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Tóm tắt:

Hiệp định thương mại tự do VN-EU (EVFTA) được ký kết có tác động rất lớn 
đến lĩnh vực thương mại và đầu tư tại TP.HCM, trong đó có công tác tạo 
nguồn vốn đầu tư của Nhà nước trên địa bàn. Tuy nhiên, để lĩnh vực này 

hoạt động có hiệu quả; hệ thống chính quyền và các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố cần có những giải pháp phù hợp để tranh thủ tối đa cơ hội, phòng ngừa và xử lý 
có hiệu quả rủi ro mà EVFTA có thể mang lại. Đây là nội dung tác giả đề cập trong bài 
viết “Tác động của Hiệp định thương mại tự do VN-EU đến công tác tạo nguồn vốn đầu 
tư của Nhà nước tại TP.HCM”. Thông qua bài viết, tác giả trình bày tác động của thị 
trường EU đối với công tác tạo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước trên địa bàn thành phố; 
xem xét những yếu tố khó khăn, tồn tại và nguyên nhân để từ đó đề xuất các giải pháp 
đẩy mạnh công tác tạo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước trên địa bàn TP.HCM. 
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Abstract:
The Vietnam-EU Free Trade Agreement (EVFTA) has a great impact on the trade and 

investment sector in Ho Chi Minh city, including the creation of State investment capital 
in the area. However, in order to enhance effectiveness of this field, the government 
system and enterprises in the city need appropriate solutions to maximize opportunities, 
prevent and effectively handle the risks that EVFTA can bring. This is the content the 
author mentioned in the article “The impact of the EU-Vietnam Free Trade Agreement 
on the creation of State investment capital in Ho Chi Minh city”. Through the article, 
the author presents the impact of the EU market on the creation of the State investment 
capital in the city, considering the difficulties, limitations and causes to propose solutions 
to promote the creation of State investment capital in Ho Chi Minh city.
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