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Tóm tắt:

Trên cơ sở bộ chỉ tiêu về đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp, bài viết 
sử dụng nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ các cơ quan ban ngành nhằm 
đánh giá thực trạng phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài ở VN. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào 
quá trình phát triển kinh tế-xã hội của nước ta. Bên cạnh đó, hoạt động của các doanh 
nghiệp này vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Từ đó, bài viết nêu một số đề xuất 
khuyến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài. 
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Abstract:
Based on the set of indicators for assessing the level of development of enterprises, 

the article uses secondary data sources collected from government agencies to assess 
the development status of foreign-invested enterprises in Vietnam.Research results show 
that the activities of foreign-invested enterprises in the last time have achieved certain 
results, contributing to the socio-economic development process of our country. Besides, 
the activities of these enterprises still exist certain limitations. Since then, the article 
has provided some recommendations to improve the performance of foreign-invested 
enterprises.
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