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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn áp dụng giải pháp sản xuất bền vững của 

nông dân ở vùng có phát thải khí nhà kính cao. Dữ liệu khảo sát được phân tích theo mô hình hồi quy nhị thức 

(SPSS 24.0). Kết quả chỉ ra ba yếu tố có thể quyết định đến sự lựa chọn các chiến lược thích ứng của nông dân là 

“khả năng tiếp cận thị trường”, “sự ổn định sinh kế hiện tại” và “tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan”  

(P <0,05). Kết quả này cho thấy sự khác biệt với kết quả công bố của nhiều nghiên cứu khác, bởi các yếu tố về giới, 

độ tuổi, trình độ học vấn, nguồn vốn, diện tích... không thể hiện sự ảnh hưởng trong mô hình phân tích. Trên cơ sở 

đó, chúng tôi khuyến nghị rằng việc đổi mới sản xuất nông nghiệp cần bắt đầu từ các giải pháp chứng minh hiệu quả 

thị trường và có tính ổn định cao hơn so với mô hình sinh kế hiện tại của nông dân. Đồng thời, cần tăng cường giáo 

dục nhận thức về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững để khuyến khích nông dân chuyển dịch sản xuất “zero 

carbon” ở địa phương. 

Từ khóa: Sinh kế bền vững, chuyển đổi sản xuất carbon thấp, đổi mới nông nghiệp, giảm thiểu phát thải khí nhà 

kính, biến đổi khí hậu. 

Factors Affecting Farmers’ Adoption of Sustainable Farming Practices  
in GHG Emitting Areas: A Case Study in An Giang Province 

ABSTRACT 

This paper aimed at exploring critical determinants of farmers’ adoption of sustainable farming practices in 

agricultural areas contributing to anthropogenic global warming. The binary logistic regression model with the help of 

SPSS 24.0 shows that “market accessibility”, “stability of livelihood” and “the impact of extreme weather conditions” 

had a significant influence on the farmers’ choice of low-carbon farming practices (P <0.05). These findings provide a 

different understanding to current literature that concludes the impacts of age, gender, education, finance, farm size, 

etc. on farmers’ adoption of climate change adaptation strategies. This paper argues that farming practices that 

demonstrate market competitiveness and stability should be a natural starting point for mobilizing farmers to transition 

towards a low-carbon agriculture. 

Keywords: Sustainable livelihoods, low-carbon transition, agricultural innovations, GHG mitigation, climate change. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ủy ban Liên chính phþ về biến đùi khí hêu 

(IPCC) cùng các nhà khoa hõc cho rìng biến đùi 

khí hêu (BĐKH) cò bân chçt liên ngành, mang 

tính toàn cæu, nhưng biểu hiện và tác đûng cụ 

thể ở đða phương (Howarth & Painter, 2016; 

Jörgensen & cs., 2015; Nguyễn Minh Quang, 

2020). Vì vêy, ứng phò BĐKH cæn bít đæu từ 

cçp đû đða phương, cụ thể là cûng đ÷ng nông 

dân. Hõ vừa là đøi tượng chðu ânh hưởng trước 

tiên cþa BĐKH nhưng đ÷ng thời cò đòng gòp 

phát thâi khí nhà kính (KNK) thông qua các 

hoät đûng tr÷ng trõt, khai hoang đçt đai, chën 
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nuôi, sử dụng phân bón hóa chçt„ (Nguyen Duc 

Trung & cs., 2020; USAID, 2016). Việt Nam dù 

có tùng lượng phát thâi KNK nhó nhưng đang 

tëng mänh qua các nëm, trung bình 12%/nëm, 

với cường đû phát thâi CO2 ở mức gæn gçp ba 

læn mức trung bình cþa thế giới (O. US EPA, 

2020; MONRE, 2020). Trong đò, phát thâi từ 

lïnh vực nông nghiệp chiếm gæn 20%, chî xếp 

sau công nghiệp nëng lượng (MONRE, 2020). 

Điều đáng nòi là Việt Nam cÿng đang gánh 

chðu tác đûng nðng nề từ BĐKH. Đ÷ng bìng 

sông Cửu Long (ĐBSCL) là nơi cò nhiều tînh 

chðu thiệt häi trước nhçt và nghiêm trõng nhçt 

bởi hän hán, triều cường, mưa bão, lÿ lụt, nước 

biển dång,„ Các cûng đ÷ng có trâi nghiệm ânh 

hưởng BĐKH khác nhau tüy thuûc vào điều 

kiện đða lý nơi hõ cư trý. Do đò, nöng dån cò 

đûng lực khác nhau để đùi mới giâi pháp sinh kế 

theo hướng bền vững. Nhiều nghiên cứu trên 

thế giới và ở Việt Nam têp trung phân tích tác 

đûng cþa BĐKH đøi với sinh kế cþa nông dân ở 

những đða phương thường xuyên chðu tác đûng 

cþa BĐKH (Marie & cs., 2020; Chuong Van 

Huynh & cs., 2020; Vô Vën Tuçn & Lê Cânh 

Dÿng, 2015). Những yếu tø cân trở sự lựa chõn 

giâi pháp sinh kế thích ứng cþa cûng đ÷ng dễ 

tùn thương trước BĐKH cÿng được quan tâm rçt 

nhiều (Marie & cs., 2020; Dasmani & cs., 2020). 

Tuy nhiên, còn ít nghiên cứu phån tích điều 

ngược läi: các yếu tø nào quyết đðnh đến sự lựa 

chõn giâi pháp sinh kế bền vững cþa nông dân 

vùng ít trâi nghiệm tác đûng cþa BĐKH? Thực 

träng đò cò ânh hưởng thế nào đến nú lực đùi 

mới nông nghiệp theo hướng cít giâm phát thâi 

KNK như cam kết quøc gia täi Hûi nghð Thượng 

đînh Cöng ước khung cþa Liên Hợp Quøc về 

biến đùi khí hêu (COP26)? 

Nghiên cứu này nhìm xác đðnh các yếu tø 

ânh hưởng đến quyết đðnh áp dụng giâi pháp 

sân xuçt có tính bền vững trong bøi cânh  

BĐKH cþa nông dân ở tînh An Giang - mût 

trong những đða phương sân xuçt lúa gäo dén 

đæu câ nước. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp các 

phương pháp phån tích đðnh tính, nghiên cứu 

thực đða, nghiên cứu trường hợp và đánh giá 

chuyên gia. 

 

Hình 1. Vị trí xã Hòa Bình trong huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
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2.1. Giới thiệu nghiên cứu trường hợp 

Dựa vào mục tiêu nghiên cứu, chúng tôi 

chõn xã Hña Bình làm trường hợp nghiên cứu 

bởi đåy là xã thuæn nông tiêu biểu cþa tînh An 

Giang (Hình 1). Đðc điểm dån cư, têp quán canh 

tác và trình đû sân xuçt cþa nông dân trong xã 

cÿng đðc trưng với các đða phương khác trong 

vùng Tứ giác Long Xuyên. Xã có diện tích 

22,25km2, trong đò cò gæn 1,543ha đçt nông 

nghiệp với tùng diện tích gieo tr÷ng là 2,526ha. 

Quy mô dân sø cþa xã là 19.606 người (nëm 

2020), trong đò sø dån trong đû tuùi lao đûng là 

11,481 người và phæn lớn lao đûng trong lïnh 

vực nông nghiệp (65,8%). Hoät đûng tr÷ng trõt 

là thế mänh cþa xã. Tr÷ng trõt vøn được xem là 

lïnh vực vừa dễ tùn thương trước thiên taibiến 

đùi möi trường, läi vừa cò đòng gòp hàng đæu về 

lượng KNK trong nông nghiệp. Đðc điểm canh 

tác và trình đû sân xuçt nông nghiệp cþa xã 

Hña Bình cÿng tương đ÷ng với nhiều xã khác 

trong tînh An Giang và mût sø tînh lân cên: đûc 

canh cây lúa sang kết hợp rau màu, cåy ën trái, 

chën nuöi; phương thức sân xuçt truyền thøng 

và đang dæn áp dụng cơ giới hóa; hä tæng nông 

thön đang được đæu tư để trở thành xã nông 

thôn mới. Kết quâ phóng vçn sâu nông dân  

(n = 13) và chuyên gia đða phương (n = 11) xác 

nhên xã Hòa Bình và khu vực Tứ giác Long 

Xuyên không phâi đøi mðt với các vçn đề BĐKH 

thường thçy như nước biển dâng, xâm nhêp 

mðn, hän hán, níng nòng. Thay vào đò, thời tiết 

täi xã khá ön hña. Lÿ lụt cÿng được kiểm soát 

triệt để nhờ hệ thøng đê bao khép kín. Các vçn 

đề möi trường gây lo ngäi nhiều nhçt ở đåy 

chính là ô nhiễm möi trường, sương muøi, mưa 

trái müa, suy thoái đçt đai 

2.2. Bảng hỏi điều tra hộ gia đình, cỡ mẫu 

và quy trình khảo sát 

Để thu thêp các thông tin phục vụ đánh giá 

vçn đề nghiên cứu, bâng hói được xây dựng bao 

g÷m hai phæn chính: (i) các thông tin liên quan 

đến đðc điểm nhân khèu hõc và sinh kế cþa 

người dân và (ii) các câu hói giýp xác đðnh các 

yếu tø ânh hưởng đến quyết đðnh lựa chõn các 

giâi pháp thích ứng cþa nông dân. Bâng hói có 

trõng tâm xoay quanh 13 biến đûc lêp và mût 

biến phụ thuûc. Các biến đûc lêp được lựa chõn 

dựa trên kế thừa kết quâ cþa các nghiên cứu 

công bø trong và ngoài nước cò tính đến tính 

phù hợp với đðc điểm cþa đða bàn nghiên cứu 

(mục 2.3). Biến phụ thuûc được xác đðnh là việc 

nông dân áp dụng phương thức canh tác bền 

vững (chõn 1 nếu hû gia đình chõn thực hiện ít 

nhçt mût trong các giâi pháp thích ứng và 0 

không có lựa chõn nào). Thang đo và giâ thuyết 

ânh hưởng cþa các yếu tø được trình bày trong 

bâng 1. 

Hoät đûng nghiên cứu thực đða diễn ra vào 

tháng 3 và 5/2022 với sự hú trợ cþa Trung tâm 

Khuyến nông tînh An Giang và cán bû xã. 

Phương pháp chõn lựa méu ngéu nhiên được 

thực hiện để khâo sát dựa trên danh sách cung 

cçp bởi cán bû đða phương, nhưng đâm bâo cân 

bìng về các yếu tø giới và loäi hình sinh kế. 

Tùng sø phiếu khâo sát thu được là 160 phiếu. 

Kết quâ có 133 méu quan sát hợp lệ được sử 

dụng trong phân tích (83,2%).  

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

lựa chọn sinh kế bền vững của nông dân 

Nhiều nghiên cứu gæn đåy đã kết luên rìng 

quyết đðnh áp dụng giâi pháp sinh kế bền vững 

cþa nông dân bð chi phøi bởi nhiều yếu tø với các 

mức đû khác nhau, như giới tính (Marie & cs., 

2020; Mersha & Van Laerhoven, 2016; Dang & 

cs., 2019), sø lượng người phụ thuûc trong mût 

gia đình (Belay & cs., 2017; Gbetibouo, 2009), đû 

tuùi và kinh nghiệm sân xuçt cþa chþ hû (Võ 

Vën Tuçn & Lê Cânh Dÿng, 2015; Dang & cs., 

2019), tùng diện tích đçt sân xuçt và nhên thức 

về biến đùi khí hêu (Marie & cs., 2020; Belay & 

cs., 2017; Maddison, 2007), thu nhêp (Marie & 

cs., 2020; Pour & cs., 2018; Kuang & cs., 2020) 

và trình đû hõc vçn cþa chþ hû (Dasmani & cs., 

2020; Belay & cs., 2017). Mût sø nghiên cứu 

cÿng cho thçy việc hợp tác với viện nghiên cứu 

và doanh nghiệp, chính sách hú trợ chuyển đùi 

nông nghiệp và khâ nëng tiếp cên ngu÷n vøn hú 

trợ sân xuçt cÿng cò thể ânh hưởng đến việc 

nông dân áp dụng các sinh kế bền vững 

(Ndamani & Watanabe, 2016; Marie & cs., 

2020; Dang & cs., 2019; Yang & cs., 2021). Dựa 

trên kết quâ khâo sát ở xã Hòa Bình, chúng tôi 

cho rìng tác đûng cþa các hiện tượng thời tiết 
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cực đoan, sự không ùn đðnh cþa sinh kế hiện täi 

và khâ nëng tiếp cên thð trường cÿng cò thể là 

các yếu tø ânh hưởng cæn xem xét. Bâng 1 trình 

bày thông tin về các yếu tø ânh hưởng đến quyết 

đðnh lựa chõn sinh kế bền vững cþa nông dân, 

mô tâ thang đo và các giá trð được mã hóa. 

2.4. Phân tích số liệu 

Trong nghiên cứu này, phương pháp thøng 

kê mô tâ được sử dụng để xác đðnh tî lệ phæn 

trëm và tæn suçt cþa các yếu tø như nhån khèu 

hõc, đðc điểm sinh kế cþa cư dån xã Hña Bình. 

Mô hình h÷i quy logistic nhð phån cÿng được sử 

dụng để kiểm tra møi quan hệ giữa 13 yếu tø có 

thể ânh hưởng đến việc áp dụng giâi pháp sân 

xuçt bền vững cþa nông dân. Các tính toán và 

phån tích này đều sử dụng SPSS phiên bân 24.  

Để hän chế ânh hưởng cþa yếu tø đa cûng 

tuyến trong mö hình, chýng töi cÿng đã sử dụng 

møi tương quan khöng đøi xứng Spearman. Kết 

quâ cho thçy các møi tương quan đều có hệ sø 

tương quan r < ±0,35, chî có hai biến có møi 

tương đến 0,40. Dựa theo Bhandari & cs. (2018); 

Tesfahunegn & cs. (2016), chúng tôi kết luên 

rìng giữa các biến đûc lêp không có møi quan hệ 

đa cûng tuyến. Do đò, khöng cæn loäi khói mô 

hình yếu tø nào trước khi thực hiện phân tích 

h÷i quy logistic nhð phân. 

Bảng 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sinh kế bền vững của nông dân 

Các yếu tố ảnh hưởng 
(kí hiệu tên biến) 

Mô tả thang đo Giá trị được mã hóa 
Giả thuyết về  

sự tác động của yếu tố 

Giới tính (GEN) Giới tính của người tham gia khảo sát Nam = 1, nữ = 2 + hoặc - 

Tuổi (AGE) Tuổi của người tham gia khảo sát Dưới 30 = 1 
Từ 30-45 = 2 
Từ 45-60 = 3 
Trên 60 = 4 

+ hoặc - 

Thu nhập hộ gia đình (INC) Tổng thu nhập của hộ gia đình trong 
một năm 

Đơn vị là triệu đồng + hoặc - 

Trình độ học vấn (EDU) Bậc học mà người được khảo sát đã 
hoàn thành 

Tiểu học = 1 
Trung học cơ sở = 2 
Trung học phổ thông = 3 
Cao đẳng/đại học = 4 
Sau đại học = 5 
Mù chữ = 6 

+ hoặc - 

Số người phụ thuộc (DEP) Số người phụ thuộc trong hộ gia đình 
được khảo sát 

Người + hoặc - 

Tác động của các hiện 
tượng thời tiết cực đoan 
(IMPT) 

Nhận thức của người dân về sương 
muối, mưa trái mùa… đe dọa đến hiệu 
quả sản xuất 

Có = 1, không = 2 + hoặc - 

Sự không ổn định của sinh 
kế hiện tại (STAB) 

Người được khảo sát có nhận thức về 
thực trạng bất ổn của sinh kế hiện tại 
thể hiện qua rủi ro mất mùa hoặc lợi 
nhuận không ổn định 

Có = 1, không = 2 - 

Tổng diện tích đất sản xuất 
(LAND) 

Diện tích đất canh tác nông nghiệp của 
gia đình 

Hectare + hoặc - 

Chính sách hỗ trợ chuyển 
đổi nông nghiệp (POL) 

Nông hộ có nhận được hỗ trợ chuyển 
đổi nông nghiệp từ các chính sách 

Có = 1, không = 2 + hoặc - 

Khả năng tiếp cận thị 
trường (MAR) 

Nông dân có nhận thức về cơ hội thị 
trường của loại hình sản xuất 

Có = 1, không = 2 + hoặc - 

Nhận thức về biến đổi khí 
hậu của nông dân (AWA) 

Người được khảo sát có nhận thức về 
biến đổi khí hậu  

Có = 1, không = 2 + hoặc - 

Khả năng liên kết với viện 
nghiên cứu và doanh 
nghiệp (CON) 

Khả năng liên kết với viện nghiên cứu 
và doanh nghiệp của nông dân 

Có = 1, không = 2 + hoặc - 

Khả năng tiếp cận nguồn 
vốn hỗ trợ sản xuất (FUND) 

Nông dân có thể tiếp cận nguồn vốn hỗ 
trợ sản xuất 

Có = 1, không = 2 + hoặc - 
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2.5. Đánh giá chuyên gia 

Do giới hän ngu÷n lực nghiên cứu và những 

khò khën trong khi thu thêp dữ liệu liên quan 

đến sinh kế cþa nông dân, chúng tôi sử dung 

phương pháp đánh giá chuyên gia (Structured 

Expert Judgement). Phương pháp này được sử 

dụng rûng rãi khi dữ liệu cæn thiết cho bð thiếu 

hụt (Abigail & Roger, 2018; Maestas, 2018). 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thiết kế khâo 

sát và phóng vçn såu đøi với 13 nông dân là 

thành viên các tù chức đoàn thể cơ sở, 3 cán bû 

quân lý cçp huyện, 5 cán bû xã và 3 giâng viên 

thuûc Đäi hõc An Giang và Đäi hõc Cæn Thơ có 

am hiểu về đða bàn nghiên cứu và có kinh 

nghiệm nghiên cứu ở lïnh vực liên quan. Nûi 

dung phóng vçn såu và đánh giá chuyên gia 

xoay quanh các vçn đề mà nghiên cứu này đề 

cêp: tính bền vững cþa sinh kế hiện täi ở xã Hòa 

Bình, thực träng möi trường và BĐKH, các rào 

cân khiến nông dân trong vùng khó chuyển đùi 

sang các giâi pháp sân xuçt tiên tiến và ý kiến 

đøi với kết quâ nghiên cứu. Hoät đûng này được 

thực hiện trong khuôn khù hûi thâo cûng đ÷ng 

thông báo kết quâ nghiên cứu và lçy ý kiến 

tham vçn täi UBND xã Hòa Bình ngày 

28/7/2022 dưới sự hú trợ cþa Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tînh An Giang. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm sinh kế và nguồn lực sinh kế 

Dån cư ở xã Hòa Bình chþ yếu phân bø trên 

đê ngën lÿ ven söng, phía sau và xung quanh 

nhà là đçt sân xuçt. Các đê ngën lÿ cÿng đòng 

vai trò là mäng lưới giao thông nông thôn, xen 

kẽ là hệ thøng cøng điều tiết nước vào kênh nûi 

đ÷ng. Kết quâ khâo sát cho thçy có bøn loäi 

hình sinh kế phù biến ở xã Hòa Bình, g÷m tr÷ng 

lúa, tr÷ng cåy ën quâ, tr÷ng rau màu và chën 

nuöi. Đa phæn các nông hû chõn kết hợp hai loäi 

hình, như kết hợp tr÷ng cåy ën quâ và tr÷ng rau 

màu (33,1%) hoðc tr÷ng lúa kết hợp cåy ën quâ 

(25,6%). Trong đò, tr÷ng lúa và tr÷ng cåy ën quâ 

là hai loäi hình sinh kế phù biến được người dân 

lựa chõn nhiều nhçt, chiếm tî lệ læn lượt là 

52,6% và 65,4%. Diện tích tr÷ng lúa trung bình 

1,2 ha/hû và diện tích tr÷ng cåy ën quâ là  

0,8 ha/hû. Diện tích tr÷ng cåy ën quâ cÿng đang 

mở rûng do các hû tr÷ng lúa thu nhêp thçp đang 

chuyển đùi sang. Loäi cây tr÷ng chính g÷m cam, 

nhãn, xoài và sæu riêng.  

Tî lệ nam giới là chþ hû ở xã Hòa Bình rçt 

cao (76%). Thực träng này cÿng phü hợp với bøi 

cânh vën hòa ở đða phương - nơi mà bình đîng 

giới trong sở hữu tư liệu sân xuçt (đçt đai và tài 

sân gín liền) và đäi diện pháp luêt còn hän chế. 

Về đû tuùi, có gæn 71% sø chþ hû thuûc nhóm có 

đû tuùi “vàng” trong sân xuçt (từ 30-60 tuùi), kế 

đến là nhóm chþ hû trên 60 tuùi (25,6%) và còn 

läi là các chþ hû dưới 30 tuùi. Tuy nhiên, hơn 1/3 

sø chþ hû trên tuùi lao đûng và sø người trẻ 

tham gia vào kinh tế nông thôn ở mức thçp läi 

là phân ánh xu hướng thiếu hụt sự kế thừa 

trong lao đûng nông nghiệp. Đåy là thực träng 

chung cþa ĐBSCL, bởi thế hệ trẻ cò cơ hûi hõc 

têp tøt hơn thường lựa chõn làm việc phi nông 

nghiệp ở các khu đö thð thay vì quay trở về quê 

hương để tiếp tục sân xuçt nông nghiệp. 

Phæn lớn các hû có trung bình từ 4-7 thành 

viên (77,44%) với sø lượng lao đûng chính trung 

bình từ 2-4 người (chiếm 95,5%). Điều này cÿng 

lý giâi cho thực träng ngu÷n thu nhêp khá đa 

däng ở khu vực nghiên cứu: gæn 71% các hû 

tham gia khâo sát đều có ít nhçt hai ngu÷n thu 

nhêp. Có 20% sø hû tham gia khâo sát cho biết 

khöng cò người phụ thuûc trong gia đình. Các hû 

gia đình đều có kinh nghiệm låu nëm trong quá 

trình sân xuçt với 65,4% sø hû cò trên 10 nëm 

áp dụng loäi hình sinh kế hiện täi. Tuy vêy, 

chçt lượng lao đûng trong nông nghiệp phân 

ánh mût thách thức lớn. Gæn 50% chþ hû trong 

méu khâo sát mới hoàn thành bêc tiểu hõc, kế 

đến là 29,3% cò trình đû trung hõc cơ sở, 15% 

hoàn thành bêc trung hõc phù thöng, trình đû 

đäi hõc chiếm tî lệ dưới 3%, còn läi là mù chữ 

(3%). Đåy là rào cân lớn trong việc vên đûng 

chuyển đùi sang các mô hình sân xuçt bền vững, 

thân thiện möi trường. Mðc dù kết quâ khâo sát 

cÿng cho thçy những nông dân có hõc vçn cao tó 

ra nëng đûng hơn trong tìm kiếm giâi pháp mới 

cho sinh kế cþa mình bìng cách chuyển từ tr÷ng 

lúa hiệu quâ thçp và dễ chðu tác đûng bởi thời 

tiết cực đoan sang tr÷ng vườn. Nhưng phương 

thức và hiệu quâ sân xuçt cþa hõ vén dựa vào 
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việc sử dụng nhiều phân bón và thuøc trừ sâu 

do đçt đai trong đê bao ngën lÿ ngày càng suy 

thoái. Nhờ sự ùn đðnh về điều kiện sân xuçt và 

ít chðu tác đûng cþa thời tiết cực đoan nên thu 

nhêp từ hoät đûng sân xuçt nông nghiệp khá 

cao, đät trung bình 167,3 triệu đ÷ng/hû/nëm. 

Hệ thøng chính sách nông nghiệp - nông 

thôn cþa tînh An Giang khá đa däng, g÷m Nghð 

đðnh 62, Quyết đðnh 915, Chương trình “Nöng 

thôn mới”, Quyết đðnh 30 và các chương trình 

tín dụng hợp tác xã. Điểm chung cþa các chính 

sách này là hú trợ tài chính cho nông dân và hợp 

tác xã trong đæu tư ứng dụng công nghệ/giâi 

pháp sân xuçt mới. Tuy nhiên, các chính sách 

này có những bçt cêp khiến cơ hûi tiếp cên khó 

khën: quy trình thþ tục và chứng từ phức täp 

khò đáp ứng, hän mức hú trợ nhó, đøi tượng thụ 

hưởng chþ yếu là những nöng dån cò điều kiện 

kinh tế khá giâ do yêu cæu đøi ứng về vøn. 

Chương trình nöng thön mới những nëm qua 

giúp câi thiện ngu÷n vøn vêt chçt ở xã Hòa 

Bình. Khoâng 43% sø hû tự đánh giá cò điều 

kiện søng tøt, thể hiện ở quyền sở hữu đçt đai, 

nhà cửa kiên cø, điện sinh hoät và nước säch 

được tiếp cên đæy đþ theo nhu cæu, các phương 

tiện và trang bð gia dụng phục vụ cuûc søng đæy 

đþ. Hơn 32% chþ hû cho rìng tình hình tài 

chính cþa hõ đã dư dâ hơn trước đåy. Các hû 

này có ngu÷n tiết kiệm sïn sàng cho đæu tư đùi 

mới sân xuçt mà không phâi đi vay mượn. Tuy 

vêy, hæu hết các hû nông dân gæn như khöng 

ứng dụng máy móc và trang thiết bð công nghệ 

trong sân xuçt mà chþ yếu dựa vào phương tiện 

sân xuçt truyền thøng thö sơ. Gæn 70% sø hû 

cho biết không có nhu cæu ứng dụng máy móc và 

các giâi pháp công nghệ mới. Nguyên nhân bao 

g÷m thiếu hiểu biết về máy móc, công nghệ 

(38%) dén đến khó tiếp cên và sử dụng hiệu quâ 

được máy móc; thiếu niềm tin vào hiệu quâ kinh 

tế (14,3%) và đðnh kiến “ngäi đùi mới” (44,4%) 

do chưa từng thçy ai áp dụng ở đða phương. Chî 

cò hơn 30% hû gia đình cò nhu cæu ứng dụng 

máy móc, giâi pháp công nghệ mới vào trong sân 

xuçt. Đðc trưng các hû này là đû tuùi lao đûng 

trẻ, có hõc vçn cao hơn và tiếp cên thường xuyên 

với thông tin. 

Thách thức lớn trong ngu÷n vøn xã hûi 

chính là nöng dån chưa cò sự hợp tác với các 

viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Kết quâ 

phóng vçn sâu với cán bû quân lý ở cçp huyện 

và UBND xã Hòa Bình cho thçy nguyên nhân là 

do thiếu doanh nghiệp nông nghiệp hoät đûng 

trên đða bàn tînh, “xung đût lợi ích” giữa nông 

dân và doanh nghiệp trong hợp tác sân xuçt, 

khò thay đùi nhên thức và têp quán sân xuçt 

cþa nông dân theo yêu cæu chçt lượng mới„ 

Bảng 2. Kết quả phân tích hồi quy logistic nhị phân 

Tên biến Hệ số S.E Wald P-value Odds ratio 

GEN -0,350 0,490 0,510 0,475 0,705 

AGE 0,061 0,264 0,054 0,817 1,063 

INC 0,000 0,001 0,114 0,736 1,000 

EDU -0,160 0,182 0,777 0,378 0,852 

DEP -0,043 0,162 0,069 0,792 0,958 

AWA 0,000 0,284 0,000 1,000 1,000 

STAB -1,106 0,487 5,153 0,023*
 

0,331 

LAND 0,000 0,000 0,315 0,575 1,000 

POL 0,917 0,477 3,686 0,055 2,501 

MAR -0,914 0,442 4,279 0,039*
 

0,401 

IMPT -1,380 0,433 10,173 0,001 0,252 

CON -0,077 0,474 0,026 0,872 0,926 

FUND 0,367 0,521 0,496 0,481 1,444 

Constant 4,557 2,197 4,302 0,038*
 

95,254 

Ghi chú: *: P <0,05; S.E: Sai số chuẩn. 
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Như vêy, ngu÷n lực sinh kế cþa nông dân 

xã Hña Bình đã câi thiện đáng kể. Tuy nhiên, 

hoät đûng sân xuçt hiện täi cþa nöng dån đang 

bûc lû nhiều thách thức: phương thức canh tác 

läc hêu, gåy suy thoái möi trường ngày càng lớn, 

người dån khöng quan tåm đến lựa chõn giâi 

pháp sân xuçt bền vững dù các ngu÷n vøn sinh 

kế hiện täi cþa hõ cho phép. Phæn tiếp theo sẽ 

làm rõ các yếu tø ânh hưởng đến việc lựa chõn 

đùi mới sân xuçt cþa nông dân. 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn 

sinh kế bền vững của nông dân 

Kết quâ phân tích h÷i quy logistic nhð phân 

được sử dụng để xác đðnh ânh hưởng cþa 13 biến 

đûc lêp đến các quyết đðnh lựa chõn sinh kế bền 

vững cþa nông dân (Bâng 2). Trong đò, kiểm 

đðnh omnibus cþa các hệ sø mô hình có kế quâ 

2 = 26,67 và P = 0,01; Kiểm tra Hosmer và 

Lemeshow có kết quâ 2 = 5.032, df = 8,  

P = 0,754 và giá trð Pseudo R2 bao g÷m Cox và 

Snell R2 = 0,182; Nagelkerke R2 = 0,247. Các giá 

trð này chî ra rìng có møi quan hệ giữa các biến 

đûc lêp và biến phụ thuûc cò ý nghïa thøng kê. 

Tuy rìng giá trð cþa Nagelkerke R2 chî là 0,247, 

nhưng chýng töi cho rìng mô hình h÷i quy 

logistic nhð phân phân ânh sự phù hợp với thiết 

kế nghiên cứu. 

Kết quâ phân tích h÷i quy cho thçy có 3 

trong sø 13 biến đûc lêp được xem xét có sự ânh 

hưởng đến khâ nëng lựa chõn các chiến lược 

thích ứng cþa nông hû, bao g÷m là “khâ nëng tiếp 

cên thð trường”, “sự không ùn đðnh sinh kế hiện 

täi” và “tác đûng cþa các hiện tượng thời tiết cực 

đoan” (P <0,05). Dçu âm trong cût hệ sø và các 

giá trð odd ratio nhó hơn 1 cho thçy ba yếu tø này 

tác đûng tî lệ nghðch lên lựa chõn giâi pháp thích 

ứng cþa nông dân. Các yếu tø còn läi không có 

ânh hưởng đến quyết đðnh cþa nông dân về sinh 

kế cþa hõ (P >0,05). Cụ thể, kết quâ cþa mô hình 

chî ra rìng khâ nëng tiếp cên thð trường có tác 

đûng tiêu cực đến việc lựa chõn giâi pháp  

thích ứng cþa nông hû (Coeficient = -0,914,  

p-value = 0,039, Odd ratio = 0,401). Điều này có 

nghïa là những nông hû có khâ nëng tiếp cên thð 

trường dễ dàng hơn cò xác suçt chuyển đùi chiến 

lược sinh kế thích ứng thçp hơn 0,401 læn so với 

những nông hû gðp khò khën trong tiếp cên thð 

trường. Kết quâ phóng vçn sâu nông dân (n = 13) 

và đánh giá chuyên gia cÿng xác nhên điều này. 

Nông dân xã Hòa Bình cho biết hõ nhên thức rõ 

sự thiếu bền vững và rþi ro sức khóe cþa phương 

thức sân xuçt hiện täi, nhưng hõ sẽ khöng đùi 

mới hoðc chuyển đùi sang mô hình khác nếu “vçn 

đề đæu ra sân phèm khöng đâm bâo”.  

Thð trường và möi trường quyết đðnh đến sự 

ùn đðnh cþa sinh kế. Khi nhu cæu thð trường 

thay đùi hoðc giá câ không ùn đðnh, nông dân 

phâi thay đùi mùa vụ hoðc mô hình sinh kế để 

ứng phò. Trong khi đò, såu bệnh, thiên tai, ô 

nhiễm möi trường, biến đùi thời tiết,... cÿng đe 

dõa sự ùn đðnh sinh kế. Mô hình phân tích h÷i 

quy cho thçy “sự ùn đðnh sinh kế” cò tác đûng 

tiêu cực đến quyết đðnh thích ứng cþa nông 

hû (Coeficient = -1,106; p-value = 0,023;  

Odd ratio = 0,331). Những nông hû có sinh kế 

không ùn đðnh có xác suçt thay đùi sinh kế cao 

hơn 0,331 læn so với những nông dân có sinh kế 

ùn đðnh. Kết quâ này cÿng tương đ÷ng với kết 

quâ khâo sát và phóng vçn sâu täi xã Hòa Bình: 

trên 65% sø hû giữ ùn đðnh sinh kế trên 10 nëm, 

gæn 35% sø hû chî thay đùi mùa vụ 1 læn (từ lúa 

sang cåy ën trái) trong 10 nëm qua. Điều này 

được nông dân lý giâi là do ít chðu ânh hưởng cþa 

BĐKH, thð trường đæu ra thuên lợi nên việc 

chuyển đùi hay áp dụng các chiến lược sinh kế 

mới là không cæn thiết. Kết quâ phån tích cÿng 

cho thçy rìng biến đûc lêp “tác đûng cþa các hiện 

tượng thời tiết cực đoan” cò tác đûng tî lệ nghðch 

lên lựa chõn sinh kế bền vững cþa nông dân 

(Coeficient = -1,380; p-value = 0,001; Odd  

ratio = 0,252). Nói cách khác, những nông dân 

không có nhên thức về các hiện tượng thời tiết 

cực đoan cò xác xuçt không lựa chõn chuyển đùi 

giâi pháp sân xuçt thích ứng cao hơn 0,252 læn so 

với người có nhên thức về thời tiết cực đoan. 

4. THẢO LUẬN 

Mðc dù đùi mới sinh kế theo hướng bền 

vững là yêu cæu cçp thiết trong bøi cânh BĐKH, 

không phâi các giâi pháp bền vững nào cÿng 

phù hợp và được nông dân chçp nhên. Nông dân 
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ở những khu vực khác nhau cò đûng lực, quan 

điểm và lựa chõn khác nhau đøi với việc đùi mới 

sân xuçt. Hæu hết các nghiên cứu thực hiện ở 

các vùng bð ânh hưởng cþa BĐKH đề kết luên 

đû tuùi, giới, trình đû hõc vçn, quy mö gia đình, 

diện tích canh tác, thu nhêp, nhên thức về biến 

đùi khí hêu là những yếu tø có ânh hưởng phù 

biến nhçt để khâ nëng áp dụng giâi pháp sân 

xuçt thích ứng cþa nông dân (Marie & cs., 2020; 

Vô Vën Tuçn & Lê Cânh Dÿng, 2015; Dang & 

cs., 2019). Tuy nhiên, kết quâ phân tích dữ liệu 

bên trên cho thçy ở xã Hòa Bình, các yếu tø trên 

không thể hiện tác đûng rõ ràng, ít nhçt là về 

mðt thøng kê. Thay vào đò, “khâ nëng tiếp cên 

thð trường”, “sự ùn đðnh về sinh kế” và “tác đûng 

cþa các hiện tượng thời tiết cực đoan” là 3 yếu tø 

có ânh hưởng quyết đðnh nhçt. Kết quâ này lý 

giâi thách thức vì sao nông dân hiểu rõ sự thiếu 

bền vững trong giâi pháp sinh kế cþa hõ (như gia 

tëng ö nhiễm, thiếu bền vững trước các cú søc...), 

nhưng khò từ bó để chuyển đùi sang phương án 

bền vững hơn. Khi đæu ra cþa mùa vụ được tiêu 

thụ dễ dàng trên thð trường và khi têp quán canh 

tác đã ùn đðnh nhiều nëm, trở nên quen thuûc, 

nông dân sẽ khó lòng từ bó để đæu tư vào mö 

hình hoðc phương thức sân xuçt mới, nhçt là các 

giâi pháp mới lä mà hõ chưa thçy rõ hiệu quâ. 

Điều này càng trở nên khò khën hơn đøi với các 

cûng đ÷ng cò đðnh kiến và kiến thức hän chế về 

máy móc, công nghệ. Rào cân này sẽ cân trở nông 

hû áp dụng bçt kỳ chiến lược thích ứng nào vào 

thói quen canh tác cþa hõ (Marie & cs., 2020; 

Esham & Garforth, 2013). 

Tuy nhiên, nghiên cứu vén còn mût vài hän 

chế. Thứ nhçt, kết quâ khâo sát dựa trên cỡ 

méu nhó do giới hän về ngu÷n lực nghiên cứu. 

Thêm vào đò, mût sø phiếu khâo sát thu về có 

những điểm yếu không phù hợp sử dụng cho 

phån tích, như dữ liệu khöng đæy đþ hoðc thông 

tin cung cçp thiếu tính kiểm chứng. Điều này 

cÿng cho thçy khò khën khách quan trong 

nghiên cứu liên quan đến sinh kế và các vçn đề 

nhên thức cþa nông dân bởi hõ có tâm lý e ngäi 

chia sẻ thöng tin liên quan đến gia đình. Để 

khíc phục điều này, chýng töi đã sử dụng 

phương pháp đánh giá chuyên gia để bù sung dữ 

liệu và phục vụ kiểm chứng chéo kết quâ phân 

tích (xem mục 2.5). Thứ hai là giá trð cþa 

Nagelkerke R2 còn thçp (xa giá trð 1). Chúng tôi 

cho rìng giá trð này có thể được câi thiện nếu 

nghiên cứu trong tương lai câi thiện được cỡ 

méu. Thứ ba là nghiên cứu chî mới được thực 

hiện ở đða bàn mût xã điển hình. Mðc dù kết quâ 

cþa phương pháp nghiên cứu trường hợp như 

vêy cÿng cò thể được chçp nhên để khái quát 

hóa, theo George & Bennett (2005) và Feagin & 

cs. (1991), nhưng chýng töi cho rìng cæn thêm 

các nghiên cứu trong tương lai ở các đða phương 

cùng bøi cânh để gia tëng cơ sở cþng cø cho các 

kết luên trong nghiên cứu này. 

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này cung cçp cơ sở cho thçy 

rìng “sự ùn đðnh về sinh kế”, “khâ nëng tiếp cên 

thð trường” và “tác đûng cþa các hiện tượng thời 

tiết cực đoan” cò tác đûng tiêu cực đến việc 

chuyển đùi giâi pháp thích ứng cþa nông dân. 

Các yếu tø này hæu như khöng được ghi nhên 

trong rçt nhiều nghiên cứu gæn đåy vøn thực 

hiện ở những khu vực chðu ânh hưởng thường 

xuyên bởi BĐKH (Marie & cs., 2020; Mersha & 

Van Laerhoven, 2016; Dang & cs., 2019; Belay 

& cs., 2017; Pour & cs., 2018; Kuang & cs., 

2020; Ndamani & Watanabe, 2016; Yang & cs., 

2021). Trường hợp nghiên cứu täi xã Hòa Bình 

cho thçy khi mô hình sân xuçt cþa nöng dån đã 

ùn đðnh, ít khi chðu ânh hưởng bởi BĐKH và 

đæu ra được tiêu thụ thuên lợi trên thð trường 

thì nöng dån ít cò đûng lực đùi mới. Điều này 

càng được cþng cø khi hõ ít tiếp cên thông tin về 

BĐKH và phát triển bền vững. Đåy chính là 

những yếu tø cân trở nông dân áp dụng chiến 

lược sinh kế bền vững ở nơi cò phát thâi KNK 

cao như An Giang. Chính vì vêy, nò đðt ra thách 

thức cho việc vên đûng đùi mới sân xuçt nhìm 

đät mục tiêu cít giâm phát thâi KNK trong 

nông nghiệp mà Chính phþ đã cam kết täi 

COP26. Các yếu tø cân trở nông dân áp dụng 

chiến lược sinh kế bền vững nhên diện trong 

nghiên cứu này có thể xem là xuçt phát điểm để 

xây dựng giâi pháp sát thực tế đða phương. 

Chúng tôi khuyến nghð rìng việc đùi mới nông 

nghiệp ở những vùng ít tác đûng cþa BĐKH cæn 

bít đæu bìng các mô hình sân xuçt giâm phát 
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thâi có thể chứng minh được tiềm nëng về thð 

trường và sự ùn đðnh lớn hơn các mö hình hiện 

có cþa nöng dån. Sau cüng, tëng cường giáo dục 

nhên thức về BĐKH và phát triển bền vững 

cÿng cæn được ưu tiên để nông dân hiểu rìng hõ 

có thể đòng gòp thế nào trong cuûc chiến chøng 

BĐKH ở đða phương. 

LỜI CẢM ƠN 

Bài báo này là mût phæn trong kết quâ 

nghiên cứu “Đánh giá khâ thi mô hình làng 

tuæn hoàn thích ứng biến đùi khí hêu tînh An 

Giang” do Diễn đàn Möi trường Mekong phøi 

hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế tuæn hoàn và 

các đøi tác thực hiện. Dự án được tài trợ mût 

phæn bởi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tînh An Giang. Nhóm tác giâ xin câm ơn 

chính quyền đða phương và nöng dån xã Hòa 

Hình đã tham gia đòng gòp thöng tin trong hoät 

đûng nghiên cứu thực đða. Đðc biệt câm ơn đến 

lãnh đäo và cán bû Trung tâm Khuyến nông 

tînh An Giang đã Nhòm tác giâ hú trợ thiết thực 

trong suøt thời gian nghiên cứu. 
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