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Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng khả năng tiếp cận các dịch vụ 
tài chính chính thức của chủ hộ gia đình ở VN. Bài viết sử dụng mô hình hồi 
quy Probit dựa trên bộ dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình VN (VHLSS 

2018) để đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính thông qua việc các yếu tố đặc 
tính cá nhân của chủ hộ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: độ tuổi có ảnh hưởng đến việc sử dụng tín dụng chính 
thức và mối quan hệ này là phi tuyến, đồng thời giới tính ảnh hưởng đến việc sử dụng tài 
khoản chính thức và phụ nữ có khuynh hướng sử dụng kênh tín dụng chính thức nhiều 
hơn. Bên cạnh đó, trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì xác suất sở hữu tài khoản 
chính thức cao hơn. Ngoài các yếu tố đặc tính cá nhân của chủ hộ, nghiên cứu còn cho 
thấy thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình ảnh hưởng cùng chiều với việc tiếp cận các 
dịch vụ tài chính chính thức.

Từ khóa: tiếp cận tài chính, hộ gia đình, dịch vụ tài chính chính thức.

Abstract:
This paper analyzes the household’s accession to formal financial services in Vietnam. 

This paper uses a Probit regression model based on the Vietnam Household Living 
Standards Survey Data (VHLSS 2018) to evaluate the role of factors individuality on the 
financial inclusion of Vietnamese households. The results show that: Age has an effect 
on the use of formal credit, at the same time, Gender affects the use of official accounts 
and women tend to use more formal credit channels. Besides, the higher the education 
level of the head’s household has the higher probability of owning a formal account. In 
addition, this paper also shows that household income and expenditure are positively 
related to access to formal financial services. 
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