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Tóm tắt: 

ục tiêu của nghiên cứu là phân tích các đặc điểm sinh kế của hộ v ng 

ĐBSC  và nhận diện các yếu tố ảnh hư ng đến đa dạng hoá sinh kế. Bài 

viết sử dụng mô h nh hồi quy logit để đánh giá các yếu tố ảnh hư ng đến 

đa dạng hoá sinh kế của hộ dựa trên tiếp cận sinh kế bền vững. Kết quả nghiên cứu chỉ 

ra: Mức độ đa dạng hoá sinh kế của hộ phụ thuộc vào đa dạng hoá trong nhóm ngành 

nông nghiệp v  hoạt động sinh kế phi nông nghiệp chậm phát triển. Các yếu tố vốn con 

người, vốn tài chính, vốn vật ch t, vốn tự nhiên, đặc điểm cộng đồng tác động đến sự lựa 

chọn chiến lược đa dạng hoá sinh kế. Bài viết đề  u t các chính sách để thúc đẩy mức độ 

đa dạng hoá sinh kế của hộ, trọng tâm là chính sách thu hút đầu tư của doanh nghiệp để 

phát triển các nhóm ngành phi nông nghiệp của v ng. 

Từ khóa:  a d ng hóa sinh kế hộ,   ng b ng s ng   u  ong. 
 

Abstract: 

The objectives of this research are to analyse the characteristics of household 

livelihood in the Mekong Delta and identify determinants of livelihood diversification. 

The article uses a logit model to assess the main factors affecting the choice of livelihood 

diversification of households in the Mekong Delta based on the sustainable livelihood 

approach. The result shows that the diversification level of household livelihood depends 

on the diversification of agricultural industry because of the low development of non-farm 

sector. Human capital, financial capital, physical capital, natural capital, community- 

level characteristics affect the choice of livelihood diversification strategy.The paper 

suggests some policies to improve the diversification degree of household livelihood, 

focusing on the policy of attracting business investment to develop the non-farm sector. 
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