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Tóm tắt: 
 

Đầu tư tư nhân luôn là nguồn đầu tư quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của hầu hết các quốc gia 

trên thế giới trong đó có Việt Nam. Bài viết này tập trung phân tích tác động của đầu tư tư nhân tới 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Nông và rút ra những hàm ý trong việc phát huy vai trò của 

nguồn đầu tư này với tăng trưởng kinh tế ở đây. Nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp phân 

tích thống kê và mô hình kinh tế lượng. Các số liệu được sử dụng để phân tích trong nghiện cứu 

chủ yếu từ niên giám thống kê của Đắk Nông. Kết quả cho thấy, đầu tư tư nhân có tác động tích 

cực tới tăng trưởng kinh tế của khu vực tư nhân qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Đắk 

Nông.  
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Abstract: 
 

Private investment has always been an important source of investment for the economic growth of 

most countries in the world, including Vietnam. This paper focuses on the impact of private 

investment on economic growth in Dak Nong Province, and draws implications for promoting the 

role of this source of investment in economic growth. The study uses the statistical analysis 

method and the econometric model. The data used for analysis in the study is mainly from the Dak 

Nong Statistical Yearbook. The results show that private investment has a positive impact on the 

economic growth of the private sector, thus promoting economic growth in Dak Nong province.  
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