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Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết là đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của Vùng 
kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam sử dụng cách tiếp cận năng suất 
nhân tố tổng hợp. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng 

tăng trưởng của vùng KTTĐ phía Nam trong giai đoạn 2013-2017; bằng cách sử dụng 
phương pháp hạch toán để xác định tỷ phần đóng góp của các nhân tố vốn, lao động, 
năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của vùng. Kết quả chỉ ra TFP là nhân tố đóng góp chủ 
yếu, trong khi lao động và vốn đóng góp rất ít cho tăng trưởng GDP, từ đó bài viết đề 
xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng tăng trưởng của Vùng KTTĐ phía Nam.

Từ khoá: Chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng suất nhân tố tổng hợp.

Abstract:
The objective of this paper is to assess the quality of economic growth in the Southern 

key economic region using the approach of total factor productivity. The article analyzes 
and evaluates the status of growth quality of the Southern key economic region in the 
period of 2013-2017; using the accounting method to determine the contribution of the 
capital, labor, and productivity factors of the regional aggregate factors. The results 
show that TFP is the main contributor, while labor and capital contribute very little 
to GDP growth, from which the paper proposes some solutions to improve the growth 
quality of the Southern key economic region. 
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