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Tóm tắt:
ghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá sự hài lòng của người dân trong
quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc
Trăng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự hài lòng của là khá cao và được quyết
định bởi 6 nhóm nhân tố bao gồm: sự tiếp cận của người dân, sự am hiểu của người
dân, vai trò kiểm tra của người dân, đánh giá của người dân, vai trò của chính quyền
địa phương, thụ hưởng kết quả xây dựng nông thôn mới mang lại cho người dân. Vai trò
kiểm tra của người dân, đánh giá của người dân là các yếu tố ảnh hưởng lớn đến mức
độ hài lòng. Qua đó, tác giả đề xuất cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng
cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, định hướng phát
triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.
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Abstract:
This study aimed to analyze and evaluate the satisfaction of farmers in the process of
setting up new rural areas in Hung Phu commune, My Tu district, Soc Trang province.
Findings of the study show that satisfaction is quite high and is determined by six groups
of factors including: the accessibility of people’s understanding of people, the role of
people’s evaluation of people’s assessment , the role of local government, enjoy the
results of new rural construction brings people. The role of the people, the evaluation
of the people are the factors that affect the satisfaction level. In this regard, the author
proposed to focus on promoting the awareness raising of the responsibility of the
people. party committees, local authorities, orientations for production development in
association with agricultural restructuring, rural economic restructuring and improved
incomes of people.
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