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Tóm tắt 

 Sinh thời Hồ Chí Minh có nhiều bài viết, bài nói bàn về xây dựng kinh tế nói chung và phát 

triển nền kinh tế nhiều thành phần nói riêng; đồng thời, Người đã đưa ra những quan điểm chỉ đạo 

về xây dựng và phát triển nền kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong 

thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành 

phần, đây thực chất là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình trong nước và 

xu thế thời đại. Điều đó góp phần tạo nên động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển mạnh 

mẽ và đạt được thành tựu quan trọng. 
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Abstract  

The development of multi-sector economy in Vietnam - from 

Ho Chi Minh's thoughts towards the Party’s renovation policy 

During his life, Ho Chi Minh wrote many articles and speeches on economic construction in 

general and the development of multi-sector economy in particular. At the same time, He pointed out 

some guiding views on building and developing the economy in Vietnam in the transition period to 

socialism. In the period of renovation and international integration, the Party and State have 

advocated the development of a multi-sector economy, which is in fact the creative application of Ho 

Chi Minh's ideas in accordance with the domestic situation and the world tendency. This contributes 

to creating a motive force for boosting our country's socio-economic development and gaining 

important achievements. 
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