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Tóm tắt:

Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019 đã đánh dấu những đóng góp to lớn của kinh 
tế tư nhân trong nền kinh tế tư nhân. Tuy nhiên theo tác giả của bài viết này 
kinh tế tư nhân còn có thể đóng góp nhiều hơn nếu thực thi một chính sách 

thức thời và phù hợp. Đặc biệt là dựa trên nhận thức đầy đủ về vai trò và vị thế của kinh 
tế tư nhân (KTTN) trong cơ chế kinh tế thị trường. Bài viết này hướng tới sự đánh giá 
đầy đủ hơn vai trò của KTTN nhìn từ hoạt động của các quy luật kinh tế khách quan và 
đề xuất một số giải pháp để KTTN phát huy đầy đủ những chức năng vốn dĩ của nó.
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Abstract: 
The private economic forum 2019 marked the great contribution of the private 

economy in the private economy. However, according to the author of this article, the 
private economy can contribute more if implementing a timely and appropriate policy. 
Especially based on the full awareness of the role and position of the private economy 
(market economy) in the market economy mechanism. This article aims at a more complete 
assessment of the role of private sector from the operation of objective economic laws 
and proposed some solutions for private sector to fully develop its inherent functions.
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