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Tóm tắt:

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn vốn có đóng góp quan trọng 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong thời gian qua. Tuy 
nhiên, bên cạnh những thành công, việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI 

tại TP.HCM vẫn còn những hạn chế nhất định. Bằng nguồn số liệu thứ cấp từ Niên giám 
thống kê, tác giả sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích, tổng hợp, so sánh 
đối chiếu để khái quát bức tranh toàn cảnh về tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài trên địa bàn TP.HCM trong thời gian qua như: số lượng, quy mô các dự án, cơ cấu 
nguồn vốn, quy mô nguồn vốn,...Bài viết cũng nêu ra những đóng góp chủ yếu của nguồn 
vốn FDI, các vấn đề đặt ra trong thu hút nguồn vốn này và đề xuất một số giải pháp để 
thu hút nguồn vốn FDI tại TP.HCM trong thời gian tới.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cơ cấu đầu tư, tăng trưởng kinh tế, 
TP.HCM.

Abstract:
Foreign direct investment (FDI) is a major source of capital playing crucial roles in 

socio-economic development in Ho Chi Minh City from the past onwards. Nevertheless, 
besides achievements, drawing and utilizing FDI in the Ho Chi Minh City still have 
definite drawbacks. By means of secondary data of Statistical Yearbook; methods of 
analysis, statistical description, generalization, comparison, the article shows a general 
picture of drawing foreign direct investment in the Ho Chi Minh City in previous years, 
particularly about number and size of projects, capital structure, capital size, etc. The 
article also illustrates significant contribution of FDI, its problems and solutions to them 
to attract FDI in Ho Chi Minh City in the future. 
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