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ABSTRACT 
 

The paper aims to analyze the factors affecting accessibility to incentive credit 
and assess the effects of using loan of the poor at Tra Cu district, Tra Vinh 
province. This study applies Probit model to indentify the factors that affect the 
accessibility of loan of the poor, and use the Tobit model to analyze the factors 
that affect the amount of capital that the poor can loan. The estimated results 
show that the factors affecting the accessibility of loans of the poor are average 
income of households per year, average expenses of the households per year, the 
total area of land that households have certificates of land use rights. Besides, 
the mentioned above, gender, educational status, number of dependents in the 
household, land with certificates of land use right affect the amount of loan that 
the poor want to borrow. 
 
TÓM TẮT 
 

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 
khả năng tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay 
của hộ nghèo tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đề tài ứng dụng mô hình Probit 
để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo và 
sử dụng mô hình Tobit để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn mà hộ 
nghèo vay được. Kết quả ước lượng cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến khả 
năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo là các biến số thu nhập trung bình một năm 
của hộ, chi tiêu trung bình một năm của hộ, tổng diện tích đất mà hộ nắm giữ và 
đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các biến thu nhập, chi 
tiêu trung bình một năm của hộ, giới tính, trình độ học vấn, số người phụ thuộc 
trong hộ, đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ảnh hưởng đến số tiền muốn 
vay của hộ nghèo. 

  

1. GIỚI THIỆU 
 

Vấn đề “nổi cộm” đang diễn ra hiện nay của tín 
dụng nông thôn ở Việt Nam là sự hạn chế trong 
việc tiếp cận tín dụng của các nông hộ vùng sâu, 
vùng xa đang thiếu vốn để tái sản xuất và trang 
trải các chi phí để có thể ổn định cuộc sống. 
 

Trà Cú là một trong những huyện nghèo của tỉnh 
Trà Vinh, đa số bộ phận dân cư ở đây đều sinh 
sống dựa vào nông nghiệp, nông thôn. Đó chính là 
nguyên nhân dẫn đến thu nhập của họ phụ thuộc 

rất nhiều vào những biến động của việc thay đổi 
các yếu tố môi trường khách quan từ bên ngoài 
như là: giá cả yếu tố đầu vào, đầu ra, sự ô nhiễm 
môi trường, biến đổi khí hậu.... Chính vì điều này 
đã gây ra không ít trở ngại cho người dân ở nơi 
đây, mà đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất 
chính là những người có thu nhập thấp và không 
ổn định. Do đó, vấn đề quan trọng hiện nay là làm 
sao cho người nghèo có thể vươn lên thoát nghèo.  
 

Theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính 
phủ về việc thành lập các Ngân hàng Chính sách 
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Xã hội (NHCSXH) nhằm mục đích cung cấp vốn 
cho người nghèo và các đối tượng chính sách để 
họ vươn lên thoát nghèo và cải thiện cuộc sống. 
 

Vì thế, trong những năm qua tại huyện Trà Cú, 
NHCSXH cùng với các cấp chính quyền địa 
phương đã cho vay khoảng 15.124 lượt hộ nhằm 
hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo (Lê Tấn Tài, 2013). 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình 
cho vay hộ nghèo huyện Trà Cú còn không ít hạn 
chế như: vẫn còn số hộ nghèo chưa vay được vốn, 
mức vốn vay, thời hạn cho vay chưa phù hợp với 
từng đối tượng, quy mô tín dụng còn thấp,… dẫn 
đến hiệu quả chương trình tín dụng còn thấp 
(Phạm Trung Ngân, 2013). Vì vậy, làm thế nào để 
người nghèo nhận được và sử dụng có hiệu quả 
vốn vay vừa giúp người nghèo thoát khỏi cảnh 
nghèo đói. Đó là lý do của đề tài “Đánh giá hiệu 
quả chương trình tín dụng ưu đãi của chính phủ 
đối với hộ nghèo tại huyện Trà Cú: Đánh giá từ 
phía người vay ”. 
 

2.  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU  
 

2.1  Cơ sở lý thuyết và khung phân tích 
 

Theo Nathan Okurut (2006) và Võ Thị Thúy Anh 
(2010), các chủ hộ càng cao tuổi thì khả năng tiếp 
cận tín dụng càng khó khăn. Chính quyền địa 
phương, các tổ vay vốn thường nắm rõ thông tin 
về người vay trên địa bàn, họ xem những hộ trẻ 
thường có nhiều phương án làm ăn cũng như có 
nhiều sức khỏe để làm thuê. Vì những hộ nghèo 
ngoài việc trồng trọt, chăn nuôi họ phải đi làm 
thuê mới có thể đảm bảo cho cuộc sống của gia 
đình nên khi xét duyệt họ thiên về những người 
trẻ tuổi hơn. Tuy nhiên, kết quả của một nghiên 
cứu khác cho thấy rằng những chủ hộ lớn tuổi sẽ 
có khả năng tiếp cận tín dụng cao hơn những chủ 
hộ trẻ tuổi do họ có nhiều kinh nghiệm hơn trong 
việc sử dụng vốn (Nguyễn Văn Tâm, 2010). 
Trình độ học vấn là một yếu tố cần quan tâm vì 
trình độ học vấn càng cao sẽ dễ tiếp cận tín dụng 
hơn những chủ hộ có trình độ học vấn thấp 
(Vaessen, 2000; Võ Văn khúc, 2010). Trình độ 
học vấn càng cao thì cần khá nhiều tiền hơn từ tài 
chính gia đình hay từ nguồn tín dụng của tổ chức 
cho vay, bởi vì họ có khả năng tìm kiếm các cơ 
hội đầu tư tốt hơn và am hiểu thủ tục vay cũng 
như quy trình vay vốn từ tổ chức tín dụng.  
 

Theo Nguyễn Văn Tâm (2010) và Võ Văn Khúc 
(2010), những hộ có tài sản càng lớn càng dễ dàng 
tiếp cận tín dụng, bởi vì họ thường được các tổ 

chức tín dụng chấp nhận hơn. Tuy nhiên, một 
nghiên cứu khác cho thấy rằng đối với những hộ 
có tài sản càng lớn thì thể hiện rằng cuộc sống của 
họ tương đối đảm bảo, chính vì vậy nhu cầu vay 
vốn của họ ít hơn (Đỗ Ngọc Tân, 2012). 
 

Theo Võ Văn Khúc (2010), những hộ có thu nhập 
cao thì nhu cầu vay vốn cũng như lượng vốn vay 
ít hơn bởi vì thu nhập của họ có đủ khả năng chi 
trả cho các khoản chi phí trong gia đình. Tuy 
nhiên một số hộ có thu nhập cao muốn mở rộng 
sản xuất để tăng thêm thu nhập nên cũng có nhu 
cầu tiếp cận nguồn vốn (Võ Thị Thúy Anh, 2010). 
Tương tự những hộ có chi tiêu cao có xu hướng 
tiếp cận vốn vay và lượng vốn nhiều hơn những 
hộ khác (Võ Văn Khúc, 2010). 
 

Theo Nathan Okurut (2006) và Nguyễn Văn Tâm 
(2010), giới tính của chủ hộ cũng ảnh hưởng đến 
khả năng tiếp cận tín dụng của hộ. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, chủ hộ là nam giới dễ tiếp cận tín 
dụng hơn, bởi vì trong gia đình người nam là chủ 
hộ và họ quyết định sản xuất kinh doanh cũng như 
việc có vay vốn tín dụng hay không.  
 

Diện tích đất mà hộ nắm giữ cũng là một yếu tố 
tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ 
nghèo. Theo Nguyễn Văn Ngân (2004), những hộ 
có diện tích đất càng lớn sẽ dễ tiếp cận tín dụng 
hơn, bởi vì họ có thể thế chấp đất để vay vốn. Tuy 
nhiên, một nghiên cứu khác cho thấy những hộ có 
diện tích đất càng lớn ít có nhu cầu vay vốn hơn, 
bởi vì với diện tích đất đó, họ có thể tìm được thu 
nhập đủ để trang trải chi phí trong gia đình từ việc 
trồng trọt, chăn nuôi, trồng hoa màu. Ngoài ra còn 
có một số yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng 
tiếp cận tín dụng của hộ nghèo, chẳng hạn như 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những hộ có 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể dùng 
nó để làm tài sản thế chấp đảm bảo nợ vay nên dễ 
dàng tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay được 
cũng nhiều hơn so với những hộ khác (Nguyễn 
Văn Ngân, 2004). 
 

Vị trí xã hội cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp 
cận tín dụng của hộ. Nếu chủ hộ hay người thân 
có làm trong chính quyền địa phương hay làm 
trong ngân hàng thường dễ dàng tiếp cận với các 
chương trình tín dụng, các dự án của chính phủ, 
hoặc với các tổ chức cho vay vốn (Nguyễn Văn 
Ngân, 2004). 
Yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín 
dụng là số thành viên trong gia đình. Theo Trương 
Đông Lộc, Trần Bá Duy (2010) và Đỗ Ngọc Tân 
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(2012) thì hộ có nhiều thành viên, nhu cầu về vay 
vốn và lượng vốn vay nhiều hơn. 
 

Theo nghiên cứu tiền trạm, mục đích vay vốn 
cũng ảnh hưởng đến lượng vốn vay của hộ. 
Những hộ vay vốn với mục đích sản xuất có khả 
năng nhận được lượng vốn vay nhiều hơn, bởi vì 
sản xuất có thể đem lại lợi nhuận cao vì thế có khả 
năng trả được tiền vay, còn đối với những hộ vay 
tiêu dùng hay mục đích khác sẽ khó có khả năng 
trả nợ (Trần Lâm, 2014). 
 

Nghề nghiệp chủ hộ cũng ảnh hưởng đến lượng 
vốn vay của hộ. Những hộ có nghề nghiệp ổn định 
thì khả năng trả nợ của họ cao hơn những hộ 
khác, vì thế tổ chức cho vay thường xem xét cho 
những hộ này vay nhiều hơn (Võ Văn Khúc, 
2010). 
 

2.2  Phương pháp nghiên cứu  
 

2.2.1  Phương pháp thu thập số liệu 
 

Số liệu thứ cấp: Thu thập từ các nguồn tài liệu có 
sẵn như các báo cáo khoa học, dự án, tham luận 
qua các hội thảo, hội nghị, báo chí và Internet. 
Các thông tin này được tổng hợp và phân tích lại 
cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 
 

Số liệu sơ cấp: Đề tài sử dụng số liệu sơ cấp được 
thu thập bằng bảng hỏi. Cuộc điều tra được tiến 
hành vào tháng 6/2014, phỏng vấn 227 hộ nghèo 
ở 4 xã: xã Đôn Châu, xã Đôn Xuân, xã Ngọc 
Biên, xã Long Hiệp, 57 quan sát ở mỗi xã. Số liệu 
được thu thập theo phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên phân tầng để đảm bảo ý nghĩa thống kê của 
mẫu điều tra. Việc thu thập số liệu được tiến hành 

bằng cách tiếp cận hộ có tiếp cận tín dụng ưu đãi 
và hộ chưa có khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi, 
thực hiện phỏng vấn trực tiếp họ về các vấn đề 
liên quan đến việc vay vốn tín dụng và tình hình 
sử dụng vốn của họ thông qua bảng câu hỏi đã 
chuẩn bị trước. 
 

2.2.2  Phương pháp phân tích số liệu 
 

Đánh giá hiện trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng 
ưu đãi và việc sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại 
huyện Trà Cú được thực hiện thông qua công cụ 
thống kê mô tả như trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, 
độ lệch chuẩn, bảng, đồ thị và sử dụng kiểm định 
sự khác biệt về trung bình của tổng thể để đánh 
giá hiệu quả việc sử dụng vốn vay của hộ nghèo. 
 

Để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc hộ 
nghèo có vay được hay không, bài viết sử dụng 
mô hình Probit. Ta có mô hình Probit tổng quát 

sau: Yi* = 0
1

k

j ij i
j

X uβ β
=

+ +∑  

Trong đó, Yi* chưa biết. Nó thường được gọi là 
biến ẩn. Chúng ta xem xét biến giả Yi được khai 
báo như sau: 
                     1     nếu Yi* >0 
         Yi = 
                     0     trường hợp khác  
 

Yi: Biến phụ thuộc đây là một biến giả. Nó có giá 
trị bằng 1 nếu hộ nghèo có vay vốn, là 0 nếu hộ 
nghèo không vay vốn. 
Xij là các biến độc lập đây là các yếu tố ảnh 
hưởng đến việc hộ nghèo có vay được hay không.

 

Bảng 1. Ý nghĩa của các biến độc lập trong mô hình Probit 

Biến Đo lường Dấu kỳ vọng Cơ sở chọn biến 

Giá trị tài sản của hộ (X1) 
 

triệu đồng + Võ Văn Khúc, 2010 

Thu nhập trung bình một năm của hộ (X2) 
 

triệu đồng + Lê Quang Dương, 2006 

Chi tiêu trung bình một năm của hộ (X3) 
 

triệu đồng + Lê Quang Dương, 2006 

Tổng diện tích đất hộ nắm giữ (X4) 
 

m2 + Nguyễn Văn Ngân, 2004 

Giới tính của chủ hộ (X5) 
 

nam = 1, 
nữ = 0 

+ Lâm Tiến Đạt, 2003 

Trình độ học vấn (X6) 
 

lớp + Trinh Văn Nguyễn, 2006 

Đất có giấy chứng nhận (X7) m2 + Nguyễn Văn Ngân, 2004 
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Mô hình Tobit ước lượng xác suất xảy ra của biến 
phụ thuộc như là hàm số của các biến độc lập. Mô 
hình Tobit nghiên cứu mối quan hệ tương quan 
giữa mức độ (số lượng) biến động của biến phụ 
thuộc với các biến độc lập. Trong bài mô hình 
Tobit được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh 
hưởng đến lượng vốn vay của hộ nghèo. Mô hình 
Tobit có dạng như sau: 

              Yi* = βXi + ui  nếu Yi* >0 
Yi =                                            với ui ~ IN(0, σ 2)       
               0    trường hợp khác                 
Trong đó: 
Yi là biến phụ thuộc là lượng vốn vay mà hộ 
nghèo nhận được khi vay. 
Xi là các biến giải thích. 

 

Bảng 2. Ý nghĩa của các biến độc lập trong mô hình Tobit 

 

3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT  
 

3.1  Thực trạng tình hình hộ nghèo được khảo sát 
 

Trong 227 hộ được khảo sát thì có 99 chủ hộ là nữ 
(chiếm tỷ trọng 43,6%). Trước giờ nhiều người 
cho rằng nam là trụ cột trong gia đình nên việc 
vay vốn sẽ do người nam đứng ra vay, tuy nhiên 
thực tế khảo sát tại địa phương cho thấy trong số 
những hộ vay vốn ưu đãi thì số chủ hộ là nữ 
chiếm tỷ trọng cao (54%). Điều này chứng tỏ vai 
trò tích cực của phụ nữ trong gia đình. Trình độ 
học vấn của chủ hộ đa số từ trung học cơ sở trở 
lên, chiếm 70,67% tổng số nông hộ được khảo sát. 
Trong tổng số 227 hộ nghèo được phỏng vấn thì 
có đến 94 hộ sống bằng nghề buôn bán chiếm tỷ 
trọng 42%. Có 55 hộ sống bằng nghề làm thuê 
chiếm tỷ trọng 24%, hộ làm ruộng là 43 hộ chiếm 
19% và số hộ còn lại làm nghề khác chiếm 15%. 
Chi tiết về ngành nghề của chủ hộ được trình bày 
ở hình 1.  

15%

19%

42%

24%

Buôn bán
Làm thuê
Làm ruộng
Khác

 
 

Hình 1. Ngành nghề của chủ hộ 
Nguồn: Số liệu khảo sát, 2014 

 

Thông thường, những hộ có tham gia nhiều tổ 
chức kinh tế xã hội sẽ có nhiều quen biết và được 
nhiều người biết đến, bên cạnh đó, khi họ tham 
gia các tổ chức này thì họ có thể có khả năng tiếp 
cận được nguồn tín dụng cao hơn so với những hộ 
không tham gia. Bảng sau đây là chi tiết về tình 
hình tham gia tổ chức kinh tế xã hội của hộ nghèo. 
 

 
 
 
 

 

Số người phụ thuộc trong hộ (X8) người - Trần Lâm, 2014 (nghiên cứu 
tiền trạm) 

Biến Đo lường Dấu kỳ vọng Cơ sở 
 chọn biến 

Thu nhập trung bình một năm của hộ (X1) triệu đồng - Lê Quang Dương, 2006 

Chi tiêu trung bình một năm của hộ (X2) triệu đồng + Lê Quang Dương, 2006 

Giới tính của chủ hộ (X3) nam = 1,  
nữ = 0 + Lâm Tiến Đạt, 2003 

Tuổi của chủ hộ (X4) tuổi + Nguyễn Văn Tâm, 2010 

Trình độ học vấn (X5) lớp + Trịnh Văn Nguyễn, 2006 

Nghề nghiệp chủ hộ (X6) ổn định = 1, khác 
= 0 + Trầm Vũ Hà, 2008 

Mục đích vay vốn (X7) sản xuất = 1, khác 
= 0 + Trần Lâm, 2014 (nghiên cứu 

tiền trạm) 

Số người phụ thuộc trong hộ (X8) người - Trần Lâm, 2014 (nghiên cứu 
tiền trạm) 

Đất có giấy chứng nhận (X9) m2 + Nguyễn Văn Ngân, 2004 
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Bảng 3. Tình hình tham gia tổ chức kinh tế xã hội 
 

Tham gia Số quan sát Tỷ trọng (%) 

      Có 3 98,7 
      Không 224 1,3 

Tổng cộng 227 100 

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2014 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Để hiểu rõ hơn về đời sống của hộ nghèo nơi đây, 
ta tiếp tục phân tích một số chỉ tiêu sau:

 

 
Bảng 4. Một số chỉ tiêu chủ yếu được thống kê từ mẫu nghiên cứu 
 

Chỉ tiêu 
Số quan sát Giá trị nhỏ nhất Giá trị trung 

bình 
Giá trị lớn 
nhất 

Độ lệch 
chuẩn 

Số người phụ thuộc trong hộ (người) 227 0 2 8 2 

Thu nhập của hộ (triệu đồng/năm) 227 7 16 72 8 
Chi tiêu của hộ (triệu đồng/năm) 227 9 16 66 57 
Diện tích đất nắm giữ (m2) 227 26 100 220 42 
Diện tích đất có giấy chứng nhận (m2) 227 0 30 190 58 
Tổng tài sản (triệu đồng) 227 4 47 220 55 

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2014 
 

Theo số liệu điều tra thực tế và Bảng 4, ta thấy 
rằng số người phụ thuộc trung bình trong hộ là 2 
người, hộ đông nhất có đến 8 người phụ thuộc và 
ít nhất là 0 người. 
 

Đa số hộ là thu nhập vừa đủ cho chi tiêu trong gia 
đình, cụ thể thu nhập bình quân/năm của hộ là 16 
triệu đồng và chi tiêu bình quân/năm là 16 triệu 
đồng. Bên cạnh đó, một số hộ có thu nhập không 
đủ chi tiêu. Cụ thể, hộ có thu nhập thấp nhất là 7 
triệu đồng/năm và hộ có thu nhập cao nhất là 72 
triệu đồng/năm. Hộ có chi tiêu thấp nhất là 9 triệu 
đồng/năm và cao nhất là 66 triệu đồng/năm. 
 

Tất cả các hộ đều có đất để sinh sống nhưng chỉ 
có 22% hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Cụ thể, diện tích đất mà hộ nắm giữ trung bình là 
100 m2 và diện tích đất có giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất trung bình là 30 m2. Hộ có diện tích 
đất nắm giữ thấp nhất là 26 m2 và hộ có diện tích 
đất nắm giữ cao nhất là 220 m2. Hộ có diện tích 
đất có giấy chứng nhận nhỏ nhất là 0 và lớn nhất 
là 190 m2. 
 

Phần lớn hộ nghèo thì tài sản của họ là không 
đáng giá bao nhiêu, chủ yếu là phần đất và căn 
nhà mà họ đang ở. Tài sản trung bình của hộ là 47 
triệu đồng, hộ có tài sản lớn nhất là 220 triệu 
đồng, và hộ có tài sản thấp nhất là 4 triệu đồng. 
Lý do có một số hộ có tài sản khá lớn mà được xét 
cấp sổ hộ nghèo là vì họ được nhà nước xây nhà 
tình thương, bên cạnh đó là vì trong gia đình có 

thành viên bị bệnh xếp vào loại hiểm nghèo phải 
điều trị thường xuyên nên được chính quyền địa 
phương xét cấp sổ hộ nghèo để giảm bớt gánh 
nặng về chi phí khám chữa bệnh. 
 

Theo số liệu khảo sát thực tế,  trong tổng số 227 
hộ được phỏng vấn về vay vốn tín dụng, có 137 
hộ có vay chiếm 60,4% tổng số hộ và 90 hộ còn 
lại không được vay chiếm 39,6%. Số liệu này cho 
thấy mức độ đáp ứng nhu cầu tín dụng cho hộ 
nghèo còn hạn chế. Trong số 90 hộ không tham 
gia tín dụng thì có 32 hộ là không muốn vay, 58 
hộ có nhu cầu vay vốn nhưng không vay được với 
nhiều lý do khác nhau. Cụ thể, có 16 hộ trả lời là 
do thiếu thông tin (thông tin chủ yếu là từ chính 
quyền địa phương), 21 hộ nói là không đủ điều 
kiện để vay, có 15 hộ trả lời là không vay được do 
còn khoản nợ quá hạn, còn lại 6 hộ nói rằng 
không vay được mà không rõ lý do. Như vậy, nhu 
cầu thật sự để được vay vốn của hộ nghèo là 195 
hộ (137 + 58 hộ) và về tổ chức cho vay thì chỉ đáp 
ứng được 137 hộ tương ứng với 70,3% nhu cầu 
vay vốn. 
 

Đối với những hộ có vay vốn ưu đãi, thời gian 
trung bình mà hộ nghèo nhận được tiền kể từ khi 
xin vay là 5 ngày, thời gian ngắn nhất mà hộ nhận 
được là 2 ngày và lâu nhất là 12 ngày.  
 

Như vậy thời gian mà hộ nghèo nhận được tiền 
cũng không quá lâu, chứng tỏ NHCSXH đã cố 
gắng tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo có thể 
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tiếp cận được với nguồn vốn. Lượng vốn vay 
trung bình của hộ nghèo vay được từ NHCSXH 
khoảng 6,87 triệu đồng, lượng vốn vay nhỏ nhất 
là 3 triệu đồng và lớn nhất là 15 triệu đồng. Kỳ 
hạn trung bình của khoản vay là 19 tháng, kỳ hạn 
thấp nhất là 6 tháng và cao nhất là 36 tháng. Với 
lượng vốn vay được tuy còn thấp nhưng hộ nghèo 
có thể sử dụng lượng vốn này cho sản xuất kinh 
doanh. Cụ thể, hộ vay với mục đích chính là để 
sản xuất chiếm 80,3%; cho mục đích kinh doanh 
là 16,8%; còn lại 2,9% với mục đích vay cho con 
đi học.  
 

Điều này là hoàn toàn hợp lý trong cho vay vì 
ngân hàng ít khi cho vay với mục đích tiêu dùng 
hay một số mục đích nào khác như sửa nhà, mua 
xe,….  
 

Qua số liệu điều tra thực tế, số hộ sử dụng vốn 
đúng với mục đích ban đầu chiếm 12,4%, còn lại 
87,6% hộ sử dụng vốn vay không đúng mục đích.  
 

Trong 137 hộ vay vốn có 80 hộ trả nợ vay đúng 
hạn chiếm 58,4%, còn lại 41,6% hộ không trả nợ 
đúng hạn.  
 

Ta thấy trong 80 hộ trả nợ đúng hạn, bên cạnh 
một số hộ dùng nguồn tiền từ hiệu quả sản xuất 
kinh doanh để trả nợ thì cũng có một số hộ không 
đủ tiền để trả nợ vay, nhưng họ vẫn trả nợ đúng 
hạn do họ vay mượn từ bên ngoài, từ người 
thân,… để trả nợ và sau đó làm hồ sơ vay vốn từ 
các tổ chức cho vay lại để nhận tiền cho vay và 
sau đó trả nợ cho các khoản vay từ bên ngoài hay 
mượn từ người thân.  
 

Bên cạnh đó trong 57 hộ trả nợ không đúng hạn 
thì về sau có đến 40 hộ trả nợ vay mà nguồn tiền 
chủ yếu mà họ trả chủ yếu là sản xuất kinh doanh.  
 

Thu nhập là một trong những chỉ tiêu quan trọng 
để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ 
nghèo.  
 

Vì vậy, phần này sẽ dùng kiểm định Paired-

samples t-test để  kiểm  định sự khác biệt trong 
thu nhập trung bình của hộ trước và sau khi vay 
nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn vay 
của hộ. 

 

Bảng 5. Kết quả kiểm định sự khác biệt về trung bình 
của hai tổng thể 
 

Chỉ tiêu Giá trị 

Thu nhập trung bình của hộ sau khi vay 
(triệu đồng) 14,803 

Thu nhập trung bình của hộ truớc khi vay 
(triệu đồng) 14,394 

Chênh lệch 0,409 
Số quan sát 137 
Giá trị kiểm định Paired Samples Test 0,018 

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2014 
 

Với giả thuyết H0: Thu nhập trung bình của hộ 
trước và sau khi vay là như nhau. Dựa vào kiểm 
định Paired-samples t-test, giá trị sig. = 0,018 < 
mức ý nghĩa α = 5% nên bác bỏ H0, tức là thu 
nhập trung bình của hộ trước và sau khi vay là 
khác nhau. Cụ thể, thu nhập trung bình của hộ sau 
khi vay cao hơn thu nhập của hộ trước khi vay. 
Điều này cho thấy hộ nghèo sử dụng vốn vay có 
hiệu quả. Như vậy, vốn vay đã có vai trò trong 
việc nâng cao mức thu nhập của các hộ, góp phần 
phát triển đời sống kinh tế địa phương. 
 

3.2  Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp 
cận vốn vay của hộ nghèo 
 

Nghiên cứu này sử dụng mô hình Probit để ước 
lượng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 
vốn vay của hộ nghèo ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà 
Vinh. Biến phụ thuộc trong mô hình này là khả 
năng tiếp cận vốn vay. Theo kết quả hồi quy, 
Pseudo R2 = 0,714, LR Chi2 = 64,92, phần trăm 
dự báo chính xác là 93,94% và hệ số tương quan 
Spearman giữa các biến đều < 0,6 nên không xảy 
ra hiện tượng đa cộng tuyến nên mô hình có ý 
nghĩa thống kê và phù hợp. 

Bảng 6. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Probit 
 

Biến số Hệ số ước lượng Hệ số góc dy/dx Giá trị thống kê Z 

Hằng số (C) 4,397    - 2,05 

Giá trị tài sản của hộ (X1) -0,038      -0,014    -1,54    
Thu nhập trung bình một năm của hộ (X2) -0,937    -0,353    -3,73*    
Chi tiêu trung bình một năm của hộ (X3) 0,969    0,365    3,88* 

Tổng diện tích đất hộ nắm giữ (X4) -0,020    -0,008    -1,95***    

Giới tính của chủ hộ (X5) -0,042    -0,016    -0,07    
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Trình độ học vấn (X6) -0,114    -0,043    -1,14    

Đất có giấy chứng nhận (X7) 0,037       0,014    1,84***    

Số người phụ thuộc trong hộ (X8)  -0,334       -0,126    -1,51    
Pseudo R2: 0,714 
LR Chi2: 64,92* 

Số quan sát: 227  

Phần trăm dự báo chính xác: 93,94% 

Ghi chú: *, **, *** lần lượt có ý nghĩa thống kê ở mức α là 1%, 5% và 10%. 

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2014 
 

Kết quả ước lượng được trình bày ở Bảng 6 cho 
thấy trong số 8 biến đưa vào mô hình thì 4 biến có 
ý nghĩa thống kê ở mức dưới 10%. Trong đó, biến 
chi tiêu trung bình một năm của hộ (X3) có ảnh 
hưởng mạnh nhất đến việc tiếp cận vốn vay của 
hộ nghèo, kế đến là biến thu nhập trung bình một 
năm của hộ (X2), tổng diện tích đất hộ nắm giữ 
(X4) và cuối cùng là biến đất có giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (X7). Với giả thuyết các nhân 
tố khác không đổi, ảnh hưởng của từng nhân tố 
đến khả năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo được 
diễn giải như sau: 
 

Thu nhập trung bình một năm của hộ (X2): biến 
độc lập này có tương quan nghịch với khả năng 
tiếp cận vốn vay của hộ nghèo ở mức ý nghĩa 
thống kê 1%. Khác với kỳ vọng ban đầu, kết quả 
ước lượng từ mô hình hồi quy cho thấy, những hộ 
có thu nhập càng cao có xác suất tiếp cận vốn vay 
thấp hơn những hộ có thu nhập thấp là 35,3%. 
Điều này cho thấy, chương trình tín dụng ưu đãi 
trên địa bàn là khá hiệu quả vì người nghèo có 
khả năng tiếp cận vốn vay cao hơn. 
 

Chi tiêu trung bình một năm của hộ (X3): biến 
độc lập này có tương quan thuận với khả năng 
tiếp cận vốn vay của hộ nghèo ở mức ý nghĩa 
thống kê 1%. Giống như kết quả nghiên cứu của 
Lê Quang Dương (2006), kết quả ước lượng từ 
mô hình hồi quy cho thấy, những hộ có chi tiêu 
càng lớn có xác suất tiếp cận vốn vay cao hơn 
những hộ có chi tiêu thấp là 36,5%. Kết quả này 
có thể giải thích là do những hộ có chi tiêu cao họ 
phải trang trải nhiều chi phí như: nuôi con đi học, 
nuôi dưỡng người phụ thuộc, chi phí sinh hoạt 
hằng ngày,… trong khi thu nhập của họ thì thấp 
và không ổn định. 
Tổng diện tích đất hộ nắm giữ (X4): biến độc lập 
này có tương quan nghịch với khả năng tiếp cận 

vốn vay của hộ nghèo ở mức ý nghĩa thống kê 
1%. Cụ thể các hộ có diện tích đất nắm giữ càng 
lớn có xác suất tiếp cận vốn vay thấp hơn những 
hộ có diện tích đất nhỏ hơn là 0,8%. Kết quả ước 
lượng khác với kỳ vọng ban đầu, có thể giải thích 
kết quả này là do những hộ có diện tích đất càng 
lớn họ có tìm thêm thu nhập từ mảnh đất của họ 
như: chăn nuôi, trồng hoa màu,… góp phần đảm 
bảo cuộc sống, cho nên họ ít có nhu cầu vay vốn 
hơn những hộ khác. 
 

Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (X7): 
biến độc lập này có tương quan thuận với khả 
năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo ở mức ý 
nghĩa thống kê 1%. Giống như kết quả nghiên cứu 
của Nguyễn Văn Ngân (2004), các hộ có giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất có xác suất tiếp 
cận vốn vay cao hơn những hộ khác là 1,4%. Mối 
quan hệ này có thể giải thích là do khi cán bộ tín 
dụng đến thẩm định thì những hộ này có thể xuất 
trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm 
tài sản đảm bảo nợ vay cho nên họ sẽ dễ tiếp cận 
nguồn vốn hơn những hộ khác.  
 

Các biến giá trị tài sản của hộ (X1), giới tính chủ 
hộ (X5), trình độ học vấn (X6) và số người phụ 
thuộc trong hộ (X8) không có ý nghĩa thống kê 
hay nói cách khác là không đủ bằng chứng cho 
rằng các biến này ảnh hưởng đến quyết định vay 
vốn của hộ nghèo. 
 

3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay 
của hộ nghèo 
 

Sau khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả 
năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo, nghiên cứu 
tiếp tục xác định các yếu tố ảnh hưởng đến số tiền 
mà hộ vay được. 
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Bảng 7. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit 
 

Biến số 
Hệ số 
ước lượng 

Tác động biến 
dy/dx Giá trị thống kê t 

Hằng số (C) 4,578 - 1,57 
Thu nhập trung bình một năm của hộ (X1) -0,891 -0,877 -2,49** 
Chi tiêu trung bình một năm của hộ (X2) 0,850 0,837 2,16** 
Giới tính chủ hộ (X3) 2,403 2,367 2,66** 
Tuổi chủ hộ (X4) -0,074 -0,073 -1,34 
Trình độ học vấn (X5) 0,512 0,504 3,57* 
Nghề nghiệp chủ hộ (X6) 0,591 0,582 1,21 
Mục đích vay vốn (X7) -0,386 -0,380 -0,54 
Số người phụ thuộc trong hộ (X8) 0,581 0,572 2,50** 
Đất có giấy chứng nhận (X9) 0,024 0,024 1,99*** 
Pseudo R2: 0,150 
LR Chi2: 25,93* 
Số quan sát: 227  
Ghi chú: *, **, *** lần lượt có ý nghĩa thống kê ở mức α là 1%, 5% và 10%. 

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2014 
 

Biến phụ thuộc trong mô hình này là số tiền mà 
hộ nghèo vay được (triệu đồng). Theo kết quả hồi 
quy, Pseudo R2 = 0,150, LR Chi2 = 25,93 và hệ 
số tương quan Spearman giữa các biến đều < 0,6 
nên không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nên 
mô hình có ý nghĩa thống kê và phù hợp. 
 

Kết quả ước lượng ở Bảng 7 cho thấy rằng trong 
số 9 biến đưa vào mô hình thì 6 biến có ý nghĩa 
thống kê ở mức dưới 10%. Trong đó, biến trình 
độ học vấn (X5) có ảnh hưởng mạnh nhất đến số 
tiền mà hộ nghèo vay được, kế đến là biến giới 
tính chủ hộ (X3), số người phụ thuộc trong hộ 
(X8), thu nhập trung bình một năm của hộ (X1), 
chi tiêu trung bình một năm của hộ (X2) và cuối 
cùng là biến đất có giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất (X9). Với điều kiện các yếu tố khác 
không đổi, ảnh hưởng của từng yếu tố ảnh hưởng 
đến số tiền mà hộ nghèo nhận được khi vay được 
diễn giải như sau: 
 

Thu nhập trung bình một năm của hộ (X1): giống 
với kỳ vọng ban đầu, hệ số ước lượng mang dấu 
âm ở mức ý nghĩa 5% nên biến thu nhập và biến 
số tiền mà hộ vay được có mối quan hệ tỷ lệ 
nghịch với nhau. Cụ thể khi thu nhập tăng lên 1 
triệu đồng thì số tiền mà hộ vay được giảm 0,877 
triệu đồng. Có thể giải thích kết quả này là do 
những hộ có thu nhập cao hơn họ có thể dùng 
khoản tiền đó để trang trãi được phần lớn chi phí 
cuộc sống cho nên họ sẽ vay ít hơn những hộ 
khác. 
 

Chi tiêu trung bình một năm của hộ (X2): theo kết 
quả ước lượng, hệ số ước lượng mang dấu dương 
ở mức ý nghĩa 5%, với dấu cùng với dấu kỳ vọng. 
Điều này có nghĩa là những hộ chi tiêu trung bình 
cao thì lượng vốn mà họ vay được sẽ cao, cụ thể 
nếu chi tiêu trung bình của hộ tăng 1 triệu đồng 
thì lượng vốn vay mà hộ nhận được sẽ tăng 0,837 
triệu đồng. Kết quả này phù hợp với giả thuyết 
rằng khi chi tiêu của hộ gia đình tăng lên thì hộ 
nghèo sẽ có nhu cầu cao hơn về tín dụng và vì vậy 
họ sẽ nộp đơn và vay những khoản vay lớn hơn.  
 

Giới tính chủ hộ (X3): hệ số ước lượng có dấu 
dương ở mức ý nghĩa 5% nên biến giới tính chủ 
hộ và biến số tiền mà hộ vay được có mối quan hệ 
tỷ lệ thuận với nhau. Giống như kết quả nghiên 
cứu của Lâm Tiến Đạt (2003), chủ hộ là nam giới 
có xu hướng vay tiền nhiều hơn chủ hộ là nữ giới, 
cụ thể là 2,367 triệu đồng. Kết quả này là do ở 
nông thôn, phần lớn phụ nữ làm nội trợ, trồng trọt. 
Vì vậy nhu cầu về vốn đầu tư không nhiều. Khi 
chủ hộ là nam giới họ thích mạo hiểm đầu tư sản 
xuất với quy mô lớn nên nhu cầu vay cũng nhiều 
hơn. 
 

Trình độ học vấn (X5): Theo mô hình, hệ số ước 
lượng mang dấu dương ở mức ý nghĩa 1% chứng 
tỏ rằng biến trình độ học vấn và biến số tiền mà 
hộ vay được có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. 
Cụ thể, khi chủ hộ có trình độ học vấn cao thì 
lượng tiền vay cao hơn 0,504 triệu đồng so với 
những hộ khác. Kết quả này có thể giải thích là do 
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chủ hộ có trình độ học vấn cao thì kế hoạch kinh 
doanh của họ sẽ khả thi hơn nên lượng vốn vay 
được sẽ nhiều hơn. 
 

Số người phụ thuộc trong hộ (X8): Kết quả hồi 
quy cho thấy hệ số ước lượng mang dấu dương ở 
mức ý nghĩa 5% có nghĩa rằng biến số người phụ 
thuộc trong hộ và biến số tiền mà hộ vay được có 
mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Khác với kỳ 
vọng ban đầu, những hộ có số người phụ thuộc 
nhiều sẽ vay tiền cao hơn những hộ khác, cụ thể là 
0,572 triệu đồng. Kết quả này là do những hộ có 
số người phụ thuộc cao họ phải bỏ rất nhiều thời 
gian và chi phí để chăm sóc cho những người phụ 
thuộc này như: nuôi con đi học, chăm sóc người 
cao tuổi,… vì thế họ có nhu cầu vay nhiều hơn 
những hộ khác. 
 

Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (X9): 
theo kết quả ước lượng, hệ số ước lượng mang 
dấu dương ở mức ý 10% nên biến đất có giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất và biến số tiền mà 
hộ vay được có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. 
Cụ thể những hộ có giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất sẽ vay được nhiều tiền hơn hộ không có 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 0,024 triệu 
đồng. Kết quả này là do đối với những hộ có giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất ngân hàng sẽ yên 
tâm hơn về khả năng đảm bảo hoàn trả tiền vay 
nên họ có thể vay nhiều hơn những hộ khác. 
 

Các biến tuổi chủ hộ (X4), nghề nghiệp chủ hộ 
(X6), mục đích vay vốn (X7) không có ý nghĩa 
thống kê hay nói cách khác là không đủ bằng 
chứng cho rằng các biến này ảnh hưởng đến 
lượng vốn vay của hộ nghèo. 
 

4.  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
 

4.1  Kết luận 
 

Đề tài nghiên cứu này tập trung phân tích các yếu 
tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng, 
lượng vốn vay và hiệu quả sử dụng vốn vay của 
hộ nghèo. Nhìn chung, khả năng tiếp cận vốn vay 
cũng như lượng vốn vay từ NHCSXH chưa đáp 
ứng được nhu cầu về vốn của hộ nghèo trên địa 
bàn nghiên cứu. Kết quả khảo sát cho thấy, trong 
tổng số 227 hộ được điều tra thì có 137 hộ tham 
gia tín dụng từ nguồn ưu đãi chiếm 60,4%, trong 
39,6% hộ không tham gia tín dụng thì lý do chủ 
yếu mà hộ không tham gia là thiếu thông tin, 
không đủ điều kiện vay, còn khoản nợ quá hạn. 
Qua kết quả kiểm định Paired-samples t-test cho 
thấy, mặc dù hộ nghèo sử dụng vốn vay có hiệu 

quả thể hiện qua thu nhập của hộ một năm sau khi 
vay có tăng hơn so với trước khi vay nhưng cũng 
không chênh lệch nhiều. Thông qua kết quả ước 
lượng mô hình Probit, các yếu tố ảnh hưởng đến 
khả năng tiếp cận tín dụng của hộ nghèo gồm có: 
thu nhập trung bình một năm của hộ, chi tiêu 
trung bình một năm của hộ, tổng diện tích đất mà 
hộ nắm giữ và đất có giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Trong đó, biến chi tiêu trung bình một 
năm của hộ có ảnh hưởng mạnh nhất đến việc tiếp 
cận vốn vay của hộ nghèo. Khi tham gia tín dụng, 
theo kết quả ước lượng mô hình Tobit, lượng vốn 
trung bình mà hộ nghèo nhận được bị ảnh hưởng 
bởi các yếu tố: thu nhập, chi tiêu trung bình một 
năm của hộ, giới tính, trình độ học vấn, số người 
phụ thuộc trong hộ, đất có giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. Trong đó, biến trình độ học vấn có 
ảnh hưởng mạnh nhất đến số tiền mà hộ nghèo 
vay được. 
 

4.2  Khuyến nghị 
 

Khuyến nghị đối với hộ nghèo: 
 

Cần xỏa bỏ tâm lý sợ mắc nợ; xóa bỏ nhận thức 
về lối sống thụ động. Phải thường xuyên nắm bắt 
nhưng thông tin ưu đãi thông qua những phương 
tiện truyền thanh như báo, đài, các Hội ở địa 
phương,… để có những kiến thức cần thiết về tín 
dụng ưu đãi. 
 

Tích cực tham gia các tổ chức đoàn hội ở địa 
phương như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu 
chiến binh, Đoàn thanh niên, các tổ tiết kiệm,… 
nhằm có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi 
hạn chế đến mức thấp nhất việc phải vay vốn 
nặng lãi ở bên ngoài. Tích cực tham gia các buổi 
huấn luyện kỹ năng cũng như các chương trình 
dạy nghề được tổ chức tại địa phương nhằm nâng 
cao tay nghề. 
 

Nông hộ nên chủ động tìm hiểu thông tin kinh tế 
thị trường, giá cả, kỹ thuật nông nghiệp,… Đa 
dạng hóa cây trồng, vật nuôi nhằm giảm thiểu rủi 
ro: thiên tai, dịch bệnh, mất mùa,… Khi bị mất 
mùa cần chủ động đến các đơn vị liên quan để có 
thể gia hạn nợ gốc, tránh trường hợp phải vay 
nặng lãi để hoàn nợ sau đó làm thủ tục vay lại sẽ 
phải tốn nhiều chi phí cho lần vay tiếp theo. 
 

Đối với chính quyền địa  phương: 
 

Cần tư vấn hướng dẫn hộ nghèo lập phương án 
làm ăn trước khi xét duyệt danh sách cho vay. 
Thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình sử 
dụng vốn vay của từng hộ. 
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Thực hiện công bố về thông tin cho hộ nghèo vay 
vốn một cách kịp thời đến tất cả các đối tượng 
thuộc diện xét cho vay. Thường xuyên tổ chức các 
lớp tập huấn khuyến nông nhằm tạo điều kiện cho 
hộ nghèo có thể tiếp cận được những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật trong sản xuất. Củng cố lòng tin và 
tạo lập thêm nhiều tổ vay vốn của các đoàn thể xã 
hội. 
 

Đối với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trà Cú: 
 

Tăng cường huy động vốn. Khuyến khích cán bộ 
công nhân viên trong NHCSXH tìm nguồn để huy 
động tiền gửi tiết kiệm. Đặc biệt, huy động các 
khoản tiền gửi có lãi suất thấp, hoặc không lấy lãi 
như vận động các tổ chức, cá nhân làm từ thiện 
hiểu được vai trò của tín dụng ưu đãi đối với việc 
kích thích sản xuất, tăng thu nhập và tính bền 
vững trong việc thoát nghèo. 
 

Tăng hạn mức cho vay và thời hạn cho vay: Với 
các khoản vay nhỏ và ngắn hạn thì việc đầu tư vào 
sản xuất của hộ nghèo gặp nhiều khó khăn do hộ 
không đủ vốn đầu tư khai thác tiềm năng đất đai 
cũng như lao động. Vì vậy cần tạo điều kiện để hộ 
nghèo có đủ vốn đầu tư vào sản xuất để họ vươn 
lên thoát nghèo. 
 

Tăng cường kết hợp với chính quyền, đoàn thể ở 
địa phương nhằm thường xuyên kiểm tra, giám sát 
quá trình sử dụng vốn của hộ đồng thời hướng 
dẫn hộ nghèo sử dụng vốn một cách hiệu quả, hạn 
chế tình trạng sử dụng vốn sai mục đích. Cần kết 
hợp với địa phương để xem xét cho gia hạn nợ 
cho hộ nghèo khi hoàn cảnh khách quan dẫn đến 
tình trạng trả nợ trễ hạn. Hạn chế tối đa việc hộ 
nghèo phải vay nợ bên ngoài để đáo hạn, khi đó 
kể từ lần vay thứ hai trở về sau thì tỷ lệ sử dụng 
vốn vay sai mục đích ngày càng lớn hơn. Trong 
trường hợp này mục tiêu của việc bảo tồn vốn của 
ngân hàng chỉ còn mang tính hình thức mà thôi. 
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