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Tóm tắt: 

Bài viết tập trung đánh giá những thành tựu và hạn chế trong phát triển kinh 
tế khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian qua. Phân tích những nguyên nhân 
hạn chế cho thấy khu vực kinh tế tư nhân chưa phát triển được như kỳ vọng vì 

còn gặp phải những rào cản sau: (i) Kinh tế tư nhân vẫn chưa được nhìn nhận là thành 
phần kinh tế trụ cột và là lực lượng chủ đạo của nền kinh tế; (ii) Tư duy kinh tế nhỏ lẻ vẫn 
tồn tại trong đại bộ phận người dân; (iii) Môi trường khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh đã 
có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều rắc rối về thủ tục và chi phí trung gian; (iv) Khả năng 
tiếp cận vốn của khu vực kinh tế tư nhân vẫn gặp rất nhiều khó khăn; (v) Năng lực nội 
tại của đa phần các doanh nghiệp tư nhân còn thấp; và (vi) Các hiệp hội doanh nghiệp 
còn hoạt động chưa hiệu quả. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân nhằm đạt được 
các mục tiêu đã đặt ra theo tinh thần Nghị quyêt Trung ương 5, trong thời gian tới VN 
cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới cơ chế chính sách, phát triển cơ 
sở hạ tầng, liên kết sản xuất, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, phát triển nguồn 
nhân lực và mở rộng khả năng tham gia thị trường và hoạt động của khu vực kinh tế tư 
nhân.
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Abstract: 
The paper focuses on assessing the achievements and limitations in the development 

process of private economic sector in recent years. The research results show that the 
private sector has not developed as expected because of the following barriers: (i) The 
private economics has not been recognized as the key economic component and the 
leading force of the economy; (ii) Small economic thinking still stickes the majority of 
citizen; (iii) The environment for startup, investment and business has improved but there 
are still many problems of intermediate cost and procedure; (iv) The private economic 
sector still faces many difficulties in accessing the capital; (v) The internal capacity 
of most private enterprises remains in low lavel; and (vi) The operation of company 
associations is ineffective. In order to promote the development of the private economic 
sector to achieve the set goals of the 5th Central Resolution, in the coming time, Vietnam 
needs to continue implementing the solutions: adjusting the suitable policy, developing 
the infrastructure, promoting the link in production, innovating, modernizing the 
technology, developing the human resources and expanding the market access and the 
operations of private economic sector .
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