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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH 
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÙNG CAO 
 
Đề tài nghiên cứu:  

SỰ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG CANH TÁC TRONG CỘNG ĐỒNG VÙNG CAO 
Ở HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NÔNG HỘ 

Địa điểm khảo sát: …………………….. Ngày khảo sát: …../…../200.. 

Huyện: ………………………………….. Người khảo sát: …………………………….. 

Xã: ………………………………………. Người trả lời: ………………………………. 

Thôn: ……………………………………. Nam/nữ: ……………………………………. 
Mã số hộ gia đình: ………. 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU 
 Xin chào anh/chị, chúng tôi là giáo viên ở trường ĐHNL TpHCM, trong kế hoạch thực tập nghiên 
cứu của mình, chúng tôi đến xã Phúc Thọ để tìm hiểu về hệ thống canh tác và kỹ thuật canh tác của bà 
con. 

Vấn đề mà chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu là sự thay đổi các loài cây trong hệ thống canh tác mà 
gia đình đang trồng cũng như các loài cây đã trồng trước đây. Từ đó chúng tôi tìm hiểu xem có nhöõng sự 
thay đổi nào về các loài cây và kỹ thuật canh tác trong hệ thống canh tác của bà con từ hơn 10 năm trở 
lại đây, nhằm  phục vụ cho việc thực tập của nhóm chúng tôi. 

Cuộc trao đổi lấy ý kiến này là hoàn toàn tự nguyện, việc lựa chọn hộ gia đình là hoàn toàn ngẫu 
nhiên. Những thông tin thu thập hôm nay chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Trước hết xin anh/chị vui 
lòng trả lời một số câu hỏi duới đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị và gia đình. 
PHẦN 2: BẢNG HỎI 

Câu 1. Trước hết, anh/chị vui lòng cho biết hộ gia đình của anh/chị có bao nhiêu nhân khẩu? 

trong đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ và có bao nhiêu lao động chính?  

Số nhân khẩu: ………… Số nam/nữ: ……/……. Số lao động chính: ………… 

Giaùo duïc  Organization 

STT 
Quan heä 

vôùi chuû hoä  
(Maõ soá) 

Giôùi  tính   
1 = Nam  
2 = Nöû  

Tuoåi  

Teân ngheà  
chính  

 (Maõ soá)  

Teân ngheà 
phuï 

(Maõ soá) 
 

Naêm ñi hoïc 
(lôùp ñaõ hoïc) 

Hieän taïi 
coøn ñang ñi  

hoïc  
(1: Coøn hoïc 
0: Khoâng) 

Coù tham gia 
toå chöùc naøo 

khoâng? 
 (Coù = 1)  

Khoâng  = 0)

Neáu coù , 
teân toå chöùc 

laø gì/ 
(Maõ soá)  

1 
 

        

2 
 

        

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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Maõ soá  
   

Quan heä: 
1=Chuû hoä  
2=Vôï/choàng   
3=Cha/meï 
4=Anh/chò 
5=Con 
6=Chaùu 
7= Quan heä khaùc(ghi roõ) 

Ngheà nghieäp : Chính /Phuï   
0=Khoâng hoaït ñoäng  
1=Canh taùc treân ñaát cuûa mình  
2=Laøm thueâ ngoaøi noâng nghieäp   
3=Noâng daân khoâng ñaát  laøm thueâ trong noâng nghieäp  
4=Chaên nuoâi gia suùc /gia caàm   
5= Giaùo vieân 
6= Cheá bieán Tieåu /Thuû coâng nghieäp  
7=Buoân baùn nhoû  
8=Chuû cöûa haøng   
9= Coâng nhaân vieân  
10=Hoaït ñoäng vaän chuyeån (keå caû xe honda oâm )   
11= Coâng nhaân xaây döïng ( nhaø , ñöôøng, ñeâ )  
12= Dòch vuï  
13= Hoïc sinh 
14= Noäi trôï   
15= Khaùc………………………………………………………………. 

Teân toå chöùc   
1=Caùn boä huyeän 
2= Caùn boä xaõ 
3= Caùn boä aáp 
4=Hoäi Noâng daân  
5=Hoäi Cöïu Cheán Binh   
6=Hoäi Thanh Nieân  
7=Hoäi phuï nöõ 
*: Neáu khaùc thì ghi roõ 

 

Câu 2. Gia đình anh/chị ở tại địa phương này bắt từ năm nào? ……………………. 

Câu 3. Anh/chị vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm dân tộc nào? 

1.  Kinh 2.  Tày 3.  K'ho 4.  Stiêng 5.  Chil. 6. Khác(ghi rõ)........... 

Câu 4. Anh/chị vui lòng cho biết gia đình theo tín ngưỡng/tôn giáo nào? 

1.  Phật 2.  Thiên chúa 3.  Tin lành  4.  Không  5. Khác (ghi rõ)…… 

Câu 5. Đất canh tác nông nghiệp của anh/chị hiện có mấy thửa/mảnh? Diện tích mỗi thửa/mảnh 

bao nhiêu mét vuông? ………Thöûa/maûnh 

Xoùi moøn Thöûa 
soá 

Dieän tích 

(m2) 

Loaïi ñaát Nguoàn 

goác ñaát 

Coù soå 

ñoû 

khoâng

Ñaëc tính 

ñaát 

Haïng 

ñaát 

Ñòa hình Noâng hoä töï 

ñaùnh giaù ñoä 

phì 

Möùc ñoä Phöông phaùp 

choáng xoùi moøn

1           

2           

3           

4           

5           

 
Loại đất:  (1) đất rẫy; (2) đất đồi; (3) đất ruộng lúa; (4) đất bằng; (5) đất trũng; (6) đất khác (ghi rõ) 
Nguồn gốc:  (1) mua lại của người khác; (2) Tự phát hoang; (3) Cha mẹ cho; (4) Người thân cho mượn;  

(5) Thuê của người khác; (6) khác (ghi rõ) 
Sổ đỏ:   (1) có; (2) không; (3) KB/KTL 
Ñaëc tính  ñaát:  (1) Bazan    (2) Thòt    (3) Seùt     (4) Caùt   (5) Khaùc. . . . . . 
Ñòa hình: (1) ≤ 3% baèng   (2)<8% thaáp   (3)<14% tr.bình  (4)<25% cao  (5) ≥25% raát cao 
Ñoä phì:  (1) Toát  (2) Trung bình (3) Xaáu 
Möùc ñoä xoùi moøn: (1) ≥ 2cm/naêm -cao  (2) 1-2 cm/naêm- trung bình (3) <1 cm/naêm- thaáp 
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Câu 6. Trên từng thửa/mảnh đất đó, anh/chị trồng những loại cây gì trong khoảng thời gian: 

Thửa/năm 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

1 = Khoai lang; 2 = khoai mì; 3 = đậu; 4 = bắp nếp (ăn được); 5 = bắp lai; 6 = lúa rẫy; 7 lúa nước; 

8 cà phê; 9 = tiêu; 10 = chè; 11 = dâu tằm 

(Chú ý: những hộ định cư – Theo câu 2 -  từ trước năm 1990 thì hỏi theo bảng trên, những hộ 

định cư trong khoảng thời gian không nằm trong bảng thì không hỏi phần đó) 

Caâu 7. Thu nhaäp cuûa anh/chò treân maûnh ñaát anh chò canh taùc vaø nhöõng nguoàn thu nhaäp khaùc 

maø anh chò coù ñöôïc 

Nguoàn thu nhaäp Löôïng tieàn 
(000ñ) 

Ghi chuù 

Loaïi noâng saûn 1……………………………  
Loaïi noâng saûn 2……………………………  
Loaïi noâng saûn 3……………………………  
Buoân baùn dòch vuï  
Coâng nhaân vieân  
Coâng nhaân  
Laøm thueâ noâng nghieäp  
Khaùc:…………………………………   
Toång coäng   

 

Câu 8. Từ trước đến giờ anh/chị có  bán  cho thuê  cho mượn đất của mình không?  

1.  Có;  2.  Không;  9.  KB/KTL. 

 

Câu 9.  Nguyên nhân nào mà anh/chị phải bán/cho thuê/cho mượn đất của mình? 

Bán là do:  

1.  Thiếu tiền 

2.  Không đủ sức lao động 

3.  Đất bị thoái hoá 

4.  Bán cho người thân không có đất 

5. Khác (ghi rõ)…………….. 

Cho thuê là do: 

1.  Dư sử dụng 

2.  Con còn nhỏ, đi học không có lao động 

3.  Bạn bè thân quen không có đất canh tác 

4.  Thiếu tiền đột xuất 

5. Khác (ghi rõ)……… 
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Cho mượn là do: 

1.  Bà con thân quen không có đất canh tác 

2.  Người láng giềng thiếu đất canh tác 

3.  Tạm thời không có lao động 

4.  Đất xấu 

5. Khác (ghi rõ)…………

 (Nếu nhận thấy ở câu 6 có sự thay đổi về loài cây trên từng mảnh đất qua các năm thì hỏi tiếp 

tục câu 10, nếu không thì chuyển sang câu 11) 

Câu 10. Tại sao anh/chị lại thay đổi loài cây trồng trên các thửa/mảnh đất theo thời gian?(Dựa 

theo kết quả câu 6) 

Loài thay đổi Nguyên nhân thay đổi loài cây 

1 =>2 

K. lang => mì 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

(Nếu không đủ chổ ghi thì ghi ra trang sau)

Câu 11. Tại sao Anh/chị vẫn duy trì các loài cây trên các mảnh đất đó mà không thay đổi loài cây 

khác?  

1.  ..............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4.  ..............................................................................................................................................  

5. ...............................................................................................................................................  
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Caâu 12. Trong nhöõng naêm qua tình hình tín duïng (vay möôïn cho nhöõng muïc ñích khaùc nhau) 
cuûa anh/chò nhö theá naøo? 

Löôïng tieàn vay Muïc ñích vay 

ST
T. 

 
 

Nguoàn vay  
 

Ngöôøi 
vay 

(soá thöù 
töï thaønh 

vieân) 

Baèng 
tieàn 
(000

ñoàng)

Hieän 
vaät  

(000 
ñoàng) 

Saûn xuaát 
noâng 

nghieäp 

Saûn xuaát 
ngoaøi 
noâng 

nghieäp 

Tieâu duøng 

Chöûa 
beänh, chi 
cho hoïc 

haønh 

Khaùc 

Laõi 
suaát 
vay 
(%/ 

thaùng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Ngaân haøng noâng nghieäp   
 

      

2  Quyõ  XÑGN   
 

      

3  Quyõ tín duïng hoäi phuï nöõ          

4  Vay cuûa  tö nhaân          

5  Vay cuûa hoï haøng,baïn beø          

6  Vay nguoàn khaùc  

(Ghi roõ) 

         

Câu 13. Anh/chị vui lòng cho biết những khó khăn mà anh chị cho là chủ yếu ảnh huởng đến 
canh tác nông nghiệp của gia đình? 

1.  Thiếu nước mùa khô 

2.  Đất xấu 

3.  Đường sá 

4.  Giá cả không ổn định 

5.  Không có đất 

6.  Thiếu lao động 

7.  Vốn đầu tư 

8. Khác (ghi rõ từng khó khăn)……….. 

 

 

Câu 14. Đi kèm với những khó khăn như vậy thì anh/chị gặp những thuận lợi gì trong canh tác 

nông nghiệp của gia đình? 

1.  Sản lượng cao 

2.  Đầu tư thấp 

3.  Giá cả hợp lý 

4.  Đất nhiều và tốt 

5.  Đủ nước vào mùa khô 

6.  Đủ phương tiện cày/kéo 

7. Khác (ghi rõ)…………… 

 

 

Câu 15. Từ khi định cư tại địa phương đến nay, anh/chị có nhận thấy kinh tế gia đình thay 

đổi như thế nào?  

1.  Khá hơn  2.  Cũng vậy 3.  Khó khăn hơn 4. KB/KTL  
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Câu 16. Anh/chị có thể cho biết 3 nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thay đổi hoặc 

không thay đổi này? 

1.  ............................................................................................................................................  

2. .............................................................................................................................................  

3. .............................................................................................................................................  

Câu 17. Cuối cùng, anh/chị cho thể cho chúng tôi biết dự định hay kế hoạch của anh/chị về 

phát triển kinh tế gia đình trong tương lai là gì? 

1.  ............................................................................................................................................  

2. .............................................................................................................................................  

3. .............................................................................................................................................  

4. .............................................................................................................................................  

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị.  

Hẹn gặp lại! 

 


