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Tóm tắt: 

Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách giao đất giao rừng tại 
huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Dựa trên mô hình KAP (Knowledge, Attitude, Practice - Kiến 
thức, Thái độ, Hành vi), chúng tôi xây dựng mô hình phù hợp gồm 4 biến ảnh hưởng đến hiệu 
quả của chính sách giao đất giao rừng(GĐGR). Kết quả cho thấy, 4 biến kiến thức (KT), nhận 
thức (NT), mức độ tham vấn (MĐTV) và mức độ hỗ trợ nguồn vốn (MĐHTNV) có mối tương 
quan đồng biến với hiệu quả GĐGR. Các biến này có mối quan hệ ảnh hưởng chặt chẽ tới hiệu 
quả của chính sách, trong đó biến KT là biến có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất. Trên cơ sở các 
kết quả  đạt được, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách 
GĐGR trên địa bàn huyện.   
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độ hỗ trợ nguồn vốn; Hiệu quả.     

  

Abstrac: 

This study evaluates the factors affecting the effectiveness of forest land allocation policy in An 
Lao district, Binh Dinh province. Based on KAP (Knowledge, Attitude,  Practice) models, we 
have developed a suitable model for this research which includes four variables. The variables 
are knowledge (noted KT), cognition (noted NT), consultation level (noted MĐTV) and the level 
of financial support (noted  MĐHTNV). Obtained results show that the four variables: 
Knowledge (KT), Cognition (NT), Consultation level (MĐTV) and  The level of financial 
support (MĐHTNV) have a positive correlation with the effectiveness of forest land allocation 
policy. Especially, Knowledge (KT) has the strongest influence. On the basis of the obtained 
results, the study makes some recommendations to improve the effectiveness of the forest land 
allocation policy in the district.    
  

         Key words: Policy; Forest land allocation; Knowledge; Cognition; Consultation level; 
Financial support level; Effectiveness.    

 


