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Tóm tắt: 

Huy động vốn để đầu tư để phát triển kinh tế là vấn đề quan tâm của tất cả 
các tỉnh, thành phố nói chung và Bắc Ninh nói riêng, bởi vì đây là nên tảng, 
tiền đề và là cơ sở để tạo điều kiện cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Vì thế, Bắc Ninh cần chú trọng xây dựng chiến lược, tầm nhìn dài hạn, cơ chế quy định 
thông thoáng và linh hoạt cũng như tăng cường xúc tiến đầu tư, điều này sẽ tạo lợi thế 
cạnh tranh cho tỉnh nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội. 
Bài viết tập trung tổng hợp và phân tích thực trạng việc huy độngvà sử dụng nguồn vốn 
cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2008-2018, từ đó đề xuất các 
giải pháp góp phần tăng cường huy động và sử dụng các nguồn vốn phục vụ cho sự phát 
triển kinh tế của tỉnh một cách bền vững.

Từ khóa: Vốn đầu tư, chỉ số ICOR, Bắc Ninh, phát triển bền vững.

Abstract: 
Mobilizing capital to invest in economic development is an issue of concern for 

all provinces and cities in general and Bac Ninh in particular, because this is the 
foundation, premise and basis for facilitating growth. chief and economic development. 
Therefore, Bac Ninh needs to focus on building strategies, long-term vision, clear and 
flexible regulations as well as promoting investment promotion, which will create a 
competitive advantage for the province to attract the investors. investment capital for 
socio-economic development. The article focuses on synthesizing and analyzing the 
situation of mobilizing and using capital for economic development investment in Bac 
Ninh province in the period of 2008-2018, from which propose solutions to contribute 
to strengthening mobilization and use use of capital sources for the province’s economic 
development in a sustainable way.
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