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Đặt vấn đề 

iệc nghiên cứu và tiến tới xây dựng học thuyết kinh tế - chính trị học ở VN do 

Trường Đại học Kinh tế - Luật đặt ra, theo chúng tôi đây là một ý tưởng có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn. Mục đích và yêu cầu được đề cập là rất thiết thực 

trong điều kiện hiện nay. Nội dung hội thảo khá rộng, ở đây chúng tôi xin nêu lên một ý 

tưởng quan trọng mà mục đích hội thảo muốn hướng tới là: VN có nên xây dựng một học 

thuyết kinh tế chính trị riêng có hay không để chúng ta cùng bàn thảo và hiện thực hóa. 

Trọng từ: CNXH, Kinh tế-chính trị học Mác-Lênin, thượng tầng kiến trúc, hạ tầng 

cơ sở, ý thức hệ, các quy luật kinh tế khách quan, học thuyết. 
 

Abstract 

The research and development of the theory of political economy in Vietnam by 

the University of Economics - Law, in our opinion is a theoretical and practical idea. 

The purpose and requirements mentioned are very practical in present conditions. The 

content of the workshop is quyte broad, here we would like to point out an important idea 

that the purpose of the seminar is: Should Vietnam build a separate economic theory of 

political or not so we can discuss and actualize. 
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