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Tóm tắt:

Đầu tư công là một trong những chính sách hoạch định kinh tế vĩ mô quan 
trọng để xây dựng sự phát triển ở các khía cạnh kinh tế, văn hóa và xã hội 
của một đất nước. Sự hiệu quả của đầu tư công mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh hội nhập, thu hút sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp 
ngoại và tạo ra tác động vĩ mô cho quốc gia. Có thể thấy, việc chính phủ đầu tư vào 
những cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, có thể tạo ra những tác động dài hạn về việc 
nâng cao trình độ lao động và năng lực sản xuất của con người, góp phần cải thiện chất 
lượng kinh tế. Còn đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế như đường xá, về ngắn hạn sẽ mang 
lại những tích cực cho việc vận hành kinh tế, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức, 
tạo ra một nền kinh tế năng suất hơn. 
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Abstract:
Public investment is one of the most important macroeconomic planning policies in 

order to develop a country in the angles of economy, culture and society. Particularly, 
the effectiveness of public investment probably creates the opportunites for the economic 
growth, boosting the intergration, attracting more Foreign Direct Investment (FDI) and 
being positively affected by the macro impacts. Obviously, the Government investment 
in social infrastructure such as school can make the long-term impacts on improving 
the labour skilled level and the potential productivity of people. However, the economic 
infrastructure investment such as road, in short-term, can quickly bring the positive 
conditions for the national economic performance, saving time, money and efforts.
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