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Tóm tắt: 

Đầu tư luôn là yếu tố quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nhất là với các nước đang 
phát triển. Xem xét tình hình huy động phân bổ và sử dụng đầu tư, đặc biệt là đầu tư công được 
quan tâm rất nhiều trong các nghiên cứu.Nghiên cứu này phân tích số liệu thống kê về nguồn, 
phân bổ và sử dụng đầu tư công trong quá trình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi bằng 
phương pháp phân tích thống kê; kết quả đã cho thấy, đầu tư công có vai trò rất lớn đối với tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh nhưng lại dựa quá nhiều vào nguồn từ Trung ương, phân bổ chưa hợp lý 
và kém hiệu quả. Từ đây, nghiên cứu cũng kiến nghị một số hàm ý chính sách góp phần khắc 
phục tình trạng  
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Abstrac: 

Investment is an important factor contributing to economic growth, especially for developing 
countries. Considering the mobilization and allocation of special investment using public 
investment attracts much attention from researchers. Thisstudy analyzes the statistics of sources, 
allocation and use of public investment during the economic growth of Quang Ngai province by 
means of statistical analysis. Results show that public investment has a huge role in the 
province's economic growth but relies too much on central revenues, leading to irrational and 
inefficient allocation. This study also suggests some policy implications to overcome this 
situation.   
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