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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 

TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2005 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THỊ LƯƠNG DIỆU           

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 26 -10 -1980                                                             

 4. Nơi sinh: Thái Bình 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2260/SĐH ngày 7-12-2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo: không có 

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1986 đến 

năm 2005 

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                     9. Mã số: 62 22 56 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đăng Tri  

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Vấn đề phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã và đang rất được quan tâm, nghiên cứu, nhưng 

chủ yếu là trên góc độ kinh tế và chính trị học. Chưa có công trình chuyên luận nào về vấn đề này dưới 

góc độ lịch sử Đảng. Đây là một khoảng trống trong nghiên cứu, vì vậy, tôi chọn cách tiếp cận đề tài 

này dưới góc độ lịch sử Đảng – nhằm bổ cứu những khoảng trống nhận thức lịch sử đó. 

Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề này và có những kết quả sau: 

- Làm rõ quá trình phát triển về nhận thức, quan điểm của Đảng đối với vai trò, vị trí của kinh tế tư 

nhân từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, bắt đầu từ năm 1986 đến năm 2005 (có khái quát thêm ở những 

giai đoạn trước và sau thời gian này) để thấy sự tiến triển trong nhận thức của Đảng từ phủ nhận đến 

thừa nhận, khuyến khích và khẳng định vị thế của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam.  

- Trình bày một cách có hệ thống quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân của Đảng trong 20 

năm đầu thời kỳ đổi mới (1986-2005): từ những chính sách dè dặt ban đầu sau đó ngày càng có những chính 

sách táo bạo, phù hợp hơn khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển trong thời kỳ đổi mới – để nó trở thành một 

trong những “động lực của nền kinh tế quốc dân”. 

- Nêu khái quát quá trình phát triển của kinh tế tư nhân và đóng góp của khối kinh tế này đối với nền 

kinh tế đất nước trong những năm 1986-2005. 
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- Phân tích, đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong sự lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và 

nêu một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng sự lãnh đạo của Đảng đối với thành phần kinh tế 

tư nhân ở Việt Nam trong những năm tiếp theo. 

Ngoài ra, luận án đã tập hợp, hệ thống hóa một cách cơ bản các tài liệu về đường lối và sự lãnh 

đạo của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân cũng như sự phát triển của thành phần kinh tế này từ khi kinh tế 

tư nhân được coi là một bộ phận của nền kinh tế quốc dân… 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên 

đại học khi học môn Lịch sử Đảng, Lịch sử đương đại Việt Nam, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, môn Kinh tế chính trị… 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Luận án kết thúc việc nghiên cứu sâu về vấn đề Đảng lãnh đạo 

phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam vào năm 2005, vì vậy, có thể tiếp tục nghiên cứu vấn đề này ở những 

năm tiếp theo, như từ năm 2006 cho đến năm 2011, để thấy chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng trong 

nhiệm kỳ đại hội X cũng như định hướng phát triển của Đảng tại Đại hội XI về vấn đề này. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1. Phạm Thị Lương Diệu (2005), “Đảng Cộng sản Việt Nam với quá trình phát triển kinh tế hộ trong 

những năm đổi mới’’, Tạp chí Lịch sử Đảng (10), tr. 28-31. 

2. Phạm Thị Lương Diệu (2007), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân (1991-
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4. Phạm Thị Lương Diệu (2010), “Đường lối của Đảng với kinh tế hộ nông dân và kinh tế trang trại 

thời kỳ đổi mới”, Những vấn đề kinh tế - xã hội ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.89-98. 

5. Phạm Thị Lương Diệu (2010), “Kinh tế tư nhân – động lực của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa: thực trạng và một số giải pháp”, Giai cấp công nhân Việt Nam 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nxb. CTQG, Hà Nội, tr.141-

154. 

6. Phạm Thị Lương Diệu (2011), “Chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân thời kỳ đổi 

mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr.47-50.  

 

 

 

 


