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Tóm tắt: 

Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin không những không phủ nhận mà còn khẳng định tính tất 

yếu của kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, trước thời kỳ đổi 

mới, do nhiều nguyên nhân, chúng ta chưa nhận thức đầy đủ vấn đề này. Sự nghiệp đổi mới, thực 

hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa, đòi hỏi phải thay đổi tư duy phát triển kinh tế tư nhân trong xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Đó là chủ nghĩa xã hội gắn với kinh tế thị trường, trong điều kiện kinh tế tư nhân không 

ngừng phát triển, mở rộng và hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải tạo ra sự 

nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, nhằm tạo niềm tin và điều kiện cho kinh tế tư nhân 

phát triển vì mục tiêu ích nước, lợi nhà, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân 

chủ, văn minh. 

         Từ khóa : Chủ nghĩa xã hội; Đổi mới; Thành phần kinh tế; Kinh tế thị trường; Kinh tế tư 

nhân. 

Abstract: 

The theory of Marxist-Leninism does not deny but confirms the inevitability of the private 

economy in the transitional period of socialism. However, before the Doi Moi (Innovation) 

period, for many reasons, we are not fully aware of this issue. The innovation of the economy, 

the implementation of multi-sector economic policies and the development of a socialist-oriented 

market economy call for a change in thinking on private economic development in socialist 

construction. It is socialism associated with the market economy in the condition that the private 

economy is constantly developing, expanding and integrating into international economy. The 

issue now is to create a consensus within the Party and social consensus, to create confidence 

and conditions for the private sector to develop for the benefit of the country, of the people to 

build our society into a rich, strong, fair, democratic and civilized society. 
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