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ABSTRACT 

This study aims to analyse impacts of land owning on farm 
households’income, particularly in My Tu Commune, My Tu District, Soc 
Trang Province, Vietnam. The study was conducted through direct 
intensive interview with structured questionnaire. There were 90 
interviewed households, including 30 households of land owning less than 
0.5 hectare and 30 households of land owning from 0.5 to 1 hectare, 30 
households of land owning over 1 hectare. The results showed that 
average income of the households of land owning more land (about 1.8 
hectare) was highest, although these households only implement 
agricultural production.When the land owned by the households met the 
production demand, the agricultural income would be stable and 
important source of income. Household income has been affected by land 
owning. Especially, for large-size farm households of owning land area 
over 1 hectare, 100% households reached over 60 millions VND/year. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm phân tích ảnh hưởng của sở hữu đất đai đến thu 
nhập của nông hộ, trường hợp nghiên cứu tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh 
Sóc Trăng. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp 
nông hộ bằng phiếu câu hỏi cấu trúc. Số lượng hộ được phỏng vấn là 90 
hộ (30 hộ có sở hữu đất dưới 0,5 ha, 30 hộ sở hữu đất từ 0,5 đến 1 ha, 30 
hộ sở hữu đất trên 1 ha). Kết quả phân tích cho thấy rằng hộ sở hữu đất 
khoảng 1,8 ha thì thu nhập bình quân/lao động đạt cao nhất, mặc dù các 
hộ này chỉ sản xuất nông nghiệp không kết hợp các hoạt động sản xuất 
khác. Khi đất sản xuất đáp ứng được nhu cầu sản xuất thì nguồn thu nhập 
nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập ổn định và quan trọng của nông hộ. 
Qui mô sở hữu đất ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất tạo thu 
nhập của nông hộ và khả năng tạo thu nhập của nông hộ. Khi nông hộ sở 
hữu đất trên 1 ha thì tỷ lệ hộ có thu nhập trên 60 triệu đồng/năm đạt 
100%. 

 
1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đối với Việt Nam, đất đai là một trong những 
nguồn lực đóng vai trò quyết định khả năng phát 
triển của nông nghiệp, nông thôn và nâng cao mức 
sống nông dân. Đất đai là sản phẩm của tự nhiên 

đồng thời là yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất. 
Sự vận động của đất đai vừa chịu sự tác động của 
qui luật tự nhiên vừa chịu sự tác động của qui luật 
kinh tế. Các yếu tố sản xuất như vốn, lao động và 
đất đai đều trở thành hàng hóa trong điều kiện kinh 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 28 (2013): 79-83 

 80 

tế thị trường (Nhã và Thắng, 2004). Đối với vùng 
nông thôn, đất là tư liệu sản xuất chủ yếu của nông 
nghiệp, nguồn tạo thu nhập (Lệ và ctv, 2006). Do 
đó, tổng thu nhập từ các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp chịu ảnh hưởng bởi quy mô đất đai và tình 
trạng manh mún của đất. Vì vậy, không có đất hoặc 
qui mô ít thường đi đôi với nghèo đói (Hổ, 2008; 
Sally P.Marsh và ctv., 2006). 

Trong thời đại ngày nay áp lực của thị trường 
không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực công nghiệp mà 
cũng đang diễn ra trong nông nghiệp, điều đó dẫn 
đến sự thay đổi cấu trúc và sở hữu nguồn lực đất 
đai của nông hộ trước các cơ hội sinh kế trong và 
ngoài nông nghiệp do quá trình phát triển mang lại. 
Các nông hộ có xu hướng tái phân bố nguồn lực 
đất đai và sử dụng linh hoạt nguồn lực đất đai để 
đa dạng hoá sinh kế. Tuy nhiên, việc sử dụng linh 
hoạt nguồn lực đất đai phụ thuộc rất lớn vào qui 
mô đất đai mà nông hộ đang sở hữu và có ảnh 
hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông hộ.  

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Địa bàn nghiên cứu 

Xã Mỹ Tú nằm ở phía Tây Nam của huyện Mỹ 
Tú. Diện tích tự nhiên của xã là 4.212,35 ha, được 
chia làm 8 ấp: Mỹ Bình, Mỹ Ninh, Mỹ Thạnh, Mỹ 
An, Mỹ Hoà, Mỹ Hưng, Mỹ Lợi B và Mỹ Lợi C. 
Ranh giới hành chính: phía Đông tiếp giáp với thị 
trấn Huỳnh Hữu Nghĩa và xã Thuận Hưng; phía 
Tây giáp với xã Mỹ Thuận; phía Bắc giáp với xã 
Hưng Phú và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa.  

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2011 tại xã 
Mỹ Tú 

Mục đích sử dụng đất 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ 
(%) 

Tổng diện tích đất toàn xã 4212,35 100,00 
1. Đất nông nghiệp 3765,63 89,39 
Đất sản xuất nông nghiệp 3509,47 83,31 
Đất lâm nghiệp 8,36 0,20 
Đất nuôi trồng thuỷ sản 43,31 1,03 
Đất nông nghiệp khác 204,49 4,85 
2. Đất phi nông nghiệp 446,72 10,61 
Đất ở 56,4 1,34 
Đất chuyên dùng 203,12 4,82 
Đất tôn giáo, tín ngưỡng 1,45 0,03 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa 8,91 0,21 
Đất sông suối vá mặt nước 
chuyên dùng 

176,84 4,20 

Nguồn: Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Tú, 2012 

Xã có địa hình đặc thù là: nằm trong vùng đồng 
bằng và vùng trũng, địa hình chung của xã Mỹ Tú 

tương đối thấp, chênh lệch cao độ giữa vùng cao 
nhất và vùng thấp nhất khoảng từ 0,40 m đến 1,2 
m. Dân số lao động toàn xã hiện có 2.486 hộ với 
10.417 nhân khẩu. Số người trong độ tuổi lao động 
chiếm 75% (tương đương 7.813 người) tập trung 
chủ yếu là lực lượng lao động nông nghiệp. 

2.2  Thu thập số liệu 

Nghiên cứu được tiến hành theo hình thức 
phỏng vấn trực tiếp nông hộ bằng phiếu câu hỏi 
cấu trúc. Đề tài điều tra 90 quan sát mẫu (30 quan 
sát mẫu có sở hữu đất đai dưới 0,5 ha, 30 quan sát 
mẫu có sở hữu đất đai từ 0,5 đến 1 ha, 30 quan sát 
mẫu có sở hữu đất đai trên 1 ha) tại xã Mỹ Tú, 
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 

Chọn hộ khảo sát dựa trên sự phân nhóm sở 
hữu đất đai của nông hộ và chia làm 3 nhóm: nhóm 
nông hộ có sở hữu diện tích đất dưới 0,5 ha, nhóm 
nông hộ có sở hữu diện tích đất từ 0,5 – 1 ha và 
nhóm nông hộ có sở hữu diện tích đất trên 1 ha với 
90 nông hộ như sau: 

Bảng 2: Số mẫu quan sát tại các địa bàn được 
thu thập số liệu 

Nông hộ Ấp Mỹ An
Ấp Mỹ Lợi 

B 
Ấp Mỹ Lợi 

C 
Dưới 0,5 ha 
Từ 0,5 – 1 ha
Trên 1 ha 

10
10
10

10 
10 
10 

10 
10 
10 

Tổng 30 30 30 

Các số liệu tập trung khai thác thông tin về qui 
mô sở hữu đất đai, diện tích, năng suất, sản lượng 
lúa và các cây trồng, vật nuôi khác. Đặc biệt, số 
liệu thu thập chú ý đến thu nhập nông hộ bao gồm 
lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp để làm cơ 
sở xác định ảnh hưởng qui mô đất đai đến thu nhập 
của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. 

2.3 Phương pháp phân tích 

Số liệu phỏng vấn được nhập và phân tích bằng 
phần mềm SPSS. Nghiên cứu này sử dụng phương 
pháp thống kê như: trung bình, tỷ lệ, phân nhóm… 
để mô tả hiện trạng sở hữu đất đai và thu nhập 
nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. Song song đó, bài 
nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp phân  
tích bảng chéo và kiểm định χ2 để chỉ ra sự khác 
biệt về thu nhập giữa các nhóm hộ sở hữu đất đai 
khác nhau. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hoạt động sản xuất tạo thu nhập 

Cuộc sống tại nông thôn ngày nay có nhiều 
chuyển biến và ngày càng có nhiều hoạt động sản 
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xuất ngoài nông nghiệp xuất hiện tại nông thôn 
nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống đa dạng của 
người dân. Điều đó đồng nghĩa nhu cầu chi tiêu 
của nông dân cũng tăng lên. Vì vậy, nông dân phải 
chi trả nhiều hơn cho các hoạt động hàng ngày mà 
không phải nông dân nào cũng có thể thích ứng tốt, 

đặc biệt là những nông dân ít đất. Do đó, để đảm 
bảo được chi phí cuộc sống, các nông hộ không 
cách nào khác phải đa dạng nguồn thu nhập từ  
các hoạt động sản xuất khác. Các hoạt động sản 
xuất tạo thu nhập của nông hộ được thể hiện qua 
Hình 1: 

 
Hình 1: Diện tích và thu nhập nông hộ theo hoạt động sản xuất 

Kết quả từ Hình 1 đã cho thấy thu nhập nông 
hộ tỷ lệ thuận với diện tích đất nông hộ sở hữu, cụ 
thể nhóm hộ sản xuất thuần nông (chuyên canh lúa, 
sản xuất lúa kết hợp canh tác vườn, sản xuất lúa kết 
hợp chăn nuôi) là nhóm hộ sở hữu đất nhiều nhất 
1,8 ha và có thu nhập cao nhất 165 triệu 
đồng/hộ/năm. Tiếp theo là nhóm hộ làm nông 
nghiệp – phi nông nghiệp sở hữu diện tích bình 
quân 1,1 ha và có thu nhập 130 triệu đồng/hộ/năm. 
Hai nhóm hộ sở hữu đất ít là nông nghiệp- phi 
nông nghiệp-làm thuê nông nghiệp và nhóm hộ 

nông nghiệp – làm thuê nông nghiệp đều có diện 
tích bình quân dưới 1 ha và thu nhập tương ứng 
115 triệu đồng/hộ/năm và 97 triệu đồng/hộ/năm. 
Từ kết quả này cho thấy việc sở hữu có ảnh hưởng 
đến thu nhập của nông hộ. Tuy nhiên, tổng thu 
nhập nông hộ chưa phản ánh hết vấn đề sinh kế của 
nông hộ vì điều đó còn phụ thuộc vào số nhân khẩu 
trong gia đình và đối tượng lao động tạo thu nhập 
thực tế trong gia đình. Dưới đây là Bảng 3 thể hiện 
rõ số nhân khẩu và lao động thực tế tạo thu nhập 
của nông hộ: 

Bảng 3: Nhân khẩu, lao động, thu nhập bình quân/người 

Nghề nghiệp nông hộ 
Số nhân khẩu 

(người)
Số lao động 

chính (người)

Thu nhập bình 
quân/người/năm 

(triệu đồng) 

Thu nhập/lao 
động/năm 

(triệu đồng) 
Thuần nông 5,3 3,6 31 46 
Nông nghiệp - phi NN 4,6 3,1 28 42 
Nông nghiệp - phi NN- làm thuê NN 4,3 3,6 27 32 
Nông nghiệp - làm thuê NN 4,6 3,4 21 28 
Ý nghĩa ** * 

Nguồn: Số điều tra 90 hộ xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, 2013 
Ghi chú: *: mức ý nghĩa 5%; **: mức ý nghĩa 1% qua kiểm định Anova 

Kết quả phân tích từ Bảng 3 chỉ ra rằng, số 
nhân khẩu trong gia đình nông thôn ngày nay 
không quá cao, tại địa bàn khảo sát số nhân khẩu 
trong mỗi gia đình khoảng 5 nhân khẩu, trong đó 
số lao động chính có khả năng tạo thu nhập trong 

gia đình là 3 hoặc 4 lao động. Nếu so sánh nhóm 
hộ thuần nông đất nhiều (1,8 ha) với nhóm hộ nông 
nghiệp - làm thuê nông nghiệp đất ít (0,7 ha) cho 
thấy thu nhập bình quân mỗi nhân khẩu của nhóm 
thuần nông cao gần 1,5 lần so với nhóm hộ nông 
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nghiệp - làm thuê trong nông nghiệp. Trong khi đó, 
nhóm hộ nông nghiệp - phi nông nghiệp (1,1 ha) và 
nhóm hộ nông nghiệp phi nông nghiệp - làm thuê 
nông nghiệp (0,8 ha) không có sự chênh lệch  
nhiều về thu nhập bình quân của mỗi nhân khẩu 
trong năm.  

Bên cạnh đó, khi xem xét nhóm hộ có diện tích 
đất dưới 1 ha, các nông hộ đã gia tăng hoạt động 
sản xuất bằng cách tham gia vào lĩnh vực phi nông 
nghiệp và làm thuê trong nông nghiệp để tăng thêm 
thu nhập. Tuy nhiên, hiệu quả lao động đạt được 
thấp 28 triệu đồng/năm đến 32 triệu đồng/năm cho 
mỗi lao động chính của nông hộ. Nguồn thu nhập 
tăng thêm từ phi nông nghiệp và làm thuê nông 
nghiệp không cao vì các công việc này mang tính 
mùa vụ và nguồn thu nhập không ổn định trong 
năm. Các lao động tham gia vào lĩnh vực phi nông 
nghiệp chủ yếu: chạy xe ôm, làm phụ hồ, buôn bán 
nhỏ tại nhà,… làm thuê trong nông nghiệp gồm: 
làm cỏ, dọn đất, bón phân, phun thuốc,… Qua điều 
tra cho thấy hầu hết lao động địa phương đều gặp 
khó là vốn ít, không được đào tạo nghề chuyên 
môn nên khó tham gia vào các công việc đòi hỏi có 
kỹ thuật và lương cao.  

Tuy nhiên, nhóm hộ sở hữu đất trên 1 ha có thu 
nhập bình quân trên mỗi lao động chính khá cao, 
đặc biệt là nhóm hộ có đất khoảng 1,8 ha, nhóm hộ 
này chỉ tập trung hoạt động sản xuất nông nghiệp 
nhưng có thu nhập cao 46 triệu đồng/năm cho mỗi 
lao động chính trong gia đình. Đối với nhóm hộ có 
sở hữu đất 1,1 ha thì phải làm thêm các công việc 
trong lĩnh vực phi nông nghiệp và thu nhập bình 
quân của mỗi lao động chính là 42 triệu đồng/năm 
vẫn thấp hơn nhóm hộ sản xuất thuần nông.  

3.2 Sở hữu đất đai và thu nhập nông hộ 

Qua kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các hộ đất ít 
có thu nhập thấp và nguồn thu nhập của nông hộ 
phụ thuộc dần vào các hoạt động sản xuất ngoài 
nông nghiệp như làm thuê hoặc các lĩnh vực phi 
nông nghiệp khác. Điều này được minh chứng 
trong Bảng 4. 

Bảng 4: Thu nhập phi nông nghiệp (%) của 
nông hộ theo qui mô đất đai 

 < 30 
triệu 

30 triệu -
60 triệu

> 60 triệu N

 < 0,5 ha 24,0 16,0 60,0 25
0,5 ha – 1 ha 26,9 46,2 26,9 26
 > 1 ha 47,1 23,5 29,4 17
Sig. χ2 0,036

Nguồn: Số điều tra 90 hộ xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh 
Sóc Trăng, 2013 

Kết quả phân tích bảng chéo trong Bảng 4 cho 
thấy Sig. χ2 là 0,036 < 0,05. Kết luận được sự khác 
biệt về thu nhập phi nông nghiệp của nông hộ theo 
qui mô đất đai là có ý nghĩa với độ tin cậy 95%. Sự 
khác biệt về thu nhập được thể hiện cụ thể như sau, 
có 60% số hộ có mức thu nhập phi nông nghiệp 
trên 60 triệu tập trung chủ yếu nhóm hộ sở hữu đất 
dưới 0,5 ha. Trong khi đó nhóm hộ sở hữu đất 0,5 
ha đến 1 ha và nhóm hộ sở hữu trên 1 ha có tỷ lệ 
hộ đạt mức thu nhập phi nông nghiệp trên 60 triệu 
đồng không quá 30%. Với nhóm hộ sở hữu đất từ 
0,5 ha đến 1 ha nguồn thu nhập phi nông nghiệp 
chủ yếu ở mức từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng 
chiếm tỷ lệ 46%. Tương tự khi nông hộ sở hữu đất 
trên 1 ha thì có đến 47% nông hộ có nguồn thu 
nhập phi nông nghiệp dưới 30 triệu đồng. Điều này 
cho thấy một xu hướng chuyển biến thu nhập phi 
nông nghiệp của nông hộ, hộ sở hữu đất càng nhiều 
mức thu nhập phi nông nghiệp càng giảm vì có sự 
chuyển hướng lao động trong nông hộ từ phi nông 
nghiệp sang nông nghiệp. Vấn đề này được thể 
hiện rõ trong Bảng 5, mức thu nhập từ nông nghiệp 
có liên quan chặt chẽ với sở hữu đất của nông hộ 
tại nông thôn. 

Bảng 5: Thu nhập nông nghiệp (%) của nông hộ 
theo qui mô đất đai 

 < 30 
triệu

30 triệu -
60 triệu 

> 60 triệu  N 

 < 0,5 ha 28,6 28,5 42,9 28 
0,5 ha – 1 ha 14,3 46,4 39,3 28 
 > 1 ha 0,0 25,0 75,0 30 
Sig. χ2

 0,003 

Nguồn: Số điều tra 90 hộ xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh 
Sóc Trăng, 2013 

Trong nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp 
phân tích bảng chéo và kết quả phân tích trong 
Bảng 5 đã chỉ ra rằng Sig. χ2 rất nhỏ 0,003 < 0,01, 
điều này cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa đối với 
thu nhập nông nghiệp của nông hộ theo qui mô sở 
hữu đất đai và có độ tin cậy rất cao 99%. Cụ thể, 
với mức thu nhập trên 60 triệu đồng thì nhóm hộ sở 
hữu đất trên 1 ha chiếm tỷ lệ cao nhất 75%, trong 
khi đó mức thu nhập nông nghiệp dao động từ 30 
triệu đồng đến 60 triệu đồng thì nhóm hộ có sở hữu 
đất từ 0,5 ha đến 1 ha chiếm tỷ lệ cao nhất 46%. 
Đối với mức thu nhập từ nông nghiệp dưới 30 triệu 
đồng thì nhóm hộ sở hữu diện tích đất dưới 0,5 ha 
chiếm tỷ lệ cao nhất 28%. Đặc biệt, không có hộ 
nào của nhóm hộ sở hữu đất trên 1 ha có thu nhập 
dưới 30 triệu đồng. Sự ảnh hưởng sở hữu đất đến 
thu nhập nông hộ càng được thấy rõ khi phân tích ở 
cấp độ tổng thu nhập của nông hộ. Sự khác biệt  
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của qui mô đất dẫn đến sự khác biệt thu nhập của 
nông hộ càng được thể thể hiện rõ. Bảng 6 cho thấy 
sự ảnh hưởng của qui mô đất đai đến thu nhập 
nông hộ. 

Bảng 6: Thu nhập của nông hộ (%) theo qui mô 
đất đai 

 
< 30 triệu 

30 triệu -
60 triệu 

> 60 triệu  N

 < 0,5 ha 16,7 23,3 60,0 30
0,5 ha – 1 ha 10,0 16,7 73,3 30
 > 1 ha 0,0 0,0 100 30
Sig. χ2

  
 0,004

Nguồn: Số điều tra 90 hộ xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh 
Sóc Trăng, 2013 

Kết quả sử dụng phương pháp phân tích bảng 
chéo được trình bày trong Bảng 6 đã cho thấy tồn 
tại sự khác biệt rất lớn về thu nhập toàn nông hộ 
khi nông hộ sở hữu đất đai với qui mô khác nhau. 
Với Sig. χ2 là 0,004 < 0,01 có thể kết luận sự khác 
biệt về thu nhập của nông hộ theo qui mô đất đai là 
có ý nghĩa với độ tin cậy đạt 99%. Chính vì vậy, 
nông dân tại nông thôn sở hữu càng nhiều đất thì 
thu nhập của nông hộ càng cao. Điều này được 
minh chứng rõ nhất đối với nhóm hộ sở hữu đất 
trên 1 ha vì tất cả 100% nông hộ đều có thu nhập 
trên 60 triệu đồng. Khi nông hộ sở hữu đất giảm 
dần (0,5 ha đến 1 ha) thì tỷ lệ nông hộ có thu nhập 
trên 60 triệu đồng cũng giảm, chỉ còn khoảng 73% 
hộ, đồng thời bắt đầu xuất hiện những hộ có thu 
nhập dưới 60 triệu đồng thậm chí là dưới 30 triệu 
đồng. Tỷ lệ hộ có thu nhập dưới 30 triệu đồng tăng 
lên khi đất sở hữu của nông hộ thấp hơn 0,5 ha, cụ 
thể có tới 17% hộ có thu nhập dưới 30 triệu đồng 
và 23% hộ có thu nhập dao động từ 30 triệu đồng 
đến 60 triệu đồng. 

4 KẾT LUẬN  

Hoạt động sản xuất tạo thu nhập của nông hộ 
phụ thuộc qui mô sở hữu đất. Khi qui mô sở hữu 
đất của nông hộ đáp ứng được nhu cầu sản xuất thì 
hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nông thôn vẫn 
là nguồn thu nhập ổn định và quan trọng nhất. Kết 
quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng với qui mô sở hữu 
đất trung bình 1,8 ha thì nông hộ sản xuất thuần 
nông có nguồn thu nhập cao nhất (46 triệu đồng/lao 
động/năm) so với hoạt động sản xuất khác. 

Qui mô sở hữu đất của nông hộ tỷ lệ nghịch 
nguồn thu nhập phi nông nghiệp và tỷ lệ thuận với 
nguồn thu nhập nông nghiệp. Khi qui mô sở hữu 
đất càng tăng thì tỷ lệ hộ đạt thu nhập trên 60 triệu 
đông/năm càng tăng và tỷ lệ hộ đạt thu nhập thấp 
(dưới 30 triệu đông/năm) giảm đáng kể. Đặc biệt 
khi nông hộ sở hữu đất trên 1 ha không có hộ nào 
có thu nhập dưới 60 triệu đồng/năm. 
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