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GIỚI THIỆU 

Tại Việt Nam, quy mô nợ công hiện nay đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng và đã tiến sát 

các mức ngưỡng kiểm soát của Quốc hội. Thực tế này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường tính 

hiệu quả của công tác quản lý nợ công. Trong khi đó, Luật Quản lý nợ công 2009, sau tám năm 

thi hành, đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với  

thông lệ quốc tế và thực tế tình hình nợ công tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Dự thảo Luật 

Quản lý nợ công sửa đổi đã được xây dựng, dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ tư  

Quốc hội khóa XIV vào tháng Mười – Mười Một năm nay.  

Nhìn chung, Dự thảo Luật sửa đổi được xây dựng công phu và đã khắc phục được nhiều hạn chế 

của Luật hiện hành. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề gây tranh luận và cần được lưu ý  

xem xét, có thể kể đến như tính cập nhật và đầy đủ của hệ thống số liệu thống kê về nợ công, 

phạm vi nợ công, ngưỡng an toàn nợ công và việc có nên hay không thống nhất đầu mối  

quản lý nợ công vào một cơ quan duy nhất, cụ thể là Bộ Tài chính. 

Bố cục của nghiên cứu này bao gồm ba phần chính. Trong phần đầu tiên, chúng tôi phân tích 

thực trạng nợ công tại Việt Nam và tình hình quản lý nợ công hiện nay, trong đó tập trung vào 

thảo luận về Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi; tiếp theo, chúng tôi tiến hành  

phân tích kinh nghiệm của các nước trên thế giới đồng thời nghiên cứu các khuyến nghị của các 

tổ chức và các chuyên gia quốc tế, tập trung vào các khía cạnh chính cần lưu ý của Dự thảo Luật; 

cuối cùng, một số khuyến nghị cụ thể cho Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi được đề xuất. 

 

  



Luật Quản lý Nợ công tại Việt Nam và hàm ý chính sách 
 

4 
 

THỰC TRẠNG NỢ CÔNG VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NỢ CÔNG HIỆN NAY CỦA 
VIỆT NAM 

Thực trạng nợ công 

Tại Việt Nam, nợ công đang là một trong những vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất trên các 

diễn đàn kinh tế trong thời gian gần đây. Với một nước đang phát triển như Việt Nam, vay nợ 

có thể xem là một công cụ cần thiết để tài trợ vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư và khuyến khích  

phát triển sản xuất trong giai đoạn nền kinh tế còn có mức tích lũy thấp. Tuy nhiên, nếu chúng 

ta lạm dụng việc vay nợ và sử dụng thiếu thận trọng nguồn tài chính này thì các khoản nợ sẽ 

thành một gánh nặng cho tương lai, khiến sự bền vững của nền kinh tế bị đe dọa.  

Hình 1: Tỷ trọng nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của Việt Nam 
2011-2016 (%GDP) 

 
Nguồn: Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (2017) 

Số liệu thống kê trong Hình 1 cho thấy, tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam những năm gần đây 

đang có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt kể từ năm 2011. Cụ thể, chỉ trong vòng 05 năm từ năm 

2011 đến năm 2015, tỉ lệ nợ công/GDP của Việt Nam đã tăng khoảng 12,2 điểm phần trăm, từ 

50% lên đến 62,2%. Tới cuối năm 2016, nợ công ước tính đã lên tới 63,7% GDP. Với tốc độ tăng 

liên tục khoảng 5% mỗi năm như trong giai đoạn 2011–2016, mức trần nợ công 65% GDP do 

Quốc hội đặt ra có thể sẽ bị phá vỡ trong thời gian tới.  

Hình 2: Tỷ lệ nợ công, Việt Nam và một số nước trong khu vực 2000-2016 (% GDP) 

 
Nguồn: IMF (2017a) 
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Hình 3: Tỷ lệ nợ công,  
Việt Nam và một số nước mới nổi/đang phát triển trên thế giới, 2000-2016 (% GDP) 

 

Nguồn: IMF (2017a) 

Tương tự như vậy, từ năm 2011 đến năm 2016, tỉ lệ nợ chính phủ/GDP đã tăng từ 39,3% đến 

52,7%, tiến rất sát tới mức ngưỡng kiểm soát 54% của Quốc hội3 (xem Hình 1).  

Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê của IMF (2017a), so với các quốc gia còn lại trong khu vực 

ASEAN cũng như so với các nhóm quốc gia mới nổi và đang phát triển trên thế giới, tỷ lệ nợ 

công/GDP của Việt Nam đã gia tăng mạnh mẽ, từ vị trí thấp nhất giai đoạn từ 2000-2005 vươn 

lên đứng đầu trong năm 2016 với nợ công ước tính lên tới 60,7% GDP (xem Hình 2 và Hình 3). 

Hình 4: Tăng trưởng kinh tế và tỷ trọng thâm hụt ngân sách, 2000-2016 (% GDP) 

 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu của CEIC 
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Thâm hụt ngân sách cao triền miên (xem Hình 4), một phần bắt nguồn từ sự kém hiệu quả trong 

việc sử dụng nguồn vốn vay, đặc biệt ở khu vực kinh tế nhà nước, gây ra những thách thức rất 

lớn đối với việc kiểm soát nợ công trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách 

tạo ra sức ép đối với nguồn trả nợ trong ngân sách nhà nước, dẫn đến tình trạng đảo nợ ngày 

càng gia tăng. Theo Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng Tư vừa qua, lượng vay để trả nợ gốc trong năm 2016 là 

132,4 nghìn tỷ đồng, năm 2017 khoảng 144 nghìn tỷ đồng4. 

Hình 5: Dư nợ vay của Chính phủ, 2011-2015 (triệu USD) 

 

Nguồn: Bản tin nợ công số 5, Bộ Tài chính (2017a) 

Hình 6: Dư nợ Chính phủ bảo lãnh, 2011-2015 (triệu USD) 

 

Nguồn: Bản tin nợ công số 5, Bộ Tài chính (2017a) 

                                                        

4 Theo Quyết định số 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/04/2017 về Phê duyệt Chương trình quản lý 
nợ trung hạn 2016-2018. 
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Mặt khác, xét riêng đối với nợ nước ngoài, tỉ trọng nợ nước ngoài/GDP tăng lên với tốc độ chậm 

hơn, từ 37,9% năm 2011 lên 44,3% năm 2016. Trong cơ cấu nợ chính phủ, tỉ trọng của các 

khoản vay từ nước ngoài cũng giảm từ 61,1% xuống chỉ còn 41% trong giai đoạn 2011-2016 

(Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, 2017), cho thấy xu hướng giảm sự phụ thuộc vào các 

khoản nợ nước ngoài với đầy rủi ro tiềm ẩn về tỷ giá, đặc biệt là trong bối cảnh ba loại ngoại tệ 

chính trong danh mục nợ của Việt Nam hiện nay là USD, JPY và EUR biến động mạnh trong thời 

gian vừa qua (xem Hình 5).  

Tuy nhiên, đáng lưu ý là tỷ trọng nợ nước ngoài trong cơ cấu các khoản nợ được Chính phủ bảo 

lãnh lại có xu hướng không ngừng gia tăng, chiếm từ 40,5% trong năm 2011 lên mức 54,4% vào 

năm 2015 (xem Hình 6). Điều này cho thấy rủi ro từ các khoản cấp bảo lãnh của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, rủi ro về lãi suất đang ngày một tăng lên, dẫn đến gia tăng đáng kể chi phí huy động 

vốn của Chính phủ. Với việc tăng dần tỷ trọng nợ trong nước trong cơ cấu nợ và kéo dài kỳ hạn 

trái phiếu chính phủ (nhằm giảm áp lực trả nợ của chính phủ trong ngắn hạn), lãi suất phát hành 

trái phiếu sẽ chịu sức ép tăng.  

Trong khi đó, mặc dù so với nợ trong nước thì nợ công nước ngoài của Việt Nam có rủi ro lãi 

suất thấp hơn, việc trở thành nước có mức thu nhập trung bình từ năm 2009 cùng với việc nền 

kinh tế đang bộc lộ những rủi ro ngày càng rõ nét khiến cho rủi ro lãi suất đối với các khoản nợ 

nước ngoài đang ngày càng gia tăng.  

Cụ thể, tỷ trọng các khoản vay với lãi suất thả nổi trong tổng dư nợ nước ngoài của Chính phủ 

đã tăng từ mức 7% lên 11% trong giai đoạn 2010-2015 (Viện Chiến lược và Chính sách  

Tài chính, 2017). Thêm vào đó, theo Bộ Tài chính, dự kiến từ tháng Bảy năm nay, Việt Nam 

không còn được vay vốn theo điều kiện ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB)5, tiếp đến sẽ là các  

đối tác phát triển khác và sau đó Việt Nam sẽ phải chuyển sang sử dụng chủ yếu là nguồn vay 

ưu đãi và tiến tới vay toàn bộ theo điều kiện thị trường. 

Với chiều hướng gia tăng quy mô và tính rủi ro của nợ công như hiện nay, quản lý nợ công  

đang là một trong những vấn đề được quan tâm nhất đối với các nhà hoạch định chính sách, giới 

học thuật cũng như dư luận tại Việt Nam. Trong phần tiếp theo, chúng tôi tiến hành phân tích 

cụ thể về thực trạng quản lý nợ công ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt tập trung vào Dự thảo Luật 

Quản lý Nợ công sửa đổi, trong bối cảnh Dự thảo này đang được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến.  

  

                                                        

5 Theo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), công bố trong cuộc họp báo chuyên đề về cho vay lại 
nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ ngày 31/05/2017. 
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Thực trạng quản lý nợ công 

Trước năm 2009, Luật về Quản lý Nợ công chưa được ban hành. Để quản lý nợ công, đối với vay 

nợ trong nước, văn bản cao nhất là Pháp lệnh số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27/4/1999 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc và Nghị định số 

141/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo 

lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Đối với vay nợ nước ngoài, văn bản pháp lý cao nhất 

là Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý 

vay và trả nợ nước ngoài, và Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Bộ Tài chính, 2009). 

Nhằm tăng cường tính pháp lý, tính thống nhất, toàn diện, tính hiệu quả và tính công khai  

minh bạch của hoạt động quản lý nợ công, Luật Quản lý nợ công 2009 được ban hành và đã có 

nhiều đóng góp tích cực quan trọng đối với quá trình huy động, sử dụng và quản lý nguồn  

vốn vay cũng như đảm bảo trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả  

đạt được, sau tám năm thi hành, Luật Quản lý nợ công vẫn cho thấy một số tồn tại hạn chế cần 

được sửa đổi, bổ sung để ngày càng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và thực tế tình hình  

nợ công tại Việt Nam.  

Chính vì vậy, Dự thảo Luật Quản lý Nợ công sửa đổi đã được triển khai xây dựng từ năm 2015 

dựa trên việc tổng kết quá trình thi hành Luật, tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương 

liên quan cũng như các cơ quan, tổ chức tài chính – tín dụng, doanh nghiệp về Luật hiện hành, 

và điều chỉnh để phù hợp với thông lệ của thế giới và khuyến nghị của các tổ chức quốc tế.  

Nhằm phân tích cụ thể và chi tiết về Dự thảo Luật sửa đổi, chúng tôi đã thực hiện so sánh, đối 

chiếu Dự thảo Luật với Luật Quản lý nợ công hiện hành ban hành vào năm 2009, tập trung vào 

các khía cạnh đáng lưu ý, từ đó đưa ra các ý kiến đánh giá và thảo luận đối với từng khía cạnh 

(xem Bảng 1). Các nội dung cụ thể được chú trọng phân tích bao gồm: (i) Thống kê, báo cáo và 

công bố thông tin về nợ công; Kiểm toán nợ công; (ii) Phạm vi nợ công; (iii) Các chỉ tiêu an toàn 

về nợ; Chương trình quản lý nợ trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công; (iv) Nhiệm vụ, quyền 

hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nợ công; (v) Quản lý rủi ro đối với nợ công; 

Quản lý cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ; và Cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ. 

Bản dự thảo được sử dụng để phân tích ở đây là bản mới nhất thuộc lần dự thảo thứ bảy, được 

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 13, tháng Tám 2017, và vẫn đang 

tiếp tục quá trình thảo luận và tiếp nhận các ý kiến đóng góp6.

                                                        

6 Nguồn: 
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=333&LanID=1405
&TabIndex=1 (Truy cập ngày 02/11/2017) 

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=333&LanID=1405&TabIndex=1
http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=333&LanID=1405&TabIndex=1
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Bảng 1: So sánh Luật Quản lý nợ công hiện hành (2009) với Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)  

và một số ý kiến thảo luận của nhóm tác giả về Dự thảo Luật 

Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

Thống kê, 

báo cáo và 

công bố 

thông tin 

về nợ công 

Điều 43. Xây dựng cơ sở dữ liệu về nợ công 

1. Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối xây dựng và 

quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu về nợ công. 

2. Chính phủ quy định chi tiết tổ chức thông tin 

về nợ công, cơ chế cung cấp, báo cáo và công bố 

thông tin về nợ công. 

 

 

 

 

 

Điều 62. Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 

về nợ công 

1. Việc thống kê nợ công phải đảm bảo trung thực, 

khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; không trùng 

lặp, không chồng chéo; công khai, minh bạch, có tính 

so sánh theo quy định của pháp luật. 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý  

nợ công để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ quản lý  

nhà nước về nợ công; ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng 

công cụ, mô hình và các nghiệp vụ quản lý nợ tiên tiến 

theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế, phù hợp với  

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng và quản lý 

thống nhất cơ sở dữ liệu về nợ công; phát triển ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ công. 

 

 

Dự thảo Luật có 

điều chỉnh, bổ sung 

một số điểm về 

thống kê, báo cáo 

và công bố thông 

tin về nợ công,  

tuy nhiên vẫn  

tồn tại một số điểm 

hạn chế như: 

- Về nội dung thông 

tin công bố, các số 

liệu thống kê được 

quy định theo Luật 

chưa phản ánh 

được hết các khía 

cạnh của tình hình 

nợ công, trong đó 

đặc biệt quan trọng 
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Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

Điều 44. Báo cáo thông tin về nợ công 

1. Hàng năm hoặc theo yêu cầu của Quốc hội, 

các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tài chính tổng 

hợp, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội,  

các cơ quan của Quốc hội thông tin về nợ công, 

bao gồm: 

a) Tình hình thực hiện kế hoạch vay, bảo lãnh 

và trả nợ hàng năm, trong đó có số ký kết vay, 

số rút vốn, trị giá phát hành, trị giá bảo lãnh, số 

trả nợ, số dư nợ, tỷ lệ nợ so với GDP; 

b) Tình hình thực hiện các chương trình, dự án 

sử dụng vốn vay của Chính phủ và vốn vay 

được Chính phủ bảo lãnh; 

c) Tình hình vay, trả nợ của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

d) Các thông tin khác có liên quan. 

Điều 63. Báo cáo thông tin về nợ công 

 1. Hàng năm hoặc theo yêu cầu, Chính phủ báo cáo 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước 

thông tin về nợ công, bao gồm: 

a) Tình hình nợ công và việc thực hiện các chỉ tiêu an 

toàn nợ công, trong đó bao gồm số liệu về dư nợ, cơ 

cấu nợ, đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và các 

giải pháp quản lý để bảo đảm an toàn nợ công;   

b) Tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ của Chính 

phủ, của chính quyền địa phương và hạn mức bảo lãnh 

Chính phủ hàng năm; 

c) Tình hình đàm phán, ký kết, phê chuẩn điều ước 

quốc tế về nợ công; 

d) Tình hình cho vay lại, cấp và quản lý bảo lãnh Chính 

phủ, trong đó bao gồm số liệu liên quan đến các dự án 

vay lại, bảo lãnh Chính phủ gặp khó khăn trong trả nợ 

và Quỹ tích lũy trả nợ phải ứng trả thay; 

đ) Tình hình quản lý, sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ, 

trong đó bao gồm số liệu dư đầu kỳ, thu, chi phát sinh 

trong kỳ, số dư cuối kỳ; 

là khía cạnh về mục 

đích/cách thức sử 

dụng nguồn vốn đi 

vay. Số liệu thống 

kê cụ thể về tỷ 

trọng vốn vay để bù 

đắp thâm hụt ngân 

sách, tỷ trọng vốn 

vay để đầu tư phát 

triển, hay tỷ trọng 

vay về để cho vay 

lại vẫn chưa được 

thống kê và công bố 

công khai. 

- Cần quy định  

cụ thể về  

biểu mẫu báo cáo 

thống kê nợ công, 

thời điểm công bố 

và mức độ cập nhật 

của số liệu công bố. 

(các quy định này 
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Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

e) Tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội,  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nợ công;  

g) Các thông tin khác có liên quan. 

có thể được chi tiết 

hóa trong các văn 

bản dưới luật, 

nhưng nếu đưa một 

số nguyên tắc cụ 

thể vào Luật luôn 

thì tốt, ví dụ thời 

gian công bố thông 

tin là Quý mấy 

trong năm, v.v...) 

- Nên xem xét tính 

toán giới hạn tổng 

dư nợ công hiện tại 

quy chiếu theo GDP 

của năm trước đó 

để tránh sự bất 

định mà ước tính 

thống kê về GDP 

của năm hiện tại 

mang lại, từ đó 

nâng tính chính xác 

của chỉ tiêu nợ 

Điều 47. Công khai thông tin về nợ công 

1. Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về 

nợ công. 

2. Thông tin về nợ công được công khai bao 

gồm tổng số dư nợ, cơ cấu nợ trong nước, nợ 

nước ngoài của Chính phủ, nợ được Chính phủ 

bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương, số 

liệu vốn vay thực nhận và trả nợ hàng năm, các 

chỉ tiêu giám sát nợ chính phủ, nợ công, nợ 

nước ngoài của quốc gia. 

3. Thông tin về nợ công được Bộ Tài chính công 

bố định kỳ theo quy định của pháp luật. 

Điều 64. Công bố thông tin nợ công 

1. Các chỉ tiêu nợ, số liệu nợ công được công bố  

bao gồm:  

a) Nợ Chính phủ, trong đó nợ nước ngoài theo từng 

bên cho vay; công cụ nợ của Chính phủ theo từng hình 

thức huy động. 

b) Nợ của chính quyền địa phương bao gồm phát hành 

trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại vốn vay 

ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ, vay của Ngân quỹ 

Nhà nước, các khoản vay khác.  

c) Nợ được Chính phủ bảo lãnh bao gồm nghĩa vụ  

nợ dự phòng của Chính phủ (dư nợ được Chính phủ 

bảo lãnh). 
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Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

2. Thẩm quyền công bố thông tin nợ công được quy 

định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố thông tin về  

nợ công; 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ công bố thông tin về tình hình sử 

dụng vốn vay, trả nợ và dư nợ thuộc ngành, lĩnh vực 

phụ trách; 

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin 

về nợ chính quyền địa phương. 

3. Hình thức phổ biến thông tin: 

a) Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, các Bộ, 

ngành và địa phương có liên quan; 

b) Họp báo, thông cáo báo chí; 

c) Bản tin nợ công. 

công, đồng thời 

giản áp lực chạy 

theo tăng trưởng 

năm nay của Chính 

phủ. 

Kiểm toán 

nợ công 

Điều 5. Nguyên tắc quản lý nợ công 

5. Công khai, minh bạch trong việc huy động, 

phân bổ, sử dụng vốn vay, trả nợ và quản lý nợ 

công. Chương trình, dự án sử dụng vốn vay của 

Chính phủ, chính quyền địa phương phải được 

Điều 61. Kiểm toán nợ công  

1. Kiểm toán nhà nước thực hie ̣n kiẻm toán vie ̣ c quản 

lý nợ công, các hoạt động liên quan đến việc huy động, 

phân bổ, sử dụng vốn vay, trả nợ; báo cáo, công khai 

Đồng ý với dự thảo 

Luật. Nhiệm vụ và 

trách nhiệm của các 

bên kiểm toán đã 
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Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc kiểm 

toán độc lập. 

kết quả kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán 

nhà nước. 

2. Chủ chương trình, dự án có trách nhiệm ký hợp 

đồng kiểm toán với doanh nghiệp kiểm toán độc lập để 

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và kiểm 

toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (khi 

kết thúc chương trình, dự án) theo quy định của pháp 

luật về kiểm toán. 

được chỉ ra rõ ràng 

hơn.  

Phạm vi 

nợ công 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Nợ công được quy định trong Luật này  

bao gồm: 

a) Nợ chính phủ; 

b) Nợ được Chính phủ bảo lãnh; 

c) Nợ chính quyền địa phương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Nợ công quy định tại Luật này bao gồm: nợ của 

Chính phủ; nợ được Chính phủ bảo lãnh; nợ của  

chính quyền địa phương. 

 

Dự thảo Luật giữ 

nguyên phạm vi  

nợ công như Luật 

hiện hành. 

Nhiều ý kiến cho 

rằng cần bổ sung 

thêm vào phạm vi 

nợ công một số 

khoản mục như các 

khoản nợ tự vay tự 

trả của các DNNN 

và nợ của đơn vị sự 

nghiệp công lập.  
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Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

Tuy nhiên, chúng 

tôi đồng ý với Luật 

hiện hành và Dự 

thảo Luật vì về mặt 

nguyên tắc, Nhà 

nước không có 

nghĩa vụ phải chịu 

trách nhiệm trực 

tiếp đối với các 

khoản nợ này, nếu 

đã có quy định 

trong các văn bản 

pháp quy khác về 

nghĩa vụ và vai trò 

của các DNNN. 

Song, cần có cơ chế 

tăng cường theo 

dõi, giám sát, quản 

lý, đánh giá và kiểm 

soát rủi ro tiềm ẩn 

của các khoản nợ tự 

vay tự trả của các 

DNNN (cả tiền kiểm 
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Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

và hậu kiểm); hạn 

chế tối đa tình 

trạng ngân sách 

phải trả nợ thay 

cho các DNNN bị 

phá sản. 

Các chỉ 

tiêu an 

toàn về nợ 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội 

1. Quyết định các chỉ tiêu an toàn về nợ trong 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm, 

bao gồm: 

a) Nợ công so với GDP; 

b) Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP; 

c) Trả nợ chính phủ so với tổng thu ngân sách 

nhà nước; 

d) Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so 

với tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Điều 24. Chỉ tiêu an toàn nợ công 

2. Các chỉ tiêu an toàn nợ công bao gồm: 

a) Nợ công so với tổng sản phẩm quốc nội; 

b) Nợ của Chính phủ so với tổng sản phẩm quốc nội; 

c) Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao 

gồm cho vay lại) so với tổng thu ngân sách nhà nước 

hàng năm. 

Dự thảo đã lược bỏ 

chỉ tiêu về an toàn 

nợ nước ngoài 

trong Luật 2009. 

Tuy nhiên, theo 

chúng tôi, cần bổ 

sung thêm các chỉ 

tiêu phản ánh khả 

năng thanh toán nợ 

nước ngoài như tỷ 

lệ nợ nước ngoài 

trên dự trữ ngoại 

hối hoặc quy mô 

kim ngạch xuất 

khẩu và các chỉ tiêu 

phản ánh khả năng 



Luật Quản lý Nợ công tại Việt Nam và hàm ý chính sách 
 

16 
 

Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

thanh khoản nợ 

nước ngoài hàng 

năm như tỷ lệ nợ 

ngắn hạn hay  

nghĩa vụ nợ nước 

ngoài trên dự trữ 

ngoại hối. 

Chương 

trình  

quản lý nợ 

trung hạn 

và  

kế hoạch 

vay, trả  

nợ công 

Luật hiện hành lồng ghép các công cụ chiến 

lược, kế hoạch trong Chương II (Nhiệm vụ, 

quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ 

quan nhà nước khác và trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân trong quản lý nợ công);  

tuy nhiên quy định không cụ thể. 

Điều 25. Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm  

1. Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm nhằm xác định chỉ 

tiêu an toàn nợ công, mục tiêu, định hướng, giải pháp 

đối với quản lý nợ công, phù hợp với kế hoạch  

phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và kế hoạch tài chính 

05 năm. 

2. Nội dung chủ yếu báo cáo kế hoạch vay, trả nợ công 

5 năm bao gồm:  

a) Tình hình thực hiện các mục tiêu, định hướng, giải 

pháp về vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn trước, gồm 

vay, trả nợ của Chính phủ; cấp và quản lý bảo lãnh 

Chính phủ; vay, trả nợ của chính quyền địa phương; 

- Đồng ý với dự 

thảo luật. Các văn 

kiện này là cần 

thiết, giúp tăng tính 

chủ động của Nhà 

nước và phù hợp 

với thông lệ quốc tế 

cũng như các 

khuyến nghị của 

các tổ chức tài 

chính quốc tế. 

- Cần bổ sung và cụ 

thể hóa các chỉ tiêu, 

nội dung báo cáo 
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đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học  

kinh nghiệm. 

b) Mục tiêu, chỉ tiêu an toàn nợ công, định hướng,  

giải pháp quản lý nợ công nhằm bảo đảm nền tài chính 

quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô 

giai đoạn 05 năm tiếp theo.  

c) Tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 05 năm  

tiếp theo, gồm vay cho bù đắp thâm hụt ngân sách  

trung ương; vay để trả nợ gốc; vay về cho vay lại;  

d) Cơ cấu nguồn vay của Chính phủ gồm phát hành  

trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn trong nước; 

vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; phát hành trái phiếu 

Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế; công trái  

xây dựng Tổ quốc; các khoản vay trong nước,  

nước ngoài khác; 

đ) Nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí của Chính phủ bao gồm 

nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và nghĩa vụ trả nợ cho vay lại; 

e) Tổng hạn mức bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 05 năm 

tiếp theo bao gồm: hạn mức bảo lãnh cho doanh 

nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, hạn mức bảo lãnh 

của Chiến lược nợ, 

Kế hoạch vay, trả 

nợ 05 năm, Chương 

trình quản lý nợ 

trung hạn 03 năm 

và Kế hoạch vay nợ 

hàng năm.                                                                                                                                                                                                             
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cho ngân hàng chính sách của nhà nước để thực hiện 

chương trình tín dụng của Nhà nước;  

g) Tổng mức vay, trả nợ của chính quyền địa phương 

giai đoạn 05 năm tiếp theo, gồm vay cho bù đắp bội chi 

của ngân sách địa phương, vay để trả nợ gốc; nghĩa vụ 

trả nợ gốc, lãi, phí của chính quyền địa phương. 

 

Điều 26. Chương trình quản lý nợ trung hạn 

1. Chương trình quản lý nợ trung hạn được lập  

hàng năm theo phương thức cuốn chiếu cho thời gian 

3 năm, gắn liền với kế hoạch tài chính – ngân sách  

nhà nước ba năm. 

2. Chương trình quản lý nợ trung hạn bao gồm  

chương trình quản lý nợ trung hạn của Chính phủ và 

chương trình quản lý nợ trung hạn của chính quyền 

địa phương.  

3. Nội dung chủ yếu của chương trình quản lý  

nợ trung hạn gồm: 

a) Đánh giá tình hình thực hiện chương trình quản lý 

nợ trung hạn của giai đoạn trước; 
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b) Thực trạng cơ cấu nợ, chi phí huy động vốn và các 

rủi ro có thể phát sinh của danh mục nợ năm hiện tại; 

c) Dự báo tình hình thị trường vốn trong nước,  

quốc tế; khả năng, cơ cấu nguồn vay trong nước,  

ngoài nước; kịch bản; phương án vay, trả nợ; chi phí 

huy động vốn; các rủi ro có thể phát sinh trong hai 

năm tiếp theo; 

d) Giải pháp thực hiện. 

Điều 27. Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ, của 

chính quyền địa phương và hạn mức bảo lãnh 

Chính phủ hàng năm 

1. Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ hàng năm: 

a) Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ hàng năm được 

lập nhằm cụ thể hóa kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm, 

thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách và đầu tư công 

trong năm kế hoạch được phê duyệt.  

b) Nội dung kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ hàng 

năm gồm vay để bù đắp thâm hụt nga n sách trung 

ương, trả nợ góc, cho vay lại và tái cơ cấu nợ; nghĩa vụ 
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trả nợ trực tiếp, trả nợ cho vay lại; cơ cấu nguồn vốn 

vay và xác định nguồn để trả nợ. 

2. Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương 

hàng năm: 

a) Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương 

hàng năm được lập nhằm cụ thể hóa kế hoạch vay, trả 

nợ của chính quyền địa phương 5 năm, thực hiện 

nhiệm vụ tài chính, ngân sách và đầu tư công của địa 

phương trong năm kế hoạch được phê duyệt. 

b) Nội dung kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa 

phương hàng năm, gồm vay để bù đắp thâm hụt ngân 

sách địa phương, trả nợ góc; nghĩ a vụ trả nợ gốc, lãi 

của chính quyền địa phương; cơ cấu nguồn vốn vay và 

xác định nguồn để trả nợ. 

Nhiệm vụ, 

quyền hạn 

và  

trách 

nhiệm  

của các  

cơ quan 

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài 

chính 

1. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước 

về nợ công. 

2. Chủ trì xây dựng mục tiêu, định hướng huy 

động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công trong 

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của 

Bộ Tài chính 

1. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ 

công. 

2. Xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ dự án luật, nghị 

quyết, pháp lệnh về quản lý nợ công. 

- Luật hiện hành 

cũng như Dự thảo 

Luật vẫn tồn tại sự 

chồng chéo về chức 

năng, nhiệm vụ, ví 

dụ như của Bộ Tài 

chính và Bộ Kế 
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trong 

quản lý  

nợ công 

từng giai đoạn năm năm; chương trình quản lý 

nợ trung hạn; hệ thống các chỉ tiêu giám sát nợ 

chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia 

và kế hoạch vay, trả nợ chi tiết hàng năm của 

Chính phủ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Tổ chức thực hiện hạn mức nợ công, hạn mức 

vay thương mại nước ngoài và bảo lãnh  

chính phủ. 

4. Tổ chức đàm phán, ký kết thoả thuận vay 

nước ngoài theo phân công của Chính phủ. 

5. Là đại diện chính thức cho người vay đối với 

các khoản vay nước ngoài nhân danh Nhà nước, 

Chính phủ, trừ các khoản vay do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam được ủy quyền đàm phán, 

ký kết; thực hiện các giao dịch về nợ của  

Chính phủ. 

6. Tổ chức đàm phán, ký kết các thoả thuận bảo 

lãnh chính phủ; là đại diện chính thức cho 

người bảo lãnh đối với các khoản bảo lãnh 

chính phủ. 

3. Xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội kế 

hoạch vay, trả nợ công 5 năm; tổng mức vay, trả nợ 

của ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách nước 

hàng năm; vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài về cho vay 

lại và hạn mức bảo lãnh Chính phủ hàng năm; việc bố 

trí nguồn để chi trả nợ trong trường hợp Quỹ tích lũy 

trả nợ không đảm bảo nguồn chi trả nợ. 

 

4. Xây dựng, trình Chính phủ: 

a) Chương trình quản lý nợ trung hạn;  

b) Danh mục chương trình, dự án ưu tiên xét cấp  

bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 5 năm;  

c) Cấp bảo lãnh Chính phủ cho từng chương trình,  

dự án;  

d) Cho vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi  

nước ngoài của Chính phủ;  

đ) Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường 

vốn quốc tế;  

e) Đề án tái cơ cấu nợ trong nước, nợ nước ngoài của 

Chính phủ;  

g) Việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc;  

h) Phương án chuyển nhượng, chuyẻn đổi sở hữu, 

hoạch và Đầu tư 

trong việc đàm 

phán huy động và 

quản lý nguồn vốn 

ODA và vay ưu đãi; 

sự thiếu thống nhất 

do các khâu cân đối 

ngân sách, đàm 

phán, ký kết, phân 

bổ, sử dụng và trả 

nợ tách rời nhau, 

chưa gắn kết chặt 

chẽ trách nhiệm; 

bên cạnh đó chưa 

đáp ứng yêu cầu về 

cải cách bộ máy 

hành chính theo 

hướng tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả. 

Việc quản lý phân 

tán sẽ gây khó khăn 

cho công tác theo 
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7. Chủ trì xây dựng đề án phát hành trái phiếu 

quốc tế của Chính phủ trình Chính phủ  

phê duyệt. 

8. Chủ trì xây dựng đề án phát hành trái phiếu 

chính phủ để huy động vốn cho công trình, dự 

án đầu tư trong nước, đề án huy động và kế 

hoạch sử dụng vốn vay thương mại nước ngoài 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

9. Tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ trong 

nước và trái phiếu quốc tế theo kế hoạch hoặc 

đề án đã được phê duyệt. 

10. Thực hiện vay để bù đắp thiếu hụt tạm thời 

của ngân sách trung ương từ các nguồn tài 

chính hợp pháp trong nước. 

11. Quản lý các khoản vay của Chính phủ,  

bao gồm: 

a) Xây dựng, ban hành chế độ quản lý tài chính 

đối với các khoản vay; 

b) Thực hiện cấp phát từ nguồn vốn vay của 

Chính phủ cho các chương trình, dự án đầu tư 

khoanh nợ, xóa nợ; biện pháp, chế tài xử lý trường 

hợp đối tượng được bảo lãnh gặp khó khăn trong  

trả nợ;  

i) Việc sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ để xử lý rủi ro đối 

với cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.  

5. Lập, trình Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực 

hiện kế hoạch chi tiết về vay, trả nợ của Chính phủ, 

hạn mức bảo lãnh Chính phủ và tổng hợp kế hoạch 

vay, trả nợ của chính quyền địa phương hàng năm; đề 

án, phương án mua lại nợ, gia hạn nợ để xử lý rủi ro 

đối với danh mục nợ công. 

6. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nợ 

công, quản lý chi phí cho vay lại, bảo lãnh cho công tác 

quản lý nợ công theo quy định của luật này. 

7. Tổ chức đàm phán, ký kết các thỏa thuận vay trong 

nước của Chính phủ; chủ trì đàm phán, ký kết các thỏa 

thuận cụ thể về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (trừ 

các điều ước quốc tế quy định tại Khoản 1 Điều 16); 

phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn 

quốc tế.  

dõi, tổng hợp báo 

cáo, quyết toán, 

thống kê, và đặc 

biệt là việc xác định 

trách nhiệm vay, trả 

nợ và đánh giá  

hiệu quả sử dụng 

vốn vay. Dựa trên 

các thông lệ tốt trên 

thế giới, chúng tôi 

cho rằng nên quy 

định thẩm quyền 

quản lý nợ chỉ 

thuộc về một cơ 

quan duy nhất, cụ 

thể là Bộ Tài chính 

hoặc một đơn vị 

thuộc Bộ Tài chính. 

- Luật hiện hành 

cũng như Dự thảo 

Luật mới chủ yếu 

bao hàm nội dung 
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và các mục tiêu khác đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; hướng dẫn và tổ chức cho vay 

lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

12. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh chính 

phủ, đề án phát hành trái phiếu trong nước, trái 

phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh của 

doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng để 

trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; thực 

hiện việc cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. 

13. Thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ và 

nghĩa vụ của người bảo lãnh đối với các khoản 

bảo lãnh chính phủ. 

14. Quản lý danh mục nợ công, tổ chức việc 

phân tích nợ bền vững, quản lý rủi ro; đề xuất, 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ 

chức thực hiện các đề án xử lý nợ, cơ cấu lại 

khoản nợ, danh mục nợ. 

15. Quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ. 

8. Quản lý nợ của Chính phủ; xây dựng, ban hành  

chế độ quản lý tài chính đối với các khoản vay; chủ trì 

xác định cơ chế tài chính trong nước của các khoản 

vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định. 

9. Thực hiện cấp phát từ nguồn vay của Chính phủ cho 

các chương trình, dự án đầu tư và các mục tiêu khác đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, hướng 

dẫn và tổ chức cho vay lại nguồn vay nước ngoài của 

Chính phủ; thực hiện cấp và quản lý bảo lãnh Chính 

phủ; thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, nghĩa vụ 

của người bảo lãnh đối với các khoản vay được Chính 

phủ bảo lãnh.  

10. Quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ; quản lý và xử lý rủi ro 

đối với danh mục nợ công; thực hiện công tác giám sát, 

đánh giá và phân tích bền vững nợ công. 

11. Thực hiện nhiệm vụ kế toán, thống kê về nợ công; 

thống nhất quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, 

báo cáo và công bố thông tin về nợ công theo quy định 

của pháp luật.  

nhiệm vụ của các cơ 

quan, tổ chức và cá 

nhân có thẩm 

quyền liên quan mà 

chưa quy định cụ 

thể về chế độ trách 

nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ được 

giao này, đặc biệt là 

thiếu chế tài xử lý 

cụ thể trong  

trường hợp thực 

hiện không hiệu 

quả hoặc để xảy ra 

sai phạm. 

- Đáng chú ý, Luật 

2009 quy định các 

các tổ chức, cá nhân 

có liên quan phải 

chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về 

việc thực hiện 
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16. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về nợ công; 

tổng hợp, báo cáo và công bố thông tin về  

nợ công. 

17. Chủ trì, phối hợp với cơ quan cho vay lại và 

cơ quan khác có liên quan xác định các điều 

kiện cho vay lại cụ thể đối với chương trình, dự 

án sử dụng vốn vay nước ngoài theo quy định 

của pháp luật. 

18. Ủy quyền cho tổ chức tài chính, tín dụng 

thực hiện việc cho vay lại hoặc ký kết thỏa 

thuận cho vay lại với người vay lại trong  

trường hợp Bộ Tài chính trực tiếp cho vay lại. 

19. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc 

sử dụng vốn vay của Chính phủ hoặc được 

Chính phủ bảo lãnh; vay và trả nợ của chính 

quyền địa phương; quản lý, thu hồi vốn cho vay 

lại theo các quy định về ủy quyền cho vay lại, 

thoả thuận cho vay lại. 

20. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

trong việc huy động vốn trong nước, bảo đảm 

điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ - tín dụng. 

12. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng 

vốn vay của Chính phủ; vay, trả nợ được Chính phủ 

bảo lãnh; vay, trả nợ của chính quyền địa phương. 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nợ công 

theo phân công của Chính phủ.  

 

 

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan 

liên quan đề xuất nhu cầu sử dụng vốn vay cho đầu tư 

công trong cân đối tổng thể các nguồn vốn đầu tư  

phát triển, đảm bảo mức thâm hụt ngân sách nhà 

nước, chỉ tiêu an toàn nợ công được Quốc hội quyết 

định. 

2. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà 

nước đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài; 

làm đầu mối vận động, ký kết hiệp định khung,  

điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi 

nước ngoài. 

nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao, và 

các hành vi vi phạm 

sẽ bị xử lý theo quy 

định của pháp luật 

tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm 

(Điều 17). Tuy 

nhiên, trong Dự 

thảo Luật mởi , nội 

dung này đã được 

sửa đổi, và các bên 

liên quan không 

còn phải chịu trách 

nhiệm trước pháp 

luật. Theo chúng 

tôi, quy định này 

nên được giữ 

nguyên như Luật 

hiện hành. 
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21. Tham gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây 

dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh mục yêu cầu tài trợ vốn ODA trước khi 

điều ước quốc tế khung về vay ODA hoặc  

thoả thuận danh mục dự án được ký kết. 

22. Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu, báo 

cáo cấp có thẩm quyền về tình hình sử dụng 

vốn vay và quản lý nợ công. 

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

1. Theo phân công của Chính phủ, chủ trì xây 

dựng danh mục yêu cầu tài trợ vốn ODA. 

2. Theo phân công, ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ, tổ chức vận động, điều phối nguồn 

vốn ODA, chủ trì đàm phán, ký kết điều ước 

quốc tế khung về vay ODA. 

3. Theo dõi, đánh giá sau đối với các chương 

trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA của  

Chính phủ. 

 

3. Tham gia với Bộ Tài chính trong việc xây dựng kế 

hoạch vay, trả nợ công 5 năm; chương trình quản lý  

nợ trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ 

hàng năm. 

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên 

quan chuẩn bị nội dung, tiến hành đàm phán, ký kết 

điều ước quốc tế với các tổ chức tài chính tiền tệ  

quốc tế mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đại diện 

và là đại diện chính thức của bên vay tại các điều ước 

quốc tế này. 

2. Cung cấp thông tin cho Bộ Tài chính về hoạt động, 

tài chính của tổ chức tín dụng tham gia vào hoạt động 

cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ. 

3. Tham gia với Bộ Tài chính trong việc xây dựng kế 

hoạch vay, trả nợ công 5 năm; chương trình quản lý nợ 

trung hạn. 
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4. Tham gia với Bộ Tài chính trong việc: 

a) Xây dựng mục tiêu, định hướng huy động, sử 

dụng vốn vay và quản lý nợ công trong từng 

giai đoạn năm năm; chương trình quản lý nợ 

trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ chi tiết hàng 

năm của Chính phủ; 

b) Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu giám sát  

nợ chính phủ, nợ công và nợ nước ngoài của 

quốc gia; 

c) Xây dựng đề án phát hành trái phiếu quốc tế 

của Chính phủ; 

d) Xây dựng đề án phát hành trái phiếu công 

trình trung ương trong nước, đề án huy động  

và kế hoạch sử dụng vốn vay thương mại  

nước ngoài. 

đ) Cân đối nguồn vốn ODA trong dự toán ngân 

sách nhà nước hàng năm cho các chương trình, 

dự án. 
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Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

1. Theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch nước 

hoặc Chính phủ, chủ trì phối hợp với Bộ Tài 

chính và cơ quan khác có liên quan chuẩn bị nội 

dung, tiến hành đàm phán, ký kết điều ước 

quốc tế với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế 

mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đại diện 

và là đại diện chính thức của người vay tại các 

điều ước quốc tế này. 

 

2. Thẩm định phương án vay lại vốn vay 

thương mại nước ngoài của Chính phủ theo các 

chương trình, hạn mức tín dụng và vay thương 

mại có bảo lãnh chính phủ của tổ chức tài chính, 

tín dụng. 

3. Hướng dẫn và tổ chức đăng ký các khoản vay 

nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, 

tín dụng được Chính phủ bảo lãnh. 

4. Tham gia với Bộ Tài chính trong việc: 
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a) Xây dựng mục tiêu, định hướng huy động,  

sử dụng vốn vay và quản lý nợ công trong từng 

giai đoạn năm năm; chương trình quản lý  

nợ trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ chi tiết 

hàng năm của Chính phủ; 

b) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát nợ chính 

phủ, nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; 

c) Xây dựng phương án huy động vốn trong 

nước, nước ngoài của Chính phủ gắn với điều 

hành chính sách tiền tệ - tín dụng. 

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

quyết định cho vay, cho vay lại, cấp bảo lãnh, 

thẩm định và tổ chức, cá nhân khác có  

liên quan 

1. Tổ chức, cá nhân quyết định cho vay, cho vay 

lại, cấp bảo lãnh, thẩm định và tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao theo đúng quy định của pháp 

luật về quản lý nợ công. 
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2. Trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn được giao vi phạm điều cấm 

trong quản lý nhà nước về nợ công thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Quản lý 

rủi ro  

đối với  

nợ công 

 Điều 58. Quản lý rủi ro đối với nợ công 

3. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro bao gồm: 

a) Cho vay lại theo phương thức cơ quan cho vay lại 

chịu toa n bộ rủi ro tín dụng; 

b) Thực hiện bảo đảm tiền vay, quản lý tài sản thế 

chấp đối với các khoản vay về cho vay lại và bảo lãnh 

Chính phủ; 

c) Yêu cầu đối tượng được bảo lãnh, đối tượng được 

vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ mua 

bảo hiểm rủi ro về tín dụng;  

d) Thực hiện các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro  

chủ động bao gồm mua lại nợ, hoán đổi nợ, sử dụng 

công cụ phái sinh và các nghiệp vụ khác. 

4. Các biện pháp xử lý rủi ro bao gồm: 

Đồng ý với Dự thảo 

trong việc bổ sung 

quy định về quản lý 

rủi ro với nợ công.  
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a) Tái cơ cấu nợ nhằm thay đổi điều kiện của khoản 

nợ; cơ cấu lại một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ 

trong danh mục nợ hiện hành thông qua các biện pháp 

chuyển nhượng, chuyển đổi sở hữu khoản nợ; mua lại 

nợ, bán nợ; hoán đổi lãi suất, hoán đổi ngoại tệ và các 

hình thức tái cơ cấu nợ khác. 

b) Sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ để xử lý rủi ro phát sinh 

từ các khoản cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của 

Chính phủ và bảo lãnh Chính phủ; 

c) Các biện pháp gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ và  

xử lý rủi ro khác theo quy định của pháp luật.  

7. Đối tượng được vay lại, đối tượng được bảo lãnh  

bố trí nguồn dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định 

của pháp luật; xây dựng phương án, lựa chọn công cụ 

xử lý rủi ro phù hợp để phòng ngừa và xử lý rủi ro; 

chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan có 

thẩm quyền. 

Điều 42. Quản lý rủi ro tín dụng cho vay lại 

Điều 50. Quản lý rủi ro bảo lãnh Chính phủ 
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Quản lý 

cho vay lại 

vốn vay 

nước 

ngoài của 

Chính phủ 

Điều 23. Cơ quan cho vay lại, đối tượng được 

vay lại 

2. Đối tượng được vay lại bao gồm: 

a) Tổ chức tài chính, tín dụng vay để cho vay 

tiếp đến người sử dụng theo chương trình tín 

dụng, hợp phần tín dụng trong chương trình, 

dự án sử dụng vốn vay nước ngoài; 

b) Doanh nghiệp vay để đầu tư cho chương 

trình, dự án có khả năng thu hồi một phần hoặc 

toàn bộ vốn vay; 

c) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh vay để đầu tư phát 

triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của 

ngân sách địa phương. 

Điều 36. Đối tượng được vay lại, cơ quan  

cho vay lại 

1. Đối tượng được vay lại nguồn vốn vay nước ngoài 

của Chính phủ gồm: 

a) Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

Dự thảo đã đưa ra 

các quy định nhằm 

tăng cường kiểm 

soát cho vay lại vốn 

vay nước ngoài của 

Chính phủ.  

 

Điều 24. Điều kiện được vay lại 

1. Điều kiện được vay lại đối với tổ chức tài 

chính, tín dụng bao gồm: 

a) Có chương trình, dự án được cấp có thẩm 

quyền cho phép sử dụng vốn vay và được bên 

cho vay nước ngoài chấp thuận; 

Điều 40. Điều kiện được vay lại 

1. Doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

sau: 

a) Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép 

sử dụng vốn vay, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo 

quy định của pháp luật; 
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b) Bảo đảm khả năng trả nợ theo phương án  

tài chính được thẩm định theo quy định của 

pháp luật; 

c) Trường hợp vay lại nguồn vốn vay thương 

mại nước ngoài của Chính phủ thì phải đạt 

được hệ số an toàn vốn theo quy định của 

Chính phủ, trừ ngân hàng chính sách của Nhà 

nước. 

2. Điều kiện được vay lại đối với doanh nghiệp 

bao gồm: 

a) Có chương trình, dự án phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng vốn 

vay, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư và các quy định của 

pháp luật có liên quan, được bên cho vay nước 

ngoài chấp thuận; 

b) Đủ năng lực thực hiện dự án, bảo đảm khả 

năng trả nợ theo phương án tài chính được 

thẩm định theo quy định của pháp luật; 

b) Có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm 

quyền thẩm định theo quy định của pháp luật; 

c) Có thời gian hoạt động ít nhất ba (03) năm; có hệ số 

nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá (03) lần theo 

báo cáo tài chính của năm gần nhất so với năm thực 

hiện thẩm định; không bị lỗ trong ba (03) năm liền kề 

gần nhất, trừ các khoản lỗ do thực hiện chính sách 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tại thời điểm đề 

nghị vay lại không có nợ quá hạn với các tổ chức tài 

chính, tín dụng; không có nợ quá hạn liên quan đến  

các khoản vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của  

Chính phủ và khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.  

d) Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của  

pháp luật. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện sau:  

a) Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, tự chịu 

trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn vay và trả nợ 

theo quy định của pháp luật; 
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c) Trường hợp vay lại nguồn vốn vay thương 

mại nước ngoài của Chính phủ phải bảo đảm tối 

thiểu 20% tổng mức vốn đầu tư là vốn chủ sở 

hữu. Đối với dự án, công trình quan trọng quốc 

gia, trọng điểm có tính cấp bách và có tầm quan 

trọng đặc biệt cho phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước mà doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ 

điều kiện về vốn chủ sở hữu, Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định miễn áp dụng điều 

kiện này trong từng trường hợp cụ thể; 

d) Tình hình tài chính lành mạnh, không bị lỗ 

trong ba năm liền kề gần nhất, trừ các khoản lỗ 

do thực hiện chính sách; tại thời điểm đề nghị 

vay lại không có nợ quá hạn với các tổ chức tài 

chính, tín dụng; không có nợ quá hạn liên quan 

đến các khoản vay lại nguồn vốn vay nước 

ngoài của Chính phủ và ngân sách nhà nước. 

Trường hợp doanh nghiệp chưa đủ ba năm 

hoạt động liên tục thì phải có cam kết của chủ 

sở hữu hoặc của công ty mẹ về bảo đảm khả 

năng trả nợ đối với khoản vay lại; 

đ) Thực hiện bảo đảm tiền vay cho khoản vay 

lại theo quy định của pháp luật. 

b) Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép 

sử dụng vốn vay, đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo 

quy định của pháp luật; 

c) Có phương án tài chính khả thi được cấp có thẩm 

quyền thẩm định theo quy định của pháp luật. 

d) Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của  

pháp luật. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện sau: 

a) Được cấp có thẩm quyền cho phép vay lại  

nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

b) Có chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - 

xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa 

phương theo phương thức hợp tác công tư thuộc 

nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thuộc kế 

hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, đã hoàn thành thủ tục đầu tư 

theo quy định của pháp luật; 

c) Không có nợ vay lại vốn vay nước ngoài của  

Chính phủ quá hạn trên 180 ngày; 
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3. Điều kiện được vay lại đối với Ủy ban  

nhân dân cấp tỉnh bao gồm: 

a) Được cấp có thẩm quyền cho phép vay lại từ 

nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

b) Có dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 

thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương 

đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định  

của pháp luật về đầu tư và các quy định của 

pháp luật có liên quan; 

c) Ngân sách địa phương bảo đảm trả được nợ. 

d) Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời 

điểm xem xét khoản vay lại không vượt quá mức dư 

nợ vay của ngân sách địa phương theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước; 

đ) Ngân sách địa phương cam kết trả nợ đầy đủ,  

đúng hạn. 

Cấp và 

quản lý 

bảo lãnh 

Chính phủ 

Điều 32. Đối tượng được cấp bảo lãnh  

chính phủ 

1. Doanh nghiệp thực hiện chương trình, dự án 

theo quy định tại Điều 33 của Luật này. 

2. Ngân hàng chính sách của Nhà nước và tổ 

chức tài chính, tín dụng thực hiện chương trình 

tín dụng có mục tiêu của Nhà nước. 

Điều 33. Chương trình, dự án được xem xét cấp 

bảo lãnh chính phủ 

Điều 44. Người bảo lãnh, cơ quan cấp và quản lý 

bảo lãnh, đối tượng được bảo lãnh và đối tượng 

được xét cấp bảo lãnh Chính phủ 

3. Đối tượng được xét cấp bảo lãnh Chính phủ  

bao gồm:  

a) Doanh nghiệp, có dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

quyết định đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư và 

Luật Đầu tư công. 

b) Ngân hàng chính sách của nhà nước thực hiện 

chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.  

- Dự thảo đã đưa ra 

các quy định nhằm 

thắt chặt quản lý 

cấp bảo lãnh Chính 

phủ; bên cạnh đó, 

luật đã điều chỉnh 

để phù hợp với 

Luật Ngân sách nhà 

nước 2015, Luật 

Đầu tư công và  
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1. Chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội 

hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 

trương đầu tư. 

2. Chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao, 

dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế 

biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hoá, cung 

ứng dịch vụ xuất khẩu phù hợp với định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

3. Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn 

được Nhà nước khuyến khích đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đầu tư và các quy định 

của pháp luật có liên quan. 

4. Chương trình, dự án được tài trợ bằng khoản 

vay thương mại gắn với nguồn vốn ODA dưới 

dạng tín dụng hỗn hợp. 

4. Đối tượng được bảo lãnh là doanh nghiệp, ngân 

hàng chính sách của Nhà nước được Chính phủ bảo 

lãnh vay vốn, bao hàm cả người nhận chuyển nhượng, 

người nhận chuyển giao hợp pháp từ đối tượng được 

bảo lãnh và được người bảo lãnh chấp thuận. 

Luật tổ chức chính 

quyền địa phương.  

- Nên hạn chế tối đa 

việc Chính phủ bảo 

lãnh nợ và tăng tính 

công khai, minh 

bạch trong việc  

bảo lãnh nợ. 

Điều 34. Điều kiện được cấp bảo lãnh  

chính phủ 

1. Điều kiện được cấp bảo lãnh chính phủ đối 

với chương trình, dự án bao gồm: 

Điều 46. Điều kiện cấp bảo lãnh Chính phủ 

1. Doanh nghiệp được cấp bảo lãnh Chính phủ phải 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 
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a) Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư và các quy định của 

pháp luật có liên quan; 

b) Có đề án vay, phát hành trái phiếu, phương 

án sử dụng vốn vay, trả nợ được Bộ Tài chính 

thẩm định và được Thủ tướng Chính phủ  

phê duyệt. 

2. Điều kiện được cấp bảo lãnh chính phủ đối 

với người vay, người phát hành trái phiếu  

bao gồm: 

a) Trường hợp là doanh nghiệp thực hiện các 

dự án đầu tư phải bảo đảm tối thiểu 20% tổng 

mức vốn đầu tư là vốn chủ sở hữu. Đối với các 

tổ chức tài chính, tín dụng phải đạt hệ số an 

toàn vốn theo quy định của Chính phủ, trừ  

ngân hàng chính sách của Nhà nước; 

b) Tình hình tài chính lành mạnh, không bị lỗ 

trong ba năm liền kề gần nhất, trừ các khoản lỗ 

do thực hiện chính sách; tại thời điểm đề nghị 

cấp bảo lãnh không có nợ quá hạn với các tổ 

chức tài chính, tín dụng; không có nợ quá hạn 

liên quan đến các khoản được bảo lãnh, các 

a) Có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại 

Việt Nam và có thời gian hoạt động ít nhất ba (03) 

năm.  

b) Không bị lỗ trong ba (03) năm liền kề gần nhất, trừ 

các khoản lỗ do thực hiện chính sách được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; tại thời điểm đề nghị cấp bảo 

lãnh không có nợ quá hạn với các tổ chức tài chính, tín 

dụng và không có nợ quá hạn liên quan đến các khoản 

được bảo lãnh; đảm bảo hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 

không vượt quá ba (03) lần theo báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán năm gần nhất so với thời điểm thẩm 

định cấp bảo lãnh Chính phủ. 

c) Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương 

cấp bảo lãnh Chính phủ và thuộc danh mục dự án ưu 

tiên cấp bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 5 năm đã được 

phê duyệt. 

d) Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật có 

liên quan. 

đ) Có phương án tài chính được Bộ Tài chính thẩm 

định và được Chính phủ phê duyệt.  
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khoản vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của 

Chính phủ và ngân sách nhà nước. Trường hợp 

doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng chưa 

đủ ba năm hoạt động liên tục thì phải có cam 

kết của chủ sở hữu hoặc của công ty mẹ về bảo 

đảm khả năng trả nợ đối với khoản vay được 

bảo lãnh; 

c) Chấp thuận các chế tài theo quy định của cơ 

quan cấp bảo lãnh; 

d) Trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế 

phải có hệ số tín nhiệm được thị trường quốc tế 

chấp nhận nhưng không thấp hơn một bậc so 

với hệ số tín nhiệm quốc gia; 

đ) Không vi phạm pháp luật về quản lý nợ công 

trong thời hạn ba năm liền kề gần nhất tính đến 

thời điểm đề nghị cấp bảo lãnh; 

e) Trường hợp dự án, công trình trọng điểm, dự 

án lớn có tính cấp bách và có tầm quan trọng 

đặc biệt cho phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước, nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều 

kiện về vốn chủ sở hữu, Thủ tướng Chính phủ 

e) Có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 

20% tổng vốn đầu tư trong cơ cấu vốn của dự án.  

Vốn chủ sở hữu phải được bố trí theo tiến độ  

thực hiện dự án. 

2. Ngân hàng chính sách của nhà nước được cấp bảo 

lãnh Chính phủ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

a) Là ngân hàng chính sách của nhà nước được thành 

lập theo quy định của pháp luật, có chức năng huy 

động vốn để cho vay theo điều lệ được cấp có thẩm 

quyền ban hành; 

 

b) Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương 

cấp bảo lãnh Chính phủ đối với chương trình tín dụng 

chính sách của Nhà nước, đảm bảo nằm trong tổng hạn 

mức bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 5 năm đã được 

Quốc hội quyết định; 

c) Khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh được sử dụng 

để thực hiện chương trình tín dụng chính sách của Nhà 

nước theo quy định của Chính phủ. 

3. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh, ngoài các điều kiện nêu  

tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp phải đáp ứng  
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Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

xem xét, quyết định miễn áp dụng điều kiện này 

trong từng trường hợp cụ thể. 

3. Điều kiện được cấp bảo lãnh chính phủ đối 

với khoản vay, phát hành trái phiếu quốc tế  

bao gồm: 

a) Khoản vay nước ngoài thông qua thỏa thuận 

vay phải có trị giá tương đương 50 triệu Đô la 

Mỹ trở lên, trị giá phát hành trái phiếu quốc tế 

tương đương 100 triệu Đô la Mỹ trở lên và 

trong hạn mức vay thương mại, bảo lãnh vay 

nước ngoài hàng năm của Chính phủ, trừ các 

khoản vay quy định tại khoản 4 Điều 33 của 

Luật này; thời hạn trả nợ tối thiểu là mười năm 

và các điều kiện vay, phát hành phải phù hợp 

với điều kiện thị trường và thông lệ quốc tế; 

b) Khoản vay, phát hành trái phiếu trong nước 

bằng ngoại tệ phải có trị giá tương đương  

30 triệu Đô la Mỹ trở lên, thời hạn trả nợ tối 

thiểu là năm năm; nếu bằng nội tệ phải có trị 

giá 500 tỷ Đồng Việt Nam trở lên, thời hạn  

trả nợ tối thiểu là một năm. 

điều kiện sau:  

a) Có đề phát hành trái phiếu theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán và văn bản có liên quan; 

b) Đối với trường hợp doanh nghiệp phát hành trái 

phiếu ra thị trường vốn quốc tế, doanh nghiệp phải có 

hệ số tín nhiệm được thị trường quốc tế chấp nhận 

nhưng không thấp hơn một bậc so với hệ số tín nhiệm 

quốc gia. 
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Nội dung Luật Quản lý nợ công (2009) Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Ý kiến thảo luận 

 Điều 27. Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ, của 

chính quyền địa phương và hạn mức bảo lãnh 

Chính phủ hàng năm 

3. Hạn mức bảo lãnh Chính phủ hàng năm: 

a) Hạn mức bảo lãnh Chính phủ hàng năm được xác 

định theo nguyên tắc bảo đảm tốc độ tăng dư nợ bảo 

lãnh Chính phủ không vượt quá tốc độ tăng tổng sản 

phẩm quốc nội của năm trước và nằm trong tổng hạn 

mức bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 05 năm đã được 

Quốc hội quyết định. 

b) Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu và khả năng huy 

động vốn vay, đối tượng được bảo lãnh và đối tượng 

được xét cấp bảo lãnh lập báo cáo về bảo lãnh Chính 

phủ theo từng dự án, trong đó nêu rõ số dư nợ đầu kỳ, 

nợ đến hạn phải trả trong năm; số vay mới phát sinh 

trong năm và dư nợ đến cuối năm, gửi Bộ Tài chính để 

xác định hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm kế hoạch. 

 

Nguồn: Luật Quản lý nợ công (2009) và Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) 
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Có thể thấy, Dự thảo Luật sửa đổi được xây dựng công phu và đã khắc phục được nhiều hạn chế 

của Luật hiện hành. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề gây tranh luận và cần được lưu ý  

xem xét như sau: 

Vấn đề đầu tiên cần đề cập tới có lẽ là tính minh bạch, tính hệ thống và tính cập nhật của  

hệ thống số liệu thống kê về nợ công. Việc công khai kịp thời, chính xác và đầy đủ thông tin 

không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với việc giám sát, nghiên cứu, phân tích và đánh giá về 

tình hình vay và trả nợ công, mà còn là nền tảng cho quá trình dự báo và xây dựng chiến lược, 

chính sách và kế hoạch nhằm quản lý hiệu quả nợ công. Yêu cầu về công khai minh bạch  

thông tin được quy định trong cả các quy chuẩn quốc tế lẫn các văn bản quy phạm pháp luật của 

Việt Nam, cụ thể là trong Nghị định số 79/2010/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công của  

Chính phủ và Quyết định số 232/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành  

quy chế thu thập, tổng hợp, báo cáo, chia sẻ và công bố thông tin về nợ nước ngoài; song kết quả 

đạt được vẫn chưa đáp ứng được hết những yêu cầu đã đặt ra.  

Cụ thể, có thể thấy, nguồn thông tin chính thống về nợ công duy nhất tại Việt Nam hiện nay là 

các Bản tin nợ công và các Bản tin nợ nước ngoài được tổng hợp và biên soạn bởi Bộ Tài chính. 

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, bản tin nợ công mới nhất (Bản tin nợ công số 5, phát hành 

năm 2017) mới công bố số liệu tới năm 2015, trong khi bản tin nợ nước ngoài mới nhất (Bản 

tin nợ nước ngoài số 7, phát hành năm 2011) mới chỉ báo cáo về tình hình nợ đến năm 2010. 

Chỉ tiêu an toàn nợ được công bố công khai và kịp thời nhất hiện nay là tỷ lệ nợ công/GDP,  

tuy nhiên chỉ tiêu này là chưa đủ để đánh giá khả năng trả nợ và tính bền vững của nợ công, 

chưa kể nó còn phụ thuộc rất lớn vào giá trị GDP của năm hiện hành (chỉ là số liệu ước tính).  

Mặt khác, về nội dung thông tin công bố, các số liệu thống kê được quy định theo Luật hiện tại 

cũng như Dự thảo Luật chưa phản ánh được hết các khía cạnh của tình hình nợ công, trong đó 

đặc biệt quan trọng là khía cạnh về cách thức sử dụng nguồn vốn đi vay, khi số liệu thống kê  

cụ thể về tỷ trọng vốn vay để bù đắp thâm hụt ngân sách, tỷ trọng vốn vay để đầu tư phát triển, 

hay tỷ trọng vay về để cho vay lại vẫn chưa được thống kê và công bố công khai.  

Cũng thu hút được sự quan tâm chú ý rất lớn từ dư luận là vấn đề về phạm vi điều chỉnh của 

Luật. Nhiều ý kiến cho rằng, phạm vi nợ công tại Việt Nam hiện nay còn chưa đầy đủ và rủi ro 

tiềm tàng lớn nhất đối với nợ công của Việt Nam có lẽ không nằm ở những khoản nợ được  

ghi nhận trên sổ sách.  

Theo cách hạch toán hiện hành, các khoản nợ tự vay, tự trả của DNNN hay các đơn vị sự nghiệp 

công lập, tức là các khoản nợ không do Nhà nước bảo lãnh, không phải do Nhà nước cho vay lại, 

không được đưa vào nợ công. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hầu hết các DNNN đều có vai trò tác 

động đáng kể đối với địa phương, đối với ngành, và do đó là cả nền kinh tế, đặc biệt có một số 

doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý tài sản có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Vì vậy, khi 

các doanh nghiệp này đứng trên bờ vực phá sản, Nhà nước có thể sẽ buộc phải can thiệp. Những 

khoản nợ xấu của khu vực DNNN mà có thể sẽ phải dùng ngân sách để trả là mầm mống đe dọa 

tính bền vững của nợ công. 
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Thứ ba, về các công cụ quản lý nợ công, ngưỡng an toàn nợ công hiện nay mà Quốc hội đặt ra là 

65% GDP, tuy nhiên mức này chưa được giải trình rõ ràng về nguyên tắc, tiêu chí và phương 

pháp tính toán. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nợ Chính phủ vượt ngưỡng 50% GDP, trần nợ  

Chính phủ cũng được Quốc hội nới từ mức 50% lên 54% GDP trong năm 2016 mà không đưa 

ra lý giải cụ thể.  

Thứ tư, một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là việc có nên hay không thống 

nhất đầu mối quản lý nợ công vào một cơ quan duy nhất, cụ thể là Bộ Tài chính.  

Theo Luật hiện hành và Dự thảo Luật, quá trình từ xây dựng kế hoạch vay nợ, đàm phán vay nợ 

đến phân bổ, quản lý và sử dụng nợ vay và thanh toán nghĩa vụ nợ hiện nay tại Việt Nam đang 

được giao cho ba cơ quan là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước  

Việt Nam đảm nhiệm. Cụ thể, Bộ Tài chính là cơ quan “giúp Chính phủ thống nhất quản lý  

nợ công”, chủ trì đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận vay cụ thể (trừ các thỏa thuận vay 

với các tổ chức tài chính quốc tế do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì); Bộ Kế hoạch và  

Đầu tư chủ trì thống nhất quản lý vốn vay ODA, trong đó chủ trì vận động, điều phối, đàm phán 

ký kết các hiệp định khung về ODA và vay ưu đãi; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện vai 

trò chủ trì đàm phán ký kết các hiệp định vay ODA với các tổ chức tài chính quốc tế (Ngân hàng 

Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF),...).  

Thực tế này cho thấy vẫn tồn tại sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ (ví dụ như của Bộ  

Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc đàm phán huy động và quản lý nguồn vốn ODA 

và vay ưu đãi); sự thiếu thống nhất do các khâu cân đối ngân sách, đàm phán, ký kết, phân bổ, 

sử dụng và trả nợ tách rời nhau, chưa gắn kết chặt chẽ trách nhiệm (ví dụ như công tác quản lý 

và phân bổ vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa phù hợp với kế hoạch vay nợ, thể hiện ở tình 

trạng chậm giải ngân diễn ra trong nhiều năm); bên cạnh đó chưa đáp ứng yêu cầu về cải cách 

bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo ông Nguyễn Đức Hải,  

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, “việc quy định nhiều cơ quan cùng là  

đầu mối quản lý nợ công sẽ không khắc phục được tình trạng quản lý phân tán, phối hợp chưa 

chặt chẽ, dẫn đến công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo, quyết toán, thống kê, đặc biệt việc  

xác định trách nhiệm vay, trả nợ, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay còn khó khăn, bất cập  

hiện nay”.  

Tuy nhiên, trong phiên họp mới nhất thảo luận về vấn đề sửa đổi Luật quản lý nợ công ngày 

17/8/2017, Chính phủ vẫn đề nghị giữ nguyên nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ  

Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như quy định hiện hành 

nhằm giữ ổn định bộ máy và không phải điều chỉnh các luật có liên quan. 

Trước những vấn đề nêu trên, trong phần tiếp theo, chúng tôi tiến hành phân tích kinh nghiệm 

quốc tế tập trung vào các khía cạnh phạm vi nợ công, các công cụ quản lý nợ công (các chỉ tiêu 

an toàn nợ và các chiến lược quản lý nợ trong ngắn và trung hạn) và các mô hình tổ chức quản 

lý nợ công, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. 
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ NỢ CÔNG 

Định nghĩa về nợ công 

Hiện nay, còn tồn tại nhiều quan niệm khác nhau về nợ công tùy theo quan điểm và các  

đặc điểm kinh tế - chính trị - xã hội của các quốc gia khác nhau. Song, định nghĩa nợ công 

được thừa nhận, sử dụng phổ biến và có tính bao quát nhất hiện nay là định nghĩa do WB và 

IMF đưa ra. 

Theo WB và Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), nợ công là  

nghĩa vụ nợ của bốn nhóm chủ thể, bao gồm (1) Chính phủ và các Bộ, ban, ngành Trung ương,  

(2) các cấp chính quyền địa phương, (3) Ngân hàng Trung ương, và (4) các tổ chức độc lập 

mà Chính phủ sở hữu trên 50% vốn hoặc việc quyết lập ngân sách phải được sự phê duyệt 

của Chính phủ hoặc Chính phủ là người chịu trách nhiệm trả nợ trong trường hợp tổ chức 

đó vỡ nợ. 

Trong khi đó, theo IMF, nợ công bao gồm nợ của chính phủ trung ương và chính phủ địa phương. 

Trong đó, nợ chính phủ trung ương bao gồm nợ của cả các cơ quan cấp trung ương (như các bộ, 

cơ quan thuộc Chính Phủ, cơ quan lập pháp, tư pháp, Chủ tịch nước) và các đơn vị sử dụng vốn 

ngân sách nằm ngoài Chính phủ (các đơn vị thực hiện một chức năng chuyên biệt của Chính phủ 

về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng,… được kiểm soát và tài trợ tài chính hoàn toàn bởi 

Chính phủ trung ương) và các quỹ an sinh xã hội (VEPR, 2015).  

Đối với Việt Nam, theo Luật quản lý nợ công 2009 và Dự thảo Luật Quản lý nợ công sửa đổi, “Nợ 

công bao gồm nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương”. Có thể thấy, 

khái niệm này về cơ bản đã tương đối mở rộng và khá hợp lý, tiệm cận với thông lệ quốc tế. 

Đối với vấn đề gây tranh cãi liên quan tới việc bổ sung vào phạm vi nợ công một số khoản mục 

như các khoản nợ tự vay tự trả của các DNNN và nợ của đơn vị sự nghiệp công lập7, về mặt 

nguyên tắc, Nhà nước không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ này, nếu 

DNNN nào không đủ khả năng trả nợ thì nó phải thực hiện thủ tục phá sản và giải thể theo quy 

định của pháp luật. Vì vậy, việc đưa vào nợ công khoản mục này là không cần thiết. Thêm vào 

đó, nếu tính đến toàn bộ nợ của khu vực này, tỉ lệ nợ công/GDP sẽ bị đội lên rất cao, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến mức độ an toàn tài chính quốc gia. Trên thực tế, chỉ có một số ít quốc gia trên 

thế giới đưa vào nợ công khoản mục này, có thể kể đến như Thái Lan hay Macedonia.  

Bên cạnh đó, theo IMF (2015), không nên bao hàm trong nợ công các khoản nợ của các DNNN 

hay đơn vị sự nghiệp công lập có thể vay nợ không cần chính phủ bảo lãnh và hoạt động của 

                                                        

7 Theo Luật Viên chức (2010), đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch 
vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. Viên chức là lực lượng lao động chủ yếu, bảo đảm cho việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị này được “Nhà nước khuyến khích, tạo mọi điều kiện để thực hiện cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm, trong đó quan trọng nhất là tự chủ về tài chính”. 
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chúng có mức rủi ro không đáng kể đối với tình hình tài khóa của chính phủ, do nó có thể làm 

hạn chế hoạt động của khu vực này và có nhiều khả năng kìm hãm đầu tư. Quyết định đưa vào 

hay không khoản nợ của DNNN nào nên được dựa trên mức độ rủi ro của nó đối với tài khóa. 

Hai tiêu chí ràng buộc để xác định một doanh nghiệp có mức rủi ro cao được IMF đưa ra là (i) 

nó thực hiện các hoạt động gần như được bao cấp hoàn toàn từ ngân sách (quasi-fiscal 

activities) không bị tính phí và (ii) nó hoạt động trong trạng thái lỗ. Bên cạnh đó, các chỉ số  

liên quan khác cũng cần được xem xét, bao gồm: sự độc lập về mặt quản lý của các DNNN, các 

ràng buộc với chính phủ, mức độ thường xuyên của hoạt động kiểm toán, hoạt động công bố 

báo cáo hoạt động toàn diện định kỳ hàng năm và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, sự bền vững 

và các chỉ số phản ánh về tài chính, và các nhân tố rủi ro khác. 

Do đó, theo quan điểm của chúng tôi, phạm vi hạch toán nợ công Việt Nam hiện nay, cũng như 

trong Dự thảo Luật Quản lý Nợ công (sửa đổi), không nhất thiết phải điều chỉnh. Song, trước lo 

ngại trong một số trường hợp Chính phủ vẫn phải chịu trách nhiệm chi trả cho những khoản nợ 

không theo quy định pháp luật, cần có cơ chế tăng cường theo dõi, giám sát, quản lý, đánh giá 

và kiểm soát rủi ro tiềm ẩn của các khoản nợ tự vay tự trả của các DNNN (cả tiền kiểm và  

hậu kiểm); hạn chế tối đa tình trạng ngân sách phải trả nợ thay cho các DNNN bị phá sản,  

đồng thời quy định chặt chẽ hơn việc Chính phủ bảo lãnh vay nợ cho các doanh nghiệp. 

Các công cụ quản lý nợ công 

Các chỉ tiêu an toàn nợ 

Theo thông lệ quốc tế, hệ thống các chỉ tiêu an toàn nợ thường bao gồm bốn chỉ tiêu là (i) tỷ lệ 

nợ công so với GDP, (ii) nợ Chính phủ so với GDP, (iii) nghĩa vụ trả nợ so với tổng thu ngân sách, 

và (iv) chỉ tiêu nợ nước ngoài so với dự trữ ngoại hối hoặc quy mô kim ngạch xuất khẩu. Các  

chỉ tiêu này được chia thành hai nhóm, lần lượt phản ánh khả năng thanh toán và khả năng 

thanh khoản. 

Khả năng thanh toán phản ánh năng lực trả nợ và được đo lường dựa vào quy mô của khoản nợ 

theo GDP, giá trị xuất khẩu hay tổng thu ngân sách của chính phủ. Trong đó, GDP phản ánh 

nguồn lực tổng thể của nền kinh tế, trong khi xuất khẩu cung cấp thông tin về lượng ngoại tệ có 

thể dùng để trả nợ, và thu ngân sách phản ánh khả năng của chính phủ trong việc tạo ra nguồn 

lực tài chính. Trong đó, do giá trị xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các nguồn nguyên 

vật liệu và máy móc nhập khẩu, việc sử dụng tổng giá trị xuất khẩu làm thước đo phản ánh năng 

lực trả nợ nước ngoài có thể sẽ cung cấp những thông tin kém chính xác. Trong khi đó, chỉ tiêu 

nợ công/thu ngân sách phản ánh khả năng thanh toán của chính phủ đối với nợ công và nó đặc 

biệt quan trọng đối với các quốc gia có thống kê GDP kém tin cậy như Việt Nam. 

Khả năng thanh khoản phản ánh khả năng trả nợ nhanh của Việt Nam đối với các khoản nợ  

nước ngoài, và thường được đo bằng tỉ lệ nợ ngắn hạn và nghĩa vụ trả nợ trên dự trữ ngoại hối 
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(Trong đó, nghĩa vụ nợ bao gồm chi trả nợ gốc và lãi hàng năm, phản ánh nguồn lực phải bỏ ra 

hàng năm để thực hiện nghĩa vụ vay nợ). 

Có thể thấy, Luật Quản lý nợ công 2009 của Việt Nam đã đưa khá đầy đủ các chỉ tiêu kể trên vào 

phần các chỉ tiêu an toàn về nợ (Khoản 1, Điều 7, Chương II). Tuy nhiên, Dự thảo Luật đã lược 

bỏ chỉ tiêu về an toàn nợ nước ngoài trong Luật 2009. Theo chúng tôi, cần bổ sung thêm các chỉ 

tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ nước ngoài như tỉ lệ nợ nước ngoài trên dự trữ ngoại hối 

hoặc quy mô kim ngạch xuất khẩu và các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh khoản nợ nước ngoài 

như tỷ lệ nợ ngắn hạn hay nghĩa vụ nợ nước ngoài trên dự trữ ngoại hối.  

Bên cạnh đó, cần nâng cao tính cập nhật và công bố công khai các chỉ tiêu này để tạo điều kiện 

cho quá trình giám sát, đánh giá và quản lý hiệu quả nợ công tại Việt Nam. Nguyên nhân của sự 

chậm trễ trong công bố số liệu thống kê một phần là do độ trễ của số liệu về GDP; trong khi đó, 

số liệu về nợ đã sẵn có. Do đó, chúng tôi đề xuất tính toán giá trị nợ công của năm hiện hành so 

với giá trị GDP của năm trước đó, do đó hạn chế được đáng kể tính bất định của ước tính  

thống kê về GDP của năm hiện tại. 

Mặt khác, đa số các nước đều đặt ra giới hạn hay mức trần nợ công nhằm tăng cường kỷ luật  

tài chính và đảm bảo tính bền vững của nợ công. Tuy nhiên, chưa có tiêu chuẩn chung về mức 

ngưỡng an toàn đối với các chỉ tiêu nợ công cho các quốc gia.  

Năm 2005, IMF và WB đã cùng phát triển Khung đánh giá tính bền vững của nợ (debt 

sustainability assessments, DSAs) tại các nước thu nhập thấp, và sau đó Khung nợ bền vững 

(debt sustainability framework, DSF) cho các nước này đã được IMF xem xét và đưa ra vào 

tháng Tư năm 2016, nhằm khuyến nghị quyết định vay nợ của các quốc gia thu nhập thấp theo 

hướng gắn nhu cầu vay nợ với khả năng trả nợ của các quốc gia này, có tính đến hoàn cảnh cụ 

thể của từng quốc gia. Bên cạnh đó, khuôn khổ này đồng thời cung cấp hướng dẫn cho các quyết 

định cho vay và cấp ngân sách của các bên cho vay và các nhà tài trợ chính thức để đảm bảo 

nguồn lực cho các quốc gia thu nhập thấp được cung cấp theo các điều khoản phù hợp với tính 

bền vững của nợ trong dài hạn cũng như mức độ tiến triển hướng tới đạt được các mục tiêu 

thiên nhiên kỷ (Millennium Development Goals, MDGs) của các nước này. Khung này cũng đóng 

vai trò như một "hệ thống cảnh báo sớm" các nguy cơ tiềm ẩn về tình trạng nợ nần để có thể 

thực hiện hành động phòng ngừa kịp thời. Tuy nhiên, cần lưu ý là khung này chỉ áp dụng cho nợ 

nước ngoài thay vì toàn bộ nợ công. 

Theo IMF (2017b), đối với các quốc gia thu nhập thấp, nước nào có khuôn khổ chính sách và thể 

chế tốt hơn sẽ có khả năng duy trì một mức nợ cao hơn. Do đó, DSF chia các quốc gia thành ba 

nhóm tương ứng với môi trường chính sách được đánh giá là mạnh, trung bình và yếu dựa trên 

chỉ số đánh giá của WB về thể chế và chính sách của các quốc gia (CPIA), và đưa ra các mức 

ngưỡng nợ như trong Bảng 2. 
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Bảng 2: Các ngưỡng khuyến cáo về nợ nước ngoài theo IMF và WB (%) 

 Tỷ lệ phần trăm  
giá trị nợ hiện tại trên 

Tỷ lệ phần trăm  
nghĩa vụ nợ trên 

 Xuất khẩu GDP Thu ngân sách Xuất khẩu Thu ngân sách 

Chính sách yếu 100 30 200 15 25 

Chính sách trung bình 150 40 250 20 30 

Chính sách mạnh 200 50 300 25 35 

Nguồn: IMF (2017b). 

Các liên minh tiền tệ cũng thường thiết lập các mức trần về nợ như một quy định về tài khóa có 

tính ràng buộc với các quốc gia thành viên. Các ví dụ điển hình có thể kể đến là mức trần nợ 

công áp dụng với các quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu (EU) (theo Hiệp ước 

Maastricht) hoặc với các quốc gia thuộc Liên minh Tiền tệ các nước Đông Ca-ri-bê là 60% GDP, 

đối với Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây phi (WAEMU) và Liên minh Kinh tế và Tiền tệ các nước 

Trung Phi (CEMAC) là 70%. 

Đối với mỗi quốc gia, việc xác định mức trần nợ công thường được dựa trên các yếu tố như thực 

trạng nợ, tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ, nhu cầu vốn đầu tư phát triển, hệ 

số tín nhiệm của quốc gia đó cũng như khuyến nghị từ IMF/WB hay kinh nghiệm từ các nền 

kinh tế có nhiều nét tương đồng.  

Về mặt lý thuyết, có một số phương pháp được đề xuất để xác định mức nợ công/nợ nước ngoài 

tối đa cho một quốc gia. 

Trong đó, Saxegaard (2014) đề cập tới một cách tiếp cận sử dụng một biểu thức hạch toán đơn 

giản để tính toán giá trị nợ tương ứng với giá trị chiết khấu tại thời điểm hiện tại của các khoản 

thặng dư ngân sách sơ cấp (chưa tính đến các nghĩa vụ nợ) được kì vọng trong tương lai của 

một quốc gia. Phương pháp này có thể được biểu diễn như sau: 

𝑑∗ = ∑
(𝑇𝑡−𝐺𝑡)

(1+𝑖)𝑡
∞
𝑖=0   (1) 

Trong đó, 𝑑∗ là tỷ lệ nợ/ GDP tối đa phù hợp với khả năng thanh toán của khu vực công; 𝑇𝑡 và 

𝐺𝑡 và là tỷ lệ phần trăm của thu ngân sách và chi ngân sách ngoài lãi suất của chính phủ so với 

GDP tại thời điểm t; và i là tỷ suất chiết khấu (i = r – g, với r là lãi suất thực và g là tốc độ tăng 

trưởng thực tế của GDP). Sử dụng cách tiếp cận này và giả định về tầm quan trọng của các khoản 

thặng dư ngân sách sơ cấp trong quá khứ đối với tương lai, IMF (2003) tính toán mức trần nợ 

trung bình cho các nền nước công nghiệp là 75% GDP và các thị trường mới nổi là 25% GDP. 

Một biến thể của phương pháp tiếp cận này, đề xuất bởi Mendoza và Oviedo (2009), tính toán 

mức nợ tối đa mà một quốc gia có thể trả, có xét tới sự bất định của các khoản thu ngân sách 
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trong tương lai cũng như khả năng điều chỉnh chính sách tài khóa của chính phủ trước các cú 

sốc, dựa trên phương trình (2) như sau: 

𝑑∗ =
𝑇𝑚𝑖𝑛−𝐺𝑚𝑖𝑛

𝑟−𝑔
  (2) 

Trong đó, 𝑑∗ là mức nợ tối đa một quốc gia có thể trả, và 𝑇𝑚𝑖𝑛 và 𝐺𝑚𝑖𝑛 là giá trị nhỏ nhất của tỷ 

lệ phần trăm thu ngân sách và chi ngân sách ngoài lãi suất của chính phủ so với GDP.  

Trên thực tế, các quốc gia áp dụng nhiều hình thức mức trần nợ công khác nhau, như mức trần 

quy định trong Hiến pháp, mức trần Luật định, mức trần hàng năm do quốc hội/ nghị viện đặt 

ra hoặc mức trần thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

Một số quốc gia áp dụng mức trần Hiến pháp, tức là, mức trần nợ công được quy định rõ trong 

Hiến pháp. Trong trường hợp này, mức trần nợ công được cố định và do đó thiếu tính linh hoạt; 

mọi thay đổi đều cần phải điều chỉnh cả quy định của Hiến pháp. Hungary là một trong những 

quốc gia áp dụng mức trần hiến pháp, với mức trần nợ 50% GDP theo Luật Hiến Pháp/Cơ sở 

năm 2012 (Bộ Tài chính, 2017b). Đáng lưu ý, mức giới hạn nợ công của quốc gia này được tính 

bằng giá trị nợ hiện tại so với giá trị GDP của năm trước đó, do đó hạn chế được đáng kể tính 

bất định của ước tính thống kê về GDP của năm hiện tại.  

Quay trở lại với các hình thức quy định trần nợ công, hệ thống pháp luật của một số nước khác 

(như Jamaica8) quy định mức trần về nợ trong luật nợ công, luật nghĩa vụ tài khóa hay luật quản 

lý ngân sách/tài chính công, còn gọi là mức trần Luật định. So với mức trần Hiến pháp, mức độ 

linh hoạt của loại hình này sẽ cao hơn.  

Trong khi đó, tại nhiều nước như Nhật Bản, New Zealand, Tây Ban Nha, Moldova, Canada, 

Argentina hay Braxin, Nghị viện có quyền thiết lập mức trần nợ công dựa trên phê chuẩn  

ngân sách (Bộ Tài chính, 2017b). Mức trần này được thay đổi hàng năm tùy thuộc vào tình hình 

kinh tế và cân đối các khoản thu chi ngân sách của các quốc gia này trong năm đó.  

Tại Mỹ, giới hạn vay nợ chỉ cho phép chính phủ thanh toán cho các nghĩa vụ pháp lý hiện tại đã 

được cam kết trước đó, chứ không cho phép cam kết các khoản chi tiêu mới. Từ năm 1960 tới 

nay, Quốc hội Mỹ đã tăng, gia hạn và sửa đối định nghĩa về giới hạn nợ tổng cộng 78 lần.  

Lần thay đổi gần đây nhất là vào tháng Hai năm 2014, với mức trần nợ được Hạ viện Mỹ thông 

qua là 17,2 nghìn tỷ USD. Tại Ấn Độ, trong tuyên bố chính sách tài khóa trung hạn năm 2015, 

mức dư nợ Chính phủ liên bang mục tiêu cho giai đoạn 2016-2017 là 44,7% và giai đoạn 2017-

2018 là 42,8% GDP (Bộ Tài chính, 2017b). 

                                                        

8 Theo Đạo luật Kiểm toán và Quản lý tài chính (Financial Administration and Audit Act) của Jamaica, 
http://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Financial%20Administration%20and%20Audit%20Act.pdf 
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Bên cạnh đó, các quốc gia có hệ thống pháp luật linh hoạt hơn nữa có thể trao quyền thiết lập 

mức trần nợ công định kỳ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, ví dụ như ở Anh, theo Đạo luật  

trách nhiệm Tài khóa 20109. 

Ngoài ra, một số quốc gia đưa ra những quy định chặt chẽ, bắt buộc các cơ quan phải báo cáo 

hoặc phải đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời khi nợ công chạm trần hoặc gần chạm mức 

trần. Ba Lan đưa ra những yêu cầu quy định rất chặt chẽ về chi tiêu công khi nợ công vượt quá 

các mức 43%, 48% và 50% GDP mặc dù các mức này còn cách khá xa mức trần cho phép trong 

Hiến pháp (60% GDP). Tương tự như vậy, cũng với mức trần 60%, Cộng hòa Slovak quy định 

Bộ trưởng Bộ Tài chính phải giải trình khi tỉ lệ nợ đạt 50% và 55% GDP và buộc phải đóng băng 

chi tiêu khi nợ công/GDP đạt 55% và 57% (Bộ Tài chính, 2017b). 

Các chiến lược quản lý nợ trong ngắn và trung hạn 

Chiến lược nợ là cách thức hình thành cơ cấu danh mục nợ theo thời gian sao cho quản lý được 

rủi ro và lựa chọn đánh đổi giữa chi phí và rủi ro.  

Theo WB (2014), chiến lược quản lý nợ trung hạn (Medium Term Debt Strategy - MTDS) là  

“kế hoạch nhằm hoàn thành các mục tiêu quản lý nợ dài hạn hơn, với trọng tâm chủ yếu nhằm 

quản lý nguy cơ rủi ro trong danh mục nợ hiện hàn. Nó được thiết lập để quản lý các nguy cơ 

rủi ro về tỷ giá, kỳ hạn, lãi suất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động vốn, phản ánh mong muốn 

của Chính phủ về phương án đánh đổi giữa chi phí – rủi ro và xây dựng được cơ cấu nợ mong 

muốn trong danh mục nợ của chính phủ. 

Nội dung chiến lược quản lý nợ trung hạn về cơ bản bao gồm: (i) phân tích rủi ro trên thị trường 

(bao gồm rủi ro về tỷ giá, lãi suất, đảo nợ) và bối cảnh lịch sử của danh mục nợ; (ii) dự báo về 

môi trường quản lý nợ trong tương lai, bao gồm các dự báo tài khoá, dự báo nợ, giả định về lãi 

suất và tỷ giá, những hạn chế về lựa chọn danh mục;  (iii) phân tích cơ sở xây dựng và khuyến 

nghị về chiến lược quản lý nợ; (iv) trình bày cách thức quản lý nợ trên thị trường trong nước; 

và (v) đưa ra những khuyến nghị chính sách và nghiệp vụ cho công tác quản lý nợ trong thời kỳ 

chiến lược/kế hoạch (Bộ Tài chính, 2017b). 

Thực tế cho thấy, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang áp dụng các chiến lược quản lý nợ 

trung hạn và đều thu được những kết quả tích cực.  

Chiến lược quản lý nợ công của Ba Lan được xây dựng với khung thời gian bốn năm do Bộ  

Tài Chính soạn thảo, được Chính Phủ thông qua, và được rà soát và điều chỉnh lại hàng năm. 

Chiến lược hướng tới ba mục tiêu chính: (i) giảm thiểu chi phí trả nợ bằng cách lựa chọn tối ưu 

các công cụ quản lý nợ; (ii) hạn chế rủi ro về tỷ giá, lãi suất và tín dụng; và (iii) tạo thuận lợi cho 

quản lý thanh khoản của ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, chiến lược quản lý nợ 2015 – 2018 

của nước này đã đặt ra mục tiêu về tỷ lệ nợ công/GDP là 47,4% vào cuối năm 2015 và tiến tới 

giảm xuống 43,9% GDP vào cuối năm 2018 (Bộ Tài chính Cộng hòa Ba Lan, 2014). Hiện nay,  

                                                        

9 Fiscal Responsibility Act 2010, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/3/pdfs/ukpga_20100003_en.pdf 
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Ba Lan vẫn là một trong số 13 nước đảm bảo được tỷ lệ nợ chính phủ nằm dưới mức trần  

60% GDP theo tiêu chuẩn của EU. 

Chiến lược nợ trung hạn của một quốc gia châu Âu khác là Bulgary được xây dựng trong khung 

thời gian ba năm và cũng do Bộ Tài chính soạn thảo và được Chính phủ thông qua. Mục tiêu 

chính của chiến lược là đánh giá và giảm thiểu các rủi ro nhằm đảm bảo sự ổn định cho cơ cấu 

nợ cũng như nguồn lực để tài trợ thâm hụt ngân sách và thanh toán các nghĩa vụ nợ quốc gia. 

Nhờ các chiến lược này, nợ công của Bulgary giảm mạnh trong giai đoạn 2003-2008 và hiện vẫn 

tiếp tục là một trong những nước có tỷ lệ nợ công thấp nhất châu Âu (Bộ Tài chính, 2017b). 

Đối với Trung Quốc, chiến lược nợ của nước này tập trung vào quản lý cơ cấu các loại nợ và  

cơ cấu thời hạn nợ. Đặc biệt, đối với chiến lược quản lý kỳ hạn nợ, kỳ hạn trung bình của  

trái phiếu chính phủ Trung Quốc tăng mạnh từ 4,34 và 5,32 năm vào hai năm 2004 - 2005 lên 

mức bình quân là 8 năm tại thời điểm năm 2008 (Bộ Tài chính, 2017b).  

Trong khi đó, chiến lược quản lý nợ công của Thái Lan tập trung vào các nội dung chính là: (i) 

đảm bảo tính bền vững của nợ công bằng cách thiết lập các giới hạn kiểm soát các tỷ lệ nợ/GDP, 

ngân sách dành cho trả nợ/tổng ngân sách và chi đầu tư/tổng ngân sách; (ii) xây dựng kế hoạch 

quản lý nợ công với trình tự và thời gian cụ thể; và (iii) phát triển thị trường trái phiếu trong 

nước. Nhờ chiến lược này, nợ công của Thái Lan luôn nằm ở mức an toàn dưới 50% GDP và  

thị trường trái phiếu Thái Lan được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ (Bộ Tài chính, 2017b). 

Và nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu huy động vốn tổng thể cho năm tiếp theo phù hợp với các 

mục tiêu đặt ra trong chiến lược nợ trung hạn và gia tăng hiệu quả vay và sử dụng nợ, việc  

xây dựng các kế hoạch vay nợ hàng năm đóng vai trò rất quan trọng.  

Chiến lược quản lý ngắn hạn thường đưa ra các mục tiêu trong khung thời gian một năm và 

được thiết lập dựa theo tình hình thực tế và dự báo về thâm hụt ngân sách, dự kiến giải ngân 

ODA đồng thời nên dựa trên tham vấn với các bên liên quan như Ngân hàng Nhà nước và Bộ  

Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch này nên tập trung vào các công cụ như phát hành trái phiếu để 

cải thiện đặc điểm chi phí – rủi ro của nợ theo định hướng trong chiến lược nợ trung hạn.  

Nhiều quốc gia đã áp dụng các chiến lược quản lý ngắn hạn rất hiệu quả, trong đó Braxin là một 

ví dụ tiêu biểu. Tại Braxin, chiến lược ngắn hạn trình bày chi tiết các chứng khoán được phát 

hành để chi trả cho nợ công, tập trung đánh giá các rủi ro thị trường và thực trạng tái cấp vốn, 

đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí. Các chiến lược ngắn hạn của 

Brazil có tính nhất quán cao với các chiến lược nợ trung và dài hạn của quốc gia này (Silva và 

cộng sự, 2010).  

Mô hình tổ chức quản lý nợ công 

Xét tổng quan về tổ chức công tác quản lý nợ công, đối với cơ quan lập pháp (Quốc hội),  

thông lệ tốt nhất cho rằng cơ quan này nên tập trung vào phê duyệt khuôn khổ chung và công 

tác giám sát, cụ thể là phân định và giao thẩm quyền vay nợ cho cơ quan hành pháp và xác định 

những quy định chung về thực hiện thẩm quyền về quản lý nợ cũng như giám sát quản lý nợ 
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công bằng cách phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm. Vai trò của cơ quan lập pháp trong việc 

phê duyệt ở cấp độ giao dịch cụ thể (phê duyệt các khoản vay nợ Chính phủ) nên được hạn chế 

ở mức tối thiểu, nhằm gia tăng tính linh hoạt, giảm thiểu thời gian và chi phí giao dịch. 

Ví dụ, ở Áo, Cộng hòa Séc, Ghana hay Moldova, cơ quan lập pháp được phép trực tiếp phê duyệt 

từng giao dịch vay nợ (Awadzi, 2015). Điều này đảm bảo rằng Bộ trưởng sẽ không thực hiện  

bất kỳ giao dịch vay nợ nào cho tới khi Quốc hội phê duyệt. Tuy tăng cường tính minh bạch và 

hiệu quả quản lý rủi ro nợ công, điều này có thể dẫn tới sự gia tăng về thủ tục hành chính,  

chi phí giao dịch với cơ quan quản lý nợ và thiếu sự linh hoạt khi thị trường vốn trong và  

ngoài nước có biến động.  

Trong khi đó, tuy không phê duyệt từng giao dịch vay nợ, cơ quan lập pháp của Belize được 

phép phê duyệt các khoản vay Chính phủ lớn ở mức tương đương với 10 tỷ BZD (Awadzi, 2015). 

Hay như ở Bosnia, Quốc hội có trách nhiệm phê duyệt các khoản vay từ nước ngoài (Awadzi, 

2015). Việc này không chỉ vẫn bảo lưu tính minh bạch và hiệu quả quản lý rủi ro nợ công mà 

còn giảm các thủ tục hành chính rườm rà và không cần thiết.  

Ở cấp độ cơ quan hành pháp, vai trò giám sát của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong quản 

lý nợ cũng có ý nghĩa quan trọng thông qua việc phê duyệt chiến lược nợ và xem xét các báo cáo 

nợ trước khi trình lên Quốc hội.  

Đặc biệt, thông lệ tốt trên thế giới cho thấy khuôn khổ pháp lý nên quy định thẩm quyền  

quản lý nợ chỉ thuộc về một cơ quan, thường là một đơn vị thuộc Bộ Tài chính, để thay mặt cho 

Chính phủ và tuân thủ theo khuôn khổ và quy định của pháp luật. Bộ phận/cơ quan nợ  

chuyên trách này được gọi là Văn phòng quản lý nợ (DMO – Debt Management Office), có  

vai trò giúp giảm đầu mối quản lý, khắc phục tình trạng phân tán và tăng cường sự phối hợp 

trong quản lý nợ.  

Cụ thể, việc thống nhất đầu mối quản lý nợ công sẽ làm giảm rủi ro tổng thể về danh mục nợ, 

giảm chi phí nợ (do nợ có thể được phát hành theo khối lượng lớn hơn và làm tăng tính  

thanh khoản), tạo điều kiện quản lý nợ hiệu quả hơn (do việc quản lý khoản nợ trong nước và 

nước ngoài, ngắn hạn và dài hạn còn có sự phối hợp, lựa chọn đánh đổi), cho phép tận dụng  

lợi thế kinh tế theo quy mô, giảm được số cán bộ tham gia quản lý nợ, và cung cấp được các 

thông tin đầy đủ và thống nhất về nợ công, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm toán, đánh giá 

và báo cáo, nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư về nợ công.  

Theo Awadzi (2015), “Tốt nhất là khuôn khổ pháp lý cần quy định cơ quan quản lý nợ tham gia 

trong mọi phân tích kỹ thuật dẫn đến các quyết định đi vay và cho vay, cũng như các yếu tố  

liên quan đến quá trình hình thành nghĩa vụ nợ dự phòng. Khuôn khổ pháp lý cũng cần quy định 

cơ quan quản lý nợ (DMO) phải lập và thực hiện chiến lược quản lý nợ trung hạn và kế hoạch 

vay nợ hàng năm, lưu giữ sổ sách toàn bộ các nghĩa vụ nợ và nguy cơ của nghĩa vụ nợ dự phòng 

để hỗ trợ cho báo cáo của Bộ trưởng”.  
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Do đó, có ngày càng nhiều quốc gia chuyển sang áp dụng mô hình một văn phòng/cục/cơ quan 

duy nhất để thống nhất quản lý nợ công. 

Tổ chức của các cơ quan quản lý nợ thường theo bốn hình thức, cụ thể là cơ quan quản lý  

nợ thuộc Bộ Tài chính, cơ quan quản lý nợ là cơ quan độc lập nhưng nằm trong Bộ Tài chính,  

cơ quan quản lý nợ thuộc ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý nợ hoạt động dưới  

hình thức một công ty độc lập thuộc sở hữu của chính phủ.  

- Cơ quan quản lý nợ thuộc Bộ Tài chính (như ở Ý, Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Nhật Bản, Malaysia, 

Philippines, Colombia, Jamaica…) hoặc một bộ khác thuộc Chính phủ (Tây Ban Nha) 

Ví dụ, tại Ba Lan, Cục quản lý nợ công thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp  

nợ công tại quốc gia này. Cụ thể, cục quản lý nợ công của Ba Lan có nhiệm vụ: (i) Hoạch định và 

triển khai chiến lược quản lý nợ công với khung thời gian 4 năm; (ii) Ban hành quy định về các 

nguyên tắc phân loại nợ công; (iii) Chuẩn bị báo cáo nợ hàng năm; đồng thời cung cấp thông tin, 

báo cáo nợ công; (iv) Kiểm soát và quản lý các khoản nợ nhằm đảm bảo nguyên tắc về trần  

nợ công; (v) Thực hiện các hoạt động vay, trả nợ và cơ cấu lại nợ theo chiến lược quản lý nợ  

(Bộ Tài chính, 2017b). 

Trong khi đó, tại Indonesia, mô hình tổ chức của Cục Quản lý nợ thuộc Bộ Tài chính bao gồm  

ba bộ phận: Bộ phần tiền tuyến (Front Office), bộ phận trung tuyến (Middle Office), và bộ phận 

hậu tuyến (Back Office). Trong bộ phận tiền tuyến lại chia ra các vụ là Vụ Chứng khoán nợ của 

Chính phủ, Vụ Huy động vốn qua các công cụ chứng khoán shariah, Vụ Vốn vay và viện trợ và 

Vụ Quản lý bảo lãnh Chính phủ và huy động cho hạ tầng; bộ phận trung tuyến bao gồm Vụ  

Chiến lược huy động và danh mục, Vụ Quản lý rủi ro tài chính Nhà nước; và bộ phận hậu tuyến 

là Vụ Định giá, kế toán và thanh toán hậu tuyến10.  

Việc thành lập Cục Quản lý nợ giúp Indonesia xây dựng được chiến lược quản lý nợ trung hạn 

và hàng năm; tăng cường hiệu suất quản lý nợ; cải thiện về hợp nhất dữ liệu nợ; hỗ trợ mục tiêu 

quản lý nợ của chính phủ trong việc cải thiện tình hình nợ; nâng hạng mức tín nhiệm quốc gia 

ở hầu hết các cơ quan định mức tín nhiệm lớn; quản lý hiệu quả thị trường sơ cấp cho  

chứng khoán chính phủ; quản lý danh mục nợ và rủi ro tốt hơn, thiết lập được ủy ban rủi ro để 

giám sát biến động thị trường và tác động đến thị trường nợ của chính phủ, thiết lập các  

hệ thống theo dõi và khung pháp lý về quản lý nghĩa vụ nợ dự phòng; bổ trợ nhau trong quản lý 

huy động nợ để đối phó với diễn biến thị trường; và giảm thủ tục hành chính trong việc  

huy động cho ngân sách. 

                                                        

10 Theo bài trình bày của Vụ trưởng Vụ Chiến lược Huy động và Danh mục nợ, Cục Huy động cho Ngân sách và Quản 
lý rủi ro, Bộ Tài chính Cộng hòa Indonesia tại Hội thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) ngày 01/08/2017, Vĩnh 
Phúc. 
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Ngoài ra, đa số các quốc gia đều quy định thẩm quyền quản lý nợ được thực hiện bởi một văn 

phòng quản lý nợ duy nhất và cho phép Bộ trưởng Bộ Tài chính đại diện Chính phủ trong việc 

tuân thủ các quy định và nguyên tắc quy định trong luật. Tuy nhiên, ở một số quốc gia như 

Albani, các Bộ trưởng khác có thể hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nợ. Trong trường hợp 

của Albani, bộ trưởng Ngoại giao được giao cùng ký các khoản vay theo thỏa thuận quốc tế. Hay 

trong trường hợp của Bosnia, giao dịch vay nợ đàm phán bởi Bộ Tài Chính và Kho bạc bắt buộc 

phải được phê chuẩn bởi các Bộ trưởng (Bộ Tài chính, 2017b). 

- Cơ quan quản lý nợ là cơ quan độc lập nhưng nằm trong Bộ Tài chính (như tại Úc, New 

Zealand, Hà Lan, Anh, Bỉ, Pháp, Thái Lan) 

Tại Anh, văn phòng quản lý nợ được thành lập vào tháng 6/1997 với nhiệm vụ trực tiếp  

quản lý và chịu trách nhiệm về các giao dịch Chính phủ trên thị trường nợ và tiền mặt. Cụ thể, 

Giám đốc của văn phòng quản lý nợ Anh có trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài Chính về các 

quyết định quản lý nợ và tiền mặt cũng như việc xử lý các vấn đề phát sinh khác. DMO của Anh 

đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí tài chính dài hạn, xem xét các rủi ro, và giám sát 

các hoạt động và giao dịch nhằm giảm tối đa rủi ro hoạt động. Tuy thuộc Bộ Tài chính, DMO nằm 

dưới sự quản lý của Bộ trưởng và được ủy quyền quyết định hành động trong các vấn đề nợ và 

dòng tiền cũng như xử lý các vấn đề phát sinh thường ngày (Bộ Tài chính, 2017b).  

Trong khi đó, cơ quan quản lý nợ công của Thái Lan có những chức năng, nhiệm vụ như sau: (i) 

Đề xuất chính sách và thực hiện kế hoạch quản lý nợ công cũng như phát hành và quản lý  

các khoản nợ công; (ii) Đảm bảo quản lý và kiểm soát tốt các nghĩa vụ nợ của khu vực công  

hàng năm; (iii) Hướng dẫn, giám sát và đánh giá hoạt động quản lý nợ công; (iv) Xây dựng và 

thực hiện các kế hoạch huy động vốn; phối hợp chặt chẽ hoạt động với các cơ quan xếp hạng  

tín dụng để phân tích xếp hạng tín dụng quốc gia; (v) Phát triển hệ thống dữ liệu tích hợp  

đầy đủ về nợ công cũng như hệ tống cảnh báo sớm các rủi ro; (vi) Phát triển thị trường  

trái phiếu trong nước (Bộ Tài chính, 2017b). 

- Cơ quan quản lý nợ thuộc ngân hàng trung ương (như tại Đan Mạch, Ấn Độ, Myanma,  

Pa-kít-tan…) 

Ví dụ, tại Đan Mạch, nợ công được quản lý bởi cơ quan quản lý nợ công tại Ngân hàng  

trung ương Đan Mạch. Cơ cấu của cơ quan quản lý nợ này cũng bao gồm bộ phận tiền tuyến,  

bộ phận trung tuyến, và bộ phận hậu tuyến vay nợ. Việc phân chia các nhiệm vụ và thủ tục  

rõ ràng giúp giảm rủi ro hoạt động và đảm bảo phân chia trách nhiệm một cách minh bạch.  

Cấu trúc tại Ngân hàng trung ương Đan Mạch đơn giản hóa sự tương tác giữa chính sách  

nợ công, chính sách tiền tệ và sự ổn định tài chính (Ngân hàng trung ương Đan Mạch, 2014).  

Điều này đồng nhất với khuyến nghị của IMF, cụ thể là theo nguyên tắc Stockholm (đưa ra trong 

cuộc hội thảo thường niên lần thứ 10 của IMF đồng tổ chức bởi IMF và Văn phòng nợ quốc gia 

Thụy Điển (SNDO) về các vấn đề chính sách và tổ chức trong quản lý nợ công), việc quản lý  
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nợ có hiệu quả đòi hỏi các mục tiêu, lý do, chiến lược, phương pháp thực hiện và kết quả phải 

được thông báo một cách rõ ràng và kịp thời.  Cụ thể, bộ phận trung tuyến xây dựng chính sách  

nợ công và chuẩn bị báo cáo cho chiến lược vay nợ và quản lý rủi ro; bộ phận tiền tuyến chịu 

trách nhiệm thực hiện các chính sách nợ công trong khuôn khổ hướng dẫn hàng tháng từ  

bộ phận trung tuyến; còn bộ phận hậu tuyến thực hiện các khoản thanh toán liên quan tới  

nợ công trung ương. 

- Cơ quan quản lý nợ hoạt động dưới hình thức một công ty độc lập thuộc sở hữu của chính phủ 

(Đức, Hungary, …) 

Cơ quan tài chính Cộng hòa Liên bang Đức là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm đối với việc  

vay mượn và nợ công của quốc gia này. Thành lập vào năm 2000, công ty thuộc quyền sở hữu 

của Chính phủ Đức và đại diện bởi Bộ Tài chính. Nhiệm vụ của cơ quan tài chính này bao gồm 

các dịch vụ liên quan đến việc phát hành chứng khoán của Chính phủ Đức, thực hiện vay nợ,  

sử dụng các công cụ tài chính và thực hiện giao dịch thị trường tiền tệ (vay và cho vay) nhằm 

cân bằng tài khoản của Cộng hòa liên bang Đức tại Cục dự trữ liên bang (Cơ quan tài chính  

Cộng hòa Liên bang Đức, 2017).  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

Các phân tích cụ thể và chi tiết về thực trạng nợ công trên đây đã cho thấy rõ nét chiều  

hướng gia tăng quy mô và tính rủi ro của nợ công tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Dự thảo Luật 

Quản lý nợ công sửa đổi đã được xây dựng nhằm bổ sung, điều chỉnh và khắc phục các hạn chế 

của Luật hiện hành.  

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm ưu việt, chúng tôi đã chỉ ra một số vấn đề còn gây tranh luận 

trong Dự thảo Luật, cụ thể là tính cập nhật và đầy đủ của hệ thống số liệu thống kê về nợ công, 

phạm vi nợ công, các công cụ quản lý nợ công (bao gồm các chỉ tiêu an toàn nợ công và các chiến 

lược quản lý nợ trong ngắn và trung hạn), ngưỡng an toàn nợ công và vấn đề thống nhất  

đầu mối quản lý nợ công. 

Trước thực tế này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và tổng hợp kinh nghiệm quản lý nợ công 

của các quốc gia trên thế giới, đồng thời phân tích khuyến nghị của các tổ chức tài chính cũng 

như các chuyên gia quốc tế, tập trung vào các nội dung sau đây: (i) phạm vi nợ công, đặc biệt là 

việc có nên hay không bao hàm trong nợ công các khoản nợ của các DNNN hay đơn vị sự nghiệp 

công lập; (ii) các chỉ tiêu an toàn nợ và mức trần đối với các chỉ tiêu này; (iii) các chiến lược 

quản lý nợ trong ngắn và trung hạn; và (iv) các mô hình tổ chức quản lý nợ công, tập trung vào 

bốn mô hình quy định tập trung thẩm quyền quản lý nợ vào một cơ quan chuyên trách duy nhất. 

Trong bối cảnh Luật Quản lý Nợ công sửa đổi đang được xây dựng và đang trong quá trình lấy  

ý kiến và hoàn thiện, dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV vào  

tháng Mười – Mười Một năm nay, dựa trên thực trạng nợ công và quản lý nợ công của Việt Nam 

hiện nay cũng như kinh nghiệm và các khuyến nghị quốc tế như đã phân tích ở trên, chúng tôi  

đưa ra một số khuyến nghị đối với Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi như sau: 

Thứ nhất, cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật quản lý nợ công với Luật ngân sách 

nhà nước (ban hành vào năm 2015, có hiệu lực bắt đầu từ năm 2017) và Luật đầu tư công (ban 

hành vào năm 2014, có hiệu lực từ năm 2015), bên cạnh đó cũng cần đảm bảo sự liên hệ chặt chẽ 

của luật này với Luật Doanh nghiệp (trong đó bao gồm các DNNN) và Luật Ngân hàng Nhà nước. 

Thứ hai, cần cải thiện việc thống kê, quản lý và công bố thông tin về nợ công theo hướng tăng 

tính công khai, minh bạch, tính hệ thống, đầy đủ, tính trung thực, khách quan, chính xác và tính 

cập nhật. Đặc biệt, cần quy định cụ thể về biểu mẫu báo cáo thống kê nợ công, thời hạn công bố 

thông tin và mức độ cập nhật của số liệu công bố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 

quản lý và đánh giá về tình hình nợ công.  

Về nội dung thông tin công bố, cần bổ sung thêm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán  

nợ nước ngoài như tỉ lệ nợ nước ngoài trên dự trữ ngoại hối hoặc quy mô kim ngạch xuất khẩu 

và các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh khoản nợ nước ngoài như tỷ lệ nợ ngắn hạn hay nghĩa vụ 

nợ nước ngoài trên dự trữ ngoại hối. Bên cạnh đó, xem xét thống kê và bổ sung các chỉ tiêu về 

cách sử dụng nguồn vốn đi vay để từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và phân bổ nguồn vốn vay. 
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Thứ ba, về phạm vi nợ công, phạm vi hạch toán nợ công trong Luật hiện hành cũng như trong 

Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) không nhất thiết phải điều chỉnh. Song, cần có cơ chế 

tăng cường theo dõi, giám sát, quản lý, đánh giá và kiểm soát rủi ro tiềm ẩn của các khoản nợ  

tự vay tự trả của các DNNN (cả tiền kiểm và hậu kiểm); hạn chế tối đa tình trạng ngân sách phải 

trả nợ thay cho các DNNN bị phá sản, đồng thời quy định chặt chẽ hơn việc Chính phủ bảo lãnh 

vay nợ cho các doanh nghiệp 

Thứ tư, về tính toán các chỉ tiêu an toàn về nợ công, do các chỉ tiêu về nợ trên GDP phụ thuộc 

nhiều vào thống kê về GDP dẫn đến những khó khăn trong công tác đánh giá, cần tăng cường 

tính công khai và cập nhật của các chỉ tiêu nợ công tính toán dựa trên tổng thu ngân sách,  

dự trữ ngoại hối. Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị nên xem xét tính toán nợ hiện tại theo GDP 

của năm trước đó như kinh nghiệm của Hungary, thể hiện trong Luật Hiến Pháp/Cơ sở của nước 

này năm 2012, tránh sự bất định mà ước tính thống kê về GDP của năm hiện tại mang lại, từ đó 

tăng tính chính xác của chỉ tiêu nợ công, đồng thời giảm động cơ chạy theo tăng trưởng của 

Chính phủ. 

Hơn nữa, cần đặt ra giới hạn hay mức trần nợ công hợp lý, có giải trình rõ ràng về nguyên tắc, 

tiêu chí và phương pháp tính toán dựa trên lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế như đã phân tích 

trong phần 2.2.1 của nghiên cứu này, nhằm tăng cường kỷ luật tài chính và đảm bảo tính  

bền vững của nợ công. 

Thứ năm, cần bổ sung và cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung báo cáo của Chiến lược nợ, Kế hoạch 

vay, trả nợ 05 năm, Chương trình quản lý nợ trung hạn 03 năm và Kế hoạch vay nợ hàng năm.                                                                                                                                                                                                             

Nội dung chiến lược quản lý nợ trung hạn cần bao gồm phân tích các loại rủi ro trên thị trường 

và bối cảnh lịch sử của danh mục nợ; dự báo về môi trường quản lý nợ trong tương lai;  

phân tích cơ sở xây dựng và khuyến nghị về chiến lược quản lý nợ; trình bày cách thức quản lý 

nợ trên thị trường trong nước nhằm đạt được cơ cấu nợ mong muốn và giảm thiểu tối đa  

chi phí và nguy cơ rủi ro, đảm bảo nguồn lực để tài trợ thâm hụt ngân sách và thanh toán các 

nghĩa vụ nợ; và đưa ra những khuyến nghị chính sách và nghiệp vụ cho công tác quản lý nợ 

trong thời kỳ chiến lược/kế hoạch.  

Về cách thức quản lý nợ, dựa trên kinh nghiệm quốc tế, cần tập trung vào các biện pháp như 

tăng tính thanh khoản và tính hiệu quả của thị trường trái phiếu trong nước, cơ cấu các loại nợ 

và cơ cấu thời hạn nợ, thiết lập các giới hạn hợp lý cho các chỉ tiêu an toàn nợ...  

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam dần không còn tiếp cận nhiều vốn vay ODA và vay ưu đãi, 

việc tách bạch quy định về quản lý vốn vay của Chính phủ theo từng nguồn vốn huy động để 

đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn có ý nghĩa to lớn. Đặc biệt, cần xác định rõ các hạn mức 

trong chiến lược nợ trung hạn về tổng mức vay nợ tối đa trong năm năm, bên cạnh đó là đặt ra 

giới hạn cho tổng mức bảo lãnh của Chính phủ và tổng mức vay, trả nợ của chính quyền  

địa phương.  



Luật Quản lý Nợ công tại Việt Nam và hàm ý chính sách 
 

55 
 

Dựa trên chiến lược nợ trung hạn này, xây dựng các kế hoạch vay và trả nợ hàng năm phù hợp. 

Thứ sáu, thông lệ tốt trên thế giới cho thấy khuôn khổ pháp lý nên quy định thẩm quyền  

quản lý nợ chỉ thuộc về một cơ quan, thường là một đơn vị thuộc Bộ Tài chính, nhằm giảm tình 

trạng phân tán và tăng cường sự phối hợp trong quản lý nợ. Cụ thể, cơ quan này sẽ chịu trách 

nhiệm giải trình nợ công từ khâu đàm phán, vay nợ, quản lý sử dụng nợ cho đến lên kế hoạch 

trả nợ, từ đó tăng tính thống nhất và hiệu quả trong quản lý nợ, tạo điều kiện giảm thủ tục hành 

chính và tinh giản bộ máy. 

Theo đó, cơ quan này cần có những nhiệm vụ chủ yếu là: (i) Hoạch định và triển khai chiến lược 

vay và trả nợ công; (ii) Chuẩn bị báo cáo nợ hàng năm, xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp  

đầy đủ về nợ công; (iii) Kiểm soát và quản lý các khoản nợ; (iv) Quản lý rủi ro và có biện pháp 

dự phòng, cảnh báo sớm các rủi ro; (v) Thực hiện và kiểm soát các hoạt động vay, trả nợ và  

cơ cấu lại nợ theo chiến lược quản lý nợ; (vi) Hướng dẫn, giám sát và đánh giá hoạt động  

quản lý nợ công; (vii) Phát triển thị trường trái phiếu trong nước. 

Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền và các  

đối tượng liên quan trong toàn bộ quy trình huy động, thẩm định, phê duyệt chủ trương vay nợ, 

phân bổ, quản lý sử dụng nợ và cần xác định rõ nguồn, trách nhiệm trả nợ nhằm đảm bảo  

khả năng trả nợ của quốc gia. 

Cuối cùng, đối với quản lý rủi ro bảo lãnh Chính phủ, cần có cơ chế theo dõi và hạn chế tối đa 

tình hình ngân sách phải trả nợ thay hoặc bảo lãnh nợ cho các khoản DNNN tự vay tự trả khi các 

doanh nghiệp này phá sản. Thực hiện các biện pháp siết bảo lãnh nợ và tăng tính công khai, 

minh bạch trong việc bảo lãnh nợ. 
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