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TÓM TẮT 

Nghiên cứu với mục tiêu tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ dân tộc Khmer nhằm đề xuất giải 

pháp giúp nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người Khmer tại tỉnh Kiên Giang. Phương pháp thống kê mô tả 

và phân tích hồi quy bình phương bé nhất được sử dụng nhằm xác định các yếu tố và ảnh hưởng đến thu nhập của 

hộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thu được kết quả như sau: Có ba yếu tố ảnh hưởng cùng chiều đến 

thu nhập của hộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là học vấn, diện tích đất canh tác và phương tiện sản 

xuất. Chính vì vậy để tăng thu nhập cần thực hiện các giải pháp như tăng nguồn lực về trình độ cho hộ Khmer, tạo 

nhiều hoạt động tăng thu nhập, hỗ trợ cung cấp phương tiện sản xuất. Ngoài ra, có một yếu tố tác động ngược chiều 

đến thu nhập của hộ dân tộc Khmer là thiên tai và dịch bệnh chính vì vậy, cần có giải pháp giảm thiểu tác động của 

thiên tai đến nông nghiệp. Ngoài ra, có một yếu tố tác động ngược chiều đến thu nhập của hộ dân tộc Khmer là thiên 

tai và dịch bệnh chính vì vậy, cần có giải pháp giảm thiểu tác động của thiên tai đến nông nghiệp. 

Từ khóa: Thu nhập, nông hộ, dân tộc Khmer, tỉnh Kiên Giang. 

Factors Influencing the Income of Khmer Minorities in Kiên Giang Province 

ABSTRACT 

The study seeks to identify the factors influencing Khmer household income in order to propose solutions to help 

increase income and improve the living conditions of Khmer people in Kien Giang province. The study used 

descriptive statistics and least squares regression analysis to determine the factors affecting the income of Khmer 

ethnic households in Kien Giang province. There were three factors that positively affected the income of Khmer 

households in Kien Giang province, namely education, arable land, and means of production. Therefore, in order to 

increase income, solutions such as increasing qualified resources for Khmer households, developing diverse income-

generating activities, and providing support for production means must be implemented. In addition, natural disasters 

and epidemics also exerted a negative impact on the income of Khmer households. Thus solutions to minimize the 

impact of natural disasters on agriculture are necessary. 

Keywords: Income, Khmer households, Kiên Giang province. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đồng bìng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu 

vực có nhiîu dân tộc khác nhau nhþ: Kinh, 

Hoa, Chëm, Khmer cùng chung sống. Trong đù, 

phâi kð đïn là dân tộc Chëm và dån tộc 

Khmer, đây là hai dân tộc có rçt nhiîu những 

đặc điðm nhân chûng riêng, có ngôn ngữ riêng, 

chữ viït riêng, có bân síc vën hoá riíng và viòc 

chọn sinh kï cüng rçt phong phú, đa däng. Do 

những điîu kiòn khách quan lén chû quan nên 

đời sống kinh tï xã hội cûa ngþời Chëm và 

ngþời Khmer thþờng không ổn đ÷nh (Nguyñn 

Quốc Nghi & Bùi Vën Tr÷nh, 2011). Riêng dân 

tộc Khmer ở ĐBSCL cù 1,1 triòu ngþời, chiïm 

tõ lò 6,93% tổng dân số toàn vùng. Kiên Giang 

là một trong 3 tõnh khu vực ĐBSCL cù đông 

đồng bào dân tộc Khmer nhçt (sau tõnh Sóc 
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Trëng và Trà Vinh) cù 56.782 hộ với 242.602 

nhân khèu, chiïm 13,4% dân số cûa tõnh (Tổng 

cýc Thống kê tõnh Kiên Giang, 2020). Sinh kï 

cûa ngþời Khmer ở tõnh Kiên Giang chû yïu tÿ 

hoät động sân xuçt nông nghiòp. Trong những 

nëm qua, tõnh Kiên Giang đã têp trung đæu tþ 

và thực hiòn các chônh sách đối với vùng đồng 

bào dân tộc thiðu số, nhçt là dân tộc Khmer 

nhìm ổn đ÷nh và nâng cao thu nhêp đối với 

dân tộc này (UBND tõnh Kiên Giang, 2019; 

Nguyñn Quốc Nghi & Bùi Vën Tr÷nh, 2011; 

Nguyñn Thùy Trang & cs., 2013).  

Qua thực tï đã cho thçy, viòc lựa chọn 

những hoät động sân xuçt täo sinh kï cûa đồng 

bào dân tộc Khmer ch÷u ânh hþởng rçt lớn tÿ 

các yïu tố nhþ: điîu kiòn tự nhiên, xã hội, con 

ngþời, đçt đai, vêt chçt, cơ sở hä tæng (Nguyñn 

Quốc Nghi & Bùi Vën Tr÷nh, 2011; Nguyñn 

Thùy Trang & cs., 2013; Yang, 2004; Yu & Zhu, 

2013). Trong bối cânh và xu thï công nghiòp 

hóa, hiòn đäi hùa đçt nþớc và hội nhêp kinh tï 

quốc tï, đồng bào dân tộc Khmer tõnh Kiên 

Giang phâi đối mặt với nhiîu thách thức trong 

viòc tiïp cên và lựa chọn hoät động täo thu nhêp 

bîn vững. Vì vêy, viòc nghiên cứu phân tích các 

yïu tố ânh hþởng đïn thu nhêp cûa hộ dân tộc 

Khmer nhìm đî xuçt giâi pháp giúp nâng cao 

thu nhêp câi thiòn đời sống cho ngþời Khmer täi 

tõnh Kiên Giang là hït sức cæn thiït. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Thu thập số liệu 

Nghiên cứu tiïn hành phúng vçn trực tiïp 

120 hộ dân tộc Khmer trín đ÷a bàn 3 

huyòn/thành phố cûa tõnh Kiên Giang (huyòn 

Châu Thành, huyòn Gò Quao và thành phố 

Räch Giá). Phþơng pháp chọn méu ngéu nhiên 

phân tæng theo tiêu chí số lþợng nông hộ dân tộc 

Khmer cûa Kiên Giang chọn ra ba huyòn và dựa 

vào danh sách đþợc cung cçp chọn méu có hò 

thống. Nghiên cứu thực hiòn phúng vçn bìng 

phþơng pháp phúng vçn trực tiïp nông hộ với 

bâng câu húi cçu trúc. Sau khi thu thêp xử lý số 

liòu còn läi 83 quan sát đät điîu kiòn đþa vào 

phân tích. 

2.2. Mô hình nghiên cứu 

Theo các nghiên cứu cûa các tác giâ 

(Abdulai & CroleRees, 2001; Ellis, 2000; Huỳnh 

Trþờng Huy & Lê Tçn Nghiêm, 2008; Huỳnh 

Th÷ Đan Xuån & Mai Vën Nam, 2011; Låm Vën 

Siêng, 2021; Nguyñn Quốc Nghi & cs., 2011; 

Træn Vën Kham & Nguyñn Vën Chiîu, 2016; 

Yang, 2004; Yu & Zhu, 2013), thu nhêp cûa 

nông hộ ch÷u ânh hþởng cûa nhiîu yïu tố, bao 

gồm: Thời gian sống täi đ÷a phþơng; học vçn; số 

ngþời trong hộ; vay vốn; diòn tôch đçt canh tác; 

tham gia đoàn thð; thiên tai d÷ch bònh, phþơng 

tiòn sân xuçt và v÷ trí xã hội.  

Thời gian sống ở đ÷a phþơng cüng cù ânh 

hþởng đïn thu nhêp cûa nông hộ. Nông hộ sống 

låu nëm ở đ÷a phþơng thþờng đþợc ngþời thân 

cüng nhþ các tổ chức xã hội giúp đỡ vî vốn và 

kinh nghiòm sân xuçt khi cæn thiït nhờ các mối 

quan hò cộng đồng. Bên cänh đù, các hộ này 

cüng cù điîu kiòn sinh sống, sân xuçt và tôch lüy 

tốt hơn bởi “an cþ thó läc nghiòp” (Nguyñn Lan 

Duyên, 2014).  

Học vçn đùng vai trø then chốt đối với sự 

phát triðn cûa một cá nhån hay gia đónh. Học 

vçn quyït đ÷nh lợi thï cûa mỗi ngþời trong viòc 

täo ra thu nhêp bởi học vçn cao së dñ tiïp thu, 

áp dýng kỹ thuêt mới vào sân xuçt và sử dýng 

hiòu quâ các nguồn lực khác (Abdulai & 

CroleRees, 2001; Ellis, 1998; 2000; Yang, 2004; 

Yu & Zhu, 2013). Bên cänh đù, học vçn cüng 

giúp tëng cþờng khâ nëng ním bít và xử lý 

thông tin th÷ trþờng đð täo ra cơ hội tham gia 

các hoät động phi nông nghiòp, qua đù làm tëng 

thu nhêp.  

Số ngþời trong hộ là yïu tố đæu vào quan 

trọng cûa sân xuçt nông nghiòp, không chõ số 

lþợng mà còn câ chçt lþợng. Trong điîu kiòn sân 

xuçt ôt đþợc cơ giới hóa, số lþợng lao động së là 

yïu tố cơ bân giúp làm tëng thu nhêp cho nông 

hộ (Manjunatha & cs., 2013; Træn Tiïn Khai & 

Nguyñn Ngọc Danh, 2020). Tuy nhiên, do tính 

thời vý và trónh độ cûa ngþời lao động còn hän 

chï, khó tham gia các hoät động phi nông nghiòp 

nên tình träng lao động nhàn rỗi ở nông thôn còn 

khá phổ biïn. Do đù, nông hộ có thð có nhiîu lao 

động nhþng thu nhêp không cao bởi một số lao 

động không trực tiïp làm ra thu nhêp.  



Ngô Thanh Vũ, Quan Minh Nhựt 

1109 

Hiòn nay thu nhêp cûa nông hộ nþớc ta còn 

thçp nín không đû tôch lüy đð tái đæu tþ, các 

nguồn vốn tài trợ tÿ ngân sách rçt hän chï bởi 

phâi san sê cho các khu vực þu tiín, trong khi 

nguồn vốn bán chính thức và phi chính thức läi 

nhú lê nín ôt đþợc sử dýng cho sân xuçt. Do đù, 

tín dýng chính thức trở nên hït sức quan trọng 

đối với các nông hộ (Lí Khþơng Ninh, 2011).  

Phæn lớn thu nhêp cûa nông hộ phý thuộc 

vào sân xuçt nông nghiòp, mà sân xuçt nông 

nghiòp ở nþớc ta chû yïu là thû công và dựa vào 

đçt nín quy mô đçt đai së quyït đ÷nh thu nhêp. 

Viòc không có hoặc cù ôt đçt sân xuçt làm hän 

chï khâ nëng câi thiòn thu nhêp, bởi diòn tích 

nhú hìp thì së khó áp dýng kỹ thuêt canh tác 

hiòn đäi, do đù sân phèm có chçt lþợng thçp, 

không đồng đîu nên giá tr÷ thçp nhþng giá 

thành läi cao (Huỳnh Trþờng Huy & Lê Tçn 

Nghiêm, 2008; Huỳnh Th÷ Đan Xuån & Mai 

Vën Nam, 2011; Yu & Zhu, 2013). 

Tham gia đoàn thð là yïu tố giúp nông hộ 

tëng mối quan hò với cộng đồng, tëng kiïn thức 

vî sân xuçt nông nghiòp cüng nhþ tëng thu 

nhêp cûa nông hộ lín. Khi tham gia đoàn thð 

nông hộ cù cơ hội têp huçn kỹ thuêt tiên tiïn 

tiïp cên đþợc với các chþơng trónh hỗ trợ nông 

dân tÿ đù dén đïn thu nhêp tëng lín (Hoàng 

Th÷ Hồng Quï & Træn Nam Thíng, 2020; 

Manjunatha & cs., 2013; Nguyñn Quốc Nghi & 

cs., 2011). 

Thiên tai và d÷ch bònh là những yïu tố ngéu 

nhiín điîu kiòn thời tiït, thổ nhþỡng,... có ânh 

hþởng rçt lớn đïn sân xuçt nông nghiòp mà nông 

dân không thð kiðm soát đþợc. Nông hộ không 

thð chû động ứng phó với những thiên tai sây ra 

bçt thþờng tÿ đù dén đïn thu nhâp cûa nông hộ 

giâm (Đinh Phi Hổ & Hoàng Th÷ Thu Huyîn, 

2021; Låm Vën Siíng, 2021; Yu & Zhu, 2013). 

Phþơng tiòn sân xuçt là yïu tố đæu vào 

không thð thiïu bởi nông hộ cæn có máy móc chû 

động tính thời vý và giâm thiðu rûi ro, qua đù 

làm tëng thu nhêp. Ngoài ra, phþơng tiòn sân 

xuçt còn giúp nông hộ đæu tþ phát triðn kỹ 

thuêt mới đa däng hóa loäi hình sân xuçt đð 

tránh phâi bán sân phèm với giá thçp 

(Manjunatha & cs., 2013; Nguyñn Quốc Nghi & 

Bùi Vën Tr÷nh, 2011; Træn Vën Kham & 

Nguyñn Vën Chiîu, 2016). 

Đặc tính cûa nông sân mau húng, khó bâo 

quân và thu hoäch đäi trà (thời vý) nên nông hộ 

thþờng bán sân phèm với giá rê cho thþơng lái 

ngay sau khi thu hoäch. Điîu này cho thçy, các 

nông hộ sống gæn đô th÷ (th÷ tứ, th÷ trçn, th÷ xã 

hay thành phố) së cù điîu kiòn bán sân phèm 

trực tiïp đïn tay ngþời tiêu dùng với giá cao 

hơn, chi phô chuyín chở thçp hơn và sân phèm 

ôt hþ húng hơn nín thu nhêp së cao hơn 

(Abdulai & CroleRees, 2001; Nguyñn Lan 

Duyên, 2014; Yang, 2004). 

Trín cơ sở lý thuyït, bài viït xây dựng mô 

hình nghiên cứu các yïu tố ânh hþởng đïn thu 

nhêp cûa hộ dân tộc Khmer trín đ÷a bàn tõnh 

Kiín Giang nhþ sau: 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + „ + iXi (1) 

Trong mô hình (1), Y là Ln (Tổng thu nhêp 

trung bình cûa ngþời Khmer trín 1 nëm (triòu 

đồng/nëm)). Ý nghöa cûa các biïn và kỳ vọng vî 

dçu cûa các hò số þớc lþợng trong mô hình (1) 

đþợc trình bày trong bâng 1. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm nông hộ dân tộc Khmer tại 

tỉnh Kiên Giang 

3.1.1. Đặc điểm về kinh tế xã hội 

Theo quan sát täi 83 nông hộ dân tộc 

Khmer ở tõnh Kiên Giang có tõ lò trung bình chû 

hộ là nam là 81,9% và tõ lò còn läi là nữ. Thời 

gian sống täi đ÷a phþơng trung bónh cûa chû hộ 

là 53 nëm, trong đù thçp nhçt là 22 nëm và lớn 

nhçt là 85 nëm. Trónh độ học vçn cûa chû hộ 

dân tộc Khmer trín đ÷a bàn nghiên cứu thçp 

trung bình là lớp 7, trong đù cù hộ không đi học 

nhþng cüng cù hộ cù trónh độ đäi học. Số thành 

viín trong gia đónh cûa dân tộc Khmer trung 

bónh là 4 ngþời, trong đù hộ có số thành viên 

trong gia đónh cao tới 9 ngþời và ít nhçt là 2 

ngþời. Điîu này phù hợp với mặt bìng chung vî 

thông tin xã hội cûa dân tộc Khmer täi tõnh 

Kiín Giang cüng nhþ các tõnh ĐBSCL (Tổng cýc 

Thống kê, 2020; Huỳnh Trþờng Huy & Lê Tçn 

Nghiêm, 2008; Nguyñn Quốc Nghi & Bùi Vën 

Tr÷nh, 2011). 
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Bảng 1. Ý nghĩa của các biến và kỳ vọng về dấu của các hệ số ước lượng 

Tên 
biến 

Diễn giải Đơn vị đo lường 
Kỳ vọng về dấu 

của các hệ số ước lượng 

Biến phụ thuộc 

Y Ln (Tổng thu nhập trung bình của người Khmer trên 1 năm) Triệu đồng  

Biến độc lập 

X1 Thời gian sống tại địa phương: số năm sống tại địa phương Năm  + 

X2 Học vấn; số năm đi học Năm  + 

X3 Số người trong hộ: số người trong cùng hộ khẩu Người + 

X4 Vay vốn: khả năng tiếp cận vay vốn của nông hộ 1 = có; 0 = không + 

X5 Diện tích đất canh tác: tổng diện tích đất nhà và đất thuê canh tác 
nông nghiệp 

m
2
 + 

X6 Tham gia đoàn thể: tham gia các hội nông dân, hội phụ nữ, hợp 
tác xã tại địa phương 

1 = có; 0 = không + 

X7 Thiên tai dịch bệnh: rủ ro do dịch bệnh, thiên tai do tự nhiên 1 = có; 0 = không + 

X8 Phương tiện sản xuất: có máy cày, máy cắt, máy bơm nước 1 = có; 0 = không + 

X9 Khoảng cách từ nhà đến chợ km - 

Bảng 2. Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu (n = 83, nëm 2020) 

Đặc điểm Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

Tỉ lệ nam (%) 81,9    

Số thành viên trong gia đình (người) 4 1,5 2 9 

Thời gian sống tại địa phương (số năm) 53 12 22 85 

Trình độ học vấn (số năm học tập) 6 4 0 16 

Có tham gia hội (%) 15,7    

Tỉ lệ có vay vốn (%) 25    

Diện tích (1.000m
2
) 17,8 29 0 162 

Có phương tiện sản xuất (%) 39,7    

Có ảnh hưởng thiên tai (%) 74,7    

Khoảng cách từ nhà đến chợ (km) 3,2 1,6 1 7 

 

Khoâng cách tÿ nhà đïn chợ trung bình 

3,2km, có hộ gæn chợ 1km nhþng cüng cù hộ cách 

xa chợ 7km. Số chû hộ dân tộc Khmer tham gia 

các Hội Nông dân, Hội Phý nữ tþơng đối thçp 

chiïm 15,7% trong tổng 83 hộ điîu tra. Tuy 

nhiên số hộ Khmer có tiïp cên vay vốn tÿ Chính 

phû chiïm 25%. Ngoài ra, số chû hộ tham gia vào 

bộ máy chính quyîn cûa đ÷a phþơng chiïm 15,7% 

các đặc điðm xã hội này cüng phù hợp với Tổng 

cýc Thống kê tõnh Kiín Giang nëm 2020 và một 

số nghiên cứu täi ĐBSCL (Nguyñn Th÷ Ngọc 

Diòu, 2015; Nguyñn Thùy Trang & cs., 2013). 

Diòn tích trung bình là 17,8 nghìn mét 

vuông, trong đù vén có chû hộ không có diòn tích 

đçt canh tác và vén có chû hộ có diòn tích lớn 

nhçt là 162 nghìn mét vuông. Số hộ cù phþơng 

tiòn sân xuçt chiïm 39,7%. Số hộ b÷ ânh hþởng 

bởi thiên tai hay d÷ch bònh chiïm 74,7% điîu 

này ânh hþởng rçt lớn đïn thu nhêp cûa nông 

hộ. Số liòu này cüng phù hợp với Tổng cýc 

Thống kê cûa tõnh Kiên Giang và một số nghiên 

cứu vùng ĐBSCL (Đặng Thanh Sơn & Bùi Minh 

Tiït, 2019; Nguyñn Quốc Nghi & Bùi Vën Tr÷nh, 

2011; Võ Thành Khởi, 2015). 
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3.1.2. Đặc điểm thu nhập của nông hộ 

Thu nhêp bình quân trên hộ cûa dân tộc 

Khmer täi tõnh Kiên Giang là 117,3 triòu 

đồng/nëm. Tuy nhiín, thu nhêp có sự chênh 

lòch rçt lớn giữa các hộ (2-1.038 triòu 

đồng/nëm), hộ có thu nhêp thçp nhçt là 2 triòu 

đồng/nëm. Thu nhêp bónh quån trín ngþời 

trong 1 nëm cûa hộ Khmer täi tõnh Kiên Giang 

là 30,5 triòu đồng/ngþời/nëm. Tuy nhiín, thu 

nhêp có sự chênh lòch rçt lớn giữa các hộ  

(0,4-260 triòu đồng/ngþời/nëm), hộ có thu nhêp 

thçp nhçt là 0,4 triòu đồng/ngþời/nëm thçp 

hơn nhiîu so với thu nhêp bình quân täi vùng 

nông thôn ĐBSCL là 36 triòu đồng/ngþời/nëm, 

(Bộ NN&PTNT, 2019). Vî cơ cçu thu nhêp cûa 

dân tộc Khmer täi tõnh Kiên Giang thì hoät 
động thu nhêp chônh là đïn tÿ trồng trọt trong 

đù chiïm 47,3%, tiïp đïn là lþơng 29,3%, hoät 

động mua bán chiïm 14,1%, chën nuôi chiïm 

8% và cuối cùng là các hoät động khác (chäy xe 

ôm, làm thuê nông nghiòp, tÿ ngþời thân) 

chiïm 1,3%, kït quâ điîu tra này cüng giống 

nhþ kït quâ cûa Tổng cýc Thống kê tõnh Kiên 

Giang nëm 2019 và một số nghiên cứu khác täi 

các tõnh ĐBSCL (Nguyñn Th÷ Ngọc Diòu, 2015; 

Træn Vën Kham & Nguyñn Vën Chiîu, 2016). 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập 

của hộ dân tộc Khmer tại tỉnh Kiên Giang 

Đð phân tích các yïu tố ânh hþởng thu 

nhêp cûa hộ Khmer và xem xét mối liên hò 

tþơng quan giữa biïn phý thuộc Y = Thu nhêp 

trung bình cûa nông hộ trín 1 nëm và các biïn 

độc lêp (X1 = Thời gian sống tại địa phương;  

X2 = Học vấn; X3 = Số người trong hộ;  

X4 = Vay vốn; X5 = Diện tích đất canh tác;  

X6 = Tham gia đoàn thể; X7 = Thiên tai dịch 

bệnh; X8 = Phương tiện sân xuất; X9 = Khoâng 

cách từ nhà đến chợ). Kït quâ þớc lþợng cho 

thçy, mô hình có ý nghöa rçt cao (1%) và chõ ra 

các yïu tố có ânh hþởng đïn thu nhêp cûa mô 

hónh, đồng thời R2 hiòu chõnh bìng 0,4313 có 

nghöa là mô hónh cüng đã giâi thôch đþợc 

43,13% ý nghöa sự biïn động cûa biïn độc lêp 

lên biïn phý thuộc. Đð phân tích các yïu tố ânh 

hþởng thu nhêp cûa hộ Khmer täi tõnh Kiên 

Giang, đã sử dýng mô hình hồi qui tuyïn tính 

bónh phþơng bé nhçt (OLS) đð tìm ra các yïu tố 

ânh hþởng đïn hiòu quâ chi phí cûa mô hình 

nuôi cua - tôm. Kït quâ þớc lþợng trong mô 

hónh cù ý nghöa thống kê ở mức 1%, độ phóng 

đäi phþơng sai (VIF) cûa các biïn là 1,36 nhú 

hơn nhiîu so với 10 cho thçy các biïn đþa vào 

mô hình không có hiòn tþợng đa cộng tuyïn 

(Mai Vën Nam, 2008). Đồng thời, kït quâ kiðm 

đ÷nh White cho thçy mô hình không b÷ phþơng 

sai sai số thay đổi và cuối cùng kiðm đ÷nh 

RESET cûa Ramsay (1969) cho thçy  

Prob > F bìng 0,1124 lớn hơn 0,05 tức kiðm 

đ÷nh không cù ý nghöa ở mức 5% vêy chúng ta së 

kït luên là khô mô hình Y không bú sót các biïn 

quan trọng (Bâng 4). 

Bảng 3. Cơ cấu thu nhập của hộ dân tộc Khmer tại tỉnh Kiên Giang 

(n = 83, nëm 2020, triòu đồng/nëm) 

Thu nhập Trung bình Độ lệch chuẩn Thấp nhất Nhỏ nhất 

Thu nhập/hộ 117,3 140 2 1.038 

Thu nhập/người/năm 30,5 38,3 0,4 260 

Cơ cấu thu nhập*     

Trồng trọt (%) 47,3    

Chăn nuôi (%) 8    

Mua bán (%) 14,1    

Lương (%) 29,3    

Khác (%) 1,3    

Ghi chú: *: Tổng thu nhập của 83 hộ Khmer là 9.733 triệu đồng; Thu nhập khác là từ các 

nghề nghiệp khác bao gồm nhiều nghề như chạy xe ôm, làm thuê nông nghiệp, từ người thân. 
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Bảng 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập  

của hộ dân tộc Khmer tại Tỉnh Kiên Giang (n = 83, nëm 2020) 

Biến số Hệ số ước lượng Sai số chuẩn Hệ số p > /t/ 

X1 = Thời gian sống tại địa phương -0,002ns 0,008 0,773 

X2 = Học vấn 0,106*** 0,026 0,000 

X3 = Số người trong hộ 0,115ns 0,075 0,128 

X4 = Vay vốn -0,313ns 0,0253 0,220 

X5 = Diện tích đất canh tác 0,011*** 0,004 0,009 

X6 = Tham gia đoàn thể 0,366ns 0,333 0,276 

X7 = Thiên tai dịch bệnh -0,753*** 0,274 0,008 

X8 = Phương tiện sản xuất 0,537** 0,239 0,028 

X9 = Khoảng cách từ nhà đến chợ -0,465ns 0,0716 0,518 

R
2
 0,4937 

R
2
 hiệu chỉnh 0,4313 

Giá trị kiểm định mô hình 0,000 

Ghi chú: *, **, *** và ns mức ý nghĩa 10%, 5% và 1% và không ý nghĩa. 

Tÿ bâng thống kê phân tích các hò số hồi 

quy (Bâng 4) nghiên cứu tóm ra đþợc 4 yïu tố 

tác động đïn thu nhêp cûa hộ Khmer täi tõnh 

Kiín Giang. Trong đù yïu tố tác động cùng 

chiîu lớn nhçt là yïu tố phþơng tiòn sân xuçt có 

hò số dþơng ở mức ý nghöa 5%, phþơng tiòn sân 

xuçt ânh hþởng cùng chiîu đïn thu nhêp cûa hộ 

Khmer. Với hò số  = 0,573 tức là khi nông hộ có 

phþơng tiòn sân xuçt thì thu nhêp cûa hộ 

Khmer täi tõnh Kiên Giang së tëng lín 57,3%. 

Cù nghöa là khi nông hộ cù phþơng tiòn sân xuçt 

thì thu nhêp cûa nông hộ së tëng lín và điîu 

này cüng phù hợp với các nghiên cứu cûa 

(Nguyñn Lan Duyên, 2014; Nguyñn Quốc Nghi 

& Bùi Vën Tr÷nh, 2011; Nguyñn Th÷ Ngọc Diòu, 

2015). Tiïp theo là yïu tố học vçn có hò số þớc 

lþợng dþơng, ở mức ý nghöa 1%, cho thçy học 

vçn cûa cûa chû hộ ânh hþởng cùng chiîu đïn 

thu nhêp. Với hò số  = 0,106 tức là khi học vçn 

tëng lín 1 nëm thì thu nhêp cûa hộ Khmer täi 

tõnh Kiên Giang së tëng lín 10,6%. Kït quâ này 

cüng tþơng đồng với nghiên cứu cûa (Nguyñn 

Lan Duyên, 2014; Træn Thanh Düng & Nguyñn 

Ngọc Đò, 2016; Yang, 2004). Cù nghöa là khi học 

vçn càng cao thì thu nhêp cûa nông hộ càng cao. 

Và cuối cùng tác động thçp nhçt là yïu tố diòn 

tôch đçt canh tác có hò số dþơng ở mức ý nghöa 

1%, diòn tôch đçt ânh hþởng cùng chiîu đïn thu 

nhêp cûa hộ Khmer. Với hò số  = 0,011 tức là 

khi diòn tôch tëng lín 1.000m2 thì thu nhêp cûa 

hộ Khmer täi tõnh Kiên Giang së tëng lín 1,1%. 

Cù nghöa là khi diòn tích càng lớn thì thu nhêp 

cûa nông hộ càng cao và điîu này cüng phù hợp 

với các nghiên cứu cûa (Nguyñn Lan Duyên, 

2014; Nguyñn Quốc Nghi & Bùi Vën Tr÷nh 

2011; Nguyñn Th÷ Ngọc Diòu, 2015).  

Ngoài ra yïu tố thiên tai, d÷ch bònh có hò 

số þớc lþợng âm cho thçy ânh hþởng ngþợc 

chiîu cûa đïn thu nhêp cûa nông hộ. Ở mức ý 

nghöa 1% với hò số  = -0,753 tức là khi có 

thiên tai hay d÷ch bònh xây ra thì thu nhêp cûa 

nông hộ Khmer täi tõnh Kiên Giang së giâm 

xuống 75,3%. Cù nghöa là khi thiín tai càng 

nhiîu thì thu nhêp cûa nông hộ càng giâm và 

điîu này cüng phù hợp với nghiên cứu cûa 

(Phäm Duy Khánh & Huỳnh Trþờng Huy, 

2021; Võ Thành Khởi, 2015; Yang, 2004; Yu & 

Zhu, 2013). Ngoài ra các biïn (thời gian sống 

täi đ÷a phþơng; số ngþời trong hộ; vay vốn; 

tham gia đoàn thð; khoâng cách tÿ nhà đïn 

chợ) có hò số p > /t/ lớn hơn 10% nín không cù ý 

nghöa thống kê. Tuy nhiên, trong thực tï các 

nghiên cứu khác chõ ra các biïn này cù tác động 

đïn thu nhêp. Chính vì vêy, cæn có nghiên cứu 

thêm với số lþợng cỡ méu lớn hơn đð tìm ra tác 

động cûa các biïn này. 
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4. KẾT LUẬN 

Các yïu tố vî kinh tï, xã hội cûa hộ Khmer 

täi tõnh Kiín Giang nhþ sau: Thời gian sống täi 

đ÷a phþơng trung bónh cûa chû hộ là 53 nëm; 

trónh độ học vçn trung bình là lớp 7, số thành 

viín trong gia đónh trung bónh là 4 ngþời, diòn 

tích trung bình là 17,8 nghìn mét vuông, thu 

nhêp bình quân là 117,3 triòu đồng/nëm. Ngoài 

ra, các nhân tố ânh hþởng đïn thu nhêp cûa hộ 

Khmer täi tõnh Kiín Giang nhþ: học vấn; diện 

tích đất canh tác; phương tiện sân xuất; thiên 

tai - dịch bệnh có ânh hþởng đïn thu nhêp cûa 

nông hộ Khmer täi tõnh Kiín Giang. Trong đù 

diòn tôch đçt canh tác, phþơng tiòn sân xuçt và 

trónh độ học vçn cûa chû hộ ânh hþởng tích cực 

đïn thu nhêp cûa nông hộ, còn thiên tai thì ânh 

hþởng tiêu cực đïn thu nhêp cûa nông hộ. Ngoài 

ra, thời gian sống tại địa phương; số người trong 

hộ; vay vốn; tham gia đoàn thể; khoâng cách từ 

nhà đến chợ không có ânh hþởng đïn thu nhêp 

cûa hộ dân tộc Khmer tõnh Kiên Giang.  

Nhà nþớc cæn phát triðn hò thống trþờng lớp 

ở nông thôn với nhiîu hình thức có chính sách hỗ 

trợ, khuyïn khích hộ Khmer đïn học đð nâng cao 

trónh độ. Cæn täo viòc làm cho họ thông qua 

chuyðn d÷ch cơ cçu kinh tï nông thôn theo hþớng 

sân xuçt hàng hùa, đa däng hóa cây trồng, vêt 

nuôi, chú trọng những sân phèm có giá tr÷ cao và 

có tiîm nëng xuçt khèu; Täo điîu kiòn khôi phýc 

và phát triðn ngành nghî tiðu thû công nghiòp 

truyîn thống ở nông thôn, phát triðn các doanh; 

Thực hiòn đa däng hóa các hoät động täo thu 

nhêp, canh tác theo vý mùa khuyïn cáo cûa 

Trung tâm Khuyïn nông và thþờng xuyên theo 

dõ cêp nhêt tin tức với mýc đôch cù biòn pháp 

phòng tránh thiên tai do thời tiït và d÷ch bònh 

trín ngþời, gia súc và cây trồng.  

Tÿ kït quâ nghiên cứu và thực tï ở tõnh 

Kiên Giang, nghiên cứu có một số khuyïn ngh÷ 

nhìm nâng cao thu nhêp cûa nông hộ nhþ sau:  

Giâi pháp về tăng nguồn lực: Trónh độ học 

vçn cûa chû hộ và lao động trong hộ dân tộc có 

tác động mänh đïn thu nhêp cûa hộ, chính vì 

thï phâi nång cao trónh độ học vçn đð góp phæn 

tëng thu nhêp cho hộ dân tộc, đð thực hiòn đþợc 

viòc này Nhà nþớc cæn phát triðn hò thống 

trþờng lớp ở nông thôn với nhiîu hình thức 

(thþờng xuyín, không thþờng xuyên, ngín 

hän,„) và cù chônh sách hỗ trợ, khuyïn khích 

các thành viên trê trong hộ học têp nâng cao 

trónh độ. Vên động ngþời dân tộc tham gia phổ 

cêp giáo dýc nång cao trónh độ tri thức, thành 

lêp các câu läc bộ đọc sách, xây dựng thþ viòn, 

mở lớp giáo dýc thþờng xuyên bồi dþỡng trình 

độ vën hùa cho ngþời dân tộc, đặc biòt chú trọng 

đối tþợng ngþời Khmer nghèo; huy động tối đa 

trê em ngþời Khmer trong độ tuổi đþợc đi học ở 

tçt câ các bêc học, hän chï tình träng bú học cûa 

học sinh Khmer trong độ tuổi trung học cơ sở và 

trung học phổ thông. Täo điîu kiòn đð tổ hợp 

tác, hợp tác xã đổi mới nội dung hoät động, mở 

rộng quy mô, ngành nghî sân xuçt kinh doanh. 

Xây dựng các khu chợ nông thôn tiðu vùng sân 

xuçt nông sân têp trung. Đồng thời, nhà nþớc 

cæn hỗ trợ các tổ chức tín dýng có sự tham gia 

cûa hộ Khmer đí mua phþơng tiòn sân xuçt 

giúp tëng thu nhêp. 

Giâi pháp về hoạt động tạo thu nhập: Yïu tố 

đa däng hóa các hoät động täo thu nhêp së làm 

tëng thu nhêp cho ngþời dân tộc. Vì thï, đð tëng 

thu nhêp ngþời Khmer cæn đa däng hóa các hoät 

động täo thu nhêp, đð thực hiòn đþợc vçn đî này, 

cæn phâi có sự chung tay cûa ngþời dân tộc và sự 

hỗ trợ cûa chính quyîn đ÷a phþơng: Chônh quyîn 

đ÷a phþơng cæn tổ chức têp huçn riíng cho ngþời 

dân tộc, đồng thời có chính sách hỗ trợ phát triðn 

các cơ sở sân xuçt, tổ chức kinh tï hợp tác, doanh 

nghiòp, chû trang träi, täo điîu kiòn cho các đơn 

v÷ này täo thêm ngành nghî, viòc làm cho ngþời 

dân tộc. Cù chônh sách þu đãi thúa đáng đối với 

các đơn v÷ có sử dýng nhiîu lao động là ngþời dân 

tộc thiðu số. 

Giâi pháp giâm thiểu tác động của thiên tai 

đến nông nghiệp: Nông hộ dân tộc Khmer cæn 

thực hiòn canh tác theo vý mùa khuyïn cáo cûa 

Trung tâm Khuyïn nông, thþờng xuyên theo dõi 

cêp nhêt tin tức với mýc đôch cù biòn pháp 

phòng tránh các thiên tai do thời tiït và d÷ch 

bính trín ngþời. Nông hộ nên tham gia mua bâo 

hiðm đð đâm bâo khi có rûi ro thì có công ty bâo 

hiðm hỗ trợ. Chính quyîn đ÷a phþơng nín thực 

hiòn dự báo, khuyïn cáo vî d÷ch bònh và thiên 

tai k÷p thời. Tích cực tuyên truyîn vên động 

nông hộ tham gia bâo hiðm đð giâm rûi ro. 
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