
 
 

Phát Triển Kinh Tế Địa Phương 

85  Số 33 (43) - Tháng 03 - 04/2017 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 

 

 

T 

 

 

Chính sách tín dụng nhằm 

cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn ở tỉnh Tây Ninh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóm tắt: 

Lê Thị  MậN 

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM 
 

Đào VăN CôNg 

Trường  Đại học Ngân hàng TPHCM 

Nhận bài: 07/01/2017 – Duyệt đăng: 21/02/2017 

ây Ninh đang tập trung thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn mới” 

với chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại 

và thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ở địa bàn nông 

thôn. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề với các hình thức đa dạng, phù hơ p, thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động 

nông nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng 

xã hội và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn nông thôn. Trong thực tế các năm 

qua, tuy có rất nhiều cố gắng thực hiện Chương trình này nhưng hiệu quả chưa cao. 

Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển sản xuất 

kinh doanh; nâng cao đời sống nhân dân. 
 

Abstract: 

Tay Ninh is concentrating its policies on the “New Countryside Program” to 

encourage the household economic development, farm‟s economy and attract investment 

in the rural areas. In addition, there are some significant actions in the training with 

flexible, variable  methods  which  help  improvement  the  economy,  increase  income, 

economic restructuring, agricultural labor structure. Moreover, improving cultural 

policies, making progress, social justice and improving people‟s living standard also did 

well in the rural areas. In fact, the effect of them is not received a high quality. This paper 

will deeply examine the reasons causing some negative effects to this program, thus not 

getting a good result from the expectation of the Tay Ninh‟s Government. 
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production and business, improving the people’s living standard. 
 

 


