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Tóm tắt:
ục đích của nghiên cứu là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thu
nhập của nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở hệ thống dữ liệu thu thập từ
285 nông hộ trong cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2018 của
Cục Thống kê Bạc Liêu. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này là thống
kê mô tả, kiểm định Independent Samples T-test (kiểm định T-test) và hồi quy đa biến.
Kết quả cho thấy thu nhập của người nông dân vẫn còn thấp so với thu nhập bình quân
toàn tỉnh. Nghiên cứu cũng xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ
là giới tính của chủ hộ, số nhân khẩu, trình độ học vấn, số lao động được đào tạo nghề,
số lao động, ngày công, hoạt động phi nông nghiệp, diện tích đất và chương trình nông
thôn mới. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất hàm ý chính sách góp phần cải thiện thu nhập
của nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu.
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Abstract:
The purpose of the study was to determine the factors affecting household income in
Bac Lieu based on the data collected from 285 households in the survey of living standards
in 2018. Bureau of Statistics Bac Lieu. The methods used in this study were descriptive
statistics, Independent Samples T-test and Multivariate regression. The results show that
the income of farmers is still low compared to the average income of the province. The
study also identifies the factors that affect household incomes, such as the gender of the
household head, population size, educational attainment, number of trained workers,
number of employees, working days, agriculture, land area and new rural program.
Since then, the study has proposed policy implications to improve household incomes in
Bac Lieu.
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