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Tóm tắt: 

Bài báo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình dân tộc thiểu số (DTTS) ở 

tỉnh Kon Tum. Bằng phương pháp hồi quy đa biến và dữ liệu điều tra trực tiếp 150 hộ gia đình 

DTTSDTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn của chủ 

hộ, đào tạo nghề, tiếp cận tín dụng, việc làm phi nông nghiệp và quy mô đất sản xuất có ảnh 

hưởng tích cực đến thu nhập hộ gia đình. Trong khi đó, quy mô hộ và tỷ lệ người sống phụ thuộc 

có xu hướng làm giảm thu nhập của hộ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài báo cũng đã đề xuất 

một số chính sách nhằm nâng cao thu nhập của các hộ DTTS tại Kon Tum, đồng thời giảm cách 

biệt về thu nhập giữa các dân tộc trên địa bàn nghiên cứu. 
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Abstract: 

This paper analyzes the factors which affect the income of ethnic minority households in Kon 

Tum province. The study uses multivariate regression analysis based on data of 150 ethnic 

minority households. The regression results indicate that education level, vocational training, 

access to credit, non-farm employment and land area for production have positive effects on the 

household income. In contrast, the household size and the dependency ratio tend to reduce the 

household income. Based on these results, this study gives several suggestions for increasing the 

income of ethnic minority households and reducing the income gap between ethnic groups in the 

study area. 
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