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TÓM TẮT 

Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang là rất 
cấp thiết nhằm xác định được các yếu tố ảnh hưởng đáng kể và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao thu nhập 
cho nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài nghiên cứu đã sử phương pháp 
thống kê mô tả, hồi quy đa biến xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ canh tác tôm - lúa tại huyện 
An Biên, tỉnh Kiên Giang. Sau khi thu thập và xử lý số liệu, kết quả điều tra 304 nông hộ tìm ra 9 yếu tố ảnh hưởng 
đến thu nhập nông hộ bao gồm: tuổi, giới tính, trình độ học vấn, số năm kinh nghiệm, số lượng lao động, diện tích, 
giống được kiểm định, vay vốn và tập huấn. Trong đó, có 4 yếu tố tác động chính đến thu nhập nông hộ ở An Biên, 
đó là: số năm kinh nghiệm, diện tích, vay vốn và tập huấn. Số liệu xử lý cụ thể của 4 yếu tố chính như sau: số năm 
kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp trung bình là 10 năm; diện tích đất sản xuất trung bình là 20.717,11m2; tỷ lệ 
vay vốn là 71,38%; tỷ lệ tham gia tập huấn là 45,72%. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 
thu nhập như: nông hộ nên tiếp cận thêm các phương tiện thông tin đại chúng về sản xuất nông nghiệp để nâng cao 
nhận thức, tích lũy kinh nghiệm; đồng thời, địa phương cần theo chặt, gắn bó với nông hộ để đưa ra các chính sách 
phù hợp, xác đáng với nông hộ; tăng cường thêm nguồn lực như: diện tích, vốn để gia tăng năng suất và chất 
lượng, từ đó, cải thiện thu nhập. 

Từ khóa: Phân tích, yếu tố ảnh hưởng, tôm - lúa, thu nhập, nông hộ, huyện An Biên.  

Analyzing Factors Affecting the Income of Shrimp-rice Farming Households  
in An Bien District, Kien Giang Province 

ABSTRACT 

The study of factors affecting household income in An Bien district, Kien Giang province is very urgent to identify 
the factors that significantly affect and propose solutions to improve income for farmers in the study area. To achieve the 
above research objectives, the research topic used descriptive statistical methods, and multivariable regression to 
determine the factors affecting the income of shrimp-rice farming households in An Bien district, Kien province. After 
collecting and processing data, the survey results of 304 farmers found 9 factors affecting household income including 
age, sex, education level, number of years of experience, number of worker's activities, acreage, and varieties 
inspected, loaned, and trained. Which, there are 4 main factors affecting farm household income in An Bien, namely: 
number of years of experience, area, loan, and training. Specific processing data of the four main factors are as follows: 
the average number of years of experience in agricultural production is 10 years; the average production land area is 
20,717.11m2; the loan rate is 71.38%; the training participation rate is 45.72%. From there, the article proposes some 
solutions to improve income such as farmers should access more mass media on agricultural production to raise 
awareness and accumulate experience, at the same time, the locality needs to closely follow and stick with farmers to 
come up with appropriate and appropriate policies for farmers; increase more resources such as area, capital to 
increase productivity and quality, thereby, improve income. 

Keywords: Shrimp-rice farming, income influencing factors, An Bien district.  
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Tên biến Diễn giải Đơn vị đo lường 
Kỳ vọng về dấu 
của các hệ số  

Biến phụ thuộc 

Y Tổng thu nhập của nông hộ canh tác tôm - lúa Triệu đồng/năm  

Biến độc lập 

X1 Tuổi nông hộ Năm + 

X2 Giới tính  1 = nữ; 0 = nam + 

X3 Trình độ học vấn Lớp + 

X4 Kinh nghiệm sản xuất Năm + 

X5 Số lao động trực tiếp Người + 

X6 Diện tích m2 + 

X7 Giống được kiểm định 1 = có; 0 = không + 

X8 Vay vốn 1 = có; 0 = không + 

X9 Tập huấn 1 = có; 0 = không + 

× ×
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Đặc điểm Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

Tuổi (năm) 49 13 24 70 

Tỷ lệ nam (%) 64,47    

Trình độ học vấn (năm) 7 3 0 15 

Kinh nghiệm sản xuất (năm) 10 6 1 30 

Lao động (người) 4 1 2 7 

Diện tích (m2) 20.717,11 8.572,67 4.000 80.000 

Giống được kiểm định (%) 75    

Có vay vốn (%) 71,38    

Có tập huấn (%) 45,72    

Hoạt động sinh kế Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

Thu nhập từ lúa - tôm 176,80 91,27 60 850 

Thu nhập từ làm thuê 14,49 4,21 10,4 22 

Thu nhập từ buôn bán 13,32 4,05 8,3 20 

Thu nhập từ chăn nuôi 14,35 3,93 10,2 22 

Thu nhập từ nguồn khác 8,71 2,16 7,4 20 

Tổng thu nhập  227,67 - - - 
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Các yếu tố Đơn vị tính Hệ số ước lượng Mức ý nghĩa 

Tuổi (X1) Năm -0,091 P <0,445 

Giới tính (X2) 1 = nữ; 0 = nam 4,287 P <0,279 

Trình độ học vấn (X3) Lớp -0,099 P <0,86 

Kinh nghiệm sản xuất (X4) Năm 0,895 P <0,004 

Lao động (X5) Người -4,876 P <0,571 

Diện tích (X6) m2 0,009 P <0,000 

Giống được kiểm định được kiểm định (X7) 1 = có; 0 = không 6,743 P <0,110 

Vay vốn (X8) 1 = có; 0 = không -29,568 P <0,000 

Tập huấn (X9) 1 = có; 0 = không 22,525 P <0,007 

Số quan sát   304 

R-square (R2)   0,8876 

Mức ý nghĩa của F   0,000 
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