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ai trò của chính phủ là chủ đề được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu thường chú trọng xem xét vai trò chính phủ ở góc độ 

chi tiêu công hoặc quản trị công ở các trường hợp nghiên cứu khác nhau. 

Bằng các phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng thích hợp, bài viết khám phá vai trò của 

chính phủ, ở cả góc độ quản trị công và quy mô chi tiêu công, đối với tăng trưởng kinh tế 

ở các quốc gia châu Á giai đoạn 2002-2014. Qua đó, nghiên cứu đề xuất một số ý tưởng 

nhằm kiểm soát chi tiêu công và nâng cao chất lượng quản trị công tại VN cũng như các 

quốc gia châu Á trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

Từ khóa: Quản trị công, tăng trưởng kinh tế. 
 

Abstract 

The role of government is the subject of interest more research scholars. However, 

these studies often focused look at the role the government in terms of public spending or 

public administration in various case studies. By regression methods with appropriate 

table data, articles explore the role of government, at both the corporate governance 

perspective and scale of public expenditure, for economic growth in Asian countries 

during paragraphs 2002-2014. Thereby, the study proposes a number of ideas to control 

public spending and improve the quality of corporate governance in Vietnam and Asian 

countries in the context of the current integration. 

Keywords: Good Governance, Economic Growth. 
 
 


