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Tóm tắt:

Bạc Liêu là tỉnh nghèo. Dân cư chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và 
đánh bắt thủy sản, công nghiệp chưa phát triển, trình độ dân trí còn thấp, 
hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Vì vậy nghiên cứu vai trò của nguồn vốn cho nông 

hộ, xác định tầm quan trọng và hiệu quả vốn vay tín dụng trong nông hộ có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng và cấp thiết. Đề tài sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để phân tích các 
nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay từ nguồn tín dụng chính thức của nông hộ. Kết quả 
phân tích cho thấy có mối liên hệ tuyến giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc với hệ 
số R2  = 46,33%. Qua kết quả mô hình cho thấy lượng vốn vay của nông hộ khi vay vốn 
bị ảnh hưởng bởi các biến như: bằng khoán, tổng chi tiêu, tổng tài sản, tổng thu nhập, 
tổng diện tích, tuổi của chủ hộ.

Từ khóa: Tín dụng chính thức, nông hộ, các nhân tố ảnh hưởng.

Abstract:
Bac Lieu Province is a poor province. Most of the population lives on agricultural 

production, farming and fishery. Industry has not developed, people’s intellectual 
level is low and the poverty rate up higher. Therefore, studying the role of capital for 
agricultural households, identifying the importance and effectiveness of credit loans in 
households are extremely important and urgent. Subject using linear regression analysis 
to focus on factors that affect the amount of loans formal credit of household. Regression 
results show that online relationships between independent variables and the dependent 
variable coefficient R2 = 46,33%. The research result shows that the loan amount of 
households is affected by factors such as: expenditure total, assets total, income total, 
land area total and household head age.
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