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Tóm tắt:

Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một chính sách lớn của 
Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện XDNTM góp phần xây dựng kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, từng bước hiện đại với mục tiêu nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Do đó việc tìm ra và kiến nghị các giải 
pháp tăng cường đầu tư vốn của ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện XDNTM tại tỉnh 
Vĩnh Long là việc làm có ý nghĩa thực tiễn nhằm tăng cường vốn đầu tư của NSNN thực 
hiện XDNTM tại tỉnh Vĩnh Long. Bằng phương pháp định tính, bài viết tập trung phân 
tích thực trạng đầu tư vốn của NSNN thực hiện XDNTM tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 
2016-2020; các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư vốn của NSNN thực hiện XDNTM tại tỉnh 
Vĩnh Long; và một số kiến nghị tăng cường vốn đầu tư của NSNN thực hiện XDNTM tại 
tỉnh Vĩnh Long.
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Abstract:
The new rural construction program is a major policy of the Party and State, 

implementing new rural construction, contributing to the construction of rural socio-
economic infrastructure step by step modern, with the goal of improve the material and 
spiritual life of the people of the province. Therefore, finding and recommending solutions 
to increase capital investment of the state budget for the construction of new rural areas in 
Vinh Long province is a work of practical significance in order to increase the investment 
capital of the State budget. The state budget implements new rural construction in Vinh 
Long province. By qualitative method, The article focuses on analyzing the current state 
of capital investment of the Government budget in the construction of new rural areas 
in Vinh Long province in the period 2016-2020; Factors affecting capital investment of 
the Government budget to implement new rural construction in Vinh Long province; and 
some recommendations to increase the investment capital of the Government budget for 
construction of new rural areas in Vinh Long province.
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