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Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả 
năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ Khmer nghèo ở tỉnh Trà 
Vinh. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 172 hộ 

Khmer nghèo ở tỉnh Trà Vinh theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Mô 
hình hồi quy Binary Logistic được sử dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả 
năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố như: 
trình độ học vấn, số lao động, tham gia tổ chức đoàn thể ở địa phương, và mục đích vay 
vốn có ảnh hưởng tích cực đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ Khmer 
nghèo ở tỉnh Trà Vinh. Ngược lại, yếu tố khoảng cách làm hạn chế khả năng tiếp cận vốn 
tín dụng chính thức.

Từ khóa: Khả năng tiếp cận, hồi quy Binary Logistic, hộ Khmer nghèo, tín dụng 
chính thức.

Abstract:
This study aimed to analyze the factors affecting the accessibility to formal credit of 

Khmer poor households in Tra Vinh province. The primary data was collected from 172 
Khmer poor households through structured questionnaires by stratified random sampling 
method. Binary logistic regression model is used to determine the factors affecting the 
accessibility to formal credit. The results showed that factors as education levels, number 
of labors, membership of local association, and loan purpose have positive affect on 
the accessibility to formal credit of Khmer poor households in Tra Vinh province. In 
contranst, the distance has negative impacts on the accessibility to formal credit.
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