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ABSTRACT 

Income diversification has been a special 

attention of researchers, especially in 

developing country. It is a means to 

increase household's income and reduce 

ei me volatility of each income source. 

 

Trƣớc hết, tôi muốn gửi lời cám ơn đến 

các thầy cô ở Đại học Kinh Tế Thành 

Phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên Cứu 

Xã Hội Quốc Tế (ISS) đã cung cấp cho 

tôi những kiến thức chuyên môn bổ ích 

và quý báu trong quá trình học thạc sĩ. 

 

Luận văn của tôi đƣợc thiết kế và hoàn 

thành với hỗ trợ nhiệt tình của các thầy 

cô ở Đại Học Kinh Tế và ISS. Tôi muốn 

tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tiến sĩ Ha 

Thuc Vien và tien si Tran Tien Khai về 

những ý kiến đóng góp và hƣớng dẫn 

hữu ích của các thầy trong quá trình định 

hình hƣớng nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin 

cám ơn tiến sĩ Ha Thuc Vien, thầy hƣớng 

dẫn của tôi, luôn động viên tôi trong quá 

trình viết luận văn. Ngoài ra, tôi cũng 

muốn gửi lời cám ơn đến tiến sĩ Phạm 

Khánh Nam, anh Nguyen Van Dung, 

những ngƣời đã chỉ dẫn tôi các vấn đề kỹ 

thuật trong quá trình phân tích số liệu 

trong luận văn. 

 

Kế đến, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu 

sắc đến mọi ngƣời trong gia đình tôi: cha 

mẹ tôi, cha mẹ chồng tôi, các chị em tôi 

đã thông cảm và giúp đỡ tôi trong quá 

trình học tập. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời 

cám ơn đến mẹ và mẹ chồng tôi, những 

ngƣời đã chăm sóc con tôi, giúp tôi có 

thể tập trung vào luận văn. 

Cuối cùng, tôi muốn cám ơn chồng tôi, 

anh đã luôn ở bên cạnh tôi, động viên và 

giúp đỡ tôi trong cuộc sống hàng ngày để 

tôi có thể dành nhiều thời gian hoàn 

thành luận văn. 

TÓM TẮT 

Đa dạng hóa thu nhập đang là một chủ 

đề khoa học đƣợc các nhà nghiên cứu 

quan tâm, đặc biệt ở các quốc gia đang 

phát triển. Đây chính là một phƣơng tiện 

đế tăng thu nhập của các hộ gia đình và 



However, the patterns and income 

diversification vary from country to 

country and from region region. This 

research aims at examining the 

determinants of income diversification 

among rural households in Vietnam and 

the impact of diversification on 

household s total income in order to 

decide appropriate policy responses. 

Based on Vietnam Household Living 

standard surveys in 2002, 2004, 2006. 

2008 and 2010, the descriptive analysis 

on a variety of concepts ol diversification 

shows that the diversification in rural 

areas is very common and tends to 

increase over time. For instance, a 

number of income sources among rural 

households goes up to from 4.08 in 2002 

to 4.28 in 2010. The analysis also 

indicates the growing importance of non-

farm activities. Nevertheless, the extent 

of diversification is not the same between 

the rich and the poor. The poorer tend to 

have more income sources than the richer 

while the richer is much more diversified 

in terms of share of income from non-

farm activities than the poorer. The 

econometric analysis uses methods of 

Poisson regression in the model of 

number ol income sources and 1 obit 

regression in the model of SID and NFS. 

The regression results show that socio-

economic status and access to formal 

financial market both have positive 

impact on the number of income sources 

pursued by households and the Simpson 

index ol diversification.  

 

Interestingly, it is found that the access to 

financial markets has negative effect on 

the share of non-farm income. The 

accessibility of infrastructure is also an 

important determinant of income 

diversification. The evaluation of reverse 

giảm nguy cơ biến động của từng nguồn 

thu nhập. Tuy nhiên, đa dạng hóa thu 

nhập thay đổi theo các kiểu khác nhau 

tùy thuộc vào từng quốc gia và từng 

vùng. Nghiên cứu này nhằm khảo sát các 

yếu tố xác định đa dạng hóa thu nhập 

trong các hộ gia đình nông thôn Việt 

Nam và tác động của đa dạng hóa đến 

tổng thu nhập của hộ gia đình để đƣa ra 

những chính sách ứng phó phù hợp. Dựa 

trên các Khảo Sát Mức Sống Hộ Gia 

Đình Việt Nam vào các năm 2002, 2004, 

2006. 2008 và 2010, sử dụng phân tích 

mô tả trên một loạt các khái niệm đa 

dạng hóa khác nhau, chúng ta sẽ thấy đa 

dạng hóa rất phổ biến ở khu vực nông 

thôn và có xu hƣớng tăng theo thời gian. 

Chẳng hạn, số nguồn thu nhập của các 

hộ gia đình nông thôn tăng từ 4.08 vào 

năm 2002 đến 4.28 vào năm 2010. Phân 

tích cũng cho thấy các hoạt động phi 

nông nghiệp ngày càng đóng vai trò quan 

trọng. Tuy nhiên, mức độ đa dạng hóa 

khác nhau giữa các hộ giàu và nghèo. 

Các hộ nghèo thƣờng có nhiều nguồn thu 

nhập hơn các hộ giàu, trong khi các hộ 

giàu có tỷ trọng hoạt động phi nông 

nghiệp lớn hơn các hộ nghèo. Phân tích 

kinh tế lƣợng sử dụng các phƣơng pháp 

hồi quy Poisson trong mô hình số nguồn 

thu nhập và hồi quy Tobit trong mô hình  

SID và NFS. Các kết quả hồi quy cho 

thấy tình trạng kinh tế xã hội và khả 

năng tiếp cận thị trƣờng tài chính chính 

thức có ảnh hƣởng tích cực đến số nguồn 

thu nhập mong muốn của các hộ gia đình 

và chỉ số đa dạng hóa Simpson.  

 

Điều thú vị là, các nhà nghiên cứu phát 

hiện ra rằng khả năng tiếp cận thị trƣờng 

tài chính có ảnh hƣởng tiêu cực đến tỷ 

trọng thu nhập phi nông nghiệp. Khả 

năng tiếp cận cơ sở hạ tầng cũng là một 

yếu tố xác định quan trọng đa dạng hóa 



impact of diversification on household‘s 

total income confirms that all of the three 

indicators of income diversification: a 

number of income source, share of non-

fan, income and Simpson index of 

diversity have positive impact on 

household's total income. It implies that 

households try to increase their income 

by pursuing multiple income strategy, 

expanding their income generating out of 

agricultural activities and maintaining the 

balance among different income 

activities.  

 

CHAPTER 1 INTRODUCTION 

1.1 Problem Statement 

Income diversification among rural 

household in developing countries has 

called tor substantial attention of scholars 

in development economics. It is referred 

to the allocation of resources among 

different income generating activities, 

both on-farm and off-farm, according to 

Abdulai and Crolerees (2001). I here are 

several motives for households to 

diversify their income sources. 

Households tend to carry out the income 

diversification because of the need to 

manage risks, to secure a smooth flow of 

income, to allocate the surplus labor or to 

respond to different kinds of market 

failures such as insurance and credit 

market imperfection (Ellis, 1998). 

 

Given the potential role of income 

diversification in stabilizing income and 

alleviating rural poverty, governments in 

several developing countries are 

increasingly interested in promoting 

diversification. And Vietnam with more 

than 70% of the population lives in rural 

areas is not an exception. Since 1986. the 

Government has implemented various 

policies with an aim to developing multi-

thu nhập. Việc đánh giá tác động ngƣợc 

của đa dạng hóa thu nhập đến tổng thu 

nhập của hộ gia đình cho thấy, cả ba yếu 

tố chỉ báo đa dạng hóa thu nhập (số 

nguồn thu nhập, tỷ trọng thu nhập phi 

nông nghiệp, và chỉ số đa dạng hóa 

Simpson) đều có ảnh hƣởng tích cực đến 

tổng thu nhập của hộ gia đình. Điều này 

nói lên rằng các hộ gia đình cố gắng tăng 

thu nhập bằng nhiều chiến lƣợc thu nhập, 

mở rộng ra khỏi các hoạt động nông 

nghiệp và duy trì cân bằng giữa các hoạt 

động thu nhập khác nhau. 

 

CHƢƠNG 1 MỞ ĐẦU 

1.1 Phát biểu vấn đề 

Đa dạng hóa thu nhập trong các hộ gia 

đình nông thôn ở các nƣớc đang phát 

triển đã thu hút đáng kể sự chú ý của các 

học giả ở các nƣớc kinh tế đang phát 

triển. Theo Abdulai và Crolerees (2001), 

chúng ta có thể gọi nó là sự phân bổ 

nguồn lực giữa các hoạt động tạo thu 

nhập khác nhau, cả nông nghiệp và phi 

nông nghiệp. Có một số động cơ thúc 

đẩy các hộ gia đình đa dạng hóa các 

nguồn thu nhập của họ. Các hộ gia đình 

tiến hành đa dạng hóa thu nhập do nhu 

cầu quản lý rủi ro, đảm bảo nguồn thu ổn 

định, để phân bổ lao động dƣ thừa hoặc 

ứng phó với những khiếm khuyết của thị 

trƣờng chẳng hạn nhƣ sự không hoàn 

hảo của thị trƣờng bảo hiểm và tín dụng  

(Ellis, 1998). 

Với vai trò tiềm năng của đa dạng hóa 

thu nhập trong việc ổn định thu nhập và 

xóa đói giảm nghèo, chính phủ ở các 

nƣớc đang phát triển ngày càng quan tâm 

đến việc thúc đẩy đa dạng hóa. Và Việt 

Nam với hơn 70% dân số sống ở khu 

vực nông thôn cũng không ngoại lệ. Kể 

từ năm 1986, Chính phủ đã triển khai 

nhiều chính sách nhằm xây dựng nền 

kinh tế nhiều thành phần, đổi mới cơ cấu 



sector economy, renovating the economic 

structure and stabilizing the social 

economic environment including 

improving people‘s living standards and 

opening the country‘s cconomy to the rest 

of the world. For rural development, 

some specific objectives raised are to 

create more jobs, to raise agricultural and 

rural industry-related income, and to 

develop services and off- farm activities. 

In other words, these policies arc 

designed to directly or indirectly 

stimulate the process of income 

diversification in Vietnam in general and 

in rural areas in particular. With the 

nation-wide renovation, Vietnam has 

gained some remarkable achievements in 

economic development and poverty 

reduction, with the annual economic 

growth rate of 6-8 percent since the early 

1990 and the poverty rate falling from 

58% in 1993, 29% in 2002. 15.5% in  

2006 to 14.5% in 2008 and 14.23% in 

2010 (GSO). Part of income growth and 

poverty reduction is undoubtedly due to 

diversification among households both 

into higher value crops and into non-crop 

activities such as livestock raising, and 

non-farm activities. 

 

 

Though income diversification plays such 

an important role in the early stage of 

rural transformation, the patterns of rural 

incomc diversification may vary across 

countries and regions (Ellis, 1998). 

Hence, it is necessary to identify the 

determinants of income diversification of 

specific countries and regions as it helps 

government have appropriate policy 

response to support the rural areas. While 

there are very few empirical studies about 

the income diversification issue in 

Vietnam, the research on the impact of 

kinh tế và ổn định môi trƣờng kinh tế xã 

hội kể cả việc cải thiện tiêu chuẩn sống 

của ngƣời dân và hội nhập kinh tế thế 

giới. Về vấn đề phát triển nông thôn, một 

số mục tiêu cụ thể đƣợc nêu ra là tạo 

thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập nông 

nghiệp và công nghiệp nông thôn, và 

phát triển các dịch vụ và hoạt động phi 

nông nghiệp. Nói cách khác, những 

chính sách này đƣợc thiết kế để kích 

thích trực tiếp hoặc gián tiếp quá trình đa 

dạng hóa thu nhập ở Việt Nam nói chung 

và ở khu vực nông thôn nói riêng. 

 

 

Với việc đổi mới trên toàn quốc, Việt 

Nam đã đạt đƣợc một số thành tựu trong 

phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo, 

với tốc độ tăng trƣởng kinh tế hàng năm 

là 6 đến 8 % kể từ đầu những năm 1990 

và tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% vào năm 

1993 đến 29% vào năm 2002, 15.5% vào 

năm  2006 đến 14.5% vào năm 2008 và 

14.23% vào năm 2010 (GSO). Chắc 

chắn, sự tăng thu nhập và xóa đói giảm 

nghèo một phần do sự đa dạng hóa hoạt 

động của các hộ gia đình nhƣ trồng các 

loại cây có giá trị hoặc các hoạt động 

không thuộc lĩnh vực trồng trọt nhƣ chăn 

nuôi gia súc và các hoạt động phi nông 

nghiệp. 

Mặc dù đa dạng hóa thu nhập đóng vai 

trò quan trọng trong giai đoạn đầu của 

quá trình chuyển đổi nông thôn, các mô 

hình đa dạng hóa thu nhập có thể khác 

biệt tùy theo từng quốc gia và từng vùng 

(Ellis, 1998). Do đó, chúng ta cần phải 

chỉ ra đƣợc các yếu tố quyết định đa 

dạng hóa thu nhập ở từng quốc gia và 

từng vùng cụ thể vì nó giúp chính phủ có 

những chính sách thích hợp hổ trợ khu 

vực nông thôn. Các nghiên cứu thực 

nghiệm về vấn đề đa dạng hóa thu nhập 

ở Việt Nam vốn đã ít, các nghiên cứu về 



diversification on household income is 

even rarer. Based on the empirical studies 

and data from Vietnam Household Living 

Standards Survey 2008 (VHLSS 2008), 

this paper is aimed at determining the 

factors that affect the ability to carry out 

income diversification among households 

in rural Vietnam and to measure the 

impacts of diversification on household 

incomes. 

 

 

1.2 Research objectives 

The paper is to investigate determinants 

of income diversification among 

households in rural areas of Vietnam, and 

measure the difference in the level of 

impact of these factors among economic 

and geographical regions. This paper also 

aims at examining the reverse effects of 

incomc diversification on the household 

income. 

 

1.3 Research questions 

Specifically, the paper tries to address the 

following questions: 

- What are the determinants of income 

diversification in rural Vietnam at 

household level? 

How docs the level of income 

diversification differ among rural regions 

within Vietnam? 

What are the impacts of diversification on 

household income? 

The thesis is organized into 5 chapters . 

After the introductory Chapter, Chapter 2 

is literature review, including the review 

of theoretical framework and the previous 

studies of income diversification in 

developing countries. Chapter 3 describes 

the data source and methodologies used 

to analyze the data. Determinants and 

impacts of income diversification are 

analyzed economically in Chapter 4. 

ảnh hƣởng của đa dạng hóa đến thu nhập 

của hộ gia đình thậm chí còn ít hơn. Dựa 

trên các nghiên cứu thực nghiệm và dữ 

liệu từ Khảo Sát Tiêu Chuẩn Sống Hộ 

Gia Đình Việt Nam (VHLSS 2008), 

trong công trình này, chúng tôi muốn xác 

định các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng 

tiến hành đa dạng hóa thu nhập trong các 

hộ gia đình nông thôn Việt Nam và đánh 

giá tác động của đa dạng hóa đến thu 

nhập của hộ gia đình. 

 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Bài báo này phân tích các yếu tố xác 

định đa dạng hóa thu nhập trong các hộ 

gia đình nông thôn Việt Nam, và đánh 

giá tầm ảnh hƣởng của những yếu tố này 

trong các khu vực kinh tế và địa lý khác 

nhau. Bài báo này cũng khảo sát tác 

động ngƣợc của đa dạng hóa thu nhập 

đến thu nhập của hộ gia đình. 

 

 

1.3 Các câu hỏi nghiên cứu 

Cụ thể, bài báo này sẽ làm rõ những vấn 

đề sau: 

- Ở mức hộ gia đình, các yếu tố nào xác 

định đa dạng hóa thu nhập ở vùng nông 

thôn Việt Nam? 

Mức độ đa dạng hóa thu nhập ở các vùng 

nông thôn Việt Nam khác nhau nhƣ thế 

nào? 

Tác động của đa dạng hóa đến thu nhập 

của hộ gia đình nhƣ thế nào? 

Luận văn này gồm 5 chƣơng. Sau 

chƣơng Giới thiệu, chƣơng 2 điểm lại 

một số công trình nghiên cứu có liên 

quan đến vấn đề này, khuôn khổ lý 

thuyết và các nghiên cứu trƣớc đây về đa 

dạng hóa thu nhập ở các quốc gia đang 

phát triển. Chƣơng 3 mô tả nguồn dữ liệu 

và các phƣơng pháp phân tích dữ liệu. 

Chƣơng 4 phân tích các yếu tố xác định 

và ảnh hƣởng của đa dạng hóa thu nhập. 



Chapter 5 summarizes the results found, 

draws some conclusion related and 

discusses some policy recommendations.  

 

CHAPTER 2 

LITERATURE REVIEW  

Concepts and measures of income 

diversification 

Income diversification has been 

employed by households as one of the 

strategies to minimize the income 

variability and ensure a minimum level of 

income. Lmpirical studies commonly 

based on five different indicators of 

income diversification for their analysis, 

each of which is discusscd in details as 

bellows: 

The first definition is possibly the 

simplest one that diversification is 

referred to the increase in the number of 

income sources of households (Minot et 

al. 2006). Accordingly, households with 

more income sources are considered to be 

more diversified and the more number of 

sources a household has over time, the 

greater the increase in diversification that 

household pursue over that time period. 

This indicator is simple to measure and 

understand. However, it only focuses on 

the number of sources with equal 

treatment among every income source but 

not taking into the consideration its 

importance to the total income of 

household. 

The second approach is introduced to 

overcome the weakness of the previous 

measure. This indicator takes into account 

not only the number of income sources 

but also the contribution of each source to 

total household income. With this 

concept, income diversification is 

referred to the process that households try 

to increase the number of sources and 

also gain a greater balance among the 

Chƣơng 5 tóm tắt lại các kết quả đã phát 

hiện đƣợc, đƣa ra kết luận và đề nghị 

một số chính sách. 

 

CHƢƠNG 2 

TỔNG QUAN 

Các khái niệm và chỉ số đa dạng hóa thu 

nhập 

Đa dạng hóa thu nhập đƣợc các hộ gia 

đình sử dụng với tƣ cách là một trong 

những chiến lƣợc giảm thiểu biến động 

thu nhập và đảm bảo một mức thu nhập 

tổi thiếu. Các nghiên cứu thực nghiệm 

thƣờng dựa trên năm yếu tố chỉ báo (chỉ 

số) đa dạng hóa thu nhập để phân tích 

chúng, chúng ta hãy xét từng yếu tố này 

bên dƣới: 

Định nghĩa đầu tiên có thể là định nghĩa 

đơn giản nhất về đa dạng hóa thu nhập, 

đó chính là sự tăng số lƣợng nguồn thu 

nhập của hộ gia đình (Minot và các cộng 

sự 2006). Theo định nghĩa này, các hộ 

gia đình có càng nhiều nguồn thu nhập 

sẽ đƣợc xem là đa dạng hơn, và nếu số 

lƣợng nguồn thu nhập ngày càng tăng, sự 

đa dạng hóa của các hộ gia đình trong 

khoảng thời gian đó cũng tăng. Chỉ số 

này rất dễ đo cũng nhƣ dễ hiểu. Tuy 

nhiên, nó chỉ tập trung vào số lƣợng 

nguồn thu nhập và giả định rằng mọi 

nguồn thu đều bằng nhau, chƣa xét đến 

tỷ lệ của từng loại nguồn thu trong tổng 

thu nhập của hộ gia đình. 

 

Một cách tiếp cận khác đƣợc đƣa ra để 

khắc phục nhƣợc điểm của chỉ số trên. 

Chỉ số này không chỉ xét số nguồn thu 

nhập mà còn tính đến đóng góp của mỗi 

nguồn thu nhập đó vào tổng thu nhập của 

hộ gia đình. Với khái niệm này, chúng ta 

có thể hiểu đa dạng hóa thu nhập là quá 

trình các hộ gia đìng cố gắng tăng số 

nguồn thu nhập của họ và đạt đƣợc cân 

bằng tốt hơn giữa các nguồn thu nhập 



income sources in their portfolio (Ellis 

2000, Minot et al. 2006). Follo„i„8 this 

concept, Sch.warze and Zclle, (2005) 

used the Shannon equitabili.y index, 

which increases with ,he number of 

incomc sonr.es and ,hc„ evenness .0 

analyze the incomc di.ersif,cation among 

honsehold in Indonesia 

 

 

K 'nvcrse Herfindahl index is employed 

by Babatunde and Qaim (2009) in 

examining the patterns of income 

diversification in Nigeria. 

The third measure is related to nonlarm 

employment. It is defined as a process 

rural households increase their income 

from the non-farm sector (Barrett and 

Reardon 2001, Barrett et al. 2001). This 

concept is most commonly used in the 

form of the percentage of income from 

non-farm activities in total households‘ 

income by a number of authors including 

Ellis (2000). Abdulai and CroleRees 

(2001) and Minot et al. (2006). 

 

The fourth definition is referred to the 

switch of subsistence production to 

commercialization production. The three 

basic measures often used to define this 

type of diversification are crop 

diversification, agricultural 

commercialization and income 

commercialization. Crop diversification 

refers to the proportion of crop 

production that is sold or bartered. The 

agricultural commercialization is defined 

as the share of agricultural output that is 

sold or bartered. The income 

commercialization is measured by the 

proportion of gross income from the cash 

income. 

Finally, incomc diversification is defined 

by Minot et al. (2006) as "the process of 

trong danh mục các nguồn thu của họ 

(Ellis 2000, Minot và các cộng sự 2006). 

Theo khái niệm này, Schawarze and 

Zeller (2005) đã sử dụng chỉ số công 

bằng Shannon, chỉ số này tỷ lệ với số 

nguồn thu nhập và sự ngang bằng giữa 

chúng, đƣợc dùng để phân tích sự đa 

dạng hóa thu nhập trong các hộ gia đình 

ở Indonesia. 

 

 Babatunde và Qaim (2009) cũng đã sử 

dụng chỉ số Herfindahl nghịch đảo để 

khảo sát các kiểu đa dạng hóa thu nhập ở 

Nigeria. 

Chỉ số thứ ba có liên quan đến hoạt động 

phi nông nghiệp. Nó đƣợc định nghĩa là 

một quá trình các hộ gia đình nông thôn 

tăng thu nhập của họ trong lĩnh vực phi 

nông nghiệp (Barrett và Reardon 2001, 

Barrett và các cộng sự. 2001). Một số tác 

giả trong đó có cả Ellis (2000), Abdulai 

và CroleRees (2001) và Minot và các 

cộng sự (2006) thƣờng hay dùng khái 

niệm này ở dạng tỷ lệ thu nhập phi nông 

nghiệp trong tổng thu nhập của các hộ 

gia đình. 

Định nghĩa thứ tƣ đƣợc gọi là sự chuyển 

từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất 

thƣơng mại. Ba chỉ số thƣờng đƣợc dùng 

để định nghĩa loại đa dạng hóa này là đa 

dạng hóa cây trồng, thƣơng mại hóa 

nông nghiệp và thƣơng mại hóa thu 

nhập. Đa dạng hóa cây trồng chỉ tỷ lệ sản 

lƣợng trồng trọt đƣợc bán hoặc trao đổi. 

Thƣơng mại hóa nông nghiệp đƣợc định 

nghĩa là tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp 

đƣợc bán hoặc trao đổi. Đa dạng hóa thu 

nhập chỉ tỷ lệ thu nhập từ kinh doanh 

tiền mặt. 

 

 

 

 Cuối cùng, Minot và các cộng sự (2006) 

định nghĩa đa dạng hóa thu nhập là ―quá 



switching from low-valuc crop 

production to high-value crops, livestock, 

and non-farm activities‖. Some measures 

of this type of diversification are: the 

share of high value crops, the proportion 

of incomc from non-crop activities and 

the share of income from non-farm 

activities. 

Within the scope of this study, we employ 

the first four concepts in the analysis of 

income diversification, which arc 

discussed in details in the descriptive 

analysis. In the econometric analysis part, 

we only take into consideration three 

indicators of diversification: number of 

income sources. Simpson index of 

diversity, and the share of non-farm 

income in total household s income. 

 

2.2 Theoretical framework 

This study bases on the concept of 

Sustainable Livelihood Framework. 

According to Ian Scoones (1998), the 

concept ‗Sustainable Rural Livelihood‘ 

has become increasingly important in the 

debates about rural development and 

poverty reduction. This term relates to a 

wide range of issues and its definition has 

been proposed and modified several times 

since 1992 when it was first introduced 

by Brundtland Commission on 

Environment and Development. Among 

these definitions, IDS's definition is 

somewhat a modified one of Sustainable 

Livelihood as follows: 

 

A livelihood comprises the capabilities, 

assets (including both material and social 

resources) and activities required for a 

means of living. A livelihood is 

sustainable when it can cope with and 

recover from stresses and shocks, 

maintain or enhance its capabilities and 

assets, while not undermining the natural 

trình chuyển từ trồng trọt các loại cây có 

giá trị thấp sang các cây trồng có giá trị 

cao, chăn nuôi và các hoạt động phi nông 

nghiệp‖. Một số chỉ số đặc trƣng cho loại 

đa dạng hóa này là: tỷ lệ cây trồng có giá 

trị cao, tỷ lệ thu nhập không thuộc lĩnh 

vực trồng trọt và tỷ lệ thu nhập phi nông 

nghiệp. 

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, 

chúng ta sử dụng bốn khái niệm đầu tiên 

trong phân tích đa dạng hóa thu nhập, 

chúng sẽ đƣợc thảo luận chi tiết trong 

phân tích mô tả.Trong phần phân tích 

kinh tế lƣợng, chúng ta chỉ xét ba chỉ số 

đa dạng hóa: số nguồn thu nhập, chỉ số 

đa dạng hóa Simpson và tỷ lệ thu nhập 

phi nông nghiệp trong tổng thu nhập của 

hộ gia đình. 

 

2.2 Cơ sở lý thuyết 

Nghiên cứu này dựa trên khái niệm 

Khung Sinh Kế Bền Vững. Theo Ian 

Scoones (1998), khái niệm ―Khung Sinh 

Kế Bền Vững‖ ngày càng đóng vai trò 

quan trọng trong nghiên cứu về phát 

triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo. 

Thuật ngữ này có liên quan đến một loạt 

vấn đề và định nghĩa của nó đã đƣợc đề 

xuất và sửa đổi nhiều lần kể từ khi đƣợc 

đƣa ra lần đầu tiên vào năm 1992 bởi Ủy 

Ban Môi Trƣờng và Phát Triển 

Brundtland.  Trong số những định nghĩa 

này, định nghĩa của IDS là định nghĩa 

hiệu chỉnh chút ít của Sinh Kế Bền Vững 

nhƣ sau: 

 

Sinh kế bao gồm khả năng, tài sản (bao 

gồm cả các nguồn lực vật chất và xã hội) 

và các hoạt động cần thiết để sinh sống. 

Sinh kế bền vững khi nó có khả năng 

ứng phó và phục hồi từ những áp lực và 

cú sốc, duy trì hoặc tăng cƣờng khả năng 

và tài sản của nó, đồng thời không phá 

hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên.‖ 



resource base. ‖ 

Under the Sustainable Livelihood 

Framework, people are put at the centre 

of a variety of factors with inter-

relationship that influence them to create 

livelihoods. Among these factors, the 

livelihood assets that they can access to 

and use play a very important role. These 

assets include natural capital, physical 

capital, human capital, social capital and 

financial capital. However, the extent to 

which they can access these assets is 

strongly impacted by their contexts in the 

form of trends (for instance, economic, 

political) or shocks (for example, natural 

disasters). Moreover, other social, 

institutional and political environments 

all have certain effects on the ways 

people use their assets to achieve their 

goals, which are known as livelihood 

strategics. Livelihood diversification is 

one of the strategies that enable 

households to increase their income, 

minimize the income fluctuations, hence 

improve their livelihood.  

 

Figure 1: The Sustainable Livelihood 

Framework (Scoones 1998:4)  

2.3 Determinants of income 

diversification 

Researchers have identified several 

reasons why households try to diversify 

their income sources. These reasons are 

categorized as ―demand-pull‖ factors 

versus push-distress laetors (Barrett et al. 

2001, Davis 2003, Davis and Bezemer 

2003, Ellis 2000). "Pull‖ factors are ones 

that facilitate households to g vealth 

accumulation thanks to competitive 

advantages of superior technologies, 

skills and endowments. "Push‖ factors 

refer to difficult circumstances that face a 

specific household, a group of households 

or households within a region such as 

 

Trong Khung Sinh Kế Bền Vững, con 

ngƣời đƣợc đặt ở tâm của hàng loạt các 

yếu tố cùng với các mối quan hệ tác 

động đến họ để tạo ra sinh kế. Trong số 

những nhân tố này, các tài sản sinh kế 

mà họ có thể tiếp cận và sử dụng đƣợc 

đóng vai trò rất quan trọng. Những tài 

sản này bao gồm vốn tự nhiên, vốn vật 

chất (vốn hữu hình), nguồn nhân lực, 

vốn xã hội và vốn tài chúng. Tuy nhiên, 

mức độ tiếp cận những tài sản này của 

họ do khuôn khổ của chúng chi phối, các 

khuôn khổ này thể hiện dƣới dạng 

khuynh hƣớng (chẳng hạn, kinh tế, chính 

trị) hoặc các cú sốc (chẳng hạn, thảm họa 

tự nhiên). Hơn nữa, tất cả các môi trƣờng 

xã hội, thể chế và chính trị đều có ảnh 

hƣởng nhất định đến cách dùng tài sản 

để đạt đƣợc mục tiêu của mỗi ngƣời, đây 

đƣợc gọi là các chiến lƣợc sinh kế. Đa 

dạng hóa sinh kế là một trong những 

chiến lƣợc cho phép các hộ gia đình tăng 

thu nhập của họ, giảm thiểu biến động 

thu nhập, và do đó cải thiện sinh kế của 

họ. 

Hình 1: Khung Sinh Kế Bền Vững 

(Scoones 1998:4)  

2.3 Các yếu tố xác định đa dạng hóa thu 

nhập 

Các nhà nghiên cứu đã xác định đƣợc 

một số lý do khiến các hộ gia đình muốn 

đa dạng hóa các nguồn thu nhập của họ. 

Những lý do này đƣợc chia thành các 

yếu tố ―cầu-kéo‖ và ―distress-đẩy‖ 

(Barrett và các cộng sự 2001, Davis 

2003, Davis và Bezemer 2003, Ellis 

2000). 

Distress: khốn cùng, túng quẫn 

Các yếu tố ―kéo‖ là những yếu tố tạo 

điều kiện cho các hộ gia đình ngày càng 

giàu có nhờ vào lợi thế cạnh tranh của 

công nghệ cao, kỹ năng và các nguồn 

vốn. Các yếu tố ―đẩy‖ đề cặp đến những 



weather conditions, policy changes and 

failure of credit or insurance markets. 

These factors lead the households to 

diversify their income sources into non-

farm activities for incomc smoothening 

by pursuing ‗‗risk management 

strategies‖ or "risk coping strategies‖ 

(Reardon et al. 2007). Reardon et all 

(2007) also argue that the literature on 

income diversification which defines its 

determinants in terms of pull and push 

factors tend not to place sufficient 

importance to the incentives underlying 

diversification as well as not enough 

attention to household capacity variables. 

They introduce another approach, 

focusing on the household capacity 

variables, defined as capital assets. 

According to this approach, the extent of 

participation in diversification strategy is 

affected by a number of variables 

capturing household available capacity 

and incentives to undertake that activity. 

 

 

 

 

 

In line with the sustainable livelihoods 

literature, the ability of households to 

diversify income highly depends on their 

access to the different types of capital. It 

explains why households do not have the 

same opportunities to participate in non-

farm activities, and hence get less 

diversified income (Abdulai, et all., 

2001). The capitals as mentioned refer to 

a variety of assets that allow households 

to take part in farm as well as non-farm 

activities, which are commonly 

categorized as human, physical, financial, 

and social capital. 

 

 

hoàn cảnh khó khăn mà từng hộ gia đình 

cụ thể gặp phải trong vùng chẳng hạn 

nhƣ các điều kiện thời tiết, sự thay đổi 

chính sách và sự cố của các thị trƣờng tín 

dụng và bảo hiểm. Những yếu tố này 

khiến các hộ gia đình đa dạng hóa hoạt 

động của họ vào những hoạt động phi 

nông nghiệp để đảm bảo thu nhập ổn 

định thông qua việc tiến hành ―các chiến 

lƣợc quản lý rủi ro‖ hoặc ―các chiến lƣợc 

ứng phó rủi ro‖ (Reardon và các cộng sự 

2007). Reardon và các cộng sự (2007) 

cũng cho rằng các nghiên cứu đa dạng 

hóa thu nhập định nghĩa các yếu tố xác 

định theo các yếu tố đẩy và kéo thƣờng 

không đánh giá đúng tầm quan trọng của 

các động cơ thúc đẩy đa dạng hóa thu 

nhập cũng nhƣ chƣa chú trọng đến các 

biến năng lực hộ gia đình. Họ đƣa ra một 

cách tiếp cận khác, tập trung vào các 

biến năng lực hộ gia đình, đƣợc định 

nghĩa là tài sản vốn (tƣ liệu sản xuất). 

Theo cách tiếp cận này, mức độ tham gia 

vào chiến lƣợc đa dạng hóa chịu sự chi 

phối bởi số biến phản ánh năng lực hội 

gia đình và các động lực thúc đẩy hoạt 

động đó. 

 

Tƣơng tự với các nghiên cứu sinh kế bền 

vững, khả năng đa dạng hóa thu nhập 

của hộ gia đình phụ thuộc mạnh vào khả 

năng tiếp cận của họ với các loại vốn 

khác nhau. Điều đó lý giải tại sao các hộ 

gia đình có mức độ tham gia các hoạt 

động phi nông nghiệp khác nhau, và do 

đó thu nhập cũng ít đa dạng hóa 

(Abdulai, và các cộng sự, 2001). Vốn với 

tƣ cách là các tài sản cho phép các hộ gia 

đình tham gia vào các hoạt động nông 

nghiệp cũng nhƣ phi nông nghiệp, 

thƣờng đƣợc chia thành vốn con ngƣời 

(nguồn nhân lực), vốn vật chất, vốn tài 

chính và vốn xã hội. 

 



Capital within Reardon et al (2007) 

framework in particular and the 

sustainable livelihoods theory in general, 

mention no, only household', private 

assets but 

 

—,n - -*• - —* household/individual or 

nTT di,mir‗―i0n ― . . . fe ' 0r Vllla8e 

lcvcl. At household and individual 

emographtc characteristics may affect the 

decision and ability to y the income 

diversification. At the regional or village 

level, the physical and institutional 

infrastructure plays an important role in 

driving the income diversification among 

households. Better access to 

infrastructure such unication, roads may 

help to reduce the cost of acquiring 

information, transport and transaction 

costs, as well as to enhance the 

households‘ opportunities of participation 

in non-farm activities (Barrett and 

Reardon, 2001; Davis, 2003; Ellis, 2000; 

Reardon, et al. 2007). 

 

 

 

 

 

The impacts of the above types of assets 

on household income diversification have 

been reflected in empirical studies in 

different countries. Barrett. Reardon and 

Webb (2001) point out in most of the 

research papers on income diversification 

that better education has important effects 

on non-farm earnings. In studies of 

Tanzania, Lanjouw et al. (2001) finds that 

a better physical access to markets 

increases non-farm earnings. Abdulai and 

Crolerees (2001) finds in their study 

about the determinants of income 

diversification among rural households in 

Southern Mali that poorer households 

Vốn trong khuôn khổ nghiên cứu của 

Reardon và các cộng sự (2007) nói riêng 

và sinh kế bền vững nói chung không chỉ 

đề cập đến tài sản riêng của hộ gia đình 

mà còn đề cập đến khả năng tiếp cận tài 

sản công. Nói cách khác, các biến năng 

lực đƣợc đƣa ra để xác định đa dạng hóa 

thu nhập có thể đo đƣợc ở mức hộ gia 

đình/cá nhân hoặc khu vực hoặc làng xã. 

Ở mức cá nhân và mức hộ gia đình, các 

đặc điểm nhân khẩu học có thể ảnh 

hƣởng đến quyết định và khả năng tiến 

hành đa dạng hóa thu nhập. Ở mức khu 

vực và làng xã, cơ sở hạ tầng và thể chế 

đóng vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy đa dạng hóa thu nhập trong các hộ 

gia đình. Càng tiếp cận tốt với cơ sở hạ 

tầng chẳng hạn nhƣ thông tin liên lạc, 

đƣờng sá giúp giảm chi phí thu thập 

thông tin, giá thành vận chuyển và chi 

phí giao dịch, cũng nhƣ tăng cơ hội tham 

gia vào hoạt động phi nông nghiệp của 

các hộ gia đình (Barrett và Reardon, 

2001; Davis, 2003; Ellis, năm 2000; 

Reardon, và các cộng sự , 2007) 

Tác động của các loại tài sản nói trên đến 

đa dạng hóa thu nhập của các hộ gia đình 

đã đƣợc đề cập đến trong các nghiên cứu 

thực nghiệm ở các quốc gia khác nhau. 

Barrett. Reardon và Webb (2001) chỉ ra 

rằng trong hầu hết các bài báo nghiên 

cứu về đa dạng hóa thu nhập giáo dục tốt 

hơn sẽ có ảnh hƣởng quan trọng đến thu 

nhập phi nông nghiệp. Trong nghiên cứu 

của mình, Tanzania, Lanjouw và các 

cộng sự (2001) thấy rằng khả năng tiếp 

cận thị trƣờng tốt hơn làm tăng thu nhập 

phi nông nghiệp. Trong nghiên cứu của 

mình về các yếu tố xác định đa dạng hóa 

thu nhập trong các hộ gia đình nông thôn 



have fewer opportunities in cash - crop 

production as well as non crop activities, 

leading to their less diversified incomes 

in w'hich lack of capital is the major 

reason. Studies in other developing 

economies also prove for the significance 

of these factors. For instance, access to 

public assets such as roads, electricity, 

water and private assets such as education 

and access to credit are also pointed out 

as factors that affect the households‘ 

ability and their extent to participate into 

income diversification (Escobal 2001; 

Babatunde and Qaim 2009). 

 

 

 

 

 

 

Regarding to the inflnenee of 

diversification on household livelihoods, 

the positive relationship between Income 

diversification and household welfare has 

been found b, a variety of researches. 

Babatunde and Qaim (2009) point out in 

a study in Nigeria that income 

diversification has positive and 

significant impact on total income of 

household regardless of the 

diversification measures used. In 

Zimbabwe, Ersado (2003) employs the 

number of income sources, the share of 

nonfarm income, and the Simpson index 

as measures of income diversification to 

study the relationship between 

diversification and household welfare. 

The author finds that in rural areas, richer 

households are more diversiticd in 

income sources, while the result is in the 

opposite way in urban areas. Ersado 

(2003) also finds in rural areas with high 

variability in rainfall, households tend to 

have more number of income sources, 

ở miền Nam Mali,  Abdulai và Crolerees 

(2001) nhận thấy các hộ càng nghèo 

càng có ít khả năng sản xuất cây trồng 

thƣơng phẩm cũng nhƣ các hoạt động 

phi trồng trọt, dẫn đến thu nhập của họ ít 

đa dạng hóa, trong đó nguyên nhân chính 

là do thiếu vốn. Các nghiên cứu ở các 

nền kinh tế đang phát triển khác cũng 

chứng minh tầm quan trọng của những 

yếu tố này. Ví dụ, khả năng tiếp cận các 

tài sản công nhƣ đƣờng sá, điện, nƣớc và 

các tài sản cá nhân nhƣ giáo dục và khả 

năng tiếp cận tín dụng cũng là những yếu 

tố ảnh hƣởng đến khả  năng và mức độ 

tham gia đa dạng hóa thu nhập của họ  

(Escobal 2001; Babatunde và Qaim 

2009). 

 

 

 

Về vấn đề ảnh hƣởng của đa dạng hóa 

đến  sinh kế của hộ gia đình, qua một 

loạt các nghiên cứu, chúng ta thấy có 

mối quan hệ tích cực giữa đa dạng hóa 

và phúc lợi hộ gia đình. Trong một 

nghiên cứu ở Nigeria, Babatunde và 

Qaim (2009) chỉ ra rằng đa dạng hóa thu 

nhập có ảnh hƣởng tích cực và đáng kể 

đến tổng thu nhập của hộ gia đình bất kể 

chúng ta dùng chỉ số đa dạng hóa nào. Ở 

Zimbabwe,  Ersado (2003) sử dụng số 

nguồn thu nhập, tỷ lệ thu nhập phi nông 

nghiệp, và chỉ số Simpson làm các chỉ số 

đặc trƣng cho đa dạng hóa thu nhập để 

nghiên cứu mối quan hệ giữa đa dạng 

hóa và phúc lợi hộ gia đình. Tác giả nhận 

thấy rằng ở vùng nông thôn, các hộ càng 

giàu càng có nhiều nguồn thu nhập hơn, 

trong khi đó ở khu vực thành thị kết quả 

trái ngƣợc lại. Ersado (2003) cũng thấy 

rằng ở vùng nông thôn có lƣợng mƣa 

biến đổi mạnh, các hộ gia đình có xu 

hƣớng có nhiều nguồn thu nhập hơn, 

điều đó phù hợp với các nghiên cứu xem 



which is in line with the literature that 

considers multiple income strategy as a 

risk management strategy. 

 

 

2.4 Previous studies on income 

diversification in Vietnam 

Since 1986, the Vietnam Government 

launched a policy called ―Doi Moi 

(renovation) and has gained some 

remarkable achievements in economic 

development and poverty reduction. 

While there have been several researches 

and empirical studies conductcd on the 

poverty issues in Vietnam (Glewwe et al. 

2004, Minot et al. 2003, UNDP 2004), 

only a very few studies focus on the 

income diversification issues. The 

available studies only concentrate on 

specific regions of Vietnam. For instance, 

Minot et al. 2006 places most ot their 

research content on the Northern Uplands 

of Vietnam while Nghicm (2010) focuses 

on the Mekong Delta River. 

 

 

This study follows some part of the 

procedures in Minot et al. (2006) to 

identify the factors that affect the 

participation in income diversification of 

households in rural Vietnam. This study 

is different from previous studies in three 

aspects. First the scope of study covers 

households in rural areas of the whole 

country  

…………………………………………

……………………………………… 

Phần mới dịch 

…………………………………………

……………………………………… 

 

 

Những phần trống tƣơng ứng với những 

phần thiếu so với bản gốc 

chiến lƣợc nhiều nguồn thu nhập là chiến 

lƣợc quản lý rủi ro. 

 

 

 

2.4 Các nghiên cứu về đa dạng hóa thu 

nhập trƣớc đây ở Việt Nam 

Kể từ năm 1986, chính phủ Việt Nam đã 

ban hành chính sách đổi mới và đã đạt 

đƣợc một số thành tựu đáng kế trong 

phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. 

Trong khi đã có một số công trình thực 

nghiệm nghiên cứu về vấn đề nghèo đói 

ở Việt Nam (Glewwe và các cộng sự 

2004, Minot và các cộng sự, năm 2003, 

UNDP 2004), chỉ có một số rất ít công 

trình nghiên cứu về các vấn đề đa dạng 

hóa thu nhập. Các nghiên cứu hiện nay 

chỉ tập trung vào các vùng cụ thể ở Việt 

Nam. Chẳng hạn Minot và các cộng sự 

(2006) hầu nhƣ chỉ đặt trọng tâm ở vùng 

núi  phía bắc Việt Nam trong khi 

Nghiem (2010) tập trung vào Đồng Bằng 

Sông Cửu Long.  

 

 

Nghiên cứu này tuân theo một phần quy 

trình của Minot và các cộng sự (2006) 

xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc 

tham gia hoạt động đa dạng hóa thu nhập 

của các hộ gia đình nông thông Việt 

Nam. Nghiên cứu này khác với các 

nghiên cứu trƣớc ở ba điểm. Thứ nhất, 

phạm vi nghiên cứu là các hộ gia đình ở 

các vùng nông thôn trên toàn quốc. 

…………………………………………

……………………………………… 

Phần mới dịch 

 

Dựa theo các Khảo Sát Mức Sống Hộ 

Gia Đình Việt Nam. Thứ hai, nghiên cứu 

này tập trung vào các năm 2002, 2004, 

2006, 2008 và 2010. Nghiên cứu này 

không chỉ xét các yếu tố xác định đa 



identify the reverse effect of income 

diversification on total income of 

households. 

CHAPTER 3 DATA AND RESEARCH 

METHODOLOGY 

3.1 Data 

The data used in this paper is derived 

from a set of national household surveys, 

including five Vietnam Household Living 

Standards Surveys (VHLSS) carried out 

in 2002, 2004, 2004 ^008 nnH , -UU8 

and 2010 with an aim to examine the 

changes in income sources and the 

contribution of each income source to 

households' total income. The sample size 

of the dataset of VHLSS 2002. 2004. 

2006 and 2010 that is employed in this 

study is 22,621; 6,938: 6.882 and 6,753 

rural households respectively. In order to 

identify the factors influencing the 

incomc diversification of households and 

study the relationship between income 

diversification and the total income of 

households, the paper uses the cross - 

sectional data set of the VHLSS 2008. It 

was conducted nation-wide with a sample 

size of 45,945 households (36,756 

households in the income survey and 

9,189 households surveyed on both 

income and expenditure) (GSO, VSl.SS). 

As the paper is to examine the income 

diversification in rural Vietnam, only 

households in rural areas are included in 

the research comprising 6.837 

households. 

 

3.2 Research methodology 

3.2.1 Classification and calculation of 

income sources 

According to VHLSS, the income of 

household can be obtained Irom two 

types of employment, through transfer 

and other income. The two types of 

employment are wage employment and 

dạng hóa thu nhập mà còn chỉ ra tác 

động ngƣợc của đa dạng hóa thu nhập 

đến tổng thu nhập của các hộ gia đình. 

CHƢƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Dữ liệu 

Dữ liệu dùng trong bài báo này đƣợc lấy 

từ các cuộc khảo sát quốc gia, bao gồm 5 

Khảo Sát Mức Sống Hộ Gia Đình Việt 

Nam (VHLSS) đƣợc thực hiện vào các 

năm 2002, 2004, 2004, 2006 , 2008 và 

2010 nhằm đánh giá sự thay đổi các 

nguồn thu nhập và đóng góp của mỗi 

nguồn thu nhập vào tổng thu nhập của hộ 

gia đình. Kích thƣớc mẫu của các tập dữ 

liệu  VHLSS 2002. 2004. 2006 và 2010 

đƣợc dùng trong nghiên cứu này tƣơng 

ứng là 22,621; 6,938: 6.882 và 6,753 hộ 

gia đình nông thôn. Để xác định các yếu 

tố ảnh hƣởng đến đa dạng hóa thu nhập 

và nghiên cứu mối quan hệ giữa đa dạng 

hóa thu nhập và tổng thu nhập của các hộ 

gia đình, chúng tôi dùng tập dữ liệu chéo 

(tập dữ liệu mẫu, tập dữ liệu đặc trƣng) 

VHLSS 2008. Tập dữ liệu này thu đƣợc 

từ một nghiên cứu tiến hành trên toàn 

quốc với 45,945 hộ gia đình (36,756 hộ 

gia đình đƣợc khảo sát thu nhập và 9,189 

hộ gia đình đƣợc khảo sát cả thu nhập và 

chi tiêu (GSO, VSl.SS). Vì mục đích của 

nghiên cứu là đánh giá mức độ đa dạng 

hóa thu nhập ở nông thôn Việt Nam,  nên 

chỉ có những hộ gia đình ở khu vực nông 

thôn mới đƣợc đề cập đến trong nghiên 

cứu, khoảng  6,837 hộ. 

 

3.2 Phƣơng pháp nghiên cúu 

3.2.1 Phân loại và tính toán các nguồn 

thu nhập 

Theo VHLSS, thu nhập của hộ gia đình 

có nguồn gốc từ hai loại lao động, cùng 

với thu nhập chuyển giao và thu nhập 

khác. Hai loại lao động là lao động làm 

công ăn lƣơng và lao động tự do. Lao 



self-employment. Wage employment is 

divided into farm wage employment and 

non-farm wage employment. Self- 

employment includes activities such as 

crop, livestock, fishery, forestry which 

are grouped as farm self employment and 

two kinds of private business, that is 

agricultural private business and non-

farm one. Based on the classification of 

VHLSS and within the scope of this 

study, household income is categorized 

into eight sources: wage (both fame and 

non-farm  one), crop income, livestock 

income, fishers income fnr*c.„, estry 

income, enterprise income (including the 

income from both fomis u private 

business), transfer, and other incomc. 

 

 

' CaS' anc^ c^ear to compute the income 

from wage employment, which is the sum 

ot annual earnings of household members 

in wage as well as bonuses from all the 

jobs these members take. The income 

from activities such as crop, li\estock. 

fishery, forestry, enterprise is the net 

revenue from each activity, which is 

balance of the total value of production 

and the costs of production. 

 

Transfer includes not only private 

transfers such as girts and remittances 

received by household members during 

the past twelve months but also public 

transfers, which are the payments from 

different kinds of governmental programs 

like social subsidy, poverty reduction... 

Other income includes pensions, lottery w 

innings. interest of savings and loans, 

rental incomc. One-off amount of money 

such as sale of buildings, vehicles, gold, 

etc... is not considered as household 

income according to VHLSS. 

 

động làm công ăn lƣơng lại đƣợc chia 

thành lao động làm công ăn lƣợng nông 

nghiệp và phi nông nghiệp. Các hoạt 

động lao động tự do bao gồm trồng trọt, 

chăn nuôi, đánh bắt cá, làm rừng, các 

hoạt động này đƣợc xếp vào loại lao 

động tự do nông nghiệp, và hai loại kinh 

doanh cá thể, đó là kinh doanh cá thể 

nông nghiệp và phi nông nghiệp. Dựa 

theo cách phân loại của VHLSS và trong 

phạm vi của nghiên cứu này, thu nhập hộ 

gia đình đƣợc chia thành tám nguồn: làm 

công ăn lƣơng (cả  nông nghiệp và phi 

nông nghiệp), thu nhập trồng trọt, chăn 

nuôi, đánh bắt cá, làm rừng, thu nhập 

doanh nghiệp (kể cả thu nhập từ cả hai 

loại hình kinh doanh cá thể), thu nhập 

chuyển giao và thu nhập khác.  

 

Việc tính thu nhập từ hoạt động làm 

công ăn lƣơng tƣơng đối dễ dàng, đó 

chính là tổng thu nhập và tiền thƣởng 

hàng năm của các thành viên trong gia 

đình đã đi làm. Thu nhập từ các hoạt 

động nhƣ trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt 

cá, làm rừng, kinh doanh  là doanh thu 

thuần (tiền lời) từ mỗi hoạt động, đó 

chính là hiệu giữa tổng giá trị sản phẩm 

đầu ra và chi phi sản xuất. 

 

Thu nhập chuyển giao không chỉ bao 

gồm thu nhập chuyển giao cá nhân nhƣ 

quà và kiều hối mà các thành viên trong 

hộ gia đình nhận đƣợc trong một năm mà 

còn có thu nhập chuyển giao xã hội, đó 

là thu nhập từ các chƣơng trình của 

chính phủ chẳng hạn nhƣ trợ cấp xã hội, 

xóa đói giảm nghèo….Các  thu nhập 

khác bao gồm lƣơng hƣu, xổ số kiến 

thiết, lãi suất tiết kiệm và cho vay, thu 

nhập cho thuê. Lƣợng tiền một lần duy 

nhất chẳng hạn nhƣ bán nhà, xe cộ, vàng, 

v.v….không đƣợc xem là một nguồn thu 

nhập của hộ gia đình theo VHLSS. 



 

3.2.2 Indicators of income diversity 

As discussed above, there are different 

ways to measure incomc diversification. 

In this study, the income-based approach 

is deployed, focusing on three aspects of 

income diversification: diversification as 

multiple income sources, diversification 

as the increased importance of non-farm 

incomc to household total incomc and 

diversification as the production 

commercialization. 

 

Regarding to the diversification as 

multiple sources of incomc. two 

indicators are employed for the analysis, 

including the number of income sources 

(NIS) and the Simpson index of diversity. 

NIS. which has been used by Minot et al. 

(2006) and Ibrahim et al. (2009) is easy to 

measure. However, it is criticized for its 

arbitrariness with the aro,,™ with more 

active H ^ '* °‗hcr lhings bcinS equal, 

households with more active adults are 

likelv m ho n vc rnore income 

sources (Babatunde and Qaim, 2009). l or 

this rea^n : .• ... ' nchcator is not used 

separately but in combination with the 

mhi-rsure, which is the Simpson index of 

diversity (SID). By taking into account 

not only the number of income sources 

but also the proportion of each source to 

the total income, the SID allows to 

measure the overall diversification of 

household income. The SID is employed 

by Minot et al. (2006) and Joshi et al. 

(2003) to study diversification degree and 

is calculated as follows: 

 

SID - 1 - ^(P:)• where Pi refers to the 

incomc share of the income 

generating from activity i in total income 

of household. If household has only one 

source of income, SID is equal to zero, 

 

3.2.2 Các chỉ số đa dạng hóa thu nhập 

Nhƣ đã nói ở trên, có nhiều cách khác 

nhau  để đánh giá mức độ đa dạng hóa 

thu nhập. Trong nghiên cứu này, chúng 

ta dùng cách tiếp cận căn cứ vào thu 

nhập, tập trung vào ba khía cạnh của đa 

dạng hóa thu nhập: đa dạng hóa thu nhập 

dƣới dạng nhiều nguồn thu nhập, đa 

dạng hóa dƣới dạng tăng tỷ trọng thu 

nhập phi nông nghiệp trong tổng thu 

nhập và đa dạng hóa dƣới dạng thƣơng 

mại hóa sản xuất. 

Đối với đa dạng hóa dƣới dạng nhiều 

nguồn thu nhập, trong quá trình phân 

tích, chúng ta sử dụng hai chỉ số, cụ thể 

là số nguồn thu nhập (NIS) và chỉ số 

đang dạng hóa Simpson. Chỉ số NIS do  

Minot và các cộng sự (2006) và Ibrahim 

và các cộng sự (2009) sử dụng, đây là 

chỉ số tƣơng đối dễ đo. Tuy nhiên, nó bị 

chỉ trích vì quan điểm khá tùy tiện, đó là, 

nếu các yếu tố khác nhƣ nhau, các hộ gia 

đình càng có nhiều thành viên trƣởng 

thành  tính cực hơn có thể có nhiều 

nguồn thu nhập hơn (Babatunde và 

Qaim, 2009). Vì vậy, thông thƣờng các 

nhà nghiên cứu không dùng chỉ số này 

một cách đơn lẻ mà kết hợp với chỉ số 

khác, đó là chỉ số đa dạng hóa  Simpson 

(SID). Bằng cách xét cả số lƣợng nguồn 

thu nhập và tỷ trọng của mỗi nguồn thu 

nhập trong tổng thu nhập, SID cho phép 

đánh giá toàn diện mức độ đa dạng hóa 

thu nhập của hộ gia đình. SID đƣợc 

Minot và các cộng sự (2006) và Joshi 

cùng các cộng sự (2003) dùng để nghiên 

cứu mức độ đa dạng hóa thu nhập và 

đƣợc tính nhƣ sau 

…..trong đó Pi chỉ tỷ trọng của nguồn 

thu từ hoạt động thứ i trong tổng thu 

nhập của hộ gia đình. Nếu hộ gia đình 

chỉ có một nguồn thu, SID bằng không, 

thể hiện sự chuyên môn hóa hoàn toàn. 



indicating the perfect specialization. If the 

income of household is coming from 

many sources, the share of each source in 

total income decreases and so does the 

sum squared shares, hence SID will 

approach the value of 1, indicating that 

the household is highly diversified in 

income. 

To identify the contribution of income 

generating from non-farm activities 

(including the non-farm wage income and 

the non-farm enterprise), the indicator of 

non-farm income share (NFS) is 

employed. The larger the NFS. the more 

diversified the household is. This 

indicator reflects the degree households 

switch from farm to non-farm activities. 

 

 

This paper also uses another concept to 

examine the income diversification 

among households in which 

dlvereilication is defined as the process of 

switching from subsistence production lo 

commercial production. Unde, this 

concept, two measures of diversification 

will he considered, which ,rc the crop ,• • 

th,> share of the value of crop production 

that is sold or commercialization - tne si 

bartered and the agricultural 

commercialization - the proport.on of the 

value of agricultural products (including 

cron , bartered. ' ' 'Vcs,0'k- fishery. 

forestry) that is sold or 

3.2.3 The method of analysis  

In this research a variety of m descriptive 

statistics and the ^ ^ analyze ,he data* 

'"eluding the in Chapter 4. The descrimiv 

°n°metr" "K‘th°d- which are discussed in 

details patterns over tim ^ ― ――― ―

 ««ation I and eeosr h' ― "S 

pa(,erns *'»ss dilTcrent types of 

households and geographical regions by 

comDarino th, ... • P 8 K measures 

Nếu thu nhập của hộ gia đình đến từ 

nhiều nguồn, tỷ trọng của mỗi nguồn thu 

trong tổng thu nhập giảm và tổng của tỷ 

trọng bình phƣơng cũng giảm, do đó SID 

sẽ tiến đến 1, cho thấy hộ gia đình có 

mức độ đa dạng hóa cao. 

 

 

Để xác định đóng góp của các nguồn thu 

từ hoạt động phi nông nghiệp (bao gồm 

thu nhập làm công ăn lƣơng phi nông 

nghiệp và kinh doanh phi nông nghiệp), 

chúng ta dùng chỉ số tỷ trọng thu nhập 

phi nông nghiệp (NFS). NFS càng lớn, 

mức độ đa dạng hóa của hộ gia đình 

càng lớn hơn. Chỉ số này phản ánh mức 

độ chuyển đổi các hoạt động của hộ gia 

đình từ nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp. 

Công trình này cũng sử dụng một khái 

niệm khác để đánh giá mức độ đa dạng 

hóa thu nhập của các hộ gia đình trong 

đó đa dạng hóa đƣợc định nghĩa là quá 

trình chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp 

sang sản xuất thƣơng mại. Theo khái 

niệm này, chúng ta sẽ xét hai chỉ số đa 

dạng hóa, đó là thƣơng mại hóa trồng 

trọt-tỷ trọng giá trị sản lƣợng trồng trọt 

đƣợc bán hoặc  trao đổi và thƣơng mại 

hóa nông nghiệp-tỷ trọng giá trị sản 

phẩm nông nghiệp (bao gồm trồng trọt, 

chăn nuôi, đánh bắt cá, làm rừng) đƣợc 

bán hoặc trao đổi. 

 

3.2.3 Phƣơng pháp phân tích 

Trong nghiên cứu này, chúng ta sử dụng 

nhiều phƣơng pháp để phân tích dữ liệu 

bao gồm thống kê mô tả và phƣơng pháp 

kinh tế lƣợng, những vấn đề sẽ đƣợc 

trình bày chi tiết trong Chƣơng 4. Phần 

mô tả đƣợc dùng để phác họa các kiểu 

(mô hình) đa dạng hóa thu nhập theo thời 

gian cũng nhƣ theo loại hộ gia đình và 

vùng địa lý khác nhau bằng cách so sánh 



ot diversification from the surveys of 

different years. 

The econometric pan will follow ,0 

identify the determinants of income 

diversification among households and 

examine its effects on household's total 

income based on the data of the 2008 

VHLSS. For the analysis of determinants, 

we apply the regression of three measures 

of diversification, including NIS, SID, 

NFS on a set of independent variables 

representing for household‘s capital asset. 

As the dependent variable is in form of 

count data in the NIS model, the Poisson 

regression is used. For SID and NFS 

measures, the data is censored between 

zero and one. hence we employ the Tobit 

regression, which are similarly employed 

by Escobal (2001) to examine the 

determinants of income diversification in 

rural Peru. Schwar/e and Zeller (2005) is 

another example to use the Tobit model 

in similar settings. 

 

In order to analyze the impacts of income 

diversification on household‘s total 

income, the three models are used, in 

which the household‘s total income is the 

dependent variable, and the 

diversification measures arc added to the 

set of explanatory variables. In order to 

avoid the problem of endogeneity, we use 

the Instrumental Variables (IV) method ■ 

two stage leas, squares (2SI.S) in the 

analysis of the impact of incomc 

diversification on household's total 

income. Babatunde and Qaim (2009) use 

this technique in the similar context in the 

analysis in Nigeria. 

3.3 Chapter remarks 

In short, this study employs the 

descriptive and econometric methods to 

portrait the tendency ol d,versification 

and identify factors that influence income 

các chỉ số đa dạng hóa từ các khảo sát 

qua nhiều năm khác nhau. 

Sau đó, chúng ta dùng phần kinh tế 

lƣợng để xác định các yếu tố quyết định 

đa dạng hóa thu nhập của các hộ gia đình 

và kiểm tra ảnh hƣởng của nó đến thu 

nhập của hộ gia đình dựa trên dữ liệu 

2008 VHLSS. Để phân tích các yếu tố 

xác định, chúng ta áp dụng hồi quy ba 

chỉ số đa dạng hóa, bao gồm NIS, SID, 

NFS trên một tập hợp biến độc lập đại 

diện cho tài sản vốn của hộ gia đình. Vì 

biến độc lập thuộc dạng dữ liệu đếm 

đƣợc trong mô hình NIS, chúng ta sẽ 

dùng hồi quy Poisson.  Đối với các chỉ 

số SID và NFS, dữ liệu chỉ có giá trị nằm 

trong khoảng không và một, do đó chúng 

ta dùng hồi quy Tobit,  một dạng hồi quy 

đã đƣợc Escobal (2001) sử dụng để đánh 

giá các yếu tố xác định mức độ đa dạng 

hóa thu nhập ở vùng nông thôn Peru. 

Schwar/e và Zeller (2005) cũng đã dùng 

mô hình Tobit trong những trƣờng hợp 

tƣơng tự. 

Để phân tích tác động của đa dạng hóa 

thu nhập đến tổng thu nhập của hộ gia 

đình, chúng ta sử dụng ba mô hình, trong 

đó tổng thu nhập của hộ gia đình là biến 

phụ thuộc, và chỉ số đa dạng hóa đƣợc 

thêm vào tập biến giải thích. Để tránh 

vấn đề nội sinh, chúng ta sử dụng 

phƣơng pháp biến công cụ (IV) –bình 

phƣơng tối thiểu hai bƣớc (2SLS) trong 

quá trình phân tích tác động của đa dạng 

hóa thu nhập đến tổng thu nhập của hộ 

gia đình. Babatunde và Qaim (2009) đã 

dùng kỹ thuật này trong quá trình phân 

tích bối cảnh tƣơng tự ở Nigeria. 

 

3.3 Một số nhận xét cuối chƣơng 

Tóm lại, trong nghiên cứu này chúng ta 

sử dụng các phƣơng pháp mô tả và 

phƣơng pháp kinh tế lƣợng để phác họa 

khuynh hƣớng đa dạng hóa và xác định 



diversification among households in rural 

Vietnam based on data from VHLSS of 

2002, 2004, 2006, 2008 and 2010. The 

analysis is carried out on three indicators 

of diversification: number of income 

sources, Simpson index of diversity and 

share of income from non-farm activities 

with Poisson regression for NIS model 

and 1 obit model for SID and NFS 

models. In examining the impacts of 

diversification on household income, the 

instrument variable (IV) - two stage Least 

square regression is used in order to avoid 

the endogeneity problem.  

Contextual analysis of Analysis of 

conditions and trends, and 

assessment of policy setting 

…………………………………………

…………………………………… 

CHAPTER 4 FINDINGS AND 

DISCUSSIONS 

4.1 Patterns and trends in income 

dlve„iflca,io„ 

4.1.1 Diversity of incomc sources 

In income source diversity analysis, 

following the division of income sources 

in VHLSS, household income is divided 

in 8 groups: wage, crop, livestock, 

fishery, lorestry, enterprise, transfer and 

other income. The Table 4.1 below shows 

the trends in income diversity among 

rural household of the whole country as 

well as those of the specific regions by 

two measures: number of income sources 

and the Simpson index of diversity. 

Households in rural area tend to obtain 

their income from a variety of sources. 

On average, each household has 4.08; 

4.35; 4.12; 3.50; 4.28 income sources 

according to VHLSS 2002, 2004, 2006, 

2008 and 2010 respectively. These 

figures reflect a modest increase in the 

number of income sources in 2004 

compared to 2002 before a gradual 

các yếu tố ảnh hƣởng đến đa dạng hóa 

thu nhập trong các hộ gia đình ở vùng 

nông thôn Việt Nam dựa vào dữ liệu 

VHLSS 2002, 2004, 2006, 2008 và 

2010. Phân tích đƣợc tiến hành trên ba 

chỉ số đa dạng hóa: số nguồn thu nhập, 

chỉ số đa dạng hóa Simpson và tỷ trọng 

thu nhập phi nông nghiệp cùng với hồi 

quy Poisson cho mô hình NIS và mô 

hình Tobit cho các mô hình SID và  

NFS. Trong quá trình đánh giá tác động 

của đa dạng hóa đến thu nhập của hộ gia 

đình, chúng ta sử dụng biến công cụ 

(IV)-hồi quy bình phƣơng tối thiểu hai 

giai đoạn để tránh vấn đề nội sinh. 

 

 

 

 

CHƢƠNG 4 CÁC PHÁT HIỆN VÀ 

BÀN LUẬN 

4.1 Các kiểu (mô hình) và khuynh hƣớng 

đa dạng hóa thu nhập 

4.1.1 Đa dạng hóa các nguồn thu nhập 

Trong phân tích đa dạng hóa thu nhập, 

theo phân chia của VHLSS, thu nhập của 

hộ gia đình đƣợc chia thành 8 nhóm: làm 

công ăn lƣơng , thu nhập trồng trọt, chăn 

nuôi, đánh bắt cá, làm rừng, thu nhập 

doanh nghiệp, thu nhập chuyển giao và 

thu nhập khác. Bảng 4.1 biểu diễn các 

khuynh hƣớng đa dạng hóa thu nhập 

trong các hộ gia đình nông thôn trên toàn 

quốc cũng nhƣ khuynh hƣớng đa dạng 

hóa của từng vùng cụ thể qua hai chỉ số: 

số nguồn thu nhập và chỉ số đa dạng hóa 

Simpson. Các hộ gia đình ở nông thôn có 

khuynh hƣớng tìm kiếm thu nhập từ 

nhiều nguồn. Tính trung bình, mỗi hộ có 

4.08; 4.35; 4.12; 3.50; 4.28 nguồn thu 

nhập theo VHLSS 2002, 2004, 2006, 

2008 và 2010. Những con số này phản 

ánh sự gia tăng khiêm tốn số lƣợng 

nguồn thu nhập vào năm 2004 so với 



decline in the next two periods in 2006 

and 2008. The level of diversity increases 

again, with the average number of income 

sources goes up from 3.50 in 2008 to 4.28 

in 2010. This trend happens to all 

geographical and economic regions. 

 

Considering not only the number of 

income sources, but also the balance 

amone them, the Simpson index of 

diversity shows the similar result in 

portraying the tendency of income 

diversification among rural households in 

Vietnam as well as most of its different 

regions. According to VHLSS 2002, 

2004. 2006, 2008 and 2010, the value of 

this index is 0.488; 0.501; 0.484; 0.414; 

0.442 respectively.   

diverse while SouthTalTs llllv^^ ^ *" 

f°Und ‗° m°S‗ . , crsc ln lnc°mc 

sources, as shown by most of indicators 

in almost of all vear* „ years ot surveys. 

As North East and North West are t e p 

rest regions in Vietnam and Southeast is 

most urbanized and least poor, the 

phenomenon may be explained that the 

poorest households tend to have higher 

level ol diversity m income. Similarly, 

both indicators N1S and SID ng along 

with the level of poverty of households in 

every single year showing that poorer 

households have a tendency to diversify 

their income sources more than the richer 

ones. While this contradicts the results by 

Abdulai and Crolercs (2001) for Mali, it 

is in consistent with the findings by 

Schwarze and Zeller (2005) for rural 

Indonesia. 

 

 

The lact that the income diversification is 

higher among poorer than richer 

households supports the idea that 

diversification is a mean to reduce risks 

2002 trƣớc khi giảm dần trong hai thời 

kỳ tiếp theo 2006 và 2008. Sau đó mức 

độ đa dạng hóa lại tăng, với số nguồn thu 

nhập trung bình tăng từ  3.50 vào năm 

2008 đến 4.28 vào năm 2010. Khuynh 

hƣớng này diễn ra ở tất cả các vùng kinh 

tế và địa lý. 

Không chỉ xét số nguồn thu nhập mà còn 

sự cân bằng giữa chúng, chỉ số đa dạng 

hóa Simpson cho thấy khuynh hƣớng đa 

dạng hóa thu nhập của các hộ gia đình ở 

vùng nông thôn Việt Nam cũng nhƣ đa 

số các vùng khác tƣơng tự nhau. Theo 

VHLSS 2002, 2004. 2006, 2008 và 

2010, giá trị của chỉ số này tƣơng ứng là 

0.488; 0.501; 0.484; 0.414; 0.442.   

 

 

Khi xem xét các chỉ số qua  tất cả các 

năm khảo sát, chúng ta thấy, trong số các 

vùng,  Đông Bắc và Tây Bắc đa dạng 

nhất, trong khi Đông Nam Bộ ít đa dạng 

hơn về số nguồn thu nhập. Bởi vì Đông 

Bắc và Tây Bắc là những vùng nghèo 

nhất Việt Nam và Đông Nam Bộ có tốc 

độ đô thị hóa mạnh nhất và ít nghèo hơn, 

điều đó chứng tỏ các hộ gia đình nghèo 

nhất thƣờng có mức đa dạng hóa thu 

nhập cao hơn. Tƣơng tự, chỉ số NIS và 

SID tăng theo mức nghèo đói của các hộ 

gia đình trong từng năm cho thấy các hộ 

nghèo có khuynh hƣớng đa dạng hóa số 

nguồn thu nhập của họ hơn các hộ giàu. 

Trong khi kết quả này mâu thuẫn với kết 

quả nghiên cứu của Abdulai và Crolercs 

(2001) ở Mali, nó lại phù hợp với các 

phát hiện trong nghiên cứu của Schwarze 

và Zeller (2005) ở vùng nông thôn 

Indonesia. 

 

Việc mức độ đa dạng hóa thu nhập trong 

các hộ nghèo cao hơn các hộ giàu góp 

phần khẳng định thêm quan điểm đa 

dạng hóa là phƣơng tiện để giảm rủi ro 



related to the variation in income from 

each source. 

4.1.2 Diversification as a shift. 

 

a ^hift to non-farm activities Despite the 

dominant imnortan,-,. R f.shcy, fores(ry) 

as show. • Ac share of income 

dc,ivi„e from ― * m"k'd ― in I arm 

activities in total household income over 

time, Irom 27.4% in Mm . ™ AA, _nn- - 

to 30.9/o, 33.0%, 35.6% and 37.1% in 

2004. 2006, 2008 and 2010 respectively 

Thic ■ i- <-ly. 1 his indicates the growing 

importance of non agricultural scctor, in 

line with the gradual structural transition 

of the economy. Contributing to the rise 

in the share of non-farm income, while 

there is a slight decrease in the share of 

non-farm enterprise, the proportion of 

non¬farm wage increases continually and 

remarkably from 13.3% in 2002 to reach 

24.7/o in 2010. I he growing importance 

of incomc generating from non- 

agricultural or non-farm activities to total 

household income occurs to all groups of 

households from different income 

quintile, though it varies in level and 

speed. As shown in table  

 

Figure 4. 1. Trends in income 

composition of rural households 

 

Source: Analysis of VHLSS 2002, 2004, 

2006, 2008 and 2010  

4.3, the share of non-farm income in total 

income is lower for the poorer than the 

richer. According to the VHLSS 2002, 

the non-farm income share of the fifth 

quintile (the richest) is 40.8% while this 

number is only 15.4% among the first 

quintile (the poorest). During the period 

from 2002 to 2008. all income groups 

experience the increase in the share of 

income from outside agriculture to reach 

biến động thu nhập từ mỗi nguồn. 

 

4.1.2 Đa dạng hóa dƣới dạng  dịch 

chuyển 

Mặc dù theo hình 4.1 bên dƣới, nông 

nghiệp (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, 

đánh bắt cá, làm rừng) vẫn đóng vai trò 

chủ đạo, nhƣng đã có sự gia tăng đáng kể 

tỷ trọng thu nhập phi nông nghiệp trong 

tổng thu nhập theo thời gian, từ 27.4% 

vào năm 2002 đến 30.9%, 33.0%, 35.6% 

và 37.1% vào các năm 2004, 2006, 2008 

và 2010. Điều này cho thấy tầm quan 

trọng của lĩnh vực phi nông nghiệp ngày 

càng tăng, phù hợp với sự dịch chuyển 

cơ cấu dần dần của nền kinh tế. Xét đóng 

góp của từng nguồn vào sự gia tăng tỷ 

trọng thu nhập phi nông nghiệp, chúng ta 

thấy tỷ trọng thu nhập từ hoạt động kinh 

doanh giảm nhẹ, trong khi tỷ trọng thu 

nhập làm công ăn lƣơng phi nông nghiệp 

tăng liên tục và đáng kể từ 13.3% vào 

năm 2002 đến 24.7% vào năm 2010. 

Hiện tƣợng gia tăng tỷ trọng thu nhập 

phi nông nghiệp trong tổng thu nhập của 

hộ gia đình xuất hiện ở tất cả các hộ gia 

đình thuộc các nhóm thu nhập khác 

nhau, mặc dù nó thay đổi về mức độ và 

tốc độ. Theo bảng 4.3, ta thấy 

Hình 4.1 Khuynh hƣớng biến đổi của các 

thành phần thu nhập trong các hộ gia 

đình nông thôn 

Nguồn: Phân tích VHLSS 2002, 2004, 

2006, 2008 và 2010  

Tỷ trọng thu nhập phi nông nghiệp của 

các hộ nghèo thấp hơn hộ giàu. Theo 

VHLSS 2002, tỷ trọng thu nhập phi nông 

nghiệp của nhóm thứ năm (nhóm giàu 

nhất) là 40.8% trong khi con số này chỉ  

là 15.4% ở nhóm thứ nhất (nhóm nghèo 

nhất). Trong giai đoạn từ 2002 đến 2008, 

tất các các nhóm hộ gia đình đều có tỷ 

trọng thu nhập phi nông nghiệp tăng 

tƣơng ứng 23.1%, 35%, 38.9%, 42.6% 



23.1%, 35%, 38.9%, 42.6% and 44.8% 

respectively for the five groups of income 

from the poorest to .he riches.. However, 

in 20.0, the poorest group experiences 

5.7% decrease in non-farm income sh„e 

17.4%. Similarly, .here ,, 0% in the 

amount for the second quintile. Whereas, 

this is a s <>ht decline of 1.9% in me am 

c ones UD sharply at 4.8%, 8.7% and 

10.1 % to share among the other three 

groups goes up sharpiy  reach 43.7%, 51 

~,a/ , -3/o> 54.9% f respectively. Ule 

third thP r ,he r« .»«! u» nnh sr„up 

nonfarm income ™n-farmwage — non-

farmenlerprise | 

Figure 4. 2 Share of nonfarm income in 

total income of rural households  

 

Sowce: Analysis of VHLSS 2002, 2004, 

2006, 2008 and 2010  

Table 4. 3 Share of non-farm income in 

household‘s total income by income 

quintile across years 

 

Overall, rural households tend to be , 

farm income share in household total‗n 

inC°me in lcrms of"on- varied among 

different groups of‗CVC‗°fd,vcrsit>'is 

poor compared to the rich. This ma , ° 

qUmtllc‘ which is much lower for the 

more constraints in particim.;„ ■ 

LXplame<i b>'lhe fact that the poor face 

non-fann activities than ihc rich 

 

 

 

 

4.1.3 Diversification as 

commercialization production 

As discussed above, diversification ,s also 

referred to the transition from production 

for household‘s consumption to 

production to sale or bartered. Within this 

analysis, we use two indicators: crop 

và 44.8% đối với năm nhóm thu nhập từ 

nghèo nhất đến giàu nhất. Tuy nhiên, vào 

năm 2010, nhóm nghèo nhất giảm 5.7% 

tỷ trọng thu nhập phi nông nghiệp, chỉ 

còn 17.4%. Tƣơng tự, ở nhóm thứ hai, tỷ 

trọng thu nhập phi nông nghiệp cũng 

giảm 1.9%.  Trong khi đó, đối với ba 

nhóm thu nhập còn lại, tỷ số này tăng 

mạnh 4.8%, 8.7% và 10.1 %  đến mức 

43.7%, 51.3% và 54.9% tƣơng ứng với 

các nhóm thứ ba, thứ tƣ và thứ năm. 

 

 

 

 

Hình 4.2 Tỷ trọng thu nhập phi nông 

nghiệp trong tổng thu nhập của các hộ 

gia đình nông thôn 

Nguồn: Phân tích VHLSS 2002, 2004, 

2006, 2008 và 2010  

Bảng 4.3: Tỷ trọng thu nhập phi nông 

nghiệp trong tổng thu nhập của hộ gia 

đình thuộc các nhóm thu nhập khác nhau 

qua các năm 

Xét một cách tổng thể, chúng ta thấy các 

hộ gia đình nông thôn có khuynh hƣớng 

đa dạng hóa thu nhập thể hiện ở sự gia 

tăng tỷ trọng thu nhập phi nông nghiệp 

trong tổng thu nhập của hộ gia đình qua 

các năm. Mức đa dạng hóa thay đổi theo 

từng nhóm thu nhập khác nhau, chỉ số 

này của nhóm nghèo nhỏ hơn nhiều so 

với nhóm giàu. Nguyên nhân là vì khi 

tham gia vào hoạt động phi nông nghiệp, 

các hộ nghèo gặp nhiều khó khăn hơn 

(chịu nhiều ràng buộc hơn) hộ giàu .  

 

4.1.3 Đa dạng hóa dƣới dạng thƣơng mại 

hóa sản xuất  

Nhƣ đã nói ở trên, đa dạng hóa cũng có 

thể đƣợc hiểu là quá trình chuyển đổi từ 

sản xuất để tiêu thụ trong hộ gia đình 

sang sản xuất để bán hoặc trao đổi. 

Trong quá trình phân tích, chúng ta sử 



commercialization and agricultural 

commercialization. Crop 

commercialization is represented by the 

share of crop output that is sold or 

bartered. Agricultural commercialization 

relers to the increase in the proportion of 

agricultural products (including crops, 

livestock products, fish and forest 

products) that is sold or bartered. These 

two measures indicate the proportion of 

cash income in total gross income 

deriving from producing crop and 

agricultural products. 

Table 4.4 shows the two measures of 

commercialization of different 

geographical regions across years of 

survey. Among these regions, North East 

has a very small share of crop output that 

is sold or bartered, accounting for only 

30.6% in 2002 and 24.9% in 2010. The 

other areas having relatively low 

commercial share of ct»p production 

include North Central Coast, North West 

and Red River Delta, with jus, 38.7%, 

40.2% and 41,4%, respectively, according 

,0 VHLSS 2010. On the contrary, the 

marketed propottion of crop u «no/ fnr 

Central Highlands, Mekong River Delta 

and production is more than 80% for 

central g S0UtheaSt' . .. .ion in crop 

production, there is evident difference 

Similar to the commerc.a  agricultural 

output. North East in the degree of 

commerC'a"^ of ^ agricultura, products 

sold or bartered, and North West have 

near > despite a little fluctuation in this 

share across years. 

 

 

Figure 4. 3 Share of output sold or 

bartered by region and year 

Source: Analysis of VHLSS 2002, 2004, 

2006, 2008 and 2010 The southern 

regions are even much more market-

dụng hai chỉ số: thƣơng mại hóa trồng 

trọt và thƣơng mại hóa nông nghiệp. 

Thƣơng mại hóa trồng trọt đƣợc thể hiện 

qua tỷ trọng sản lƣợng trồng trọt đƣợc 

bán hoặc trao đổi. Thƣơng mại hóa nông 

nghiệp đề cập đến sự tăng tỷ trọng sản 

phẩm nông nghiệp (bao gồm các sản 

phẩm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá 

và làm rừng) đƣợc bán hoặc trao đổi. Hai 

chỉ số này chỉ tỷ trọng thu nhập tiền mặt 

trong tổng thu nhập có nguồn gốc từ hoạt 

động trồng trọt và các sản phẩm nông 

nghiệp. 

Bảng 4.4 biểu diễn hai chỉ số thƣơng mại 

hóa của các vùng địa lý khác nhau qua 

các năm. Trong số những vùng này, 

vùng Đông Bắc có tỷ trọng sản lƣợng 

trồng trọt đƣợc bán hoặc trao đổi rất ít, 

chỉ chiếm khoảng 30.6% vào năm 2002 

và 24.9% vào năm 2010. Những khu vực 

còn lại có tỷ trọng thƣơng mại hóa sản 

xuất trồng trọt tƣơng đối thấp là Bắc 

Trung Bộ, Tây Bắc, và Đồng Bằng Sông 

Hồng, cụ thể là 38.7%, 40.2% và 41,4% 

theo VHLSS 2010. Trái lại, tỷ trọng sản 

xuất trồng trọt thƣơng mại hóa ở vùng 

Tây Nguyên, Đồng Bằng Sông Cửu 

Long và Đông Nam Bộ hơn 80%. 

 

 

 

Tƣơng tự với thƣơng mại hóa trồng trọt, 

thƣơng mại hóa sản lƣợng nông nghiệp 

cũng có sự khác biệt rõ nét giữa các 

vùng. Vùng Đông Bắc hoặc Tây Bắc có 

gần 50% sản phẩm nông nghiệp đƣợc 

bán hoặc trao đổi, mặc dù có sự dao 

động chút ít theo từng năm. 

Hình 4.3 Tỷ trọng sản lƣợng đƣợc bán 

hoặc trao đổi theo vùng và theo năm 

 

Nguồn: Phân tích VHLSS 2002, 2004, 

2006, 2008 và 2010. Thậm chí các khu 

vực phía nam có định hƣớng thị trƣờng 



oriented, with 81.1%, 73.4% and 89.8% 

of the agricultural output being marketed 

for Central Highlands. South East and 

Mekong River Delta, respectively, 

according to VHLSS 2010.  

  

Generally, the degree of 

commercialization………………………

……… gradually over time. The share of 

' dm°ng fUra' hous(;ho'ds increases 

households in the country as a whole 

tiLT^ ^ 0t ^ 2010 while the 

proportion of agricultural """ ^ ^ 2°°2 l° 

67 6% ― 

 

 

 

Considering the commercialization acm« 

,i;rr dilferent income categories, it is clear 

that the richer are more commercialiM/t 

.u trcialized than the poorer. According to 

VHLSS 2010, the share of crop output 

and agricultural output that is marketed 0f 

the highest income level is 87.8% and 

80.5% while this figure for the lowest 

income level is just 41.7% and 47.9% as 

shown in Table 4.5.  

During the 2002 2010 period, the 

commercialization in crop output 

increases for all income levels, except for 

the lowest income group with a slight 

decline of 1.3%. 1 he fifth quintile - 

household has the greatest increase of 

7.6%, followed by the second quintile 

with a rise of 5.1%. However, the 

commercialization in terms of agricultural 

output decreases a little bit for all income 

levels in 2010 compared to 2002. This 

may be due to the decrease in the price of 

animal or fishing products. 

4.2 Econometric results and discussion 

check xong 

1'hc analysis in this section uses the data 

of 6,837 households in rural areas out of 

lớn hơn nhiều, trong đó 81.1%, 73.4% và 

89.8% sản lƣợng nông nghiệp đƣợc 

thƣơng mại hóa ở  các vùng Tây 

Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng 

Sông Cửu Long, theo VHLSS 2010.  

 

Nói chung, mức độ thƣơng mại hóa 

trong các hộ gia đình nông thôn tăng dần 

theo thời gian. Tỷ trọng sản lƣợng trồng 

trọt đƣợc thƣơng mại hóa của các hộ gia 

đình nông thôn trên toàn quốc tăng từ 

61.7% vào năm 2002 đến 67.6% vào 

năm 2010 trong khi tỷ trọng sản lƣợng 

nông nghiệp đƣợc bán lên đến 74.1% 

vào năm 2008 tăng so với 71.9% năm 

2002. 

 

Xét thƣơng mại hóa theo từng loại khác 

nhau, rõ ràng các hộ giàu đa dạng hóa 

nhiều hơn hộ nghèo. Theo VHLSS 2010, 

tỷ trọng sản lƣợng trồng trọt và nông 

nghiệp đƣợc thƣơng mại hóa ứng với 

mức thu nhập cao nhất là 87.8% và 

80.5% trong khi con số này đối với mức 

thu nhập thấp nhất là chỉ là 41.7% và 

47.9%  (xem Bảng 4.5).  

 

Trong giai đoạn 2002-2010, thƣơng mại 

hóa sản lƣợng trồng trọt tăng đối với tất 

cả các mức thu nhập, ngoại trừ nhóm thu 

nhập thấp nhất, chỉ số này giảm nhẹ 

1.3%. Các hộ thuộc nhóm thứ 5 có sự gia 

tăng mạnh nhất  7.6%, tiếp theo là nhóm 

thứ hai tăng 5.1%. Tuy nhiên, đối với tất 

cả các mức thu nhập, thƣơng mại hóa sản 

lƣợng nông nghiệp giảm chút ít  vào năm 

2010 so với 2002. Điều này có thể do sự 

giảm giá các sản phầm cá và các sản 

phầm có nguồn gốc động vật. 

 

4.2 Các kết quả kinh tế lƣợng và bàn 

luận 

Ở phần này, trong quá trình phân tính 

chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu  của 6,837 



9,189 households under the Vietnam 

Household Living Standard Survey 

(VHLSS) 2008. 

 

In the first part of this section, the 

determinants of income diversification 

are examined, in which we use three 

measures discussed in Chapter 3 as 

dependent variables and different 

household characteristics as explanatory 

variables. Descriptive statistics for the 

dependent and independent variables are 

shown in table 4.6 below. 

Table 4. 6 Descriptive statistics for the 

dependent and independent variables 

 

As discussed in the methodology pan, the 

Poisson regression is used in the model ol 

NIS while I obit is employed in the 

models of NFS and SID. In all of these 

regressions, the vce(robust) function is 

selected to correct for the 

heteroscadasticity. 

4.2.1 Expected sign of determinants of 

income diversification 

This section describes the expected 

influence of each household characteristic 

(explanatory variables) on the three 

measures of income diversification (the 

dependent variables). The hypotheses are 

summarized in I able 4.7  

Table 4.7 Hypotheses regarding impact of 

independent variables on measures of 

income diversification   

Compared to ethnic minority households, 

Kinh households have more convenient 

conditions in joining the economy 

because the fact that they are less likely to 

encounter barriers of linguistics and 

cultures as the other ethnic minorities do. 

I hen, they are expected to take more 

income-generating activities as well as 

activities outside the agricultural sector. 

 

hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn 

trong số 9,189 hộ gia đình trong Khảo 

Sát Mức Sống Hộ Gia Đình Việt 

Nam(VHLSS) 2008. 

Trong phần đầu, chúng ta sẽ phân tích 

các yếu tố xác định đa dạng hóa thu 

nhập, trong đó chúng ta sử dụng ba chỉ 

số đƣợc đề cập đến trong Chƣơng 3 dƣới 

dạng các biến phụ thuộc và các đặc điểm 

của hộ gia đình dƣới dạng các biến giải 

thích. Thống kê mô tả cho các biến phụ 

thuộc và độc lập đƣợc trình bày trong 

bảng 4.6 bên dƣới. 

Bảng 4.6 Thống kê mô tả cho các biến 

phụ thuộc và độc lập 

 

Nhƣ đã đề cập đến trong phần phƣơng 

pháp, chúng ta sẽ sử dụng hồi quy 

Poisson trong mô hình NIS và hồi quy 

Tobit trong các mô hình NFS và SID. 

Trong tất cả những hồi quy này, hàm vce 

(bền vững) đƣợc chọn để chính xác hóa 

hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi. 

4.2.1 Dấu kỳ vọng của các yếu tố xác 

định đa dạng hóa thu nhập 

Phần này mô tả ảnh hƣởng dự kiến của 

các đặc trƣng hộ gia đình (các biến giải 

thích) đến ba chỉ số đa dạng hóa thu 

nhập (các biến phụ thuộc).Các giả thuyết 

đƣợc tóm tắt trong Bảng 4.7. 

 

Bảng 4.7 Các giả thuyết về tác động của 

các biến độc lập đến chỉ số đa dạng hóa 

thu nhập 

So với các hộ gia đình đồng bào dân tộc 

thiểu số, các hộ gia đình ngƣời Kinh có 

nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình 

tham gia vào các hoạt động kinh tế do họ 

ít chịu tác động của các rào cản về ngôn 

ngữ và văn hóa nhƣ đồng bào dân tộc 

thiểu số. Vì vậy, họ đƣợc kỳ vọng sẽ có 

nhiều nguồn thu nhập hơn cũng nhƣ có 

khả năng tham gia các hoạt động ngoài 

lĩnh vực nông nghiệp. 



It is not clear about the way the age of 

household head influences diversification 

indicators. On the one hand, the older 

heads with accumulated experience 

facilitates their households to pursue 

more different income generating 

activities. However, under some 

circumstances, sound experience in a 

specific activity my urge households to 

focus on that activity rather than to spread 

their resources into various activities, 

resulting in fewer income sources. lotion 

nf assets over time enables them to On 

the other hand, higher accumulat c 

n^tivitips increasina the share ol 

non¬participant into more profitable non- 

arm tam inCOme' . . from more years of 

education facilitate 

More knowledge and dolls ®"ne

 eami„g activities as well as 

households to take part into more

 cducation is related to it i<; 

expected tnai professional wage jobs. 

Hence, sources and larger share of 

income more diversification in number of 

in   from non-farm activity. However, it ■ 

education would lead to more h i   *" 

^ amblguous whether higher A largo 

householdvariety of skills, which c„,bk, 

,„e ―― ― . 0 Pursue more economic 

activities. Moreover, with more kills i u 

ave more opportunities to take up 

professional non-farm wage iobs J • 1 or 

'hese reasons, we expect that the 

household size is positively correlated 

with ,1, , uaiea with the number of 

income sources and the share of non-farm 

income, while the negative relationship is 

expected to exist between the dependency 

ratio and these two diversification 

indicators.  

 

 

Accessibility to electricity and tap water 

Chúng ta vẫn chƣa nắm rõ đƣợc tác động 

của tuổi chủ hộ đến chỉ số đa dạng hóa. 

Một mặt, chủ hộ càng lớn tuổi càng tích 

lũy nhiều kinh nghiệm sẽ giúp hộ gia 

đình của họ gặp nhiều thuận lợi trong 

quá trình mở rộng thêm các hoạt động 

tạo thu nhập. Tuy nhiên, trong  một số 

trƣờng hợp, kinh nghiệm vững vàng 

trong một lĩnh vực chuyên môn có thể 

làm họ chỉ chuyên về hoạt động đó chứ 

không mở rộng sang các hoạt động khác, 

dẫn đến số nguồn thu nhập ít hơn. Mặt 

khác, sự tính lũy tài sản nhiều hơn theo 

thời gian tạo điều kiện cho họ tham gia 

vào các hoạt động phi nông nghiệp lợi 

nhuận cao hơn, tăng tỷ trọng thu nhập 

phi nông nghiệp. 

 

Càng có nhiều kiến thức và kỹ năng thu 

đƣợc qua giáo dục, các hộ gia đình càng 

tham gia vào nhiều hoạt động tạo thu 

nhập khác nhau cũng nhƣ các công việc 

làm công ăn lƣơng mang tính chuyên 

môn cao. Do đó, trình độ giáo dục cao có 

liên quan đến mức độ đa dạng hóa cao 

hơn và tỷ trọng thu nhập phi nông nghiệp 

cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn 

chƣa biết rõ trình độ giáo dục cao có 

giúp cân bằng các nguồn thu nhập tốt 

hơn hay không.  Một hộ gia đình lớn với 

tỷ lệ phụ thuộc thấp có thể thu đƣợc 

nhiều loại kỹ năng hơn, điều này tạo điều 

kiện để họ tiến hành nhiều hoạt động 

kinh tế hơn. Hơn nữa, khi có nhiều kỹ 

năng hơn, các hộ gia đình càng có nhiều 

cơ hội đảm nhận các công việc làm công 

ăn lƣơng phi nông nghiệp mang tính 

chuyên nghiệp cao. Vì những lý do này, 

chúng ta dự đoán rằng kích thƣớc hộ gia 

đình có mối tƣơng quan dƣơng với số 

nguồn thu nhập và tỷ trọng thu nhập phi 

nông nghiệp, trong khi đó giữa tỷ lệ phụ 

thuộc và hai chỉ số đa dạng hóa này có 

thể có mối tƣơng quan âm.  Khả năng 



allows households to establish self- 

employment non-farm enterprises. 

Therefore, the two variables are expected 

to be positively associated with the non-

farm income share as well as the number 

of income sources. I fowever, it is unclear 

about the impact of these variables on the 

Simpson index of diversity. 

 

Market access variables indicate the 

transaction and transportation cost, one of 

the important components of operating 

costs of enterprises, both in agriculture 

sector and outside. This suggests the 

negative impact of the household's 

distance to a daily market and distance to 

a road on both the number of income 

sources and the share of income from 

non-farm activities. For the same 

argument, the variable period that a road 

is passable is positively correlated with 

the two indicators of diversification. 

Capital which is partly financed by the 

formal credit is very vital to, the 

establishment and expansion of 

enterprises, especially the ones non-

agriculture sectors.  

 

 

 

4 2 2 Determinants of income 

diversification (number of income 

sources) 

vnectation when holding other variable 

constant, on average, Contrary to our 

cxpcct .mately 0.5 source of incomc 

less than Kinh headed household ha> app

 confirms ethnicity is not 

…………………………………………

…………………………………… 

factor determining household\ j 

household headed by ma|c • lnL°'T‘<: 

diversification p , i . , , , ' k ‗S diVtrsinc . . 

. 0n‗ From the Table 4 8 household 

tiếp cận điện và nƣớc máy cũng tạo điều 

kiện cho các hộ gia đình thành lập các 

doanh nghiệp phi nông nghiệp tƣ nhân. 

Do đó, hai biến này đƣợc kỳ vọng sẽ có 

mối tƣơng quan dƣơng với tỷ trọng thu 

nhập phi nông nghiệp cũng nhƣ số nguồn 

thu nhập. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chƣa 

hiểu rõ đƣợc tác động của những biến 

này đến chỉ số đa dạng hóa Simpson. 

Các biến tiếp cận thị trƣờng thể hiện chi 

phí giao dịch và vận chuyển, một trong 

những thành phần quan trọng trong chi 

phí hoạt động của doanh nghiệp, cả trong 

lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực 

khác. Điều này cho thấy tác động tiêu 

cực của khoảng cách đến chợ và khoảng 

cách đến đƣờng đối với cả số nguồn thu 

nhập và tỷ trọng thu nhập phi nông 

nghiệp. Bằng lý luận tƣơng tự, biến 

period that a road is passable cũng có 

mối tƣơng quan dƣơng với hai chỉ số đa 

dạng hóa. Vốn đƣợc hổ trợ một phần bởi 

tín dụng chính thức cũng rất quan trọng 

để thành lập và mở rộng công ty, đặc biệt 

những công ty trong lĩnh vực phi nông 

nghiệp.  

period that a road is passable: không hiểu 

ý tác giả là ―thời gian thông đƣờng‖ hay 

―mức độ sầm uất của một con đƣờng‖ 

hay ―kích thƣớc con đƣờng‖ 

4.2.2 Các yếu tố xác định đa dạng hóa 

thu nhập (số nguồn thu nhập) 

 

Trái ngƣợc với dự đoán của chúng ta, khi 

giữ các biến khác không đổi, tính trung 

bình, các hộ gia đình có chủ hộ là ngƣời 

Kinh có số nguồn thu nhập nhỏ hơn 0.5 

so với các hộ gia đình có chủ hộ là đồng 

bào dân tộc thiểu số. Điều này chứng tỏ 

sắc tộc không là một yếu tố xác định 

mức độ đa dạng hóa của hộ gia đình. Từ 

bảng 4.8, chúng ta thấy các hộ gia đình 

có chủ hộ là nam sẽ có số nguồn thu 

nhập đa dạng hơn so với các hộ gia đình 



headed by fem»u . <• ln income ‘d 

CrC(,nlr<)l inuoih rces compared to 

As also shown in fable 4.8 agc f. er 

Enables. members in households with the 

NIS, which is Consistent with <», 

experience help to incrc °Ur exPe«ation, 

that education and tht possibility to taWp 

opportunities or enhance the ability and '

 wage-eaming job household‘s own 

business Whn, u m Satm8 Up and 

manaSing the , A Xu- r , n dependency 

ratio and the NIS is found. This confirms 

that lareer u ,, !l‖ h™»*old has higher 

ability to lake part in mote income-

generating activities than household or 

smaller size 

 

 

 

 

 

While the distance to main roads is 

sig„inc,„lly negatively related to the NIS 

as per our expectation, it is on the 

opposite side for the distance to a daily 

market. It means that the further from a 

daily market the household live, the more 

income sources they pursue, holding 

other variables constant. As a matter of 

fact, household living far away from daily 

markets tend to take part in more income 

generating activities, especially the 

farming activities such as livestock 

raising, crop growing, fishing, ect with a 

purpose to meeting their daily 

consumption needs. 

It is also shown that the access to formal 

credit is significantly and positively 

associated with the NIS, which means 

that the accessibility to formal credit 

market allows household to take part in 

more different income generating 

activities.  

Comparing to the reference region (the 

có chủ hộ là nữ, sau khi đã kiểm soát các 

biến khác. 

Nhìn vào Bảng 4.8, chúng ta thấy tuổi 

của chủ hộ và trình độ giáo dục trung 

bình của các thành viên trong gia đình có 

tác động mạnh và tính cực đến NIS, điều 

này phù hợp với dự đoán ban đầu của 

chúng ta, cho rằng giáo dục và kinh 

nghiệm giúp tăng khả năng tham gia các 

công việc làm công ăn lƣơng hoặc tăng 

cƣờng khả năng và kỹ năng xây dựng và 

quản lý các doanh nghiệp tƣ nhân của hộ 

gia đình. Trong khi kích thƣớc hộ gia 

đình có mối tƣơng quan dƣơng với NIS,  

tỷ lệ phụ thuộc và NIS lại không có mối 

liên hệ nào. Điều này chứng tỏ các hộ 

gia đình có kích thƣớc càng lớn càng có 

khả năng tham gia vào nhiều hoạt động 

tạo thu nhập hơn so với các hộ gia đình 

có kích thƣớc nhỏ hơn. 

 

Trong khi khoảng cách đến đƣờng chính 

có mối tƣơng quan âm với NIS đúng nhƣ 

dự đoán của chúng ta, khoảng cách đến 

chợ lại không có tính chất này. Tức là 

các hộ gia đình sống càng xa chợ, số 

nguồn thu nhập của họ càng nhiều hơn, 

trong điều kiện các biến khác đƣợc giữ 

cố định. Thực tế là, các hộ gia đình càng 

sống xa chợ có khunh hƣớng tham gia 

nhiều hoạt động tạo thu nhập hơn, đặc 

biệt là các hoạt động nông nghiệp chẳng 

hạn nhƣ chăn nuôi gia súc, trồng trọt, 

đánh bắt cá, v.v…nhằm thỏa mãn nhu 

cầu hàng ngày của họ. 

 

Chúng ta cũng thấy khả năng tiếp cận tín 

dụng chính thức có ảnh hƣởng mạnh và 

tính cực đến NIS, tức là khả năng tiếp 

cận thị trƣờng tín dụng chính thức cho 

phép các hộ gia đình tham gia vào nhiều 

hoạt động tạo thu nhập hơn. 

 

So với vùng chuẩn (Đồng Bằng Sông 



Red Rtveru j Southeast region has 

roughly 0.39 River Delta. f'*« than 

tauscht|d 

The regression results show no slatis,. of 

income sources across difrWce ^ ^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2-3 Determinants of income 

<1ivers,f|cat|on ,g. 

Similar to the number of income so,.

 mPS°n '"dcx of diversity)sources 

(NIS) K' h than the minority people in 

terms of the balanc ' PC°Ple * ^ 

diversifled consistent in the 2 models, 

indicating C T"® ^is number of income 

sources and m ■ m PC°Ple lCnd t0 haVe 

fewer sources, due to ,„c,rZ • 

employment. * " ^ « 

 

 

 

Age of household is positively ,nd 

signiricam coml>ted ^ ^ ^ indicating that 

the experience and skills accumulated 

over time not only allow households to 

pursue multiple income sources strategy 

as shown in the NIS model, but also to 

gain the balance among these sources of 

income. 

The household headed by male is more 

balanced in income than those headed by 

female. 

Neither household size nor the 

dependency ratio has significant relation 

with the SID. It means that there is no 

difference among large and small size 

Hồng), vùng Tây Bắc và Đông Nam Bộ 

có sự khác biệt lớn về mức độ đa dạng 

hóa nguồn thu nhập. Đặc biệt, số nguồn 

thu nhập của các hộ gia đình ở Tây Bắc 

cao hơn 0.36 so với các hộ ở Đồng Bằng 

Sông Hồng khi cố định các biến khác. Số 

nguồn thu nhập của các hộ gia đình ở 

vùng Đông Nam Bộ thấp hơn khoảng 

0.39 so với các hộ gia đình ở vùng Đồng 

Bằng Sông Hồng. 

Kết quả hồi quy cũng cho thấy không có 

sự khác biệt lớn về mặt thống kê giữa số 

nguồn thu nhập thuộc các nhóm thu nhập 

khác nhau. 

 

4.2.3 Các yếu tố xác định đa dạng hóa 

thu nhập (chỉ số đa dạng hóa Simpson) 

Tƣơng tự với số nguồn thu nhập (NIS), 

nếu xét theo sự cân bằng giữa các nguồn 

thu nhập, các hộ gia đình ngƣời Kinh ít 

đa dạng hóa hơn các hộ gia đình đồng 

bào dân tộc thiểu số. Điều này phù hợp 

với hai mô hình, các mô hình này cho 

rằng ngƣời Kinh thƣờng có ít nguồn thu 

nhập hơn và sự cân bằng giữa các nguồn 

thu nhập cũng thấp hơn, do họ chuyên về 

các hoạt động làm công ăn lƣơng phi 

nông nghiệp hoặc lao động tự do phi 

nông nghiệp. 

Tuổi của chủ hộ có mối tƣơng quan 

dƣơng và mạnh với SID, chứng tỏ kinh 

nghiệm và kỹ năng tích lũy theo thời 

gian không chỉ cho phép các hộ gia đình 

tiến hành nhiều chiến lƣợc tìm kiếm thu 

nhập nhƣ đã chứng minh trong mô hình 

NIS, mà còn đạt đƣợc sự cân bằng giữa 

những nguồn thu nhập này. 

Các hộ gia đình có chủ hộ nam cân bằng 

tốt hơn các hộ gia đình có chủ hộ nữ. 

 

Cả kích thƣớc hộ gia đình và tỷ số phụ 

thuộc đều không có ảnh hƣởng đáng kể 

đến SID. Tức là không có sự khác biệt 

giữa các hộ có kích thƣớc lớn và các hộ 



households in terms of maintaining the 

income balance among various sources, 

after controlling other variables. 

The significant and negative association 

between the availability of tap water and 

the SID indicates that household with tap 

water is more conc non-farm activities 

than that without it.  

Ip - statistics 

**' 973 22"   

Source: Vietnam Househo.d 

** Survey (VHLSS) 200B  

The regression result in Table 4 9 u 

Shows that nn relation between market 

access variahi°f Very weak significant 

«naoies and the Sin i formal credit is 

strongly and positively i COntraSt‘ 

aCCCSS 10 

results produced by the other two models: 

Nis^ ^ ^ ^ ^ the 

that households in rural Vietnam use the 

credit to ' ^ ^ h10^' rCC°nflrmS 

e crcdlt to invest in farm activities such ― 

r*'S,ng "VeS,―k' nshin® « rather i„ 

non.r„ onc, 

 

Tabic 4. 9 Determinants of income 

diversification (SID) and (NFS) 

 

4.2.4 Determinants of income diversi it- 

total income) • nts of the share of 

income generating 

This model is to examine the deterini ^

 [abor and the self- from non-farm 

aotivities. including the -onj^ ^ ^ ^ ^ 

ethnic employment in non-farm entcrprii

 points less !rom IV" 15 78 percem \ 

minority household head earn  

ac,ivi„«,ha„,heKi„hhousehold implies 

that the minority have f ' "ldl»8 «hcr 

variable jobs, which may be explained ^ 

―PPOru»l>ies to accKS ^ mountainous 

areas whore the co„dit h. in activities 

than non-farm ones A nvenient for tho, • .

có kích thƣớc nhỏ theo khả năng duy trì 

cân bằng giữa các nguồn khác nhau, sau 

khi đã kiểm soát các biến khác. 

Mối tƣơng quan âm và mạnh giữa nguồn 

nƣớc máy và SID cho thấy các hộ gia 

đình có nƣớc máy có thể tập trung vào 

các hoạt động thu nhập phi nông nghiệp 

nhiều hơn so với các hộ không có nƣớc 

máy. 

 

Nguồn: Khảo sát mức sống hộ gia đình 

Việt Nam (VHLSS) 2008  

Kết quả hồi quy trong bảng 4.9 cũng 

chứng tỏ rằng không có sự liên quan 

hoặc liên quan rất yếu giữa các biến tiếp 

cận thị trƣờng và SID. Trái lại, khả năng 

tiếp cận tín dụng chính thức có mối 

tƣơng quan dƣơng và mạnh với SID. 

Cùng với các kết quả của hai mô hình 

còn lại, NIS và NFS, mô hình này khẳng 

định rằng các hộ gia đình ở nông thôn 

Việt Nam sử dụng tín dụng (vốn vay) để 

đầu tƣ vào các hoạt động nông nghiệp 

chẳng hạn nhƣ chăn nuôi, đánh bắt cá 

hoặc trồng trọt, thay vì đầu tƣ cho các 

hoạt động phi nông nghiệp.   

Bảng 4.9 Các yếu tố xác định đa dạng 

hóa thu nhập (SID) và (NFS) 

 

4.2.4 Các yếu tố xác định đa dạng hóa 

thu nhập (tỷ trọng thu nhập phi nông 

nghiệp trong tổng thu nhập) 

Mô hình này đánh giá các yếu tố xác 

định tỷ trọng thu nhập phi nông nghiệp, 

bao gồm lao động làm công ăn lƣơng phi 

nông nghiệp và lao động tự do trong các 

công ty phi nông nghiệp. Theo bảng 4.9, 

chúng ta thấy, khi giữ các biến khác cố 

định, chủ hộ gia đình đồng bào dân tộc 

thiểu số có thu nhập phi nông nghiệp 

thấp hơn 15.7% so với các chủ hộ ngƣời 

Kinh. Điều này cho thấy đồng bào dân 

tộc thiểu số có ít cơ hội tiếp cận với các 

công việc làm công ăn lƣơng phi nông 



 °nes. Age °f ^^01,, k ‗hc 

Cultural negattvely assoc,a,od with ,he 

no„.farm ^ h°ld is signify,,, and 

household hoad compared to female 

household‖!' a―d ‖ iS ―* "* activities. ° 

Ud ln eaming from non-farm 

As expected, average education of hou^u 

positively related to the share of non farm 

' ‗S Slgnif,cantly a"d --—-

taow,edge^~r::^ in non-farm field, as well 

as for establish;™ establishing and 

managing household‘s own non-farm 

enterprises. 

 

 

 

Large size households with fewer older 

and fewer children members have more 

likelihood to diversify their income out of 

agricultural activities. In other words, the 

more working-age adults the household 

has, the larger proportion of income 

earning from non-farm activities. This 

could be explained that with more 

working-age people, a household can 

have more labor involve in non-farm 

activities due to the decrease in the 

marginal return of farm output to the 

labor input. 

The availability of electricity and tap 

water is strongly and positively related to 

the share of income from non-farm 

activities. Controlling other variables, 

household with electricity has higher 

share of *.02 percent porn, of non-tan 

water is 10.10 percent points.  

 

 

^ # ^ ^ and access t0 1 hc variables of 

market access sue t as a with the share 

of income , -^ifirantlv associated vvitn 

main roads are negatively and sig ^ 

transaction and transportation from non-

farm activities. This is dllL hoUSCholds 

nghiệp do đa phần các dân tộc thiểu số 

sống ở các vùng núi xa xôi không thuận 

lợi cho các hoạt động phi nông nghiệp.  

 

 

 

Đúng nhƣ dự đoán, trình độ giáo dục 

trung bình của các thành viên trong hộ 

gia đình có mối tƣơng quan dƣơng và 

mạnh với tỷ trọng thu nhập phi nông 

nghiệp, chứng tỏ giáo dục cung cấp cho 

các hộ gia đình kiến thức và kỹ năng để 

tham gia vào các hoạt động chuyên môn 

trong lĩnh vực phi nông nghiệp, cũng 

nhƣ thành lập và quản lý các doanh 

nghiệp phi nông nghiệp của hộ gia đình. 

Các hộ gia đình kích thƣớc lớn với nhiều 

ngƣời trƣởng thành và ít trẻ con có khả 

năng đa dạng hóa thu nhập cao hơn trong 

các lĩnh vực phi nông nghiệp. Nói cách 

khác, hộ gia đình càng có nhiều ngƣời 

trƣởng thành trong độ tuổi lao động, tỷ 

trọng thu nhập phi nông nghiệp của hộ 

càng lớn. Bởi vì khi có càng nhiều ngƣời 

ở độ tuổi lao động,  hộ gia đình càng có 

nhiều lực lƣợng lao động hoạt động 

trong các lĩnh vực phi nông nghiệp do sự 

giảm lợi nhuận cận biên sản lƣợng nông 

nghiệp-khối lƣợng lao động. 

Nguồn điện và nƣớc máy cũng có mối 

tƣơng quan dƣơng và mạnh với tỷ trọng 

thu nhập phi nông nghiệp. Khi kiểm soát 

các biến khác, chúng ta thấy các hộ gia 

đình có điện sẽ có tỷ trọng thu nhập phi 

nông nghiệp cao hơn 8.02% so với các 

hộ gia đình không có điện. Đối với 

nguồn nƣớc máy, chỉ số chênh lệch này 

là 10.10%. 

Các biến tiếp cận thị trƣờng chẳng hạn 

nhƣ khoảng cách đến chợ  và đƣờng 

chính có mối tƣơng quan âm và mạnh 

với tỷ trọng thu nhập phi nông nghiệp. 

Điều này do chi phí giao dịch và vận 

chuyển phát sinh khi các doanh nghiệp 



living far from roads eosls bom by self-

employment enterp  and market centers. 

SitnUarly, lho higher share of „o„.farm

 ° Period ^ a importance of „,llrkct

 . aa*°UiinI,,, «* activities. ln 

lllc share 0f ;n *S hlghliShts income frnm 

• • Ir°m non-farm 

 

It is surprising to note that access t0 

fomiai co.ela.ed with the share of 

non.fami "* * households living in rural 

arcas ^ ^ ™ybe because 4e ^ 

organizations to invest in agricul,ura] 

aclivi|ies ― fTOn f°™»l financial It is also 

shown that comparing to the refcr ‖ ™'":r 

'ha"nori'lami ones. after controlling other 

variables -ill n.i, ^ <the Red River 

De,ta). other regions have lower share of 

from non-farm activities, especially the 

North Cent IP '$ ^ ^ •fu OA ^ • ral 

Coast> Central Highlands with 20.62 

percent points and 67 „. .32.67 percent 

pomts lower respectively. These two 

regions with their own characteristics 

facilitating more for farm related 

activities than non-farm ones. 

 

One more important note is that the rich 

have higher share of their income 

generating from non-larm activities than 

the poor which is supported by the 

econometric results related to the income 

quintiles in Table 4.9. The richest group 

of households earns 21.60 percent points 

more from non-farm activities than the 

poorest group, holding other variables 

constant. This means that household 

economic transformation is closely linked 

with income growth and economic 

development. 

Table 4.11 summarizes the analysis 

results regarding to determinant:, ot 

different indicators of income 

diversification. Among independent var 

tƣ nhân của hộ gia đình sống xa đƣờng 

và trung tâm thƣơng mại. Tƣơng tự 

period that a road is passable càng dài, tỷ 

trọng thu nhập phi nông nghiệp trong 

khu vực đó cũng cao. Điều này cho thấy 

vai trò quan trọng của khả năng tiếp cận 

thị trƣờng đối với tỷ trọng thu nhập phi 

nông nghiệp. 

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là, khả 

năng tiếp cận tín dụng hình thức có mối 

tƣơng quan âm và mạnh với tỷ trọng thu 

nhập phi nông nghiệp. Điều này có thể 

do các hộ gia đình sống ở khu vực nông 

thôn chủ yếu dùng tín dụng từ các tổ 

chức tài chính chính thức để đầu tƣ trong 

các hoạt động nông nghiệp thay vì các 

hoạt động phi nông nghiệp. 

Chúng ta cũng thấy rằng sau khi kiểm 

soát các biến khác, so với khu vực tiêu 

chuẩn (Đồng Bằng Sông Hồng), tất cả 

các khu vực khác có tỷ trọng thu nhập 

phi nông nghiệp thấp hơn, đặc biệt là 

Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên lần lƣợt thấp 

hơn 20.62% và 32.67%. Các đặc trƣng 

riêng của hai vùng này tạo điều kiện 

thuận lợi cho các hoạt động nông nghiệp 

thay vì phi nông nghiệp. 

Một điểm quan trọng hơn là các hộ giàu 

có tỷ trọng thu nhập phi nông nghiệp cao 

hơn các hộ nghèo, điều này đƣợc chứng 

minh qua các kết quả kinh tế lƣợng cho 

các nhóm thu nhập trong Bảng 4.9. 

Nhóm giàu nhất có tỷ trọng thu nhập phi 

nông nghiệp cao hơn 21.60% so với 

nhóm nghèo nhất, khi cố định các biến 

khác. Điều này có nghĩa là chuyển đổi 

kinh tế hộ gia đình có mối liên hệ chặt 

chẽ với sự tăng thu nhập và phát triển 

kinh tế. 

 

Bảng 4.11 tóm tắt kết quả phân tích các 

yếu tố xác định các chỉ số đa dạng hóa. 

Trong số các biến độc lập, giáo dục, kích 

thƣớc hộ gia đình, kích thƣớc trang trại 
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from a car road reduces dre number of 

i„c„mc sources as well as the Simpson 

index of diversity due to higher 

transaction cost and transportation cost.  

 

 

 

 

Access to formal credit enables 

households to diversify their income 

sources and gain the balance among these 

sources. Nevertheless, it has negative 

relation with the share of non-farm 

income, which suggests that rural 

và nguồn điện là những biến có ảnh 

hƣởng tích cực đến cả ba chỉ số đa dạng 

hóa đang xét. Giáo dục đại diện cho vốn 

con ngƣời (nguồn nhân lực), giúp ngƣời 

lao động có thể đảm nhận các công việc 

làm công ăn lƣơng phức tạp cũng nhƣ 

các hoạt động kinh doanh tƣ nhân. Giáo 

dục cũng mở rộng cơ hội cho các hộ gia 

đình tham gia các hoạt động tìm kiếm 

thu nhập khác nhau, vì thế có tác động 

tích cực đến số lƣợng nguồn thu nhập và 

giúp cân bằng các nguồn thu nhập khác 

nhau. Kích thƣớc hộ gia đình là một chỉ 

số thể hiện lực lƣợng lao động có thể 

tham gia sản xuất và tham gia các hoạt 

động phi nông nghiệp chẳng hạn nhƣ 

công việc làm công ăn lƣơng phi nông 

nghiệp. Các hộ gia đình có chủ hộ là 

ngƣời Kinh thƣờng tập trung vào các 

hoạt động phi nông nghiệp nhiều hơn,  

trong khi các hộ gia đình có chủ hộ là 

ngƣời dân tộc thiểu số thƣờng tiến hành 

nhiều hoạt động tạo thu nhập khác nhau 

và duy trì sự cân bằng giữa các ngồn thu 

nhập này. Tuổi của chủ hộ thể hiện kinh 

nghiệm và kỹ năng quản lý  có mối 

tƣơng quan dƣơng với số nguồn thu nhập 

và SID, và do đó không tập trung nhiều 

vào các hoạt động phi nông nghiệp. Các 

yếu tố cơ sở hạ tầng chẳng hạn nhƣ 

khoảng cách đến đƣờng và period that a 

road is passable có ảnh hƣởng đáng kể 

đến mức độ đa dạng hóa hoạt động phi 

nông nghiệp. Khoảng cách từ hộ gia đình 

đến đƣờng có ảnh hƣởng tiêu cực đến số 

nguồn thu nhập và chỉ số đa dạng hóa 

Simpson do chi phí giao dịch và vận 

chuyển cao. 

Khả năng tiếp cận với tín dụng chính 

thức tạo điều kiện cho các hộ gia đình đa 

dạng hóa các nguồn thu nhập của họ và 

đạt đƣợc sự cân bằng giữa các nguồn 

thu. Tuy nhiên, nó có mối tƣơng quan 

âm với thu nhập phi nông nghiệp, điều 



household tend to use the credit investing 

into agricultural production like livestock, 

fishing and forestry, ect rather than into 

non-farm business. 

 

 

Table 4. 10 Summary of results on 

determinants of income diversification 

 

4.2.5 Impact of income diversification on 

total income of household check xong 

I he second part of this section examines 

the impact of diversification on 

households' total income by analyzing 

three models in which household‘s total 

income is taken as dependent variable and 

diversification indicators are included as 

explanatory variables. As mentioned 

above, in order to control for the problem 

of endogeneity, we use the Instrumental 

Variables (IV) method - two stage least 

squares (2SLS). In which, the income 

diversification indicators are the 

endogenous variables and instruments for 

them include education, access to formal 

credit and the household size. These 

variables influence the household‘s total 

income through their impacts on the 

income diversification. The three models 

are summarized as below: 

Yj = c (NIS. ethnicity, age, gender, 

depratio, electric, tapwater, marketdis, 

road dis, road pass) 

 

Y, _ f (NI;S. ethnicity, age, gender, 

dep_ratio, electric, tapwater, market dis, 

road dis. road pass) 

 

Y, f (Sll). ethnicity, age, gender, dep 

ratio, electric, tapwater, market dis, road 

dis. roadjpass)  

 

In which: 

Y|, y2, Y3 IS household‘s total income in 

đó cho thấy các hộ gia đình nông thôn 

thƣờng dùng tín dụng để đầu tƣ vào sản 

xuất nông nghiệp chẳng hạn nhƣ trồng 

trọt, đánh bắt cá và làm rừng thay vì đầu 

tƣ vào hoạt động kinh doanh phi nông 

nghiệp. 

Bảng 4.10 Tóm tắt các kết quả nghiên 

cứu các yếu tố xác định đa dạng hóa thu 

nhập 

4.5.5 Tác động của đa dạng hóa thu nhập 

đến tổng thu nhập 

Phần thứ hai của mục này sẽ đánh giá tác 

động của đa dạng hóa đến tổng thu nhập 

của hộ gia đình thông qua việc phân tích 

ba mô hình, trong đó tổng thu nhập của 

hộ gia đình đƣợc chọn là biến phụ thuộc 

và các chỉ số đa dạng hóa đƣợc xem là 

biến giải thích. Nhƣ đã nói ở trên, để 

kiểm soát vấn đề nội sinh, chúng ta sử 

dụng phƣơng pháp biến công cụ (IV)- 

các bình phƣơng tối thiểu hai giai đoạn 

(2SLS). Ở đây, các chỉ số đa dạng hóa 

thu nhập là các biến nội sinh và công cụ 

đối với chúng bao gồm giáo dục, khả 

năng tiếp cận tín dụng chính thức và kích 

thƣớc hộ gia đình. Những biến này ảnh 

hƣởng đến tổng thu nhập của hộ gia đình 

thông qua tác động của chúng đến đa 

dạng hóa thu nhập. Ba mô hình đƣợc 

tóm tắt bên dƣới là: 

Y1 = f(NIS, sắc tộc, tuổi, giới tính, tỷ lệ 

phụ thuộc, điện, nƣớc máy, khoảng cách 

đến chợ, khoảng cách đến đƣờng, road 

pass) 

Y2=f (NFS, sắc tộc, tuổi, giới tính, tỷ lệ 

phụ thuộc, điện, nƣớc máy, khoảng cách 

đến chợ, khoảng cách đến đƣờng, road 

pass) 

Y3=f (SID, sắc tộc, tuổi, giới tính, tỷ lệ 

phụ thuộc, điện, nƣớc máy, khoảng cách 

đến chợ, khoảng cách đến đƣờng, road 

pass)  

Trong đó: 

Y1, Y2, Y3 lần lƣợng là tổng thu nhập hộ 



model 1, model 2, model 3 respectively 

 

NIS, NFS, SID are income diversification 

measnrcs, which arc considered 

endogenous variables with the 

instrumental variables: education, credit 

and household size 

The other variables in the three equations 

are all exogenous variables. 

The regression results in lable 4.11 show 

that all of the three diversification 

measures have signiticant and positive 

impact on household‘s total income. 

Specifically, each additional source of 

income increases household‘s total 

income by 47,877,000 VND on average, 

holding other variables constant (column 

1). Column 2 and 3 show that an increase 

of 10 percent in the share of non-farm 

income will bring household an average 

rise of 17,630,000 VND in total income 

while the same percent increase in the 

Simpson index of diversity helps to 

increase the household‘s total income by 

14,127,900 VND, after controlling other 

variables. 

In short, regardless of indicators, income 

diversification has a significant and 

positive influence on household's total 

income, which is in line with Sustainable 

Livelihood theory and consistent with 

findings by Babatunde and Qaim (2009), 

or by Minot et al (2006) in the context of 

Vietnam. This supports the idea that 

diversification is a strategy chosen by 

household to increase their income.  

 

 

 

Note: *, **, *** Coefficients are 

significant at the 10%, 5%, 1% level 

respectively  

Source: Vietnam Household Living 

Standard Survey (VHLSS') 2008 

gia đình trong các mô hình 1, 2 và 3. 

 

NIS, NFS, SID là các chỉ số đa dạng hóa, 

chúng đƣợc xem là các biến nội sinh với 

các biến công cụ: giáo dục, tín dụng và 

kích thƣớc hộ gia đình 

 

Các biến còn lại trong ba phƣơng trình 

đều là các biến ngoại sinh 

Kết quả hồi quy trong Bảng 4.11 cho 

thấy cả ba chỉ số đa dạng hóa đều có ảnh 

hƣởng đáng kể và tính cực đến tổng thu 

nhập hộ gia đình. Đặc biệt, tính trung 

bình, việc thêm vào mỗi nguồn thu nhập 

làm tăng tổng thu nhập của hộ gia đình 

lên 47,877,000 VND trong điều kiện các 

biến khác không đổi (cột 1). Nhìn vào 

cột 2 và 3 ta thấy sự tăng 10% tỷ trọng 

thu nhập phi nông nghiệp tƣơng ứng với 

sự tăng  17,630,000 VND tổng thu nhập 

của hộ gia đình,  trong khi đó, sự tăng 

chỉ số đa dạng hóa Simpson với lƣợng 

tƣơng tự tăng tổng thu nhập của hộ gia 

đình 14,127,900 VND, sau khi đã kiểm 

soát các biến khác. 

 

Tóm lại, bất kể chỉ số nào đƣợc dùng 

trong quá trình phân tích, đa dạng hóa 

thu nhập có ảnh hƣởng đáng kể và tích 

cực đến tổng thu nhập của hộ gia đình, 

điều này phù hợp với lý thuyết Sinh Kế 

Bền Vững và phù hợp với các phát hiện 

của Babatunde and Qaim (2009), hoặc 

Minot và các cộng sự (2006) trong bối 

cảnh Việt Nam. Điều này góp phần củng 

cố thêm quan điểm đa dạng hóa là chiến 

lƣợc do các hộ gia đình lựa chọn để tăng 

thêm thu nhập.  

 

Lƣu ý: *, **, *** Các hệ số có giá trị lớn 

tại mức 10%, 5%, 1%  

Nguồn: Khảo Sát Mức Sống Hộ Gia 

Đình Việt Nam (VHLSS') 2008 

 



4.3 Chapter remarks 

Descriptive results show that household 

in rural Vietnam tend to obtain their 

income from a variety of sources, in 

which income from non-farm activities 

play an increasing importance to the total 

household income overtime. However, 

the level of income diversification is very 

different among income quintile. The 

poor has a tendency to be more 

diversified in terms of the number of 

income sources but less diverse in the 

share of non-farm income in a 

comparison to the rich. The econometric 

results indicate the significant impact of a 

range of social econometric factor on the 

income diversification of household such 

as: education, farm-size, access to market, 

access to credit... 

 

The study of the impacts of income 

diversification on household total income 

confirms the significantly positive 

relationship between diversification and 

income regardless of indicators used.  

 

CHAPTER 5 

CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS 

In this paper, we examine the patterns of 

income diversification among households 

in rural Vietnam bv takim. ;nt« , •. • ... y g 

,mo consideralion various indicate of 

divers,ficattot, The results show tha, 

mljl)ri,y „f ^ Vietnam have fairly 

dive,sifted in income sources. On 

average, each household has from 3.5 

(VHLSS 2008) to 4.3 (VHLSS 2010) 

sources ofineome. Besides, the share ot 

income generating from non-farm 

activities in household‘s total income 

tends to grow over time, from 27.4 

percent in VHLSS 2002 to reach 37.1 

percent in VHLSS 2010. 

4.3 Nhận xét cuối chƣơng 

Các kết quả mô tả cho thấy các hộ gia 

đình ở vùng nông thôn Việt Nam có 

khuynh hƣớng tìm kiếm thu nhập từ 

nhiều nguồn khác nhau, trong đó thu 

nhập phi nông nghiệp ngày càng chiếm 

tỷ lệ cao trong tổng thu nhập của hộ gia 

đình theo thời gian. Tuy nhiên, mức độ 

đa dạng hóa thu nhập khác nhau tùy theo 

từng nhóm thu nhập. Các hộ càng nghèo 

càng có khuynh hƣớng đa dạng hơn theo 

số nguồn thu nhập nhƣng ít đa dạng hơn 

nếu xét theo tỷ trọng thu nhập phi nông 

nghiệp so với các hộ giàu. Các kết quả 

kinh tế lƣợng chứng tỏ có nhiều yếu tố 

kinh tế xã hội tác động đến mức độ đa 

dạng hóa của hộ gia đình chẳng hạn nhƣ: 

giáo dục, kích thƣớc nông trại, khả năng 

tiếp cận thị trƣờng, khả năng tiếp cận tín 

dụng…. 

Nghiên cứu các tác động của đa dạng 

hóa thu nhập đến tổng thu nhập của hộ 

gia đình góp phần khẳng định mối quan 

hệ tích cực giữa đa dạng hóa và tổng thu 

nhập không phụ thuộc vào chỉ số đa 

dạng hóa. 

CHƢƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ 

XUẤT 

 

Trong công trình này, chúng ta nghiên 

cứu các kiểu (mô hình) đa dạng hóa thu 

nhập của các hộ gia đình ở vùng nông 

thôn Việt Nam dựa trên các chỉ số đa 

dạng hóa. Các kết quả cho thấy, nếu xét 

theo số nguồn thu nhập, các hộ gia đình 

ở vùng nông thôn Việt Nam có mức độ 

đa dạng hóa gần nhƣ nhau. Tính trung 

bình, mỗi hộ có từ 3.5 (VHLSS 2008) 

đến 4.3 (VHLSS 2010) nguồn thu nhập. 

Bên cạnh đó, tỷ trọng thu nhập phi nông 

nghiệp trong tổng thu nhập của hộ gia 

đình tăng theo thời gian, từ 27.4 % vào 

năm VHLSS 2002 đến 37.1 % trong 

VHLSS 2010. 



 

However, households do not have the 

same level of diversification. It depends 

on a variety of socio-economic 

characteristics of the households as well 

as the geographical regions in which the 

household is located. Besides the 

characteristics of the household head such 

as age, gender and ethnicity which are 

found to have significant effect on 

household‘s income diversification, 

education is one of the most consistent 

variables which significantly and 

positively influence all the three 

indicators of diversification in question. 

This emphasizes the importance of 

education in enabling household to 

diversify their income. Household and 

farm size are also found to be positively 

and significantly correlated with the share 

of income from non-farm activities in 

total income. Non-farm income is an 

important component of total household‘s 

income is impacted by a number of 

different factors, especially the 

infrastructure such as the access to 

electricity, access to tap water, the 

availability and the quality of car road, 

etc. in the living area. 

The diversification among household also 

varies across geographical regions. This 

may be explained by the specific 

characteristics of each region. The 

poorest regions such as North East and 

North West tend to extend to more 

activities to earn their income than other 

regions as a means to increase income 

and reduce the income variation. On the 

opposite way, regions which have 

advantageous condition, f„, cc„nom|c

 — ^. 6 *‘ °Uth haSt 3re the ones 

which hav<= ‗he highest proportion of 

income generatmg from non-farm 

activities in total income compared to 

 

Tuy nhiên, các hộ gia đình không có 

cùng mức độ đa dạng hóa. Mức độ đa 

dạng hóa này phụ thuộc vào nhiều đặc 

điểm kinh tế-xã hội của các hộ gia đình 

cũng nhƣ các vùng địa lý, nơi sinh sống 

của các hộ gia đình. Ngoài ra, chúng tôi 

cũng phát hiện ra rằng các đặc điểm của 

chủ hộ chẳng hạn nhƣ tuổi, giới tính, và 

sắc tộc có ảnh hƣởng đáng kể đến mức 

độ đa dạng hóa của hộ gia đình, giáo dục 

cũng là một trong các biến bền vững 

nhất có ảnh hƣởng tích cực và đáng kể 

đến cả ba chỉ số đa dạng hóa đang xét. 

Điều này thể hiện tầm quan trọng của 

giáo dục trong việc tạo điều kiện cho các 

hộ gia đình đa dạng hóa các nguồn thu 

của họ. Kích thƣớc hộ gia đình và kích 

thƣớc nông trại có mối tƣơng quan 

dƣơng và mạnh với tỷ trọng thu nhập phi 

nông nghiệp trong tổng thu nhập. Thu 

nhập phi nông nghiệp là một thành phần 

quan trọng trong tổng thu nhập của hộ 

gia đình chịu tác động của nhiều yếu tố 

khác nhau, đặc biệt là cơ sở hạ tầng 

chẳng hạn nhƣ khả năng tiếp cận nguồn 

điện, nƣớc máy, số lƣợng và chất lƣợng 

đƣờng sá, v.v.. ở nơi sinh sống. Mức độ 

đa dạng hóa của hộ gia đình cũng thay 

đổi theo các vùng địa lý vì mỗi vùng có 

những đặc trƣng riêng. Những vùng 

nghèo nhất chẳng hạn nhƣ Đông Bắc và 

Tây Bắc thƣờng có nhiều hoạt động mở 

rộng các hoạt động tìm kiếm thu nhập 

nhằm tăng thu nhập và giảm biến động 

thu nhập. Trái lại, những vùng có nhiều 

điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế phi 

nông nghiệp chẳng hạn nhƣ Đồng Bằng 

Sông Hồng hoặc Đông Nam Bộ là những 

vùng có tỷ trọng thu nhập phi nông 

nghiệp cao nhất trong tổng thu nhập so 

với các vùng khác. 

 

 



other regions. 

In conclusion, pursuing multiple income 

source strategy is very common among 

geographical and econometric regions as 

well as among households of dilterent 

income quintile and tends to increase in 

diversity level over time. This is shown in 

the descriptive statistic part of this paper. 

However, the diversity degree is varied 

depending on regions and income 

quintiles. The poorer have a tendency to 

be more diversified in terms of number of 

income sources than the richer. This 

suggests that diversification is a mean to 

reduce risks of variation of a certain 

income source.  

However, in terms of non-farm income, 

the poor are much less diversified than 

the rich for the fact that the poor often 

face more constraints compared to the 

rich. The econometric analysis reconfirms 

that households have unequal abilities to 

diversify their income due to the 

difference in the endowment of different 

types of capital among them. The 

socio¬economic characteristics such as 

education, household size, farm size, the 

availability of electricity, accessibility to 

credit and good infrastructure conditions 

influence the level of income 

diversification. However, it is surprising 

to note that the access to credit has the 

negative effect on the diversification of 

household into non-farm activities. This 

suggests that households use the credit 

mostly to invest into agricultural 

activities rather than non-farm ones, 

which implies that .here is a lack of 

oppom.ni.ies for households u, join the 

non-farm ac.ivi.ies in rural areas. The 

regression analysis also point out that the 

diversification level has significant" 

pos.live effec, on ,hc total income of 

households. In orhe, words, rural 

 

Tóm lại, triển khai nhiều chiến lƣợc tạo 

thu nhập rất phổ biến trong các hộ gia 

đình thuộc các nhóm thu nhập khác 

nhau, ở các vùng địa lý và kinh tế khác 

nhau và có khuynh hƣớng tăng mức độ 

đa dạng theo thời gian. Điều này đã đƣợc 

chứng minh trong phần thống kê mô tả 

của bài báo này. Tuy nhiên, mức độ đa 

dạng hóa khác nhau phụ thuộc vào từng 

vùng và từng nhóm thu nhập. Xét theo số 

nguồn thu nhập, các hộ nghèo có khuynh 

hƣớng đa dạng hơn các hộ giàu. Điều 

này chứng tỏ đa dạng hóa là một phƣơng 

tiện giảm thiểu nguy cơ biến động của 

một nguồn thu nhập nhất định. Tuy 

nhiên, xét theo tỷ trọng thu nhập phi 

nông nghệp, các hộ càng nghèo càng ít 

đa dạng hơn các hộ giàu do các hộ nghèo 

phải chịu nhiều ràng buộc hơn các hộ 

giàu. Phân tích kinh tế lƣợng tái khẳng 

định rằng các hộ gia đình có khẳng năng 

đa dạng hóa thu nhập khác nhau do khả 

năng huy động vốn của họ khác nhau. 

Các đặc điểm kinh tế xã hội chẳng hạn 

nhƣ giáo dục, kích thƣớc hộ gia đình, 

kính thƣớc nông trại, nguồn điện, khả 

năng tiếp cận tín dụng và các điều kiện 

cơ sở hạ tầng tốt ảnh hƣởng đến mức độ 

đa dạng hóa. Tuy nhiên, ở đây chúng ta 

lại thấy một hiện tƣợng khác thƣờng, đó 

là khả năng tiếp cận tín dụng có ảnh 

hƣởng tiêu cực đến sự đa dạng hóa của 

hộ gia đình trong lĩnh vực phi nông 

nghiệp. Điều này cho thấy các hộ gia 

đình chủ yếu dùng tín dụng để đầu tƣ 

vào các hoạt động nông nghiệp thay vì 

các hoạt động phi nông nghiệp, tức là 

các hộ gia đình ở khu vực nông thôn 

không có nhiều cơ hội tham gia các hoạt 

động phi nông nghiệp. Phân tích hồi quy 

cũng cho thấy mức độ đa dạng hóa có 

ảnh hƣởng rất tích cực đến tổng thu nhập 

của các hộ gia đình. Nói cách khác, các 



households ma, increase their income by 

pursuing the diversification strategy. 
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Secondly, in order to enhance the aJtTof 

7^^ income, the government should 

improve d'VerSifying their including 

roads, electricity, water telecomn- 

mVCStmCm m infraStrUCtUre‘ y, aier, 

telecommunications, both in terms of 

quantity and quality. The improvement in 

infrastructure wi.l help to reduce transport 

and transaction costs for households in 

rural areas. Moreover, it also makes it 

easier for households to approach more 

job opportunities in non-farm sectors in 

urban areas. 

Thirdly, the financial market in rural 

areas should be improved to finance the 

production of households in an effective 

way. It requires the study and execution 

of the new scheme, in order to meet the 

loan needs of households and to maintain 

the sustainable development of the 

financial system. 

hộ gia đình nông thôn có thể tăng thu 

nhập của hộ bằng cách tiến hành các 

chiến lƣợc đa dạng hóa. 

 

Dựa vào những phát hiện ở trên, chúng 

tôi đề xuất những chính sách sau: 

 

Thứ nhất, việc cải thiện hệ thống giáo 

dục nói chung và tăng cƣờng phát triển 

giáo dục ở vùng nông thôn nói riêng rất 

quan trọng vì giáo dục là một nhân tố cơ 

bản giúp các hộ gia đình ở khu vực nông 

thôn tiếp thu kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho các hoạt động tạo thu nhập 

khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực phi 

nông nghiệp. Chỉ bằng cách này các hộ 

gia đình mới có thể tăng thu nhập và 

giảm thiểu biến động thu nhập.  Đối với 

chính phủ, nó là một phƣơng tiện để cải 

thiện sinh kế của ngƣời dân và giảm tỷ lệ 

nghèo đói ở các vùng nông thôn cũng 

nhƣ trên toàn quốc. 

 

Thứ hai, để tăng cƣờng khả năng đa dạng 

hóa thu nhập của các hộ gia đình, chính 

phủ cần phải tăng cƣờng đầu tƣ phát 

triển cơ sở hạ tầng, bao gồm đƣờng sá, 

điện, nƣớc, thông tin liên lạc, cả về số 

lƣợng và chất lƣợng. Cải thiện cơ sở hạ 

tầng góp phần giảm chi phí giao dịch và 

vận chuyển của các hộ gia đình ở khu 

vực nông thôn. Hơn nữa, điều này cũng 

tạo cơ hội cho các hộ gia đình tiếp cận 

với các công việc thuộc lĩnh vực phi 

nông nghiệp ở khu vực thành thị. 

 

Thứ ba, cần phải cải thiện thị trƣờng tài 

chính ở khu vực nông thôn để hổ trợ hiệu 

quả công việc sản xuất của hộ gia đình. 

Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu và thực 

hiện các cơ chế mới, đáp ứng nhu cầu 

vay vốn của các hộ gia đình và duy trì sự 

phát triển bền vững của hệ thống tài 

chính. 



Fourthly, along with improving the 

formal financial market, it is vital to tram 

households the way to properly invest 

into agricultural production like crops, 

fisheries and livestock, as well as 

providing the technical support for these 

activities through agricultural extension 

programs. Uss *» * - i . o- tr, handle the 

extension programs, recruiting anti 

training the quahhc sa for  

 

 

 

Furthermore, it is necessary to crea ^ Qn 

(he comparative households to invest in 

non-tarm ^ c|Qse accompany with „ 

This should be carric advantages of the 

regions. the expansion of market for 

output-  

 

 

Last but not least, the government 

diversification should pay Spe 

mountainous areas who encounter muoh 

‗° lhc Poor in F«- the households‘ 

pcrspective lhe than lhe ^ « important 

factor and paid high a‗10n ^uldbe 

education can households and individuals 

have * ^ 'mPr°Vin8 ** level °f their 

income and better the total income 

in^ofW °PPOrtunilies t0 diversify setting 

up and managing family‘s own non-

fo^bT""1"1 ^ ― 

 

 

 

 

 

 

 

Although the income diversification in 

Tm '- households to increase income and 

reducing the risk of ‖ 8°°d ‖ enabli"8 °f 

variation in income, it is always 

Thứ tƣ, song song với việc cải thiện thị 

trƣờng tài chính chính thức, chính phủ 

cũng phải đào tạo các hộ gia đình về 

cách thức đầu tƣ hiệu quả trong hoạt 

động sản xuất nông nghiệp chẳng hạn 

nhƣ trồng trọt, đánh bắt cá và chăn nuôi 

cũng nhƣ hỗ trợ kỹ thuật cho những hoạt 

động này thông qua các chƣơng trình 

khuyến nông. Để tiến hành, chúng ta cần 

phải tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán 

bộ có chất lƣợng để quản lý các chƣơng 

trình này. 

 

Hơn nữa, chính phủ cũng cần phải tạo 

điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình 

đầu tƣ vào các hoạt động phi nông 

nghiệp căn cứ vào ƣu thế của từng vùng. 

Điều này phải đƣợc tiến hành song song 

với việc mở rộng thị trƣờng cho sản 

phầm đầu ra.  

 

Đề xuất cuối cùng nhƣng cũng không 

kém phần quan trọng, đó là, các chính 

sách và chƣơng trình của chính phủ 

nhằm khuyến khích đa dạng hóa thu 

nhập cần phải chú trọng đặc biệt đến các 

hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng núi, 

những đối tƣợng gặp nhiều khó khăn 

(ràng buộc) hơn các hộ giàu. Về phía hộ 

gia đình, cần phải xem giáo dục là một 

nhân tố quan trọng và chú trọng đúng 

mức. Chỉ bằng cách nâng cao trình độ 

giáo dục, các hộ gia đình và cá nhân mới 

có nhiều cơ hội đa dạng hóa thu nhập 

của họ và tăng thu nhập trong các công 

việc chuyên môn phi nông nghiệp cũng 

nhƣ trong quá trình thành lập và quản lý 

công việc kinh doanh phi nông nghiệp 

của gia đình. 

 

Mặc dù đa dạng hóa thu nhập theo NIS 

có thể giúp các hộ gia đình tăng thu nhập 

và giảm nguy cơ biến động thu nhập, đa 

dạng hóa xét theo khía cạnh này không 



e„co»,aged take inc0„c ^ ^ ^ 

circumstances, i, is bene, to specialize in 

specif,, activities, *th hmoeMd has the 

comparative advantages. 

At the time this paper is being worked on, 

the VHLSS 2010 results have not fully 

officially announced, therefore, it bases 

its econometric analysis on VHLSS 2008 

rather than the new data from VHLSS 

2010. Moreover, the research must be 

better if it is analyzed on thc panel data to 

make the regression results more concrete 

and reliable.  

 

phải lúc nào cũng có lợi. Trong một số 

trƣờng hợp nhất định, các hộ nên tập 

trung vào một lĩnh vực nhất định, những 

lĩnh vực mà họ có nhiều lợi thế. 

 Vào lúc tiến hành nghiên cứu này, kết 

quả VHLSS 2010 vẫn chƣa đƣợc công 

bố chính thức và hoàn chỉnh, do đó, 

nghiên cứu này dựa vào phân tích kinh tế 

lƣợng dữ liệu VHLSS 2008 thay vì dữ 

liệu mới  VHLSS 2010. Hơn nữa, nghiên 

cứu này hẳn sẽ tốt hơn nếu tiến hành 

phân tích dữ liệu bảng để các kết quả hồi 

quy cụ thể hơn và đáng tin cậy hơn. 

 


