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Tóm tắt 

hiều nghiên cứu đã tiến hành đánh giá môi trường đầu tư theo phương pháp 

nghiên cứu định lượng, một số khác đánh giá theo các văn bản hành chính 

của các sở, ban, ngành. Riêng tại Long An, tác giả đi theo hướng đánh giá 

môi trường đầu tư dưới góc nhìn từ doanh nghiệp theo phương pháp định tính, khảo 

sát định tính trực tiếp từ doanh nghiệp, tổng hợp những đánh giá và kỳ vọng của doanh 

nghiệp một cách khách quan. Kết quả nghiên cứu ghi nhận được những kì vọng của các 

doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh như: xây dựng hệ thống giao thông mang 

tính kết nối cao, tăng cường các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, xây dựng cơ chế 

dịch vụ trong hoạt động hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về các lĩnh vực: 

thông tin hoạt động, thị trường, công nghệ, tín dụng, … 

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

Abstract 

Many studies have evaluated the investment environment by quantitative research 

method, others have assessed the investment environment through the official documents 

of the provincial agencies. In Long An, the author assesses the investment environment 

by qualitative method, survey and record directly the qualitative information from 

enterprises. The result showed expectations of businesses on the provincial investment 

environment, such as building high connective transportation systems, strengthening 

support policy for enterprises, building mechanisms of administrative services and 

support enterprises in information, technologies, market and credit. 
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