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Tóm tắt: 

hông qua khảo sát Bảng hỏi đối với người 210 người, kết hợp sử dụng 

phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả và so sánh sự thay đổi về các 

nhóm xã nông thôn mới và nhóm xã đang tham gia xây dựng nông 

thôn mới (XD NTM) trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

về XD NTM để phân tích, đánh giá thông qua các tiêu chí hiện nay tại huyện Hòa 

Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố (tiêu chí) ảnh hưởng gồm: (1) 

Nhân tố về giao thông (GT); (2) Nhân tố về cơ sở vật chất trường học (TH); (3) 

Nhân tố về chợ nông thôn (CNT); và (4) Nhân tố về giảm nghèo và nghèo an sinh 

xã hội (HN) tác động đến công tác XDNTM trên địa bàn huyện Hòa Bình. 

Từ khóa: Công tác xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện, huyện Hòa Bình, 

tỉnh Bạc Liêu. 
 

Abstract: 

Through a questionnaire survey of 210 people, the statistical methodology 

used to describe and compare changes in new rural commune groups and 

communes not involved in new rural development in the past To implement the 

national target program on building new rural areas to analyze and assess the 

current criteria in Hoa Binh District. Research results show that there are four 

factors influencing: (1) Traffic factor (GT); (2) School Facilities Factor (TH); 

(3) Rural market (CNT) factors; and (4) Poverty reduction and social security 

(HN) factors affecting the business of rural development in Hoa Binh 

Keywords: New and completed rural construction, Hoa Binh District, Bac 

Lieu Province. 
 


