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TÓM TẮT 
Chương trình nông thôn mới (NTM) là một chương trình trọng điểm quốc gia được triển khai trong giai đoạn 

2010 – 2020 nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt 

là nhóm đối tượng hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nghiên cứu này đã sử dụng mô hình hồi quy Logit với phương 

pháp ước lượng MLE nhằm đánh giá tác động của chương trình nông thôn mới đến cải thiện thu nhập hộ đồng 

bào dân tộc S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Số liệu được thu thập bằng cách khảo sát trực tiếp 153 

hộ đồng bào dân tộc S’tiêng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thu nhập bình quân đầu người của hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số S’tiêng đã tăng 1,97 lần so với trước nông thôn mới, tuy nhiên mức thu nhập vẫn còn thấp (19,6 triệu 

đồng/hộ/năm) so với mức thu nhập bình quân trong tỉnh. Tác động của chương trình NTM đến khả năng cải thiện 

thu nhập của hộ đồng bào dân tộc S’tiêng là 84,71% (Y1/Y0) và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cải thiện thu 

nhập của hộ như số tham gia tạo thu nhập của hộ, hoạt động tạo thu nhập, mức độ tham gia của hộ về chương 

trình NTM, tham gia tổ chức địa phương và đào tạo nghề. Trong đó, yếu tố đào tạo nghề và mức độ tham gia của 

hộ vào chương trình NTM có ảnh hưởng mạnh tới khả năng cải thiện thu nhập của hộ đồng bào dân tộc S’tiêng.  

Từ khóa: Chương trình nông thôn mới, hộ đồng bào dân tộc S’tiêng, hồi quy Logit, thu nhập. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chương trình nông thôn mới tại Việt Nam đã 

được thực hiện trên 63 tỉnh thành. Qua 10 năm 

triển khai (2010 – 2020), chương trình đã đạt 

được một số thành tựu: tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức 

mạnh của đoàn thể chính trị - xã hội ở nông 

thôn; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn; xây dựng 

nền nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, 

phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; 

đẩy mạnh tạo nguồn nhân lực đột phát để hiện 

đại hoá nông nghiệp, công nghiệp hoá nông 

thôn, phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách; 

đạt mục tiêu đời sống vật chất và tinh thần của 

dân cư nông thôn được nâng cao (Lê Thanh 

Liêm, 2016). Chính vì thế, việc xây dựng nông 

thôn mới là một vấn đề cấp thiết trong chiến 

lược phát triển dài hạn tại Việt Nam. 

Bình Phước là một trong những tỉnh đã và 

đang thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới, 

từng bước vươn lên và cải thiện vị thế trong khu 

vực Đông Nam Bộ. Đến nay, toàn tỉnh có 3 địa 

phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 

60/90 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã được công nhận 

đạt chuẩn NTM nâng cao, 13 thôn, ấp được 

công nhận đạt chuẩn NTM (Cổng thông tin điện 

tử Bình Phước, 2021). Bên cạnh đó vẫn tồn tại 

những hạn chế, khó khăn làm cản trở quá trình 

phát triển kinh tế như cơ sở hạ tầng còn yếu 

kém; nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năm 

thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đời sống nhân dân 

vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, đặc biệt 

là nhóm đối tượng hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

(Nguyễn Minh Hà và Nguyễn Hữu Tịnh, 2010). 

Với 20% dân số là người đồng bào dân tộc (đa 

số là đồng bào S’tiêng) địa bàn sinh sống chủ 

yếu là rừng núi, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhận thức 

còn thấp thì việc triển khai chương trình NTM 

tại những khu vực này còn nhiều trở ngại. Chính 

vì vậy, mục tiêu cải thiện thu nhập của hộ đồng 

bào dân tộc S’tiêng cũng gặp nhiều khó khăn. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá 

tác động của chương trình NTM đến sự cải thiện 

thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’tiêng tại xã 

Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan về chương trình nông thôn mới 
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Chương trình NTM là cuộc cách mạng nhằm 

rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành 

thị. Chương trình đã có những tác động khác 

nhau như nâng cao đời sống người dân và bộ 

mặt nông thôn đã dần thay đổi (Nguyễn Duy 

Cần và cộng sự, 2012), phát triển kinh tế của hộ 

(Võ Hồng Tú và Nguyễn Thùy Trang, 2020), 

tăng thu nhập (Dương Văn Chương, 2015; Trần 

Thanh Dũng và Nguyễn Ngọc Đệ, 2016; 

Nguyễn Thùy Trang và cộng sự, 2016), thúc đẩy 

khả năng tiếp cận vốn của hộ gia đình (Tô Ngọc 

Hưng và Nguyễn Đức Trung, 2017), nâng cao 

đời sống văn hoá (Đặng Thị Nguyệt, 2015).  

Theo Singh và cộng sự (1986) thu nhập của hộ 

gia đình bao gồm thu nhập từ nông nghiệp và thu 

nhập từ phi nông nghiệp. Hiện nay thu nhập của 

hộ đồng bào dân tộc ở nước ta vẫn còn thấp và chủ 

yếu đến từ hoạt động nông nghiệp (Lành Ngọc Tú 

và Đặng Thị Bích Nguyên, 2020). Tuy nhiên, thu 

nhập của hộ vẫn có thể cải thiện nhờ tăng năng 

suất lao động (Park S.S, 1992), tăng số lượng lao 

động (Abdulai và CroleRees, 2001; Yang, 2004), 

chủ động trước những rủi ro (Nguyễn Tuấn Kiệt 

và Nguyễn Tấn Phát, 2019). Ngoài ra, nhiều 

chương trình cũng tác động đến thu nhập như 

chương trình tín dụng nông thôn (Barslund và 

Tarp, 2008; Đinh Phi Hổ và Đông Đức, 2015), 

chương trình NTM (Dương Văn Chương, 2015; 

Nguyễn Thùy Trang và cộng sự, 2016).  

Có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã 

sử dụng mô hình hồi quy nhằm phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ. Theo 

nghiên cứu của Demurger và cộng sự (2010); 

Klasen và cộng sự (2013); Yu và Zhu (2013); 

Nguyễn Quốc Nghi và Bùi Văn Trịnh (2011); 

Phạm Hồng Mạnh và cộng sự (2020); Lâm Văn 

Siêng (2021) thu nhập của nông hộ chịu ảnh 

hưởng của nhiều yếu tố như vốn, đất đai, trình 

độ học vấn, kinh nghiệm sản xuất, số lao động, 

khả năng đa dạng hóa thu nhập, cơ hội tiếp cận 

thị trường. Mặt khác, trong nghiên cứu của Zhai 

và Shang (2010) thì cho rằng thu nhập từ tiền 

lương, trợ cấp trong nông nghiệp, giảm thuế, 

mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp, diện tích 

đất, năng suất cây trồng và khuyến nông tác 

động tích cực đến khả năng cải thiện thu nhập 

của nông hộ. Một nghiên cứu khác được 

Sasongko và Satrianto (2021) chỉ ra việc áp 

dụng công nghệ cũng như được đào tạo trong 

sản xuất sẽ làm tăng thu nhập của người dân hay 

Adebayo và cộng sự (2012) lại cho rằng số 

thành viên tham gia hợp tác xã và thu nhập phi 

nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của hộ. 

Ngoài ra, Nguyễn Thùy Trang và cộng sự (2016) 

lại chỉ ra yếu tố thủy lợi và sự hỗ trợ từ địa 

phương cũng ảnh hưởng đến thu nhập của hộ.  

2.2. Nguồn số liệu 
Theo nghiên cứu của Tabachinick và Fidell 

(1996), khi sử dụng các phương pháp hồi quy, 

kích thước mẫu cần thiết được tính theo công 

thức: n ≥ 50 + 8p. Trong đó: n là kích thước mẫu 

tối thiểu cần thiết, p là số lượng biến độc lập 

trong mô hình. Do đó, 11 biến độc lập trong mô 

hình nghiên cứu được đề xuất thì cỡ mẫu cần 

điều tra là n ≥ 50 + 8*11 = 138 quan sát. Trong 

khi đó, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát qua 

việc phỏng vấn trực tiếp một cách ngẫu nhiên 

153 hộ đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn xã 

Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

thông qua bảng câu hỏi soạn sẵn. Chính vì vậy, 

với lượng quan sát đạt 153 mẫu thì dữ liệu đã đủ 

điều kiện để sử dụng mô hình cho nghiên cứu. 

Ngoài ra, nghiên cứu còn thu thập các thông 

tin thứ cấp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm 

các tài liệu, báo cáo, nghiên cứu trong và ngoài 

nước được thu thập qua các nguồn khác nhau để 

phục vụ cho nghiên cứu. Các thông tin đã thu 

thập được tổng hợp, tính toán và phân tích bằng 

phần mềm Excel và Limdep 9. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu  

Trong nghiên cứu này, phương pháp hồi quy 

logit được sử dụng để đánh giá tác động của 

chương trình NTM đến sự cải thiện thu nhập hộ 

đồng bào dân tộc S’tiêng tại xã Hưng Phước, 

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Mô hình hồi 

quy logit được sử dụng nhằm dự đoán và giải 

thích mối quan hệ của các biến trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau như kinh doanh, kinh tế, giáo 

dục, chăm sóc sức khoẻ, cũng như trong lĩnh 

vực nông nghiệp (Pannapa Changpetch và 

Dennis K.J. Lin, 2015). 
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Mô hình hồi quy đa thức được thể hiện như sau:  

Logit(�) = Ln �
�

1 �
� 

= �� + ���� + ����+...+���� 

Các hệ số hồi quy sẽ được ước lượng bằng 

phương pháp ước lượng hợp lý cực đại 

(Maximum Likelihood Estimation – MLE). Giá 

trị Pi khả năng nông hộ thứ i nhận thấy rằng có 

sự cải thiện thu nhập của hộ đồng bào S’tiêng 

khi chương trình NTM được thực hiện (P = 1: 

nếu thu nhập của hộ được cải thiện; P = 0: nếu 

thu nhập của hộ không được cải thiện), nên mô 

hình được viết lại: 

�� =
��������� �����

1 + ��������� �����
 

Xi  là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả 

năng cải thiện thu nhập của hộ, cụ thể như trong 

bảng 1. 
 

Bảng 1. Các biến độc lập và kỳ vọng dấu trong mô hình 

Tên biến ĐVT 
Kỳ 

vọng 
dấu 

Giải thích Nguồn tham khảo 

X1 

(Tuổi chủ hộ) 
Năm (-) Chủ hộ càng lớn tuổi thì càng 

gặp nhiều khó khăn trong hoạt 
động tạo thu nhập  

Lakshmanan (2007); Mubin 
và cộng sự (2013). 

X2 

(Trình độ học vấn) 
Năm (+) Trình độ học vấn của chủ hộ 

càng cao thì càng dễ tiếp cận 
với chương trình NTM từ đó 
cải thiện thu nhập dễ dàng hơn 

Võ Văn Tuấn và Lê Cảnh 
Dũng (2015); Tuyen (2015) 

X3 
(Diện tích đất nông 

nghiệp) 

1.000 m2 (+) Diện tích đất nông nghiệp càng 
lớn thì thu nhập càng dễ được 
cải thiện 

Huỳnh Thị Đan Xuân và 
Mai Văn Nam (2011); Võ 
Hồng Tú và Nguyễn Thuỳ 
Trang (2021) 

X4 
(Số lao động tham gia 
tạo thu nhập của hộ) 

Người (+) Hộ gia đình có càng nhiều 
thành viên tham gia lao động 
thì thu nhập càng được cải thiện 

Nguyễn Quốc Nghi và Bùi 
Văn Trịnh (2011); Võ Hồng Tú 
và Nguyễn Thuỳ Trang (2020) 

X5 
(Số hoạt động tạo thu 

nhập tăng thêm) 

Số hoạt động (+) Hộ có càng nhiều nguồn thu 
nhập thì càng làm tăng khả 
năng cải thiện thu nhập của hộ 

Nguyễn Quốc Nghi và Bùi 
Văn Trịnh (2011); Huỳnh 
Công Thiệu (2016) 

X6 
(Mức độ tham gia của 

hộ về chương trình 
NTM)  

1: Không 
tham gia 

2: Tham gia 
3: Tham gia 

tích cực 

(+) Mức độ tham gia chương trình 
càng cao thì sẽ tạo điều kiện 
cho sự cải thiện thu nhập của hộ 

Đề xuất của nhóm  
nghiên cứu 

D1 

(Giới tính chủ hộ) 
1: Nam 
0: Nữ 

(+) Nếu giới tính của chủ hộ là nam 
thì khả năng cải thiện thu nhập 
sẽ cao hơn nữ  

Nguyễn Minh Hà và Nguyễn Hữu 
Tịnh  (2010); Tô Ngọc Hưng và 
Nguyễn Đức Trung (2017) 

D2 

(Vay vốn) 
1: Có 

0: Không 
(+) Nếu chủ hộ chấp nhận vay vốn 

để đầu tư thì thu nhập sẽ được 
cải thiện hơn khi không vay vốn 

Nghiem và cộng sự (2012); 
Tô Ngọc Hưng và Nguyễn 
Đức Trung (2017); 

D3 

(Tham gia tổ chức địa 
phương) 

1: Có 
0: Không 

(+) Nếu tham gia tổ chức địa 
phương thì chủ hộ sẽ có nhiều 
cơ hội cải thiện thu nhập hơn 
khi không tham gia tổ chức  

Nguyễn Thuỳ Trang và cộng 
sự (2016); Võ Hồng Tú và 
Nguyễn Thuỳ Trang (2020) 

D4   
(Đào tạo nghề) 

1: Có 
0: Không 

(+) Khi tham gia vào khoá đào tạo 
nghề trong chương trình NTM 
do địa phương tổ chức thì chủ 
hộ sẽ được cải thiện thu nhập 

Trần Thanh Dũng và 
Nguyễn Ngọc Đế (2016); 
Nguyễn Thuỳ Trang và cộng 
sự (2016) 

D5 

(Tham gia tập huấn 
kinh tế nông nghiệp) 

1: Có 
0: Không 

(+) Việc tham gia tập huấn KTNN 
từ chương trình NTM sẽ cải 
thiện thu nhập hơn khi không 
tham gia 

Mai Đình Quý và cộng sự 
(2018); Nguyễn Tuấn Kiệt 
và Nguyễn Tấn Phát (2019) 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Đánh giá mức độ hài lòng của hộ đồng 
bào S’tiêng về chương trình NTM 
3.1.1. Một số đặc điểm về nhân khẩu học và xã 
hội học của hộ điều tra 

Kết quả điều tra hộ đồng bào dân tộc S’tiêng 

cho thấy, độ tuổi của chủ hộ vẫn còn khá trẻ, với 

độ tuổi trung bình là 38,4 tuổi. Tập trung chủ 

yếu trong khoảng 30 đến 40 tuổi (34,64%), tiếp 

đến là dưới 30 tuổi và 40 đến 50 tuổi chiếm 

28,76% và 21,57%. Tuy nhiên, trình độ học vấn 

của chủ hộ là khá thấp với 55,56% là tiểu học, 

trung học cơ sở là 31,37% nhưng tỷ lệ mù chữ 

rất thấp chiếm 2,61%. Qua đó, ta thấy các hộ 

đồng bào trên địa bàn đã cơ bản được xoá mù 

chữ nhưng việc học lên cao là một trở ngại lớn 

vì kinh tế gia đình không cho phép hoặc không 

theo kịp chương trình giảng dạy. Đây cũng là 

một trong những rào cản khiến các hộ đồng bào 

khó tiếp cận được các chính sách, định hướng 

mà chương trình NTM đề ra. 

 

Bảng 2. Thông tin chung về hộ S’tiêng tham gia khảo sát 

Chỉ tiêu Tần số (Hộ) Tỷ lệ (%) 

1. Giới tính chủ hộ   

Nam 97 63,40 

Nữ 56 36,60 

2. Tuổi chủ hộ   

≤ 30 tuổi 44 28,76 

30 tuổi – 40 tuổi 53 34,64 

40 tuổi – 50 tuổi 33 21,57 

50 tuổi – 60 tuổi 12 7,84 

> 60 tuổi 11 7,19 

3. Trình độ học vấn   

Mù chữ 4 2,61 

Tiểu học 85 55,56 

Trung học cơ sở 48 31,37 

Trung học phổ thông 15 9,80 

Cao đẳng  1 0,66 

4. Quy mô sản xuất   

≤ 1.000 m2 24 15,69 

1.000 m2 – 5.000 m2 53 34,64 

5.000 m2 – 10.000 m2 48 31,37 

> 10.000 m2 28 18,30 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2021 
 

Nguồn thu nhập của hộ đồng bào phần lớn 

đến từ hoạt động nông nghiệp nhưng quy mô 

sản xuất của hộ chỉ ở mức độ nhỏ từ 1.000 m2 – 

10.000 m2 (chiếm 66,01%). Với việc quy mô 

sản xuất nhỏ, lẻ dẫn đến thu nhập từ nông 

nghiệp của hộ không đạt hiệu quả cao. Chính vì 

vậy, để đảm bảo thu nhập ổn định, các hộ đồng 

bào phải tham gia các hoạt động tạo thêm thu 

nhập từ phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, với 

63,4% chủ hộ là nam giới cho thấy người đàn 

ông vẫn có tiếng nói quyết định và là nguồn lao 

động chính của hộ. 

3.1.2. Đánh giá mức độ hài lòng của hộ đồng 

bào dân tộc S’tiêng về chương trình NTM 

Thông qua việc đo lường mức độ hài lòng 

của hộ đồng bào dân tộc S’tiêng về chương trình 

NTM bằng thang đo Likert. Kết quả thể hiện 

trong bảng 3 cho thấy, các nhân tố về sức khỏe, 

dịch vụ công cộng, môi trường và chính quyền 

địa phương được các hộ đồng bào đánh giá cao 

trong quá trình xây dựng NTM với điểm số lần 

lượt là 3,84; 3,53; 3,48 và 3,47 điểm. Các yếu tố 

về sức khỏe, môi trường và dịch vụ công cộng 

được xem là một phần gắn liền với đời sống sinh 

hoạt của người dân, khi các yếu tố này được cải 

thiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 

hộ đồng bào dân tộc S’tiêng. Trong khi đó, 

chính quyền địa phương cũng tổ chức các hoạt 
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động nhằm tăng tính gắn kết, gần gũi giữa chính 

quyền và người dân, duy trì và đảm bảo an ninh 

trật tự, cải cách về thủ tục hành chính để hộ đồng 

bào dân tộc S’tiêng dễ tiếp cận. Tuy vậy, yếu tố 

việc làm được đánh giá thấp điểm nhất với 3,16 

điểm vì quá trình xây dựng NTM sẽ dịch chuyển 

cơ cấu sản xuất sang các nhóm ngành nghề khác 

và cần có một chương trình đào tạo nghề phù 

hợp nhưng do trình độ học vấn của các hộ đồng 

bào còn thấp nên đã cản trở sự thích ứng trong 

công việc của họ. 

 

Bảng 3. Đánh giá mức độ hài lòng về Chương trình NTM 

Tên biến Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 

Việc làm 3,16 0,588 

Dịch vụ tiện ích công cộng 3,53 0,467 

Môi trường 3,48 0,663 

Sức khỏe 3,84 0,654 

Đất đai, nhà ở 3,30 0,637 

Chính quyền địa phương 3,47 0,960 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2021 
 

3.2. Đánh giá tác động của chương trình 

NTM đến cải thiện thu nhập của hộ đồng bào 

dân tộc S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước 

3.2.1. So sánh sự thay đổi thu nhập của hộ 

đồng bào S’tiêng trước và sau chương trình 

NTM 
Bảng 4 cho thấy, thu nhập trung bình của hộ 

đồng bào S’tiêng năm 2020 là 19,6 triệu 

đồng/năm, cao gấp 1,97 lần so với trước khi 

thực hiện chương trình NTM tại địa phương. 

Trong giai đoạn trước NTM, thu nhập của hộ 

chủ yếu đến từ trồng trọt chiếm 92,73% trong 

nguồn thu từ nông nghiệp và thu từ rừng chiếm 

58,65% trong nguồn thu từ phi nông nghiệp. 

Giai đoạn này, trồng trọt của hộ tập trung vào 

cây lương thực và một số cây công nghiệp 

nhưng do sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự 

nhiên nên năng suất thấp và thời gian còn lại 

trong năm thì các hộ đồng bào khai thác các đặc 

sản từ rừng. Sau khi chương trình NTM được 

triển khai, thu nhập từ các nguồn của hộ cũng 

có những thay đổi đáng kể. Thu nhập từ trồng 

trọt tăng lên 8,87 triệu đồng/năm, còn chăn nuôi 

tăng gấp 5 lần với hơn 2 triệu đồng/năm. Trong 

khi đó, thu nhập từ phi nông nghiệp đang có 

những thay đổi, chuyển từ thu nhập đến từ rừng 

sang làm thuê. Nguyên nhân là do quá trình khai 

thác tài nguồn từ rừng, các hộ dân không thực 

hiện việc cải tạo, dẫn đến tài nguyên rừng ngày 

càng cạn kiệt. Để bù đắp cho lượng thu nhập 

giảm sút này, các hộ đồng bào hướng tới các 

công việc làm thuê, làm mướn (chiếm 77,45%). 

Tuy nhiên, nguồn thu này không ổn định cũng 

như không thể duy trì lâu dài như việc trồng trọt 

và chăn nuôi. 
 

Bảng 4. Thu nhập bình quân trước và sau chương trình NTM (Người/hộ/năm) 

Nguồn thu 

Năm 2010 Năm 2020 

Tổng số 
(1.000đ) 

Tỷ trọng 
(%) 

Tổng số 
(1.000đ) 

Tỷ trọng 
(%) 

Trung bình 9.950  19.600  

Nông nghiệp 5.500 55,28 10.910 55,56 
Trồng trọt 5.100 92,73 8.870 81,30 
Chăn nuôi 400 7,27 2.040 18,70 
Phi nông nghiệp 4.450 44,72 8.690 44,34 
Lương 280 6,29 150 1,73 
Làm thuê 910 20,45 6.730 77,45 
Buôn bán 650 14,61 1.290 14,84 
Thu từ rừng 2.610 58,65 530 6,10 

 Nguồn: Số liệu điều tra, 2021 



Kinh tế & Chính sách 
 

                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2022              157 

3.2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu 

nhập hộ đồng bào dân tộc S’tiêng tại xã Hưng 

Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 
Bảng 5 trình bày kết quả hồi quy mô hình 

Logit. Những hệ số trình bày trong bảng 5 thể 

hiện hệ số hồi quy và tác động biên của các yếu 

tố ảnh hưởng đến khả năng cải thiện thu nhập 

của hộ đồng bào S’tiêng. Hệ số hồi quy của một 

yếu tố càng cao chứng tỏ tác động biên của yếu 

tố đó càng lớn. Hệ số R2 của mô hình là 30,71% 

và Prob(LR statistic) = 0,000 nhỏ hơn rất nhiều 

so với mức α = 5%, điều này cho thấy sự phù 

hợp của mô hình hồi quy logit và các biến trong 

mô hình giải thích được 30,71% đến khả năng 

cải thiện thu nhập của hộ, xác suất hộ đồng bào 

S’tiêng cải thiện thu nhập là 84,71% (Y1/Y0). 

 
Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Logit 

Biến  Hệ số Ý nghĩa  Tác động biên 

Hằng số (C) -1,526 0,3325 -0,1977 

Tuổi chủ hộ (X1) -0,077*** 0,0087 -0,0099 

Trình độ học vấn của chủ hộ (X2) -0,051ns 0,5172 -0,0066 

Diện tích đất nông nghiệp (X3) 0,030ns 0,2847 0,0039 

Số tham gia tạo thu nhập của hộ (X4) 0,455** 0,0394 0,0590 

Hoạt động tạo thu nhập (X5) 0,417** 0,0454 0,0540 

Mức độ tham gia của hộ về chương trình 

NTM (X6) 
0,786** 0,0193 

0,1018 

Giới tính chủ hộ (D1) 0,719ns 0,1925 0,1007 

Vay vốn (D2) -0,379ns 0,4648 -0,0473 

Tham gia tổ chức địa phương (D3) 1,452*** 0,0076 0,2135 

Đào tạo nghề (D4) 1,572*** 0,0038 0,2700 

Tham gia tập huấn KTNN (D5) -1,140** 0,0480 -0,1417 

Hệ số R2 = 0,3071 

Log Likelihoob = -57,837 

Chi squared =  51,277 

Prob (LR statistic) = 0,0000 

 Nguồn: Kết xuất từ phần mềm Limdep 9 

Ghi chú: ***,**,* lần lượt là mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%; ns không có ý nghĩa thống kê. 

 

Trong số 11 biến đưa vào mô hình thì có 7 

biến có ý nghĩa thống kê với 3 biến có ý nghĩa 

ở mức 1% là tuổi chủ hộ, tham gia tổ chức địa 

phương và đào tạo nghề; 4 biến có mức ý nghĩa 

5% là số tham gia tạo thu nhập của hộ, hoạt 

động tạo thu nhập, mức độ tham gia của hộ về 

chương trình NTM và tham gia tập huấn KTNN; 

4 biến không có ý nghĩa thống kê gồm trình độ 

học vấn của chủ hộ, diện tích đất nông nghiệp, 

giới tính chủ hộ và vay vốn. Phương trình hồi 

quy được thiết lập như sau: 

����
�(� = 1)

�(� = 0)
= 1,526 0,077�� 0,051�� + 0,030�� + 0,455�� + 0,417�� 

+0,786�� + 0,719�� 0,379�� + 1,452�� + 1,572�� 1,140�� 

Kết quả hồi quy ở Bảng 5 cho thấy, các biến 

tham gia tạo thu nhập của hộ (X4), hoạt động tạo 

thu nhập (X5), mức độ tham gia của hộ về 

chương trình NTM (X6), tham gia tổ chức địa 

phương (D3) và đào tạo nghề (D4) có ảnh hưởng 

tích cực đến khả năng cải thiện thu nhập của hộ. 

Khi hộ có số lao động tham gia hoạt động sản 

xuất cũng như hoạt động tạo thu nhập tăng thì 

khả năng cải thiện thu nhập của hộ lần lượt là 

5,9% và 5,4%. Điều này cũng phù hợp với 

nghiên cứu của Nguyễn Quốc Nghi và Bùi Văn 

Trịnh (2011), Võ Thành Khởi (2015), Huỳnh 

Công Thiệu (2016) và Lâm Văn Siêng (2021) 

cho rằng quy mô hộ có ảnh hưởng tích cực đến 
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thu nhập. Cụ thể, khi số thành viên tham gia 

hoạt động sản xuất tăng thì tỷ lệ phụ thuộc sẽ 

giảm, trong khi số hoạt động tạo thu nhập tăng 

lên giúp tăng thu nhập là điều hiển nhiên. Tuy 

nhiên, trong quá trình khảo sát thực tế cho thấy, 

các hoạt động này chủ yếu là làm thuê, làm 

mướn theo thời vụ (nhặt điều, hái tiêu, phun 

thuốc, phát cỏ…). 

Mặt khác, việc tham gia đào tạo nghề sẽ tăng 

khả năng cải thiện thu nhập của hộ lên 27%, các 

khóa đào tạo nghề từ địa phương hướng đến mọi 

đối tượng, lứa tuổi với tâm thế dễ tiếp cận, dễ 

tiếp thu đã giúp các mọi thành viên trong gia 

đình (đặc biệt là phụ nữ) có thêm công việc phụ 

tạo ra nguồn thu ổn định và lâu dài (đan giỏ, đồ 

mây tre đan…). Trong khi đó, nếu hộ tham gia 

vào tổ chức tại địa phương sẽ có cơ hội nắm bắt 

thông tin tốt hơn các chính sách, chương trình 

hỗ trợ, từ đó tăng số hoạt động tạo thu nhập và 

tăng khả năng cải thiện thu nhập của hộ, cũng 

như việc luôn cập nhật thông tin về chương trình 

NTM cũng là cơ sở để tăng khả năng cải thiện 

thu nhập của hộ vì đây là một chương trình dài 

hạn có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và sự 

phát triển sau này của hộ đồng bào dân tộc 

S’tiêng. 

Bên cạnh đó thì độ tuổi chủ hộ tăng lên thì sẽ 

làm giảm khả năng cải thiện thu nhập của hộ. 

Trên thực tế, phần lớn nguồn thu nhập do chủ 

hộ tạo ra và được tạo từ hoạt động trồng trọt và 

làm thuê, khi độ tuổi càng cao thì sức khỏe sẽ bị 

giảm dần, từ đó tác động tiêu cực năng suất lao 

động và giảm thu nhập của hộ. Nghiên cứu của 

Nguyễn Quốc Nghi và Bùi Văn Trịnh (2011), 

Đỗ Lê Thúy Vi (2014), Phạm Tấn Hòa và 

Nguyễn Kim Phước (2021) cũng cho kết quả 

tương tự với việc chủ hộ càng trẻ tuổi thì sự 

năng động càng cao và càng có đa dạng công 

việc tạo thu nhập hơn chủ hộ lớn tuổi. Trong 

nghiên cứu này thì biến tham gia tập huấn 

KTNN có tác động nghịch biến hay làm giảm 

sự cải thiện thu nhập của hộ. Điều này mâu 

thuẫn với nghiên cứu của Dương Văn Chương 

(2015) rằng việc tập huấn KTNN giúp hộ học 

hỏi cũng như ứng dụng những kỹ thuật mới. 

Nguyễn Tuấn Kiệt và cộng sự (2021) chỉ ra 

công tác khuyến nông tác động tích cực đến thu 

nhập của hộ và có vai trò quan trọng để nâng 

cao khả năng ứng phó rủi ro cho hộ. Tham gia 

các buổi khuyến nông sẽ giúp cho nông hộ cập 

nhật được nhiều thông tin kiến thức về sự thay 

đổi của khí hậu, góp phần làm nâng cao nhận 

thức của nông hộ về việc lựa chọn phù hợp kế 

hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện địa 

phương (Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Tấn 

Phát, 2019). Theo Le Dang và cộng sự (2014) 

việc cải thiện khả năng tiếp cận hiệu quả các 

dịch vụ địa phương như thủy lợi, khuyến nông 

được xem là rất quan trọng cho những chiến 

lược thích ứng thành công của hộ. Trong trường 

hợp của nghiên cứu này là do các hộ vẫn duy trì 

hình thức xuất nông nghiệp truyền thống nên 

công tác khuyến nông về những mô hình, kỹ 

thuật mới trong sản xuất khó có thể tiếp cận.  

Bảng 6 thể thiện kết quả dự đoán của mô hình 

với kết quả dự đoán đúng khá cao là 81,7%. 

Điều này đã cho thấy các hệ số hồi quy của mô 

hình thích hợp trong việc giải thích tác động của 

chương trình NTM đến khả năng cải thiện thu 

nhập của các hộ đồng bào S’tiêng. Cụ thể, trong 

số 117 cho rằng có cải thiện thu nhập thì mô 

hình dự đoán được 108 hộ (70,6%) đúng với 

thực tế và trong số 36 hộ cho rằng chưa thấy sự 

cải thiện thu nhập trong gia đình của họ thì mô 

hình đã đự báo được 17 hộ (11,1%) đúng với 

thực tế. 
 

Bảng 6. Kết quả dự đoán của mô hình 

Chỉ tiêu Số hộ 
Dự đoán của mô hình 

Y = 0 Y = 1 

Y = 0 
36 

(23,5%) 

17 

(11,1%) 

19 

(12,4%) 

Y = 1 
117 

(76,5%) 

9 

(5,9%) 

108 

(70,6%) 

Tổng 153 81,7% 

Nguồn: Kết xuất từ phần mềm Limdep 9  



Kinh tế & Chính sách 
 

                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2022              159 

3.3. Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm 

cải thiện thu nhập của hộ đồng bào dân tộc 

S’tiêng (sau khi chương trình NTM kết thúc 

giai đoạn 1) tại xã Hưng Phước, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước 
Qua kết quả nghiên cứu, để chương trình 

NTM đạt được kết quả tốt nhất. Trong đó, yếu 

tố thu nhập của hộ đồng bào S’tiêng trên địa bàn 

sẽ cải thiện và theo kịp tốc độ phát triển chung. 

Nhóm nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính 

sách như sau: 

Chính quyền cần ưu tiên phát triển hoạt động 

đào tạo nghề trên địa bàn. Trong đó, các ngành 

nghề thủ công mỹ nghệ nên được ưu tiên đào 

tạo cho phụ nữ. Đây là nhóm đối tượng gặp khó 

khăn trong tìm kiếm công việc ổn định nhưng 

lại rất cẩn thận nên phù hợp với công việc yêu 

cầu tính tỉ mỉ hơn công việc cần nhiều sức lực. 

Các tổ chức địa phương phải thể hiện được 

thế mạnh của mình trong việc cung cấp các 

thông tin, chính sách mới, là cầu nối giữa các hộ 

dân với các chủ chương của Đảng, Nhà nước, 

chính quyền địa phương. Khuyến khích các hộ 

đồng bào tham gia vào công cuộc xây dựng 

chương trình NTM, vừa là cơ hội các hộ đồng 

bào có thể giao lưu, gặp gỡ tiếp xúc với các cấp 

chính quyền, vừa là cơ hội để mọi người có thể 

nắm bắt được những thay đổi đã và sẽ xảy ra. 

Từ đó, các hộ đồng bào có những chuẩn bị thích 

ứng một cách phù hợp. 

Công tác tập huấn khuyến nông cần đẩy 

mạnh phổ biến kiến thức nông nghiệp, các rủi 

ro trong sản xuất. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho 

các hộ dân chia sẻ kinh nghiệm, trình bày những 

khó khăn và nguyện vọng của bản thân trong 

quá trình sản xuất nông nghiệp. Chỉ ưu tiên các 

mô hình, kỹ thuật mà người dân dễ tiếp cận, bởi 

vì hộ đồng bào S’tiêng có trình học vấn thấp 

(55,56% tiểu học) và điều kiện kinh tế hộ còn 

nhiều khó khăn. Điều này sẽ là rào cản với các 

mô hình, kỹ thuật cao đang được áp dụng trên 

địa bàn. 

4. KẾT LUẬN 
Chương trình NTM đã góp phần thay đổi 

cuộc sống người dân tại xã Hưng Phước, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, người dân khá hài lòng về kết quả thực 

hiện chương trình NTM tại địa phương với thu 

nhập bình quân đầu người của hộ đồng bào đã 

tăng 1,97 lần so với trước nông thôn mới, tuy 

nhiên mức thu nhập vẫn còn thấp (19,6 triệu 

đồng/hộ/năm) so với mức thu nhập bình quân 

trong tỉnh. Đồng thời, dựa vào mô hình hồi quy 

Logit thì tác động của chương trình NTM đến 

khả năng cải thiện thu nhập của hộ đồng bào dân 

tộc S’tiêng là 84,71% (Y1/Y0) và các yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng cải thiện thu nhập của hộ 

như số tham gia tạo thu nhập của hộ, hoạt động 

tạo thu nhập, mức độ tham gia của hộ về chương 

trình NTM, tham gia tổ chức địa phương và đào 

tạo nghề. Trong đó, yếu tố đào tạo nghề và mức 

độ tham gia của hộ vào chương trình NTM có 

ảnh hưởng mạnh tới khả năng cải thiện thu nhập 

của hộ đồng bào dân tộc S’tiêng. Dựa trên kết 

quả nghiên cứu, bài viết cũng đã đưa ra một số 

hàm ý chính sách cho chính quyền địa phương 

nhằm cải thiện thu nhập của hộ đồng bào dân tộc 

S’tiêng để tiêu chí thu nhập trong công cuộc xây 

dựng NTM tại địa phương đạt hiệu quả cao nhất. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE NEW RURAL PROGRAM  

TO IMPROVE THE INCOME OF THE S'TIENG ETHNIC MINORITY 

HOUSEHOLS IN HUNG PHUOC COMMUNE, BU DOP DISTRICT,  

BINH PHUOC PROVINCE 
Pham Trung Hau1, Dang Tuong Anh Thu1, Nguyen Huu Loc1,  

Nguyen Thi Tra1, Tran Hoai Nam1 
1Nong Lam University of Ho Chi Minh City 

 

SUMMARY 
The new rural program is the most important national initiative for the years 2010 to 2020, with the goal of 

changing rural areas and improving people's material and spiritual lives, especially for ethnic minority households 

groups. In this study, the Logit regression model with the Maximum Likelihood Estimation method was used to 

assess the impact of the new rural program on improving the income of the S'tieng ethnic minority households 

in Hung Phuoc commune, Bu Dop district. The data was collected by surveying 153 S'tieng ethnic minority 

households. The research results show that the average income of ethnic minority households has increased by 

1.97 times compared to before the new rural program, but the level of income is still lower (19.6 million 

VND/household/year) than the average income in the province. The impact of the new rural program on the 

ability to improve the income of the S'tieng ethnic minority is 84.71% (Y1/Y0). The factors affecting the 

household's ability to improve income include factors such as the number of people participating in earning 

income, income-generating activities, the level of participation of households in the new rural program, 

participation in local organizations, and vocational training. In particular, vocational training and the level of 

participation of households in the rural development program have strongly influenced the ability to improve the 

income of the S'tieng ethnic minority. 

Keywords: income, Logit regression, New rural program, S’tieng ethnic minority househols.  
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