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N

Tóm tắt:
ghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu rút trích từ Bộ dữ liệu điều tra tiếp cận nguồn
lực của hộ gia đình được khảo sát các năm 2008, 2010, 2012, 2014, 2016
gồm 1.065 hộ gia đình nông thôn VN. Thông qua mô hình hồi quy hiệu ứng
cố định cùng với các biến tương tác, kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro tự nhiên ảnh
hưởng nghiêm trọng đến thu nhập phi nông nghiệp của hộ, ngay cả khi những hộ này
có tiếp cận thông tin thủy lợi, đa dạng hóa thu nhập. Ngược lại, tiết kiệm là một cơ chế
giúp tăng thu nhập phi nông nghiệp của hộ khi có rủi ro tự nhiên xảy ra. Các thông điệp
chính sách quan trọng được gợi ý từ nghiên cứu này là tập trung hơn nữa vào tính hiệu
quả của tiết kiệm, đa dạng hóa thu nhập và công tác khuyến nông.
Từ khóa: rủi ro, sốc, thu nhập nông hộ VN, thu nhập phi nông nghiệp.
Abstract:
This study using data extracted from the Viet Nam Access to Rural Households Survey
2008, 2010, 2012, 2014, 2016 of 1,065 rural households in Vietnam. With OLS regression
and interactions, the research results show that natural disasters risks seriously impact on
non-agricultural income, even when these households access to irrigation information or
diversity income. On the contrary, saving is a mechanism that helps increase households’
non-farm income when natural risks occur. The study suggests that important policy need
to further focus on effectiveness of the savings, income diversification and agricultural
extension.
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