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Tóm tắt: 

ghiên cứu về môi trường đầu tư và các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của nhà 

đầu tư khu vực tư nhân được thực hiện tại Long An. Nghiên cứu kế thừa mô hình 

của VCCI VN và các nghiên cứu khác trong nước (Nguyễn Đình Thọ và các ctg, 

2005), (Nguyễn Trọng Hoài, 2007),...Nghiên cứu đã khảo sát 268 doanh nghiệp và phân tích 

hình thành mô hình với 6 nhân tố ảnh hưởng tích cực đến sự thỏa mãn của nhà đầu tư gồm: 

Hệ thống chính sách hình thành 2 nhân tố (chính sách hải quan và các chính sách khác), cơ 

sở hạ tầng, lao động hình thành 2 nhân tố (số lượng và giá cả lao động), và nhân tố về môi 

trường sống (văn hóa xã hội). 

Từ khóa: Môi trường đầu tư, khu vực tư nhân, nhà đầu tư tư nhân, Long An, 
 

Abstract 

Research investment environment and factors impact to satisfaction of private investors is 

made in Long An. Research successor model of VCCI Vietnam and other domestic researchers 

as (Nguyen Dinh Tho and CTG, 2005), (Nguyen Trong Hoai, 2007), .... The Study surveyed 

268 valid enterprises. The Result shapes a model with 6 factors have positive influence to the 

satisfaction of private investors. 6 Factors are: the policy system formed two factors (customs 

policy and other policies), infrastructure, Labour forming 2 factors (quantity and price of 

labor), and environmental factors (social and cultural). 
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Province. 
 
 

 


