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Tóm tắt: 
 

Đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng có vai trò và tác động rất lớn tới tăng trưởng kinh tế 
của tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu này phân tích vai trò của GDP, đầu tư, đầu tư công và các 
nguồn lực khác trong tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi bằng phương pháp phân tích thống kê. 
Kết quả đã cho thấy đầu tư công có ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh với mức 
độ không lớn và cũng không lấn át các yếu tố nguồn lực khác trong quá trình này. Từ đây nghiên 
cứu cũng kiến nghị một số hàm ý chính sách góp phần sử dụng có hiệu quả đầu tư công trong 
thời gian tới cho địa phương. 
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Abstract: 
 

Investment in general and public investment in particular has a great impact on the economic 
growth of the province of Quang Ngai. This study analyses the role of GDP, investment, public 
investment and other resources in the growth of the province of Quang Ngai by means of 
statistical analysis. Results show that public investment has a positive impact on the economic 
growth of the province and the capital source of the city is not large and does not overwhelm the 
other resource elements in this process. This study also suggests some policy implications 
contributing to the effective use of public investment ior the localityin the coming time.  
  
 

         Key words: Economic growth; Public investment; Private investment; Allocation and use 
of investment capital; The impact of investment. 

 

 


