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Tóm tắt:

Nhằm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn nông hộ nuôi tôm từ 
các tổ chức tín dụng chính thức, tác giả khảo sát từ 150 hộ tại huyện Kiên 
Lương và sử dụng hồi qui để phân tích. Kết quả hồi qui tobit, có 6 yếu tố tác 

động đến lượng tiền vay ngân hàng của họ: Số năm sinh sống tại địa phương, trình độ 
học vấn, diện tích đất nuôi tôm, thu nhập trung bình hộ, quan hệ xã hội và giá trị tài sản 
thế chấp. Xuất phát từ kết quả phân tích, 3 hàm ý chính sách chính được đề xuất là nâng 
cao trình độ hộ nuôi tôm, cải thiện mức thu nhập của hộ và mở rộng diện tích đất sản 
xuất thông qua cơ cấu lại đất nuôi tôm.

Từ khóa: Hộ nuôi tôm, lượng tín dụng, yếu tố ảnh hưởng.

Abstract:
In order to study the factors affecting the amount of shrimp farmers’ capital from 

official credit institutions, the author surveyed from 150 households in Kien Luong 
district and used regression for analysis. Tobit regression results, there are 6 factors 
affecting the amount of bank loans of the household: the number of years living in the 
locality, the level of education, the area of   shrimp farming, average household income, 
social relations and value of collateral. Stemming from the results of the analysis, the 
three main policy implications are to raise the level of shrimp farmers, improve their 
income levels and expand production land areas through restructuring shrimp farming 
land.
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