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Tóm tắt 

ài viết tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực trạng mối quan hệ giữa tăng 

trưởng kinh tế với an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường ở VN sau 30 năm 

đổi mới. Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra nguồn lực vật chất cho Nhà nước để tăng 

cường đầu tư vào các hoạt động an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, vẫn 

còn tồn tại nhiều hạn chế. Dựa trên phân tích những thành tựu và những hạn chế, bài viết đã 

đưa ra những định hướng để giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với an sinh 

xã hội ở VN trong nền kinh tế thị trường thời gian tới. 
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Abstract 

This research aims to analyze the theoretical basis and the reality of the relationship 

between economic growth and social welfare activities in the market economy in Vietnam 

after 30 years of renovation. Economic growth has created material resources which the city 

authority can use to increase investment in social welfare activities. However, besides these 

achievements, there still exist many limitations. Based on analysis of the achievements and 

limitations, the research suggests the better solutionsto the relationship between economic 

growth and social welfare activities in the market economy in Vietnam in the future. 
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