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T

Tóm tắt:
rong hơn 30 năm qua, trên thực tế, VN đã có bước tiến dài về hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi
trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. Diện mạo mới của đất
nước có nhiều thay đổi. Thế và lực của VN vững mạnh thêm nhiều. Những thành tựu,
kinh nghiệm của hơn 30 năm đổi mới đã tạo cho đất nước thế và lực mới. Đổi mới tư duy
phát triển kinh tế không chỉ là yêu cầu bức thiết, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế
ở VN hiện nay, mà trong thời gian tới, đổi mới tư duy phát triển còn có ý nghĩa sống còn,
để VN hội nhập toàn diện, phát triển nhanh và bền vững.
Từ khóa: Tư duy, đổi mới tư duy kinh tế.
Abstract:
Over the past 30 years, in fact, Vietnam has made great strides in perfecting the
socialist-oriented market economy institution, focusing on creating a fair competitive
environment and administrative reform. New face of the country has changed a lot. The
position and power of Vietnam is much stronger. The achievements and experience of over
30 years of renovation have created a new position and power for the country. Innovating
economic development thinking is not only an urgent requirement, a breakthrough in
economic development in Vietnam today, but in the future, renovation of development
thinking is also vital, for Vietnam’s comprehensive integration, rapid and sustainable
development.
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