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1. Đặt vấn đề
Trong giai đoạn hiện nay, ứng phó với biến

đổi khí hậu đang là vấn đề thu hút quan tâm của
toàn xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đất
nước còn nhiều khó khăn, ngân sách và kinh
nghiệm quản lý còn nhiều hạn chế thì hợp tác
công - tư (PPP) được coi là giải pháp tất yếu
nhằm giảm gánh nặng ngân sách và tăng cường
hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
ở Việt Nam. Trong những thập kỷ qua, một lĩnh
vực chính của các nghiên cứu về PPP đã nhận
được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu
là các yếu tố thành công của PPP. Điều này đã
được tiết lộ trong một đánh giá về xu hướng
nghiên cứu PPP từ năm 1998 đến 2008 bởi Ke et
al. (2009) [10]; Tang et al. (2010) [19] đã chỉ ra
thành công của dự án PPP là một lĩnh vực nghiên
cứu chính được các nhà nghiên cứu quan tâm.
Các chỉ dẫn trên cho thấy các nhà nghiên cứu
trên toàn thế giới quan tâm đến việc khám phá
những cách tốt nhất để phân phối các dự án PPP.
Tuy nhiên, lĩnh vực này của PPP sẽ tiếp tục được

các nhà nghiên cứu quan tâm trong tương lai khi
thị trường PPP tiếp tục phát triển và trưởng thành
trong các khu vực và khu vực pháp lý khác [4]
(Chan et al., 2010). Mỗi góc độ có cách tiếp cận
riêng về hợp tác công tư, có thể khái quát thành
một số nội dung sau: (1) Bản chất “hợp tác công
tư” trong các mô hình phát triên̉ kinh tế thị
trường [5,11,14,24]; (2) Những nghiên cứu hợp
tác công tư trong phát triển kinh tế ứng phó với
biến đổi khí hậu [1,6,8]; (3) Hợp tác công tư
trong việc trong phát triển kết cấu hạ tầng kỹ
thuật và ứng phó với biến đổi khí hậu [1,12,15].

Ở Việt Nam, nghiên cứu về hợp tác công tư
còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên liên quan đến chủ
đề này cũng có một số nghiên cứu rời rạc, nằm
rải rác ở các bài viết hoặc sách tham khảo,,
chuyên khảo, đề tài khoa học. Liên quan đến chủ
đề nghiên cứu có thể khái quát thành mấy nội
dung sau: (1) Những nghiên cứu về quá trình cấu
trúc lại chức năng xã hội của nhà nước ta trong
điều kiện kinh tế trường và hội nhập quốc tế, mô
hình tổ chức và hoaṭ đôṇg cung ứng dịch vụ

Tóm tắt: Hợp tác công tư (PPP) được coi là giải pháp tất yếu nhằm giảm gánh nặng ngân sách
và tăng cường hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Nghiên cứu đã xây dựng
thang đo mới gồm 5 yếu tố đo mức độ sẵn lòng tham gia của khối tư nhân vào các dự án PPP trong
ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam gồm: (1) lợi nhuận đầu tư, (2) khung pháp lý, (3) chia sẻ
rủi ro, (4) kinh tế vĩ mô và (5) lựa chọn đối tác. Kết quả kiểm định thang đo thử nghiệm cho thấy tất
cả chỉ tiêu đều đạt yêu cầu với chỉ số Cronback Alpha của các thang đo đều > 0,7 và Corrected Item-
Total Correlation đều > 0,3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá đối với các biến quan sát được
giữ lại cho thấy các nhân tố được phân tích có sự phù hợp với các nhân tố đưa ra từ lý thuyết. Kết
quả kiểm định phân tích nhân tố được chấp nhận với độ tin cậy cao, thang đo mới đưa ra trong mô
hình nghiên cứu là phù hợp trong việc đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia của khối tư nhân vào các
dự án theo hình thức PPP trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Từ khóa: Hợp tác công tư (PPP), thang đo, doanh nghiệp, Biến đổi khí hậu.
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công, trong đó có đề cập đến việc cần thiết phải
mở rộng sự tham gia của tư nhân trong việc cung
ứng dịch vụ công [16,22,23]; (2) Các nghiên cứu
về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có
đề cập đến sự cần thiết phải khuyến khích tư
nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
và ứng phó với biến đổi khí hậu [9, 17, 20].
Ngoài ra, liên quan đến vấn đề tài chính nhằm
ứng phó biến đổi khí hậu, tác giả Trần Thọ Đạt
và cs (2019) [21], đã công bố nghiên cứu “Tài
chính ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
và hàm ý về chính sách”, bài viết phân tích thực
trạng chính sách tài chính đối với với biến đổi
khí hậu ở Việt Nam, những thách thức về huy
động nguồn tài chính đang gặp phải, từ đó đưa ra
hàm ý chính sách để huy động hiệu quả nguồn tài
chính cho biến đổi khí hậu. 

Trong nghiên cứu này nhóm tác giả nhấn
mạnh để các dự án hợp tác công tư ứng phó biến
đổi khí hậu đạt được hiệu quả cao cần có sự minh
bạch trong kế hoạch đầu tư. Công bố toàn diện
những rủi ro cũng như tiềm năng của dự án. Dựa
trên các yếu tố quyết định mức độ sẵn lòng đầu
tư vào các dự án PPP dự án ứng phó với biến đổi
khí hậu của các nghiên cứu đi trước kết hợp với
kết quả nghiên cứu thảo luận nhóm. Nghiên cứu
sẽ sử dụng 5 yếu tố đo lường thành công của các
dự án PPP ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam
gồm: (1) lợi nhuận đầu tư, (2) khung pháp lý, (3)
chia sẻ rủi ro, (4) kinh tế vĩ mô và (5) lựa chọn
đối tác. Các chuyên gia khuyến nghị rằng do ứng
phó với biến đổi khí hậu có tính liên đới đến nhà
nước, tính phức tạp về kỹ thuật đặc biệt tại Việt

Nam (do đó lựa chọn thang đo khung pháp lý và
kinh tế vĩ mô), các nhà đầu tư muốn được chia sẻ
rủi ro hơn là thực hiện dự án một mình (do đó
lựa chọn thang đo chia sẻ rủi ro). Nhà đầu tư
chính tìm những đối tác có thể hỗ trợ cả chuyên
môn kỹ thuật lẫn tài chính (do đó lựa chọn thang
đo lựa chọn đối tác). Dự án thành công và kinh
doanh hiệu quả hay không tuỳ thuộc vào mức độ
tin cậy của tất cả các đối tác tham gia dự án. Sự
thành công, lợi nhuận dự án sẽ thu hút đông đảo
khu vực tư nhân tham gia đầu tư (do đó lựa chọn
thang đo lợi nhuận).

2. Phương pháp nghiên cứu và thu thập số
liệu

Nghiên cứu này bao gồm hai bước chính:
nghiên cứu thử nghiệm và nghiên cứu chính
thức. Cả hai nghiên cứu này đều sử dụng phương
pháp định lượng. Hình 1 biểu diễn sơ đồ qui trình
nghiên cứu.

Nghiên cứu thử nghiệm được thực hiện thông
qua thảo luận trực tiếp với một số cơ quan nhà
nước đại diện cho khu vực công, các công ty tư
nhân hoạt động trong ngành xây dựng, giao
thông và ngân hàng. Kết quả từ cuộc thảo luận
này cung cấp cơ sở điều chỉnh thang đo nháp.
Sau đó sử dụng thang đo nháp phỏng vấn 36
công ty tư nhân trong ngành xây dựng, giao
thông, ngân hàng. Mục đích của nghiên cứu này
nhằm đánh giá sơ bộ thang đo trước khi tiến
hành nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu chính
thức được thực hiện thông qua phỏng vấn trực
tiếp 480 công ty. Tiến độ thực hiện nghiên cứu
được trình bày tóm tắt ở bảng 1.

Hình 1. Sơ đồ Quy trình nghiên cứu



Bảng 1. Tiến độ thực hiện nghiên cứu

2.1. Mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn

mẫu theo định mức với 3 thuộc tính kiểm soát là
hình thức sở hữu, ngành nghề kinh doanh và qui
mô doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia
nghiên cứu là các công ty tư nhân trong nước,
liên doanh và công ty 100% vốn nước ngoài, qui
mô công ty từ vừa trở lên vì đặc điểm của dự án
dự án ứng phó với biến đổi khí hậu thâm dụng
vốn, rủi ro cao và thời gian hoàn vốn dài. Ngoài
ra, đối tượng trả lời phỏng vấn là những thành
viên trong ban giám đốc công ty. Mục đích của
yêu cầu này nhằm đảm bảo độ tin cậy của bảng
trả lời phỏng vấn.

2.2. Phương pháp thang đo 
Để xây dựng thang đo nghiên cứu, nghiên

cứu sẽ tiếp cận các công trình nghiên cứu liên
quan về hợp tác công tư ứng phó biến đổi khí
hậu đã công bố trên thế giới. Vì hiện tại, để tìm
kiếm một nghiên cứu về biến đổi khí hậu trong
nước là điều khó khăn do vấn đề biến đổi khí hậu
chỉ được các nhà quản lý kinh tế nước ta quan
tâm vài năm gần đây, song vấn đề này đã được
chú trọng rất lâu trước đây ở các nước trên thế
giới (sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại nước
ta chậm hơn các nước khác). Các nghiên cứu

trước đây có đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng
đến mức độ sẵn lòng đầu tư vào các dự án PPP
dự án ứng phó với biến đổi khí hậu [2,3,7,13]
(Hình 2).

Nghiên cứu đưa ra mô hình những yếu tố
quyết định hợp tác công tư ứng phó biến đổi khí
hậu gồm các nhân tố: (1) Chia sẻ đầy đủ rủi ro
giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân: Các
dự án hợp tác công tư ứng phó biến đổi khí hậu
được thực hiện nếu các bên tham gia kiểm soát
được rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra. Để kiểm
soát rủi ro hiệu quả nhất chính là chia sẻ rủi ro,
chia sẻ rủi ro có thể thực hiện thông qua các công
ty bảo hiểm; (2) Khung pháp lý vững chắc:
Khung pháp lý chi tiết và rõ ràng có thể thiết lập
các thông số để xử lý dự án PPP ứng phó biến
đổi khí hậu và cũng đảm bảo cho khu vực tư
nhân có môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi.
Khung pháp lý cũng là cơ sở để phát triển các
sản phẩm bảo hiểm rủi ro cho biến đổi khí hậu.
Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia các dự
án PPP ứng phó biến đổi khí hậu; (3) Minh bạch
trong tài chính của các dự án PPP.

Tất cả các thang đo được đo lường dạng Lik-
ert 7 điểm, trong đó 1 là hoàn toàn phản đối và 7
là hoàn toàn đồng ý.
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Hình 2. Mô hình nghiên cứu 

Bảng 2. Tổng hợp thang đo nghiên cứu
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2.3. Đánh giá và điều chỉnh thang đo - Pilot
testing (n = 36)

Bảng câu hỏi thử nghiệm gồm có 40 câu hỏi
được sử dụng với 36 đối tượng nghiên cứu. 40
câu hỏi của bảng câu hỏi thử nghiệm được sắp
xếp theo thứ tự ngẫu nhiên, đồng thời có sử dụng
các câu hỏi ngược mục đích để kiểm tra độ tin
cậy của người trả lời, và hội tụ về 05 nhóm theo
các chủ đề: lợi nhuận, khung pháp lý, kinh tế vĩ

mô, chia sẻ rủi ro và tìm kiếm đối tác. Phương
pháp thống kê độ tin cậy (Reliability Statistics)
và phương pháp thống kê tương quan giữa từng
câu hỏi với toàn bộ các câu hỏi còn lại trong
nhóm (Item-total Satistics) được sử dụng để
kiểm định độ tin cậy của bảng câu hỏi trước khi
sử dụng chính thức trong nghiên cứu. Kết quả
kiểm định thang đo thử nghiệm được trình bày
trong bảng 3.                                        

Bảng 3. Bảng tổng hợp kết quả kiểm định thang đo thử nghiệm

Như vậy, tất cả chỉ tiêu đều đạt yêu cầu với
chỉ số Cronback Alpha của các thang đo đều >
0,7 và Corrected Item-Total Correlation tất cả
đều > 0,3. Có 09 câu hỏi trong bảng câu hỏi thử
nghiệm là LN4, LN9, LN10, KTVM06, KPL05,
KPL06, RR03, RR05, DT04 bị loại ra khỏi bảng
câu hỏi nghiên cứu chính thức của nghiên cứu.
Kết quả phân tích nhân tố khám phá đối với các

biến quan sát được giữ lại cho thấy, có 06 nhân
tố được đưa ra từ các biến quan sát, trong đó, các
nhân tố được phân tích có sự phù hợp với các
nhân tố đưa ra từ lý thuyết. Các kiểm định phân
tích nhân tố được chấp nhận với độ tin cậy cao,
do đó, có thể khẳng định, 06 nhân tố được đưa ra
trong mô hình nghiên cứu là phù hợp.

Bảng câu hỏi nghiên cứu chính thức của



nghiên cứu còn 32 câu hỏi được phân bố như
sau: (1) Nhóm Lợi nhuận có 06 câu, gồm các
câu: LN01, LN03, LN05, LN06, LN07, LN08;
(2) Nhóm Kinh tế vĩ mô có 05 câu, gồm các câu:
KTVM01, KTVM02, KTVM03, KTVM04,
KTVM05; (3) Nhóm Khung pháp lý có 05 câu,
gồm các câu: KPL01, KPL02, KPL03, KPL04,
KPL07; (4) Nhóm Chia sẻ rủi ro có 06 câu, gồm
các câu: RR01, RR02, RR04, RR06, RR07,
RR08 (5) Nhóm Tìm kiếm đối tác có 06 câu,
gồm các câu: DT01, DT02, DT03, DT05, DT06,
DT07; (6) Nhóm Sẵn sàng đầu tư có 04 câu, gồm
các câu: SSDT01, SSDT02, SSDT03, SSDT04.

2.4. Nghiên cứu chính thức
Phương pháp chọn mẫu cho nghiên cứu chính

thức giống như nghiên cứu thử nghiệm. Thống
kê qui trình khảo sát như sau:

Các doanh nghiệp (DN) có hoạt động sản
xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ tại những
vùng có thiên tai đều bị thiệt hại ở mức độ nhất
định do thiên tai. Nhìn chung, tất cả các DN
phỏng vấn tại 8 tỉnh, ở mức độ tổn thất từ đáng
kể, nặng nề đến rất nặng nề. Có 52% số công ty
được phỏng vấn bị tổn thất về nhà xưởng; 47%
công ty bị tổn thất hàng hóa và sản phẩm và 41%
công ty có máy móc thiết bị bị hỏng. Điều này
cho thấy, các DN bị ảnh hưởng mạnh do thiên
tai, trong đó nhà xưởng, máy móc thiết bị và sản
phẩm hàng hóa là nhóm dễ bị tổn thương nhất
khi bị thiên tai tấn công DN. Đây cũng là những
khâu mà DN cần quan tâm nâng cao tính chống
chịu với thiên tai. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa

các tỉnh về mức độ tổn thất của DN. Các DN ở
Đà Nẵng và Hà Tĩnh có thiệt hại ở mức cao,
trong khi DN ở Đà Nẵng ở mức thấp. Ở Đà
Nẵng, thiệt hại về nhà xưởng có đến 57% số DN
bị thiệt hại rất nặng nề, 21% bị thiệt hại đáng kể.
Ở Hà Tĩnh 56% DN thiệt hại nặng nề và rất nặng
nề, 13% ở mức đáng kể. Trong khi 100% DN ở
Đà Nẵng thiệt hại không đáng kể.

3. Kết quả và thảo luận
3.1 Kết quả phân tích mô hình
Các chỉ tiêu đo lường độ phù hợp của mô

hình cho thấy, giá trị Chi-square/df = 1,337 < 3,
TLI = 0,982, CFI = 0,984, GFI = 0,921, hệ số
RMSEA = 0,028<0,08, vì thế mô hình có sự phù
hợp với thị trường (Hình 3).

Như vậy có thể thấy rằng, các biến trong mô
hình đều thể hiện sự ảnh hưởng có ý nghĩa thống
kê đối với sự sẵn sàng đầu tư của nhà đầu tư, với
chiều tác động là cùng chiều, cho thấy, nếu các
đánh giá về những yếu tố trong mô hình được
tăng lên, thì sự sẵn sàng đầu tư của nhà đầu tư
cũng được nâng lên, cụ thể: (1) Nếu yếu tố lợi
nhuận được đánh giá tốt hơn 1 đơn vị, thì sự sẵn
sàng đầu tư có thể được nâng lên 0,42 đơn vị,
đây là mức tăng cao nhất; (2) Nếu yếu tố về tìm
kiếm đối tác được đánh giá tốt hơn 1 đơn vị, thì
sự sẵn sàng đầu tư sẽ được nâng lên 0,40 đơn
vị; (3) Nếu yếu tố về khung pháp lý được đánh
giá tốt hơn 1 đơn vị, thì sự sẵn sàng đầu tư sẽ
được nâng lên 0,359 đơn vị; (4) Nếu yếu tố về
nền kinh tế vĩ mô được đánh giá tốt hơn 1 đơn
vị, thì sự sẵn sàng đầu tư sẽ được nâng lên
0,324 đơn vị; (5) Nếu yếu tố về rủi ro được
đánh giá tốt hơn 1 đơn vị, thì sự sẵn sàng đầu tư
sẽ được nâng lên 0,253 đơn vị. Kết quả phân
tích cũng chỉ ra, sự biến thiên của các biến
trong mô hình có thể giải thích được 63% sự
biến thiên của việc lựa chọn sẵn sàng đầu tư của
nhà đầu tư, cho thấy mô hình là phù hợp để sử
dụng khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến
sự sẵn sàng đầu tư của nhà đầu tư.

Bảng 4. Quy trình nghiên cứu chính thức
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Hình 3. Kết quả phân tích mô hình nghiên cứu
Bảng 5. Tổng hợp hệ số tác động của các nhân tố trong mô hình - chưa chuẩn hóa

Bảng 6. Tổng hợp hệ số tác động của các nhân tố trong mô hình - đã chuẩn hóa

3.2 Kiểm định mô hình với cỡ mẫu 700
Với cỡ mẫu khảo sát là 432 người, việc kiểm

định bootstrap sẽ được thực hiện với cỡ mẫu là
700, với các mẫu bổ sung được lấy ngẫu nhiên từ

tập mẫu ban đầu của 432 người khảo sát
Kết quả cho thấy, các hệ số trong mô hình

không có sự khác biệt lớn so với mô hình được
xác định với cỡ mẫu 432 (Bảng 7, Bảng 8). Điều



này cho thấy mô hình vẫn đúng với cỡ mẫu bằng
700 và các ước lượng trong mô hình là có thể tin
cậy được.

Kết quả phân tích hồi qui đa biến cho thấy có
năm yếu tố có ảnh hưởng đến sự sẵn lòng tham
gia đầu tư các dự án đường bộ theo hình thức
PPP của khu vực tư nhân, đó là: (1) lợi nhuận
đầu tư, (2) khung pháp lý đầy đủ và minh bạch,

(3) chia sẻ rủi ro phù hợp giữa nhà nước và tư
nhân, (4) kinh tế vĩ mô ổn định và (5) tìm được
đối tác tin cậy. Trong các yếu tố này, lợi nhuận
đầu tư đóng vai trò quan trọng nhất. Tiếp theo là
yếu tố khung pháp lý, kế đến là tìm kiếm đối tác
và ổn định vĩ mô. Vấn đề chia sẻ rủi ro có tác
động kém nhất. Kết quả này cũng không thay đổi
theo loại hình doanh nghiệp và hình thức đầu tư.

Bảng 7. Sự ảnh hưởng của các biến trong mô hình boostrap

Bảng 8. Sự khác biệt giữa mô hình với dữ liệu ban đầu và mô hình boostrap

4. Kết luận
Nghiên cứu đã xây dựng được thang đo mới

đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng
tới mức độ sẵn sàng đầu tư của khối tư nhân vào
các dự án PPP, đó là: lợi nhuận, khung pháp lý,
chia sẻ rủi ro, kinh tế vĩ mô và lựa chọn đối tác

tin cậy. 
Thang đo này chính là cơ sở mới để đề xuất

những giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy các dự
án theo hình thức PPP trong ứng phó với biến
đổi khí hậu ở Việt Nam. 

. 
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APPLICATION OF SCALE MODELS IN SURVEYING AND ASSESSING
THE DEMAND OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) IN
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Abstract: Public-private partnership (PPP) is considered an indispensable solution to reduce the
budget burden and enhance the effectiveness of climate change responses in Vietnam. The study has
developed a new scale of 5 factors measuring the willingness of private sector to participate in PPP
projects in climate change responses in Vietnam including: (1) investment returns, ( 2) legal frame-
work, (3) risk sharing, (4) macroeconomics and (5) partner selection. The results of the assessing
scale realiability show that all criterias are satistified, Cronbach’s alpha coefficients of the scales
are > 0.7 and Corrected Item-Total Correlation are > 0.3. The results of exploratory factor analy-
sis for observed variables show that the analyzed factors are consistent with the factors given from
the theory. The results of factor analysis are acceptable with high reliability, the new scale given the
study is appropriate in participation willingness assessment of private sector in PPP projects in re-
sponse to climate change in Viet Nam..

Keywords: Public Private Partnership (PPP), Scale, Enterprise, Climate Change.
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