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The nation target program on new rural development or called name the 
New Rural program, is a national main program 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 groups. In this study, the 
multivariate regression model with the least square estimation (OLS) were 
used to the impact of the new rural program on improving the income of 
the S’tieng ethnic minority. The data was collected by surveying 200 S’tieng 
ethnic minority households. The research results show that the average 
income of S’tieng ethnic households is still lower (20,63 million VND/
person/year) and the satisfaction level of households with criteria for new 
rural program is quite high (2,993 points to 4,205 points). In addition, 
the result of the regression model also shows that 11 factors improve the 
income of of S’tieng people’s households, there are 6 influencing factors 
and all have positive effects, including: land area agriculture, number of 
members participating in income generation of the household, number of 
income generating activities of the household, participation in training in 
agricultural economics, degree of participation in the new rural program 
and participation in vocational training.
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Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hay gọi tắt là 
Chương trình nông thôn mới 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. Trong nghiên cứu này, mô 
hình hồi quy đa biến với phương pháp bình phương bé nhất (OLS) được 
sử dụng nhằm mục tiêu đánh giá tác động của chương trình nông thôn 
mới đến cải thiện thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’tiêng. Dữ liệu được thu 
thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 200 hộ đồng bào S’tiêng tại xã Hưng 
Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thu 
nhập bình quân đầu người trên hộ còn thấp (20,63 triệu đồng/người/năm) 
và mức độ hài lòng của hộ về các nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
là khá cao (2,993 điểm đến 4,205 điểm). Bên cạnh đó, kết quả mô hình 
hồi quy đa biến đã chỉ ra, trong số 11 yếu tố ảnh hưởng đến cải thiện thu 
nhập hộ đồng bào S’tiêng thì có 6 yếu tố tác động tích cực đến mức tăng 
thu nhập như: diện tích đất nông nghiệp, số thành viên tham gia tạo thu 
nhập của hộ, số hoạt động tạo thu nhập của hộ, tham gia tập huấn kinh tế 
nông nghiệp, mức độ tham gia chương trình nông thôn mới và tham gia 
đào tạo nghề.

Ngày nhận: 
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Ngày nhận lại: 
13/09/2022
Ngày đăng: 
25/10/2022

Từ khóa: 
Chương trình nông 
thôn mới; Đồng bào 
dân tộc S’tiêng;  
Hồi quy đa biến;  
Thu nhập.

1. Giới thiệu
Chương trình nông thôn mới là chương 

trình trọng điểm quốc gia, được thực hiện trên 
cả nước. 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 phá 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 
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vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, 
nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người/
năm, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình 
thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, 
môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội 
vững mạnh và an ninh, trật tự xã hội. Nhiều 
nghiên cứu được thực hiện trong thời gian qua 
chỉ ra chương trình nông thôn mới đã nâng 
cao đời sống người dân và giúp bộ mặt nông 
thôn đã dần thay đổi (Nguyễn Duy Cần và 
cộng sự, 2012), phát triển kinh tế của hộ (Võ 
Hồng Tú & Nguyễn Thùy Trang, 2020), tăng 
thu nhập (Dương Văn Chương, 2015; Nguyễn 
Thùy Trang và cộng sự, 2016; Trần Thanh 
Dũng & Nguyễn Ngọc Đệ, 2016), thúc đẩy khả 
năng tiếp cận vốn của hộ gia đình (Tô Ngọc 
Hưng & Nguyễn Đức Trung, 2017), bên cạnh 
những thành tựu đạt được vẫn còn nhiều bất 
cập về tiêu chí đánh giá, cách tiếp cận và triển 
khai chương trình (Đỗ Kim Chung & Kim Thị 
Dung, 2012; Dương Thị Bích Diệp, 2014).

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 
thu nhập được xem là tiêu chí quan trọng mang 
tính quyết định kết quả thực hiện chương trình 
nông thôn mới tại địa phương. 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 & Đặng Thị Bích Huệ, 2020). Tuy 
nhiên, thu nhập của hộ vẫn có thể cải thiện 
nhờ tăng năng suất lao động (Park, 1992), 
tăng số lượng lao động (Abdulai & CroleRees, 
2001; Yang, 2004), chủ động trước những rủi 
ro (Nguyễn Tuấn Kiệt & Nguyễn Tấn Phát, 
2019). Ngoài ra, nhiều chương trình cũng tác 
động đến thu nhập như chương trình tín dụng 
nông thôn (Barslund & Tarp, 2008; Đinh Phi 
Hổ & Đông Đức, 2015), chương trình nông 
thôn mới (Dương Văn Chương, 2015; Nguyễn 
Thùy Trang và cộng sự, 2016).

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Nguồn số liệu

Theo nghiên cứu của Tabachnick 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 

thế, việc xây dựng nông thôn mới là một vấn đề 
cấp thiết trong chiến lược phát triển dài hạn tại 
Việt Nam.

Trước khi thực hiện đề án xây dựng nông 
thôn mới, tỉnh Bình Phước gặp nhiều khó 
khăn, hạn chế làm cản trở quá trình phát triển 
kinh tế như nguồn nước phục vụ sinh hoạt và 
sản xuất hạn chế, cơ sở hạ tầng vừa thiếu lại 
vừa yếu, nguồn nhân lực trình độ, kỹ năng và 
kỷ luật thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống 
của một bộ phận đồng bào vùng sâu vùng xa, 
vùng đặt biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu 
số còn nhiều khó khăn (Nguyễn Minh Hà & 
Nguyễn Hữu Tịnh, 2010). Đến nay, toàn tỉnh 
có 3 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới, 60/90 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao, 13 thôn, ấp được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới (Cổng thông tin điện tử 
Bình Phước, 2021). Qua đó, góp phần làm thay 
đổi rõ nét diện mạo vùng nông thôn với đường 
xá được trải nhựa, cơ sở vật chất tại các trường 
học được nâng cao, thu nhập người dân từng 
bước ổn định và bền vững, bản sắn văn hóa của 
đồng bào dân tộc ít người được bảo tồn và phát 
huy,… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 
triển khai chương trình nông thôn mới vẫn còn 
một số hạn chế và tồn tại như nhiều tiêu chí vẫn 
chưa sát với thực tế, huy động nguồn lực, tiến 
độ thực hiện còn chậm trễ,...những điều này 
ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người 
dân tại địa phương. Trong đó, nhóm đồng bào 
dân tộc S’tiêng là một trong những nhóm đối 
tượng có cải thiện đáng kể như trẻ em suy dinh 
dưỡng giảm, hệ thống đường xá tại khu vực 
sinh sống được nâng cấp, các hộ đồng bào dân 
tộc có công ăn việc làm,… Do vậy, nghiên cứu 
thực hiện đánh giá tác động của chương trình 
nông thôn mới đến cải thiện thu nhập của hộ 
đồng bào S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù 
Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Cơ sở lý thuyết 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới là cuộc cách mạng nhằm rút 
ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành 
thị. Trong đó, để xã đạt chuẩn nông thôn mới 
thì phải đạt 5 nhóm tiêu chí, gồm 19 tiêu chí 
cụ thể: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, 
giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở 
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Bình Phước, UBND xã Hưng Phước, những 
công trình nghiên cứu về thu nhập cũng như 
về chương trình nông thôn mới được đăng trên 
các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.
3.2. Phương pháp phân tích

Nhằm đánh giá tác động của chương trình 
nông thôn mới đến mức tăng thu nhập hộ đồng 
bào S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, 
tỉnh Bình Phước, phương pháp hồi quy tuyến 
tính đa biến được sử dụng. Mô hình nghiên cứu 
đề xuất như sau:

Y = β0 + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4 + β5.X5  
+ β6.X6 + β7.D1 + β8.D2 + β9.D3 + β10.D4 + β11.D5

Trong đó: 
Y: Mức cải thiện thu nhập hộ đồng bào S’tiêng 

(%)
Xi: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ, cụ 

thể như trong bảng 1.

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 200 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. Nghiên cứu thực hiện 
khảo sát phần lớn chủ hộ tại nhà ở và một số 
địa điểm khác như: cổng trường, quán nước,… 
Phiếu khảo sát sẽ bị loại bỏ nếu chủ hộ không 
phải là người đồng bào dân tộc S’tiêng. Chính vì 
vậy, với lượng quan sát đạt 200 mẫu thì dữ liệu 
đã đủ điều kiện để sử dụng mô hình cho nghiên 
cứu. Các thông tin đã thu thập được tổng hợp, 
tính toán và phân tích bằng phần mềm Excel và 
SPSS 20. Ngoài ra, nghiên cứu còn thu thập các 
thông tin thứ cấp từ nhiều nguồn khác nhau, 
bao gồm các tài liệu, báo cáo thuộc UBND tỉnh 

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

Tên biến ĐVT Kỳ vọng  dấu Nguồn tham khảo

X1 (Tuổi chủ hộ) Năm (-) Lakshmanan (2007), Mubin và cộng sự 
(2013).

X2 (Trình độ học vấn) Năm (+) Võ Văn Tuấn và Lê Cảnh Dũng (2015), 
Tuyen (2015)

X3 (Diện tích đất  
nông nghiệp)

Ha (+) 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 (+) 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 (+) 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

(+) Đề xuất của nhóm nghiên cứu

D1 (Giới tính chủ hộ) 1: Nam
0: Nữ

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

D2 (Vay vốn) 1: Có
0: Không

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

D3 (Tham gia tổ chức 
địa phương)

1: Có
0: Không

(+) Nguyễn Thuỳ Trang và cộng sự (2016), 
Võ Hồng Tú và Nguyễn Thuỳ Trang 
(2020)
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định hiện tượng tự tương quan, (5) Kiểm định 
hiện tượng phương sai phần dư thay đổi.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Đánh giá mức độ hài lòng của hộ đồng bào 
S’tiêng về chương trình NTM
4.1.1. Đặc điểm hộ điều tra

Theo Đinh Phi Hổ (2014), để mô hình hồi 
đảm bảo khả năng tin cậy và hiệu quả, cần thực 
hiện 5 kiểm định: (1) Kiểm định tương quan 
từng phần của hệ số hồi quy, (2) Kiểm định 
mức độ giải thích và phù hợp của mô hình, (3) 
Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, (4) Kiểm 

Tên biến ĐVT Kỳ vọng  dấu Nguồn tham khảo

D4 (Tham gia đào tạo 
nghề)

1: Có
0: Không

(+) Trần Thanh Dũng và Nguyễn Ngọc Đệ 
(2016), Nguyễn Thuỳ Trang và cộng sự 
(2016)

D5 (Tham gia tập huấn 
kinh tế nông nghiệp)

1: Có
0: Không

(+) Mai Đình Quý và cộng sự (2018), Nguyễn 
Tuấn Kiệt và Nguyễn Tấn Phát (2019)

Bảng 2. Thông tin chung về hộ S’tiêng tham gia khảo sát
Chỉ tiêu Tần số (Hộ) Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu Tần số (Hộ) Tỷ lệ (%)
1. Giới tính chủ hộ 3. Trình độ học vấn

Nam 122 61,00 Mù chữ 5 2,50
Nữ 78 39,00 Tiểu học 102 51,00

2. Tuổi chủ hộ Trung học cơ sở 68 34,00
≤ 30 tuổi 46 23,00 Trung học phổ thông 17 8,50
30 tuổi – 40 tuổi 74 37,00 Trung cấp - Cao đẳng 8 4,00
40 tuổi – 50 tuổi 40 20,00 4. Quy mô sản xuất
50 tuổi – 60 tuổi 22 11,00 ≤ 3.000 m2 47 23,50
> 60 tuổi 18 9,00 3.000 m2 – 10.000 m2 116 58,00

> 10.000 m2 37 18,50

Kết quả điều tra đối tượng phỏng vấn cho 
thấy, 6,01% chủ hộ là nam và 39,0% chủ hộ là 
nữ. Trong mẫu nghiên cứu, chủ hộ nam giới 
chiếm đa số và là nguồn lao động chính của hộ. 
Điều này là phù hợp vì thu nhập của hộ đến từ 
sản xuất nông nghiệp và làm thuê. Những công 
việc này cần sức khỏe nên sẽ phù hợp với nam 
giới hơn nữ giới. Bên cạnh đó, độ tuổi của chủ 
hộ vẫn còn khá trẻ, chủ yếu dưới 40 tuổi chiếm 
60,0%, từ 40 tuổi đến 50 tuổi chiếm 20,0% và 
9,0% nằm ngoài độ tuổi lao động (trên 60 tuổi). 
Mặt khác, tỷ lệ mù chữ tại địa phương cơ bản 
được giải quyết với chỉ 2,5% chủ hộ không biết 
chữ. Tuy nhiên, trình độ học vấn vẫn còn thấp 
với 51,0% bậc tiểu học và 34,0% bậc trung học 
cơ sở. Đây được xem là một trong những khó 

khăn khi thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 
địa phương.

Hoạt động sản xuất tại địa phương chủ yếu 
đến từ sản xuất nông nghiệp và những hộ đồng 
bào S’tiêng tại địa phương cũng không ngoại 
lệ. Tuy nhiên, quy mô sản xuất của hộ chủ yếu 
ở mức trung bình, từ 3.000 m2 đến 10.000 m2 
chiếm 58%. Điều này được giải thích, do phần 
lớn hộ đồng bào sản xuất theo hình thức thủ 
công, ít hoặc không áp dụng kỹ thuật cao trong 
sản xuất nên việc quản lý quy mô vừa phải sẽ 
đạt hiệu quả cao hơn.
4.2.2. Đánh giá mức độ hài hòng của hộ đồng 
bào S’tiêng về chương trình nông thôn mới
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Bảng 3. Mức độ hài lòng của hộ S’tiêng về chương trình nông thôn mới
Nhóm tiêu chí Trung bình Độ lệch chuẩn
Quy hoạch 3,426 0,867
Hạ tầng kinh tế - xã hội 4,205 0,714
Kinh tế và tổ chức sản xuất 2,993 0,811
Văn hóa xã hội và môi trường 3,970 0,702
Hệ thống chính trị 3,520 0,771

Chương trình nông thôn mới được xây dựng 
trên 5 nhóm tiêu chí (Quy hoạch; Hạ tầng kinh 
tế - xã hội; Kinh tế và tổ chức sản xuất; Văn 
hóa xã hội và môi trường; Hệ thống chính trị). 
Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert (5 mức độ) 
nhằm đánh giá mức độ hài lòng của hộ đồng 
bào S’tiêng về chương trình nông thôn mới tại 
xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Kết quả cho 
thấy, nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội có 
điểm đánh giá hài lòng cao nhất với 4,21 điểm, 
tiếp theo là nhóm tiêu chí Văn hóa xã hội và 
môi trường với 3,97 điểm. Điều này cho thấy, 
chương trình xây dựng nông thôn mới đã và 
đang cải thiện đời sống tinh thần cho những 
hộ đồng bào S’tiêng tại địa phương khi các tiêu 
chí gắn liền với đời sống của hộ dân như: Giao 
thông, thủy lợi, điện, trường học, y tế, văn hóa.

Mặt khác, nhóm tiêu chí về Hệ thống chính 
trị cho kết quả tương đối khả quan với 3,52 
điểm. Các vấn đề liên quan tới an ninh, trật tự 
xã hội được cải thiện như tình trạng trộm, cắp, 
sử dụng chất kích thích đã giảm đáng kể. Tuy 

nhiên, nhóm tiêu chí về quy hoạch cũng như 
kinh tế và tổ chức sản xuất có đánh giá không 
cao với số điểm lần lượt là 3,43 và 2,99. Điều 
này một phần do trong quá trình quy hoạch 
gặp nhiều khó khăn trong khâu giải phóng mặt 
bằng, làm ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt 
của người dân. Trong khi các chỉ tiêu về thu 
nhập và tỷ lệ hộ nghèo, tổ chức sản xuất trong 
nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất đã 
không đạt được kỳ vọng của người dân. Đặc 
biệt, công tác hoạt động của hợp tác xã tại địa 
phương không hiệu quả và thu nhập của hộ vẫn 
còn tương đối thấp so với thu nhập bình quân 
đầu người tại địa phương.
4.2. Đánh giá tác động của chương trình nông 
thôn mới đến mức tăng thu nhập của hộ đồng 
bào dân tộc S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện 
Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
4.2.1. So sánh thu nhập của hộ đồng bào S’tiêng 
trước và sau khi thực hiện chương trình nông 
thôn mới

Bảng 4. Thu nhập bình quân trước và sau khi thực hiện chương trình nông thôn mới
ĐVT: Nghìn đồng/người/năm

Nguồn thu
Năm 2010 Năm 2021
Trung bình Tỷ trọng (%) Trung bình Tỷ trọng (%)

Thu nhập 9.950 20.630
Nông nghiệp 5.500 55,28 9.330 45,23
Trồng trọt 5.100 92,73 7.380 79,10
Chăn nuôi 400 7,27 1.950 20,90
Phi nông nghiệp 4.450 44,72 11.300 54,77
Buôn bán 650 14,61 1.360 12,04
Lương 280 6,29 930 8,23
Làm thuê 910 20,45 8.440 74,69
Thu từ rừng 2.610 58,65 570 5,04
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do hiệu quả sản xuất nông nghiệp không cao, 
gặp nhiều rủi ro trong quá trình sản xuất, giá 
đầu ra không ổn định nên các hộ dân hướng 
tới những công việc làm thuê nhằm đảm bảo 
nguồn thu nhập của gia đình. Tuy nhiên, việc 
làm thêm chủ yếu đến từ những công việc mang 
tính mùa vụ (phụ hồ, phun thuốc, nhặt điều, hái 
tiêu) nên tình trạng thất nghiệp tạm thời diễn 
ra tương đối nhiều trong nhóm hộ đồng bào 
S’tiêng. Bên cạnh đó, nguồn thu từ rừng cũng 
ở mức thấp chiếm 5,04% nguồn thu nhập phi 
nông nghiệp. Một phần nguyên nhân là do tình 
trạng khai thác, sử dụng tài nguyên rừng không 
đi kèm cải tạo và khôi phục, dẫn đến nguồn tài 
nguyên dần cạn kiệt và giảm đáng kể thu nhập 
hộ đồng bào S’tiêng.
4.2.2. 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

Kết quả khảo sát cho thấy (Bảng 4), trong 
giai đoạn trước nông thôn mới thu nhập từ 
nông nghiệp 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 hoàn thành xây dựng nông thôn 
mới, thu nhập của hộ đã cải thiện rõ rệt đạt 
20,63 triệu đồng/người/năm, tuy nhiên nguồn 
thu từ nông nghiệp đã không còn là thu nhập 
chính của hộ đồng bào S’tiêng (45,23%). Cụ 
thể, nguồn thu từ trồng trọt chỉ đạt 9,33 triệu 
đồng/người/năm, còn chăn nuôi là 1,95 triệu 
đồng/người/năm. Nguyên nhân được lý giải là 

Bảng 5. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy

Biến phụ thuộc:  
Thu nhập hộ đồng bào dân tộc S’tiêng

Hệ số hồi quy 
Giá trị 
Sig. VIFChưa chuẩn  

hóa (B)
Sai số Chuẩn hóa 

(Beta)
Biến độc lập
Tuổi chủ hộ 0,000 0,004 0,003 0,968 1,629
Trình độ học vấn 0,005 0,012 0,029 0,671 1,505
Diện tích đất nông nghiệp 0,229*** 0,035 0,373 0,000 1,076
Số lao động tham gia tạo thu nhập 0,102*** 0,033 0,190 0,002 1,250
Số hoạt động tạo thu nhập tăng thêm 0,091*** 0,033 0,162 0,007 1,169
Mức độ tham gia của hộ về chương trình NTM 0,091* 0,053 0,104 0,084 1,183
Giới tính chủ hộ 0,039 0,081 0,029 0,628 1,153
Vay vốn 0,050 0,204 0,014 0,805 1,029
Tham gia tổ chức địa phương 0,064 0,129 0,044 0,622 2,578
Tham gia đào tạo nghề 0,160* 0,084 0,113 0,060 1,178
Tham gia tập huấn kinh tế nông nghiệp 0,337*** 0,123 0,249 0,007 2,741
Hằng số  -0,484 0,329 0,143
Chỉ số mô hình
Số mẫu quan sát 200
Hệ số R2 0,432
Hệ số R2 hiệu chỉnh 0,398
F-statistic 12,974***
Durbin – Watson 1,692

Ghi chú: Ký hiệu ***, * lần lượt là mức ý nghĩa 1% và 10%.
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43,2% đến mức cải thiện thu nhập của hộ. Kết 
quả bảng trên cũng cho thấy, hệ số 1,5 < DW 
< 2,5 (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng 
Ngọc, 2008) nên mô hình không có hiện tượng 
tự tương quan. Ngoài ra, hệ số VIF của tất cả 
11 biến trong mô hình đều có giá trị < 10 (cao 
nhất là 2,741) nên mô hình cũng không có hiện 
tượng đa cộng tuyến.

Bảng 5 cho thấy, kết quả mô hình hồi quy 
được sử dụng nhằm phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến mức tăng thu nhập của hộ đồng bào 
S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh 
Bình Phước. Hệ số R2 của mô hình là 0,432 và 
Prob (F statistic) = 0,000 rất nhỏ so với mức ý 
nghĩa 5%. Điều này cho thấy, mô hình là phù 
hợp và các yếu tố trong mô hình giải thích được 

Bảng 6. Kết quả phân tích tương quan

X1 X2 X3 X4 X5 X6 D1 D2 D3 D4 D5
X1 1,000
X2 -0,483 1,000
X3 0,125 -0,033 1,000
X4 0,363 -0,351 0,081 1,000
X5 -0,217 -0,002 0,031 0,011 1,000
X6 -0,207 0,276 -0,053 -0,131 0,032 1,000
D1 0,327 -0,234 0,042 0,207 -0,094 -0,073 1,000
D2 -0,020 -0,051 0,053 0,027 0,003 0,058 0,009 1,000
D3 -0,038 -0,019 0,132 0,005 0,125 0,208 0,073 0,110 1,000
D4 -0,121 0,067 0,089 0,015 0,158 -0,011 -0,063 0,091 0,319 1,000
D5 -0,105 -0,063 0,169 0,072 0,276 0,202 0,045 0,109 0,763 0,304 1,000

Kết quả phân tích tương quan Pearson (Bảng 
6) cho thấy, hệ số tương quan giữa các biến 
trong mô hình đều nhỏ hơn 0,5 (cao nhất là 

-0,483). Điều này cho thấy, các biến này không 
có tương quan với nhau và có ý nghĩa thống kê.

Hình 1. Tần số của phần dư chuẩn hóa
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cũng cho kết quả tương tự, quy mô hộ có ảnh 
hưởng tích cực đến thu nhập của hộ. Điều này 
phù hợp với thực tế, số thành viên tham gia tạo 
thu nhập tăng thì tỷ lệ phụ thuộc của hộ sẽ giảm 
từ đó làm tăng thu nhập của hộ.

Số hoạt động tạo thu nhập của hộ có mức ý 
nghĩa 1% và hệ số β5 = 0,091 cùng dấu kỳ vọng. 
Nghĩa là trong điều kiện các yếu tố khác không 
đổi, khi số hoạt động tạo thu nhập của hộ tăng 
thêm một hoạt động thì thu nhập của hộ sẽ 
tăng lên 9,08%. Nguyễn Quốc Nghi và Bùi Văn 
Trịnh (2011), Võ Thành Khởi (2015) và Huỳnh 
Công Thiệu (2016) cũng nhận định rằng, số 
hoạt động thu nhập có tỷ lệ thuận với thu nhập 
của hộ. Tuy nhiên, mức tăng này là không đáng 
kể, bởi vì trong quá trình khảo sát thực tế cho 
thấy các hoạt động chủ yếu là làm thuê, làm 
mướn theo thời vụ (nhặt điều, hái tiêu, phun 
thuốc,…). Chính vì vậy, cần có những chính 
sách phù hợp tạo công ăn việc làm lâu dài, bền 
vững thì thu nhập của hộ mới đảm bảo và ổn 
định trong dài hạn.

Mức độ tham gia chương trình nông thôn 
mới có hệ số β6 = 0,091, mức ý nghĩa 10% và 
cùng dấu với kỳ vọng. Trong điều kiện các 
yếu tố khác không đổi, khi mức độ tham gia 
chương trình nông thôn mới tăng lên thì thu 
nhập của hộ sẽ được cải thiện là 9,1%. Tinh 
thần tự nguyện của những hộ tham gia là yếu tố 
tiên quyết góp phần thực hiện các chỉ tiêu hoàn 
thành đúng tiến độ. Sự đóng góp về vật chất 
cũng như tinh thần, tuy ít hay nhiều đều góp 
phần vào công cuộc xây dựng một nông thôn 
phát triển và vững mạnh. Tuy mức độ cải thiện 
thu nhập hộ không cao nhưng phần nào phản 
ảnh được sự đóng góp của những hộ đồng bào 
dân tộc S’tiêng nói chung và những hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số tại xã Hưng Phước nói 
riêng vào công cuộc xây dựng đất nước sẽ kéo 
theo sự cải thiện đời sống của họ.

Tham gia đào tạo nghề cùng dấu với kỳ vọng 
với hệ số β10 = 0,160 tại mức ý nghĩa 10%. 
Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, 
nếu hộ tham gia hoạt động đào tạo nghề của 
địa phương thì thu nhập của hộ sẽ cao hơn hộ 
không tham gia đào tạo nghề 16,0%. Nghiên 
cứu của Hứa Thị Phương Chi và Nguyễn Minh 
Đức (2016), Trần Thanh Dũng và Nguyễn Ngọc 
Đệ (2016), Lữ Hoàng Khởi (2017) và Bùi Hoàng 

Nhằm đảm bảo mô hình được thực hiện 
bằng phương pháp ước lượng bình phương bé 
nhất (OLS) thỏa điều kiện giả thiết phương sai 
có phân phối chuẩn. Kết quả thống kê phần dư 
(Hình 1) cho thấy, phân phối phần dư xắp xỉ 
chuẩn (Std. Residual) với trung bình (Mean) 
= 7,72E-17 (gần bằng 0) và độ lệch chuẩn (Std. 
Deviation) = 0,972 (xấp xỉ bằng 1). Do đó, có 
thể kết luận rằng, giả thiết phân phối chuẩn 
không bị vi phạm trong quá trình sử dụng 
phương pháp hồi quy.
4.2.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Trong số 11 biến được sử dụng trong mô 
hình thì có 6 biến có ý nghĩa thống kê, trong đó: 
4 biến có độ tin cậy 99% là diện tích đất nông 
nghiệp, số thành viên tham gia tạo thu nhập của 
hộ, số hoạt động tạo thu nhập của hộ, tham gia 
tập huấn kinh tế nông nghiệp; 2 biến mức độ 
tham gia chương trình nông thôn mới, tham gia 
đào tạo nghề có độ tin cậy 90% và 5 biến không 
có ý nghĩa thống kê, đó là tuổi chủ hộ, trình độ 
học vấn, giới tính, vay vốn, tổ chức xã hội. Các 
biến được giải thích như sau:

Biến diện tích đất nông nghiệp có hệ số β3 
= 0,229, cùng dấu kỳ vọng và có mức ý nghĩa 
1%. Nghĩa là trong trường hợp các yếu tố khác 
không đổi, nếu diện tích đất nông nghiệp tăng 
một ha thì thu nhập của hộ sẽ tăng 22,9%. Điều 
này phù hợp với nghiên cứu của Phạm Tấn 
Hòa (2014) Trần Thanh Dũng và Nguyễn Ngọc 
Đệ (2016), Lâm Văn Siêng (2021), Nguyễn 
Tuấn Kiệt và cộng sự (2021), Võ Hồng Tú và 
Nguyễn Thùy Trang (2021), diện tích đất sản 
xuất tác động tích cực đến thu nhập hộ. Quá 
trình nghiên cứu cũng cho kết quả tương tự, vì 
hoạt động sản xuất ở địa phương vẫn phụ thuộc 
nhiều vào nông nghiệp (cây điều, cây tiêu, cây 
cao su,…) nên khi quy mô sản xuất nông nghiệp 
tăng thì sẽ góp phần làm tăng thu nhập của hộ.

Số thành viên tham gia tạo thu nhập có hệ 
số β4 = 0,102 có cùng dấu kỳ vọng và ý nghĩa ở 
mức 1%. Trong điều kiện các yếu tố khác không 
đổi, khi hộ có thêm một thành viên tham gia 
vào hoạt động sản xuất thì thu nhập của hộ sẽ 
tăng 10,2%. Kết quả nghiên cứu của Abdulai 
và CroleRees (2001), Yang (2004), Dương Văn 
Chương (2015), Võ Thành Khởi (2015), Huỳnh 
Công Thiệu (2016), Lâm Văn Siêng (2021) và 
Võ Hồng Tú và Nguyễn Thùy Trang (2021) 
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trung bình của hộ đồng bào cải thiện đáng kể 
từ 9,95 triệu đồng/người/năm lên 20,63 triệu 
đồng/người/năm (2010 - 2021). Mặt khác, kết 
quả nghiên cứu còn cho thấy các yếu tố có ảnh 
hưởng đến mức tăng thu nhập hộ đồng bào 
S’tiêng, tuy nhiên có 6 yếu tố tác động tích cực 
gồm diện tích đất nông nghiệp, số thành viên 
tham gia tạo thu nhập của hộ, số hoạt động 
tạo thu nhập của hộ, tham gia tập huấn kinh 
tế nông nghiệp, mức độ tham gia chương trình 
nông thôn mới và tham gia đào tạo nghề.
5.2. Hàm ý chính sách

Chương trình nông thôn mới được thực 
hiện đã góp phần cải thiện đời sống của người 
dân đồng bào S’tiêng tại xã Hưng Phước, huyện 
Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, kết quả 
thực hiện chương trình đối với nhóm hộ này 
chưa cao. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu đề 
xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao 
thu nhập hộ đồng bào S’tiêng như sau:

Giải quyết vấn đề việc làm từ đào tạo nghề, 
quá trình xây dựng nông thôn mới đã chuyển 
dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
và dịch vụ tại địa phương. Chính vì vậy, các hộ 
dân đang gặp khó khăn trong việc thích ứng và 
tìm kiếm cho mình công việc phù hợp. Đặc biệt, 
khó khăn của những hộ đồng bào S’tiêng tại 
địa phương là trình độ học vấn không cao, tay 
nghề thấp. Chính vì vậy, để đảm bảo tính bền 
vững trong thu nhập của hộ thì chính quyền địa 
phương cần có những khảo sát, đánh giá tính 
khả thi của những chương trình đạo tạo nghề 
trong thời gian tới. Vì đây được xem là yếu tố 
quan trọng trong việc cải thiện thu nhập của hộ 
đồng bào S’tiêng.

Duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, bên 
cạnh hoạt động đào tạo nghề tại địa phương, 
các cấp chính quyền vẫn phải quan tâm tới hoạt 
động sản xuất nông nghiệp của những hộ đồng 
bào S’tiêng. Tuy rằng, tỷ trọng thu nhập trong 
nông nghiệp đã giảm nhưng vẫn là nguồn thu 
quan trọng trong hoạt động sản xuất của hộ. 
Chính vì vậy, các cấp chính quyền cần khuyến 
khích, vận động người dân “duy trì” diện tích 
đất sản xuất nông nghiệp của hộ. Ngoài ra, tình 
trạng đất trống, đất bỏ hoang vẫn còn tồn tại tại 
một số khu vực, nên việc tận dụng nguồn đất 
này đối với nhóm đối tượng đồng bào dân tộc 
thiểu số là rất cần thiết. Vậy nên, cần có những 

(2018) cũng cho kết quả tương tự. Kết quả của 
nghiên cứu cũng cho thấy, tác động tích cực 
của hoạt động đào tạo nghề tại địa phương khi 
hướng đến mọi đối tượng, lứa tuổi với tâm thế 
dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định và 
dài lâu.

Việc tham gia tập huấn kinh tế nông nghiệp 
có ý nghĩa ở mức 1%, cùng dấu với kỳ vọng và 
hệ số β11 = 0,337. Tức là trong điều kiện các 
yếu tố khác không đổi, nếu hộ tham gia tập 
huấn kinh tế nông nghiệp thì thu nhập của hộ 
sẽ cao hơn hộ không tham gia tập huấn 33,7%. 
Kết quả của nghiên cứu là phù hợp vì theo 
Le Dang và cộng sự (2014) công tác khuyến 
nông là vô cùng quan trọng cho những chiến 
lược thích ứng thành công của hộ. Dương Văn 
Chương (2015) cho rằng, việc tập huấn kinh 
tế nông nghiệp 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.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
5.1. Kết luận

Nông thôn mới là chương trình trọng điểm 
nhằm phát triển toàn diện khu vực nông thôn 
và cải thiện thu nhập là một trong những nội 
dung quan trọng trong nhóm tiêu chí Kinh tế 
và tổ chức sản xuất. Do vậy, việc đánh giá tác 
động của chương trình nông thôn mới đến 
mức tăng thu nhập của người dân là việc cần 
thiết, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc S’tiêng 
trên địa bàn xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, 
tỉnh Bình Phước. Điều này là tiền đề cho việc 
thực hiện nông thôn mới nâng cao, bền vững 
tại địa phương. Nghiên cứu thực hiện 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, tỉnh Bình 
Phước. Nhìn chung, mức độ hài lòng của hộ 
đồng bào S’tiêng về các nhóm tiêu chí trong 
chương trình nông thôn mới trên địa bàn được 
đánh giá khá cao với mức điểm số từ 2,993 đến 
4,205. Trong đó, nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế 
- xã hội được đánh giá cao nhất (4,205) và mức 
đánh giá thấp nhất là nhóm tiêu chí kinh tế và 
tổ chức sản xuất (2,993). Bên cạnh đó, thu nhập 
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5.3. Hạn chế nghiên cứu
Thứ nhất, số liệu nghiên cứu được thu thập 

vào tháng 11/2021 – 12/2021, khoảng thời gian 
này kinh tế của địa phương nói chung vẫn đang 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên nguồn 
thu nhập của hộ đồng bào S’tiêng cũng bị ảnh 
hưởng đáng kể. Thứ hai, Nhóm thực hiện xác 
nhận độ tin cậy về thu nhập là không cao. Trong 
quá trình khảo sát, nhóm có liên hệ với chính 
quyền địa phương xã về nội dung của nghiên 
cứu và được giải đáp thắc mắc về thu nhập bình 
quân của xã đầu giai đoạn xây dựng nông thôn 
mới. Đây cũng là căn cứ để nhóm xem xét dữ 
liệu về thu nhập năm 2010. Từ đó đánh giá mức 
độ cải thiện của hộ. Thứ ba, mức độ giải thích 
của mô hình chưa cao chỉ đạt 43,2%. Như vậy, 
vẫn còn tồn tại các biến độc lập khác ngoài mô 
hình tác động đến thu nhập của hộ đồng bào 
S’tiêng. Chính vì vậy, trong các nghiên cứu sau 
cần bổ sung thêm các biến quan sát khác nhằm 
khắc phục hạn chế của nghiên cứu này.

chính sách phù hợp của các cấp chính quyền 
nhằm hỗ trợ những hộ đồng bào S’tiêng có nhu 
cầu sản xuất nông nghiệp từ nguồn này.

Công tác khuyến nông, tập huấn nông 
nghiệp là một giải pháp rất hữu hiệu đối với 
hoạt động sản xuất tại các vùng nông thôn nước 
ta. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội tại 
địa phương còn kém, kiến thức của những hộ 
đồng bào S’tiêng vẫn rất hạn chế nên công tác 
này cần phải đi từ thấp lên cao, đi từ cơ bản 
lên hiện đại. Vì vậy, cần sự tìm hiểu kỹ càng 
của chính quyền địa phương khi đưa các ứng 
dụng, khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất. 
Đặc biệt, các cấp chính quyền phải là cầu nối, 
liên kết sản xuất của những hộ dân với các tổ 
hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ khuyến nông và 
có những kết quả thực tiễn của công tác khuyến 
nông, tập huấn tại địa phương. Chỉ khi đó, họ 
mới thực sự tin tưởng và thực hiện theo đúng 
hướng dẫn.
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