nhiên

liệu
 Bao tiêu, Doanh thu và/hoặc Thị

trường
 Pháp lý, Quy định, FOREX, Lãi

suất, Thuế, etc.



Mô hình tài trợ dự án cho các dự án năng lượng
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Chính phủ
nước chủ nhà

Cung cấp Nguyên liệu

（Than, khí Gas）

Bên bao tiêu
（EVN etc.）

Công ty dự án / 
SPC

Nhà thầu EPC
（Nhà SX CN nặng,..)

Hợp đồng EPC 
(Thiết kế, Cung cấp
và Thi công)

Hợp đồng cung cấp
nhiên liệu

Điện

Phê duyệt, Giấy phép, Hỗ
trợ của chính phủ, Ưu 
đãi về thuế etc.

PPA

Trả nợ

Ngân hàng thương mại

Bên cho vay
ECAs / DFIs

(JBIC, ADB etc.)

Khoản vay giới hạn
truy đòi (PF)

Nhà đầu tư
（TĐ thương mại., TĐ nhà nước etc.）

Vốn

Bên vận hành

Hợp đồng O&M 

(Hợp đồng mua bán điện)

(Vận hành và duy trì)

• Thanh toán khoản vay: hoàn toàn từ các dòng tiền của dự án
• Bảo đảm: Giới hạn trong tài sản của dự án và các hợp đồng liên quan của dự án

Thuế quan



[Tổng hợp nội dung cho các dự án năng lượng] 
Các yếu tố quan trọng để cho vay theo mô hình PF

PPA và Hợp đồng dự án “có thể vay vốn ngân hàng.” Các yếu tố chính để làm cho các thỏa thuận trên “có thể
vay vốn ngân hàng” bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các điểm sau:

① Cơ cấu doanh thu cần bao gồm thỏa thuận “Take‐or‐Pay”
② Thanh toán chấm dứt hợp đồng phải được đảm bảo thực hiện khi Hợp đồng dự án và
Hợp đồng mua bán điện bị chấm dứt. 
③Phải có sự đảm bảo cho dự án khi có sự thay đổi về pháp luật
④Phải có sự đảm bảo cho dự án khi có sự kiện bất khả kháng tự nhiên và chính trị
⑤Quyền tiếp nhận dự án và Quyền xử lý tài sản đảm bảo được quy định cho bên cho vay

Hợp đồng mua bán điện và Hợp đồng dự án “có thể vay vốn ngân hàng”

Bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua trong hợp đồng điện

Bảo đảm/ hỗ trợ việc chuyển đổi ngoại tệ và chuyển tiền bằng ngoại tệ

Linh hoạt trong việc lựa chọn Luật áp dụng
12



Các bên tham gia có những mối quan tâm/ kỳ vọng khác nhau
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Người
dân/Khách hàng

Chính phủ

Nhà đầu tư

Ngân hàng

• Dịch vụ được cung cấp với chất lượng tốt hơn, 
chi phí ít hơn so với đầu tư công

• CSHT thân thiện với xã hội và có khả năng chống
chịu cao trước thảm họa thiên nhiên!

• Nhu cầu CSHT an toàn, bền vững trong dài hạn!

• Cần tạo thêm nhiều việc làm!

• Dự án không đáp ứng yêu cầu để cấp tín dụng trong
dài hạn theo mô hình PF!

• Sự phân bổ rủi ro giữa các bên tham gia không hợp
lý! Ngân hàng phải gánh chịu quá nhiều rủi ro!

• Không thể kéo dài thời hạn cho vay! Cần nhiều công
cụ bảo hiểm cho rủi ro!

Quan hệ
Hợp tác？

• Ưu tiên cắt giảm nợ công/đầu tư công. Đây là
“dự án tư nhân”, nên sự hỗ trợ và trách nhiệm
chịu rủi ro của nhà nước nên được hạn chế!

• NĐT nên đảm bảo chất lượng dự án cao và
khung thu phí thấp! Nhà đầu tư/ Ngân hàng
nên chịu nhiều rủi ro hơn!

• Chính phủ nên chịu những rủi ro mà NĐT không đủ khả
năng gánh vác! Quá nhiều gánh nặng cho nhà đầu tư!

• Quyền và nghĩa vụ liên quan đến các tài liệu dự án
không rõ ràng/ không thích hợp!

• Chỉmột số ít dự án có lợi nhuận cao hơn mức độ rủi ro! 
Mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho dự án!

• Khung pháp lý không rõ ràng và ổn định, nên gây khó
khăn cho việc dự đoán dự án!



Các vấn đề đối với hình thức IPP (thảo luận sơ bộ)
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• Các vấn đề về cung cấp vốn (ví dụ, cho các dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn)

 Nhà đầu tư có thể có hạn chế về tài chính doanh nghiệp
 Dường như chưa có quy định thủ tục rõ ràng nào để các nhà đầu tư 

xin được hỗ trợ của Chính phủ cần để thu xếp theo phương thức tài
trợ dự án

→ Bất chấp tính cấp bách trong việc đáp ứng nhu cầu điện, các dự án nguồn
điện có thể chậm tiến độ và không tiếp cận được nguồn tài chính

• Cách giải quyết có thể là đặt ra một số cơ chế hỗ trợ để nâng cao khả năng vay vốn ngân 
hàng của “các dự án IPP quan trọng”, chẳng hạn bằng cách:

 Chuyển đổi sang hình thức BOT; hoặc là

 Cung cấp các hỗ trợ của Chính phủ tương đương như đã hỗ trợ các
dự án BOT trước đấy



Hợp tác để phát triển “Cơ sở hạ tầng chất lượng cao”
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CSHT chất lượng cao
① Đầu tư và tăng trưởng bền vững
② Hiệu quả kinh tế của chi phí đầu

tư theo vòng đời
③ Quan tâm đến các vấn đề môi

trường

④ Chống chịu cao trước các thảm họa
thiên nhiên.

⑤ Quan tâm đến các vấn đề xã hội

⑥ Quản trị

Con người
(Sự bền vững, Khả năng chi trả)

Chính phủ & Các thể chế công
(Sự ổn định, Tính có thể dự đoán)

Nhà đầu tư & Nhà thầu
(Sự tin cậy)

Các tổ chức tài chính
(Khả năng cấp tín dụng)

Quan hệ đối tác lâu dài



 Dự án nhà máy điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Dự án CSHT chất lượng cao tại Việt Nam được JBIC hỗ trợ
- Kết quả vận hành tốt bởi nhà đầu tư uy tín, Quản lý thành công việc thực hiện của các nhà thầu EPC 

-

Lễ khánh thành tại Binh Thuan (21/09/2019)

• Dự án nhiệt điện than của EVN (600MW×2), mở rộng quy mô
(600MW).

• Khoản vay xuất khẩu của JBIC có BLCP (T7/ 2014 và T4/ 2017)
• Mitsubishi & Doosan EPC nhập khẩu turbin của Toshiba, và thành

công đưa dự án vào vận hành thương mại sớm hơn kế hoạch.
• Lãnh đạo CP và chính quyền địa phương tuyên dương, đóng góp cho

việc đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu tại Việt Nam.

(Nguồn: Sojitz)

(Nguồn: CMSC)

(Nguồn: 
dantri.com.vn)
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 Dự án BOT nhà máy điện khí Phú Mỹ 2-2（2002）
• Dự án nhà máy phát điện đầu tiên thực hiện tại Việt Nam bằng nguồn vốn

tư nhân. Liên doanh giữa điện lực Tokyo (TEPCO), Sumitomo và EDF.

• Lần đầu tiên tại Việt Nam JBIC cho vay 150 triệu USD dưới hình thức tài trợ
dự án (2002)

• Dự án vận hành thương mại từ năm 2005. HĐ BOT có thời hạn 20 năm. 

 Dự án BOT nhà máy điện khí Phú Mỹ 3（2003）
• Cũng là một trong những dự án đầu tiên trong lĩnh vực phát điện của tư

nhân. Liên doanh giữa điện lực Kyushu, Sojitz và Sembcorp.
• Thông qua tài trợ dự án, JBIC cho vay 100 triệu USD (2003）
• Vận hành thương mại từ năm 2004, được trao huân chương lao động

tại lễ kỉ niệm 15 năm hoạt động ổn định.  

Nhà máy Phú Mỹ 2-2 
tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Lễ kỉ niệm của
công ty điện Phú Mỹ 3
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Dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao: Kinh nghiệm của nhà đầu tư NB
- Quan hệ đối tác chủ động, mang tính xây dựng giữa công ty dự án và địa phương-

Dự án BOT Nghi Son 2

KEXIM

Ngân hàng
tư nhân

Khoản
vay PF

Bảo lãnh rủi
ro chính trị

Xây dựng cơ sở vật chất cho địa
phương (khu vui chơi giải trí)  Ủng hộ thiết bị cho trường

học địa phương
Đào tạo nghề cho ngư dân địa

phương

 Hoạt động CSR của công ty tại địa phương được đánh giá cao trên các phương tiện truyền thông

(Nguồn: NS2PC)

Chủ đầu tư: Marubeni & KEPCO
Ngày ký HĐ: T4/2018

Khoản vay
của JBIC:

561 triệu USD
(tổng khoản vay: USD 1,869 triệu
USD)

Mô tả: • Dự án BOT nhiệt điện than 
1,200 MW tại Thanh Hóa.

• Nhà đầu tư BOT đầu tiên của
Nhật Bản trong vòng 15 năm
kể từ dự án Phú Mý 3.

[Bên cho vay] [Công ty dự án]

UBND tỉnh Thanh Hóa
(Các cấp ủy ban nhân dân, 

Thôn làng, Hộ dân cư)

CSR /Hỗ
trợ hợp

tác



Các vấn đề đối với hình thức IPP (thảo luận sơ bộ)
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• Người dân hưởng lợi từ việc hỗ các dự án “IPPs quan
trọng” với:
① Cam kết rõ ràng của chính phủ; và

② Cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý

• Lý do:
① Khả năng đóng tài chính nhanh hơn, dẫn đến việc cung cấp cơ sở hạ tầng

sớm hơn cho nhu cầu cấp thiết

② Đánh giá tín dụng cao hơn sẽ làm giảm chi phí tài chính, giảm chi phí cho 
người dân (ví dụ: giá điện)

• Tham khảo. Kinh nghiệm tài trợ dự án của JBIC tại Thái Lan



Thank you for your kind attention!
[Disclaimer]
The data and opinions contained in this document are based on information that JBIC believes to be

reliable and accurate, however JBIC does not guarantee their accuracy or reliability.
The information in this document is subject to change without prior notice. These are only hypothetical

and do not necessarily represent all the risks associated with such transactions.
They are not intended to be used for the purpose of reporting to your company/institution for

settlement of accounts or tax returns, or for reporting to or disclosing information to third parties.
Please judge on your own when making the final judgment on investment or investment decisions, and

consult with your legal advisors and advisory accountants if necessary.
All rights reserved. Any unauthorized use or reproduction of these materials is strictly prohibited.
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Tài nguyên
thiên nhiên:

“Bảo đảm và thúc đẩy
sự phát triển của

các nguồn tài nguyên
quan trọng đối với

Nhật Bản”

Phát triển
kinh doanh

quốc tế: 
“Duy trì và nâng cao
năng lực cạnh tranh

quốc tế của các
công ty Nhật Bản”

Ổn định trật tự
tài chính quốc tế:

“Ngăn ngừa gián đoạn
trong trật tự

tài chính quốc tế hoặc
thực hiện các biện pháp

cần thiết khắc phục
hậu quả của

những gián đoạn này”

Bảo vệ môi trường:
“Thúc đẩy hoạt động
kinh doanh quốc tế
có mục đích bảo vệ

môi trường, ví dụ như
ngăn ngừa hiện tượng

nóng lên toàn cầu”

Nhiệm vụ và Hoạt động của JBIC
04 nhiệm vụ chính của JBIC

Khoản vay đầu tư
nước ngoàiKhoản vay nhập khẩuKhoản vay xuất khẩu Khoản vay

không ràng buộc

các công cụ khác:
Bảo lãnh, Đầu tư cổ phần, Đầu tư chứng khoán, etc.

Các công cụ tài chính của JBIC
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Hợp đồng Dự án và HĐMBĐ cần đủ điều kiện “có thể vay vốn ngân hàng”. Các điểm chính để
làm cho các thỏa thuận đó đủ điều kiện vay vốn ngân hàng bao gồm, nhưng không giới hạn ở
các điểm sau:

① Cơ cấu doanh thu cần bao gồm cả thỏa thuận về “Take‐or‐Pay” (“Nhận hoặc Trả”), chẳng hạn như 
thanh toán theo công suất, để chi trả các chi phí cố định của dự án bao gồm cả việc trả nợ. Khoản thu
tiền điện hoặc thanh toán công suất cần được tính bằng Đô la Mỹ (mặc dù thanh toán bằng VNĐ).

② Thanh toán chấm dứt phải được thực hiện khi chấm dứt Hợp đồng dự án và HĐMBĐ do
(1) vi phạm của bên bao tiêu hoặc đối tác chính bên Việt Nam của dự án, hoặc
(2) các sự kiện bất khả kháng về chính trị và thiên nhiên kéo dài ảnh hưởng đến dự án hoặc đối tác
chính bên Việt Nam của dự án.
Số tiền thanh toán chấm dứt đó phải bao gồm ít nhất khoản còn dư nợ, chi phí thanh toán cho Bên cho 
vay và lợi nhuận cho nhà đầu tư, và phải được trả vào tài khoản ngân hàng nước ngoài bằng USD.

HĐ dự án và HĐ mua bán điện “có thể vay vốn ngân hàng”
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[Lĩnh vực điện] Các yếu tố chính để “có thể vay vốn ngân hàng”
đối với tài trợ dự án (PF)



③ Bảo vệ đối với thay đổi luật pháp cần được đưa vào nội dung hợp đồng, trong
đó khoản bồi thường cho việc thay đổi luật pháp dẫn đến tác động tài chính lũy kế sẽ được bồi thường
bằng cách điều chỉnh doanh thu hoặc thanh toán trực tiếp. 
④ Bảo vệ cho các Trường hợp Bất khả kháng Chính trị và Tự nhiên nên được đưa 
vào hợp đồng, trong đó bên bao tiêu hoặc bên đối tác dự án sẽ thanh toán các khoản thanh toán
theo công suất cho dự án trong trường hợp (1) các sự kiện bất khả kháng chính trị ảnh hưởng đến dự án
hoặc đối tác chính bên Việt Nam của dự án, và (2) bất khả kháng tự nhiên ảnh hưởng đến đối tác chính
bên Việt Nam của dự án.
⑤ Quyền tiếp nhận dự án và xử lý tài sản đảm bảo của Bên cho vay phải được
cung cấp cho Bên cho vay. Các quyền như vậy sẽ cho phép Bên cho vay tiếp nhận dự án và xử lý
các vi phạm trước khi chấm dứt Hợp đồng Dự án, cũng như kiểm soát và bán tài sản của dự án trong 
trường hợp lỗi vi phạm xảy ra theo quy định của hợp đồng cho vay vốn hoặc Hợp đồng dự án. Trong 
trường hợp đối tác chính bên Việt Nam của dự án yêu cầu quyền tiếp nhận dự án thì quyền tiếp nhận dự
án đó phải phụ thuộc vào quyền của Bên cho vay.

HĐ dự án và HĐ mua bán điện “có thể vay vốn ngân hàng”
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[Lĩnh vực điện] Các yếu tố chính để “có thể vay vốn ngân hàng”
đối với tài trợ dự án (PF)



Nhìn chung, các Bên cho vay thường khó chấp nhận rủi ro tín dụng dài hạn của bên bao tiêu
điện Việt Nam (bên mua điện), do vậy, họ sẽ yêu cầu Chính phủ Việt Nam cung cấp bảo đảm
nghĩa vụ thanh toán của bên mua điện có liên quan.

Trong trường hợp doanh thu của dự án được thanh toán bằng Đồng Việt Nam, các Bên cho vay 
sẽ yêu cầu Chính phủ Việt Nam bảo lãnh để dự án có thể chuyển đổi hoàn toàn 100% doanh thu 
từ Đồng Việt Nam sang Đô la Mỹ và chuyển số Đô la Mỹ đó vào tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Bảo lãnh Nghĩa vụ thanh toán của bên bao tiêu

Bảo lãnh/Hỗ trợ Chuyển đổi ngoại tệ và Chuyển tiền

Linh hoạt chọn lựa luật điều chỉnh
Các Bên cho vay quốc tế nói chung sẽ yêu cầu Luật Anh làm luật điều chỉnh của các thỏa thuận
dự án bao gồm Hợp đồng mua bán điện hoặc ít nhất yêu cầu sử dụng Luật Anh để giải thích các
Hợp đồng dự án chính. 23

[Lĩnh vực điện] Các yếu tố chính để “có thể vay vốn ngân hàng”
đối với tài trợ dự án (PF)



“Đầu tư Cơ sở hạ tầng chất lượng cao”
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Các Nguyên tắc của G20 đối với Đầu tư Cơ sở hạ tầng chất lượng cao
(G20 Osaka Summit, Tháng 6, 2019)

① Tối đa hóa tác động tích cực của CSHT để đạt được đầu tư và tăng
trưởng bền vững
Đầu tư cơ sở hạ tầng cần… được hướng dẫn bởi tính trách nhiệm chia sẻ và dài hạn… phù hợp với Chương 
trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững

[Mục tiêu SDGs 9.1] Phát triển CSHT chất lượng cao, đáng tin cậy, bền vững và có khả năng phục
hồi…, để hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi, tập trung vào khả năng tiếp cận công bằng và hợp lý cho tất cả
mọi người

② Nâng cao hiệu quả kinh tế khi xem xét chi phí vòng đời
Đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao phải đạt được hiệu quả đầu tư …, bằng cách tính đến tổng chi phí trong
suốt vòng đời đàu tư (như lập kế hoạch, thiết kế, tài chính, xây dựng, vận hành và bảo trì (O&M), và khả năng
thanh lý)… nên bao gồm cả các chiến lược để giảm thiểu rủi ro về sự chậm trễ và đội vốn

③ Xem xét các vấn đề Môi trường trong Đầu tư Cơ sở hạ tầng
Cả tác động tích cực và tiêu cực của các dự án CSHT đối đối với hệ sinh thái, đa dạng sinh học, khí hậu… cần
được thể hiện bằng cách kết hợp xem xét các vấn đề về môi trường này trong toàn bộ quá trình đầu tư CSHT



“Đầu tư Cơ sở hạ tầng chất lượng cao”
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Các Nguyên tắc của G20 đối với Đầu tư Cơ sở hạ tầng chất lượng cao
(G20 Osaka Summit, Tháng 6, 2019)

④ Xây dựng Khả năng chống chịu với thiên tai và các Rủi ro khác

Quản lý rủi ro thiên tai hợp lý cần được tính đến khi thiết kế cơ sở hạ tầng.

⑤ Xem xét Các vấn đề xã hội trong đầu tư cơ sở hạ tầng

Tiếp cận cởi mở với các dịch vụ cơ sở hạ tầng cần được đảm bảo theo cách không phân biệt đối xử cho xã
hội… Thực hành hòa nhập phải được lồng ghép trong suốt vòng đời dự án… Mọi người lao động có cơ hội
bình đẳng trong tiếp cận việc làm do đầu tư cơ sở hạ tầng tạo ra…

⑥ Tăng cường Quản trị cơ sở hạ tầng

Đảm bảo Công khai và minh bạch trong mua sắm để chắc chắn rằng các dự án cơ sở hạ tầng xứng đáng với
tiền đầu tư… Các nỗ lực chống tham nhũng kết hợp với tăng cường minh bạch cần tiếp tục bảo vệ tính toàn
vẹn của các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng
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Trưởng đại diện: AGUIN Toru (t-aguin@jbic.go.jp)

Điện thoại: +84-24-3824-8934
Địa chỉ: Tầng 6, CornerStone Building, 16 Phan 
Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
HP https://www.jbic.go.jp/ja/about/hanoi.html

JBIC - Văn phòng Đại diện tại Hà Nội

出典:Google Mapを加⼯

Thông tin liên lạc tại Việt Nam


