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I. Ñaët vaán ñeà
Saûn xuaát noâng nghieäp laø moät ñònh höôùng quan

troïng cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long, nôi
ñöôïc xem laø vuøng noâng nghieäp troïng ñieåm cuûa caû
nöôùc, ñoàng thôøi cuõng ñöôïc xem laø nôi bò aûnh höôûng
lôùn nhaát cuûa bieán ñoåi khí haäu. Saûn xuaát noâng
nghieäp trong vuøng ñang phaûi ñoái maët vôùi söï thay
ñoåi thaát thöôøng cuûa thôøi tieát nhaát laø tình traïng xaâm
nhaäp maën, thieáu nöôùc ngoït vaø aûnh höôûng cuûa trieàu
cöôøng, trong ñoù xaâm nhaäp maën ñang dieãn bieán raát
phöùc taïp vaø khoù löôøng, ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán
saûn xuaát cuõng nhö sinh hoaït cuûa ngöôøi daân

(Nguyeãn Thanh Bình, 2012; Phaïm Thanh Vuõ,
2016). Nhaèm giaûm thieåu thieät haïi trong saûn suaát
noâng nghieäp, ngöôøi daân trong vuøng böôùc ñaàu ñaõ coù
nhöõng hoaït ñoäng thích öùng nhö söû duïng gioáng chòu
maën, thay ñoåi cô caáu caây troàng vaät nuoâi, gia coá ñeâ
keø, ñoàng thôøi taêng cöôøng caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå
choáng saâu beänh (Ñaëng Thò Hoa, 2015). Tuy vaäy,
ña soá ngöôøi daân ñeàu coù möùc ñoä thích nghi vôùi xaâm
nhaäp maën raát thaáp do hoï bò haïn cheá veà naêng löïc
thích öùng vaø thieáu nguoàn löïc ñeå ñöông ñaàu vôùi caùc
ruûi ro (Voõ Vaên Tuaán, 2014; Voõ Thaønh Danh, 2015;
Nguyeãn Quoác Nghi, 2016).
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ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG THÍCH ÖÙNG 
CUÛA NOÂNG HOÄ ÑOÁI VÔÙI XAÂM NHAÄP MAËN 

TAÏI CUØ LAO DAØI, HUYEÄN VUÕNG LIEÂM, 
TÆNH VÓNH LONG

TRAÀN HOAØI NAM - NGUYEÃN THÒ THU HAØ

TOÙM TAÉT:
Nghieân cöùu naøy ñaõ söû duïng phöông phaùp chæ soá thích nghi caáp ñoä noâng hoä (HACI) ñeå

ñaùnh giaù khaû naêng thích öùng vôùi xaâm nhaäp maën cuûa noâng hoä. Ñoàng thôøi, phaân tích caùc yeáu
toá aûnh höôûng ñeán khaû naêng thích öùng ñoái vôùi xaâm nhaäp maën baèng phöông phaùp öôùc löôïng
OLS. Soá lieäu ñöôïc thu thaäp baèng caùch phoûng vaán tröïc tieáp 150 hoä treân ñòa baøn Cuø Lao Daøi,
huyeän Vuõng Lieâm. Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, khaû naêng thích öùng cuûa noâng hoä ñaït ñöôïc
laø 0,58 ñieàu naøy coù nghóa laø döôùi taùc ñoäng cuûa xaâm nhaäp maën thì khaû naêng thích öùng cuûa noâng
hoä naèm ôû möùc thích öùng trung bình. Khaû naêng thích öùng vôùi xaâm nhaäp maën cuûa noâng hoä chòu
aûnh höôûng cuûa caùc bieán trình ñoä hoïc vaán, tuoåi, giôùi tính, thu nhaäp vaø khoaûng caùch.

Töø khoùa: Xaâm nhaäp maën, khaû naêng thích öùng, chæ soá thích öùng caáp ñoä noâng hoä, Cuø Lao
Daøi, huyeän Vuõng Lieâm, tænh Vónh Long.
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Cuø Lao Daøi thuoäc huyeän Vuõng Lieâm, tænh Vónh
Long laø khu vöïc chòu taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa tình
traïng xaâm nhaäp maën. Haèng naêm vaøo muøa khoâ,
maën xaâm nhaäp laøm aûnh höôûng ñeán naêng suaát caây
aên traùi cuõng nhö hoaït ñoäng nuoâi troàng thuûy saûn
trong vuøng. Vì vaäy, ñeå giaûm thieåu taùc ñoäng, cuõng
nhö naâng cao khaû naêng thích öùng ñoái vôùi xaâm nhaäp
maën, vieäc ñaùnh giaù khaû naêng thích öùng ôû caáp ñoä hoä
laø raát caàn thieát nhaèm xaây döïng caùc chieán löôïc öùng
phoù. Nghieân cöùu naøy ñöôïc tieán haønh vôùi muïc tieâu
laø ñaùnh giaù vaø xaùc ñònh caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán
khaû naêng thích öùng cuûa noâng hoä ñoái vôùi xaâm nhaäp
maën, töø ñoù ñöa ra moät soá ñeà xuaát nhaèm hoã trôï noâng
hoä taêng khaû naêng thích öùng vôùi xaâm nhaäp maën.

II. Phöông phaùp nghieân cöùu
1. Nguoàn soá lieäu
Soá lieäu ñöôïc thu thaäp töø 150 hoä taïi Cuø Lao Daøi,

huyeän Vuõng Lieâm (1/2017). Ñaây laø nôi bò aûnh
höôûng naëng neà bôûi xaâm nhaäp maën taïi tænh Vónh
Long. Soá lieäu caàn thieát cho nghieân cöùu naøy ñöôïc
thu thaäp thoâng qua phoûng vaán tröïc tieáp baèng caâu
hoûi ñaõ ñöôïc kieåm tra. Noäi dung phoûng vaán goàm:
Caùc thoâng tin chung veà hoä, ñaëc ñieåm hoä, thoâng tin
saûn xuaát cuûa hoä, nhaän thöùc cuûa noâng hoä ñoái vôùi
xaâm nhaäp maën, taùc ñoäng cuûa xaâm nhaäp maën ñeán
ñôøi soáng vaø saûn xuaát cuûa hoä. Ngoaøi ra, coøn thu thaäp
caùc thoâng tin thöù caáp töø nhieàu nguoàn khaùc nhau,
bao goàm: Caùc taøi lieäu, caùc baùo caùo, caùc nghieân cöùu
trong vaø ngoaøi nöôùc ñöôïc thu thaäp qua caùc nguoàn
khaùc nhau ñeå phuïc vuï cho nghieân cöùu.

2. Phöông phaùp phaân tích vaø xöû lí soá lieäu
2.1. Chæ soá HACI
Thích öùng khoâng phaûi laø haønh ñoäng chæ dieãn ra

moät laàn maø laø moät quaù trình laëp ñi laëp laïi lieân tuïc
theo thôøi gian. Do ñoù, löïa choïn caùc hoaït ñoäng thích
öùng phuø hôïp vôùi naêng löïc vaø boái caûnh ñòa phöông
laø raát caàn thieát ôû caáp ñoä noâng hoä cuõng nhö coäng
ñoàng (Ñaëng Thò Hoa, 2015). Ñeå ño löôøng khaû naêng
thích nghi ñoái vôùi caáp noâng hoä thì coù theå duøng
phöông phaùp thang ñieåm toång hôïp (Tröông Thò Tö,
2016), chæ soá thích öùng caáp ñoä noâng hoä (Voõ Thaønh
Danh, 2015). Trong nghieân cöùu naøy, chæ soá thích
öùng caáp ñoä noâng hoä (HACI) ñöôïc söû duïng ñeå ño
löôøng khaû naêng thích öùng cuûa noâng hoä. Chæ soá
HACI ñöôïc tính nhö sau:

Trong ñoù: n, o, p, q vaø r laø toång caùc soá bieán soá
trình baøy laàn löôït 5 nhoùm yeáu toá Si, Ej, Pk, Nl, vaø
Im vaø wi, wj, wk, wl, vaø wm laàn löôït laø caùc troïng soá
cuûa caùc chæ soá Si, Ej, Pk, Nl, vaø Im. Caùc troïng soá
naøy seõ ñöôïc xaùc ñònh cho moãi chæ soá. Caùc troïng soá
naøy ñöôïc xaùc ñònh döïa treân söï xeáp haïng öu tieân veà
taàm quan troïng cuûa nhöõng yeáu toá trong vieäc xaây
döïng khaû naêng thích nghi cuûa coäng ñoàng ñoái vôùi
taùc ñoäng xaâm nhaäp maën (tieâu chuaån xeáp haïng theo
thang ño Likert möùc ñoä 4) vaø möùc ñoä thieät haïi cuûa
caùc loaïi thieät haïi naøy gaây ra. 

Trong coâng thöùc HACI, chæ soá trung bình troïng
soá (Weighted Mean Index - WMI) seõ ñöôïc xaùc ñònh
cho töøng bieán soá S, E, P, N, vaø I theo Baûng 1. Tieáp
theo, chæ soá trung bình troïng soá toång (Aggregated
Weighted Mean Index-AWMI) ñöôïc xaùc ñònh.
Cuoái cuøng, chæ soá HACI ñöôïc tính cho phaân tích khaû
naêng thích öùng caáp ñoä noâng hoä. (Xem Baûng 1)

Sau khi tính toaùn caùc chæ soá thích nghi töøng
phaàn vaø chæ soá thích nghi toång hôïp cho töøng noâng
hoä, caùc möùc ñoä thích öùng töông öùng seõ ñöôïc phaân
loaïi nhö sau:

2.2 Haøm hoài quy ña bieán phaân tích caùc yeáu toá
aûnh höôûng tôùi khaû naêng thích öùng cuûa noâng hoä

Nghieân cöùu tieáp tuïc xaùc ñònh moâ hình caùc yeáu
toá aûnh höôûng ñeán khaû naêng thích öùng cuûa noâng hoä.
Moâ hình ñöôïc theå hieän nhö sau:

HACIi= f (Xi)

Giaù trò HACI Khaû naêng thích öùng

Döôùi 0,20 Thích nghi raát thaáp

Töø 0,20 ñeán 0,40 Thích nghi thaáp

Töø 0,40 ñeán 0,60 Thích nghi trung bình

Töø 0,60 ñeán 0,80 Thích nghi cao

Töø 0,80 ñeán 1,00 Thích nghi raát cao

Baûng 2. Phaân loaïi möùc ñoä thích öùng cuûa chæ soá HACI



Trong ñoù: 
HACI: Khaû naêng thích öùng vôùi xaâm nhaäp maën

(%),  coù giaù trò töø 0 ñeán 1. Do ñoù, bieán phuï thuoäc
coù theå ñöôïc coi laø bò chaën töø 0 ñeán 1. Caùc bieán ñoäc
laäp ñöôïc xaùc ñònh bao goàm: Trình ñoä hoïc vaán cuûa
ngöôøi ra quyeát ñònh chính trong hoä (Soá naêm ñi
hoïc); Ñoä tuoåi cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh chính trong
hoä (Naêm); Giôùi tính cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh chính
trong hoä (bieán giaû - 0 laø nöõ vaø 1 laø nam); Soá lao
ñoäng phi noâng nghieäp (Ngöôøi); Dieän tích saûn xuaát
noâng nghieäp (m2 ); Thu nhaäp töø noâng nghieäp (trieäu
ñoàng/hoä/naêm); troàng troït (bieán giaû - 1 laø hoä troàng
caây aên traùi, 0 laø hoä chaên nuoâi); khoaûng caùch töø khu
vöïc canh taùc ñeán soâng (km).

Moâ hình ñöôïc theå hieän nhö sau: 
HACI = β0 + β1HOCVAN + β2TUOI + β3GIOITINH

+ β4 LAODONG + β5DIENTICH + β6THUNHAP +
β7TRONGTROT + β8KHOANGCACH + εt

III. Keát quaû nghieân cöùu vaø thaûo luaän
1. Nhaän thöùc cuûa noâng hoä veà xaâm nhaäp maën 
1.1. Ñaëc ñieåm hoä ñieàu tra
Ñaëc ñieåm cuûa noâng hoä taïi ñòa baøn nghieân cöùu

ñöôïc trình baøy ôû Baûng 3. Keát quaû thoáng keâ cho

thaáy ñoái töôïng khaûo saùt khaù ña
daïng vaø phong phuù veà tuoåi taùc
cuõng nhö trình ñoä hoïc vaán. Ñoä
tuoåi trung bình cuûa chuû hoä vaøo
khoaûng 48 tuoåi (trong ñoù möùc
tuoåi töø 40 ñeán 60 tuoåi chieám tyû
troïng cao nhaát 55,33%), ôû ñoä
tuoåi naøy noâng hoä vaãn coøn ñuû söùc
khoûe ñeå tröïc tieáp tham gia saûn
xuaát. Trình ñoä hoïc vaán cuûa noâng
hoä chuû yeáu laø trung hoïc cô sôû
(36,67%) vaø trung hoïc phoå thoâng
(32,67%), ñieàu naøy taïo ra nhieàu
thuaän lôïi cho vieäc naém baét thoâng
tin, cuõng nhö ñöa ra nhöõng quyeát
ñònh quan troïng trong öùng phoù
vôùi tình traïng xaâm nhaäp maën.
Quy moâ nhaân khaåu trung bình
cuûa hoä laø 4 ngöôøi (61,33%), dieän
tích canh taùc cuûa  hoä laø töông ñoái
thaáp, soá hoä coù dieän tích <= 5.000
m2 chieám tyû troïng lôùn nhaát
(58%). (Xem Baûng 3)

1.2. Nhaän thöùc cuûa noâng hoä veà xaâm nhaäp maën
Xaâm nhaäp maën laø quaù trình thay theá nöôùc ngoït

trong caùc taàng chöùa nöôùc ôû ven bieån baèng nöôùc
maën. Trong 150 hoä ñöôïc khaûo saùt thì coù ñeán 125 hoä
(83,33%) bieát ñeán thöïc traïng xaâm nhaäp maën, ñieàu
naøy cho thaáy nhaän thöùc veà xaâm nhaäp maën laø moät
yeáu toá raát quan troïng hoã trôï noâng daân trong öùng
phoù vôùi xaâm nhaäp maën. (Xem Baûng 4) 

Cuø Lao Daøi ñöôïc bieát ñeán laø mieàn ñaát chòu taùc
ñoäng tröïc tieáp cuûa xaâm nhaäp maën vaø tình traïng
xaâm nhaäp maën ñang dieãn bieán theo chieàu höôùng
phöùc taïp taïi ñòa phöông. Ñaùnh giaù dieãn bieán xaâm
nhaäp maën cuûa noâng hoä ôû Baûng 5 cho thaáy xaâm
nhaäp maën laø raát khoâng bình thöôøng (82,67%). Söï
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Yeáu toá ño löôøng khaû
naêng thích nghi

Noäi dung yeáu toá (bieán soá) Teân bieán

Yeáu toá xaõ hoäi
(S)

- Tæ soá phuï thuoäc
- Trình ñoä hoïc vaán
- YÙ thöùc, thaùi ñoä ñoái phoù vôùi thieân tai

S1
S2
S3

Yeáu toá kinh teá
(E)

- Toång thu nhaäp cuûa noâng hoä
- Khaû naêng tieáp caän taøi chính cuûa noâng hoä
- Taøi saûn cuûa noâng hoä

E1
E2
E3

Yeáu toá thöïc ñòa
(P)

- Khoaûng caùch so vôùi bôø bieån, bôø soâng
- Möùc phaùt trieån vaø hieäu quaû cuûa caùc coâng trình
thuûy lôi choáng maën

P1
P2

Yeáu toá töï nhieân
(N)

- Phaân vuøng (0: giaùp bieån, 1: khoâng giaùp bieån)
- Vuøng nhieãm maën  (0: quanh naêm, 1: 6 thaùng
trong naêm)

N1
N2

Yeáu toá ñònh cheá, theå
cheá
(I)

- Khaû naêng tieáp caän thoâng tin (heä thoáng caûnh baùo
sôùm)
- Söï quan taâm cuûa nhaø nöôùc
Söï quan taâm cuûa ñoaøn theå

I1

I2

I3

Baûng 1. Noäi dung caùc chæ soá thaønh phaàn HACI

Xaâm nhaäp maën Taàn soá ( Hoä) Tyû troïng (%)

Coù bieát 125 83,33

Khoâng bieát 25 16,67

Toång 150 100

Baûng 4. Nhaän thöùc veà xaâm nhaäp maën 
trong naêm 2015-2016

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, naêm 2017
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xuaát hieän cuûa nöôùc maën ñoät ngoät vaø khoâng theo
quy luaät haèng naêm ñaõ laøm cho caùc hoä khoâng xöû lí
kòp gaây khoù khaên trong sinh hoaït cuõng nhö chaên
nuoâi vaø troàng troït. (Xem Baûng 5)

2. Ñaùnh giaù khaû naêng thích öùng cuûa noâng
hoä ñoái vôùi xaâm nhaäp maën

Söû duïng chæ soá thích öùng (HACI) cho caáp noâng
hoä, giaù trò cuûa trò soá thích öùng naèm trong khoaûng töø

0 - 1. Nghieân cöùu ñaõ öôùc tính khaû naêng thích öùng
cuûa noâng hoä ñoái vôùi xaâm nhaäp maën taïi Baûng 6.
Theo ñoù, giaù trò trung bình cuûa chæ soá HACI laø 0,58
ñieàu naøy coù nghóa laø döôùi taùc ñoäng cuûa xaâm nhaäp
maën thì khaû naêng thích öùng cuûa noâng hoä naèm ôû
möùc thích öùng trung bình.

Keát quaû phaân tích saâu hôn ôû Baûng 7 chæ ra raèng,
ña soá noâng hoä thích öùng ôû möùc ñoä trung bình laø
41,33% vaø 42,67% laø thích öùng cao. Nhö vaäy, ñaõ
coù moät söï phaân hoùa raát roõ reät trong khaû naêng thích
öùng cuûa noâng hoä, ñieàu naøy coù theå ñöôïc giaûi thích
bôûi söï khaùc bieät cuûa caùc yeáu toá kinh teá - xaõ hoäi
(thu nhaäp, vieäc laøm, chi tieâu, khaû naêng tieáp caän taøi
chính...) coù giaù trò thaáp trong thang ño naêng löïc
thích öùng. 

Chæ tieâu Taàn soá ( Hoä) Tyû troïng (%)

1. Giôùi tính chuû hoä

Nam 97 64,67

Nöõ 53 35,33

2. Tuoåi chuû hoä

<=30 tuoåi 4 2,67

30 tuoåi - 40 tuoåi 21 14,00

40 tuoåi - 50 tuoåi 36 24,00

50 tuoåi - 60 tuoåi 47 31,33

>60 tuoåi 42 28,00

3. Trình ñoä hoïc vaán

Muø chöõ 10 6,67

Tieåu hoïc 31 20,67

Trung hoïc cô sôû 55 36,67

Trung hoïc phoå thoâng 49 32,67

Cao ñaúng - Ñaïi hoïc 5 3,33

4. Qui moâ hoä

<= 2 ngöôøi 16 10,67

Töø 2 - 4 ngöôøi 92 61,33

Töø 4 - 6 ngöôøi 35 23,33

> 6 ngöôøi 7 4,67

5. Quy moâ saûn xuaát

<= 5000 m2 87 58,00

Töø 5000 - 10000 m2 40 26,67

Töø 10000 - 15000 m2 15 10,00

Töø 15000 - 20000 m2 5 3,33

> 20000 m2 3 2,00

Toång 150 100,00

Baûng 3. Thoâng tin chung veà ñoái töôïng phoûng vaán

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, naêm 2017

Khoaûn muïc Taàn soá (Hoä) Tyû troïng (%)

Raát bình thöôøng 0 0,00

Khaù bình thöôøng 18 12,00

Bình thöôøng 8 5,33

Khaù khoâng bình thöôøng 79 52,67

Raát khoâng bình thöôøng 45 30,00

Toång 150 100

Baûng 5. Dieãn bieán cuûa xaâm nhaäp maën

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, naêm 2017

Chæ tieâu Côõ maãu
Soá trung

bình
Soá nhoû 

nhaát
Soá lôùn 
nhaát

HACI 150 0,58 0,28 0,95

Baûng 6. Khaû naêng thích öùng (HACI) cuûa hoä gia ñình

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, 2017

Khaû naêng thích
nghi

Giaù trò HACI
Taàn soá

(hoä)
Taàn suaát

(%)

Thích öùng raát thaáp Döôùi 0,20 0 0,00

Thích öùng thaáp Töø 0,20 ñeán 0,40 15 10,00

Thích öùng 
trung bình

Töø 0,41 ñeán 0,60 62 41,33

Thích öùng cao Töø 0,61 ñeán 0,80 64 42,67

Thích öùng raát cao Töø 0,81 ñeán 1 9 6,00

Baûng 7. Phaân nhoùm khaû naêng thích öùng 
(HACI) cuûa hoä gia ñình

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, naêm 2017
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3. Phaân tích caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán khaû
naêng thích öùng cuûa noâng hoä ñoái vôùi xaâm nhaäp maën

Keát quaû phaân tích hoài quy caùc yeáu toá aûnh
höôûng ñeán möùc ñoä thích öùng ñöôïc trình baøy trong
Baûng 8. Keát quaû phaân tích hoài quy chæ ra möùc yù
nghóa cuûa moâ hình nghieân cöùu Prob (F - stat) =
0,000 nhoû hôn raát nhieàu so vôùi möùc α = 5%, neân
moâ hình hoài quy coù yù nghóa thoáng keâ hay caùc bieán
ñoäc laäp coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng thích öùng vôùi
xaâm nhaäp maën cuûa noâng hoä. Heä soá R2 cuûa moâ
hình laø 65,5%, cho thaáy söï bieán thieân cuûa khaû
naêng thích öùng vôùi xaâm nhaäp maën ñöôïc giaûi thích
bôûi caùc bieán ñoäc laäp laø 65,5%.  

Keát quaû phaân tích ôû Baûng 8 cho thaáy caùc bieán
tuoåi, giôùi tính, dieän tích, thu nhaäp vaø khoaûng caùch
coù yù nghóa thoáng keâ ôû möùc 1%; bieán trình ñoä hoïc

vaán coù yù nghóa thoáng keâ ôû möùc 5%; bieán lao ñoäng
vaø bieán troàng troït khoâng coù yù nghóa thoáng keâ trong
moâ hình. Moâ hình hoài quy ñöôïc thieát laäp nhö sau:

HACI = 0,303 + 0,013*HOCVAN +
0,105*TUOI  + 0,067*GIOITINH +
0,010*LAODONG – 0,067*DIENTICH + 0,080*
THUNHAP  - 0,002*TRONGTROT +
0,135*KHOANGCACH

Vieäc nhaän ra caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán khaû naêng
thích öùng coù yù nghóa raát quan troïng nhaèm tìm kieám
caùc giaûi phaùp phuø hôïp ñeå haïn cheá ruûi ro vaø naâng cao
khaû naêng choáng chòu vôùi xaâm nhaäp maën. Trong moâ
hình naøy, khaû naêng thích öùng cuûa noâng hoä taêng leân
ñoái vôùi caùc bieán nhö trình ñoä hoïc vaán, tuoåi, giôùi tính,
thu nhaäp vaø khoaûng caùch. Tuy nhieân, nhöõng noâng
hoä coù dieän tích canh taùc lôùn laïi coù khaû naêng thích
öùng thaáp hôn nhöõng hoä coù ít ñaát canh taùc.  

IV. Keát luaän
Nghieân cöùu ñaõ söû duïng phöông phaùp chæ soá

thích öùng (HACI) ñeå tính toaùn khaû naêng thích öùng
cuûa noâng hoä ñoái vôùi xaâm nhaäp maën. Keát quaû tính
toaùn cho thaáy, ña soá noâng hoä coù khaû naêng thích
öùng trung bình vôùi chæ soá HACI laø 0,58. Keát quaû
phaân tích cuõng chæ ra caùc yeáu toá nhö trình ñoä hoïc
vaán, tuoåi, giôùi tính, thu nhaäp vaø khoaûng caùch laø
nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán khaû naêng thích öùng
cuûa noâng hoä.

Töø keát quaû nhieân cöùu treân, ñeå caûi thieän khaû
naêng thích öùng cuûa noâng hoä vôùi xaâm nhaäp maën,
nghieân cöùu ñeà xuaát moät soá khuyeán nghò ñoái vôùi
noâng hoä nhö laø thay ñoåi lòch thôøi vuï, chuyeån ñoåi
caây troàng, vaät nuoâi, phaùt trieån caùc gioáng caây troàng,
vaät nuoâi thích öùng laâu daøi trong ñieàu kieän xaâm
nhaäp maën. Beân caïnh ñoù, chính quyeàn ñòa phöông
caàn coù chöông trình caûi thieän nhaän thöùc veà xaâm
nhaäp maën cho noâng daân, ñoàng thôøi taêng cöôøng ñaàu
tö vaøo caùc coâng trình coù chöùc naêng choáng xaâm
nhaäp maën 

Bieán giaûi thích Heä soá hoài quy t-Statistic P-value

Haèng soá 0,303

Trình ñoä hoïc vaán 0,013** 2,259 0,025

Tuoåi 0,105*** 7,159 0,000

Giôùi tính 0,068*** 2,980 0,003

Lao ñoäng 0,010ns 0,835 0,405

Dieän tích -0,067*** -4,064 0,000

Thu nhaäp 0,080*** 4,653 0,000

Troàng troït -0,002ns -0,422 0,673

Khoaûng caùch 0,135*** 6,921 0,000

F test  33,469

R-squared    0,655 Durbin – Waston stat 1,66

Baûng 8. Keát quaû hoài quy caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán 
khaû naêng thích öùng

Nguoàn: Soá lieäu phaân tích töø soá lieäu ñieàu tra, 2016
Ghi chuù: Bieán phuï thuoäc chæ soá thích öùng (HACI);
***,**,* laàn löôït laø möùc yù nghóa 1%, 5% vaø 10%; ns
khoâng coù yù nghóa thoáng keâ.
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ABSTRACT:
In this study, the household adaptive capacity index (HACI) was employed to measure

the adaptability of farmers to the saltwater intrusion. In order to measure the effects of
the adaptability of farmers, OLS regresstion was used to estimate. The data were collected
by interviewing 150 farmers in the Cu Lao Dai, Vung Liem district. Results showed that
the adaptability of farmers to the saltwater intrusion index was 0,58. This means that the
adaptability of farmers to the saltwater intrusion is at a moderate level. The adaptability
of farmers affected by household education, age, gender, income and farm distance.

Keywords: Salinity intrusion, adaptability, farm level adaptation index, Cu Lao Long, Vung
Liem district, Vinh Long P  rovince.


