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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu về năng suất lao động nông nghiệp hiện nay trong vùng ĐBSCL là rất cần thiết, bởi 
vì chính năng suất lao động là chìa khóa quan trọng để góp phần phát triển nông nghiệp bền 
vững. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở tầm quan trọng đó nhằm đánh giá các yếu tố ảnh 
hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp. Kết quả phân tích hồi qui đa biến cho thấy, các yếu 
tố gồm qui mô ngày công lao động nhà và thuê, diện tích đất sản xuất nông nghiệp, mức độ cơ 
giới hóa nông nghiệp và tiêu thụ nông sản qua hợp đồng ảnh hưởng có ý nghĩa đến năng suất lao 
động nông nghiệp, trong đó yếu tố tiêu thụ nông sản qua hợp đồng có ảnh hưởng nhiều nhất tới 
năng suất lao động nông nghiệp. Bởi vì các nhân tố này đã góp phần làm gia tăng đáng kể năng 
suất lao động nông nghiệp cho hộ gia đình tại xã Vĩnh Thanh, Phước Long, Bạc Liêu. 
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Abstract: 
 

The study of agricultural labor productivity currenly in the Mekong Delta is very necessary 
because labor productivity is the key to sustainable agriculture development. The study is 
conducted on the basis of such importance in order to assess the factors that affect agricultural 
labor productivity. Results of multivariate regression analysis show that the factors include total 
family and hired labor, agriculture cultivation acreage, level of agricultural mechanization and 
agricultural comsumption through contracts. Among the factors, agricultural comsumption 
through contracts has the greatest impact on agricultural labor productivity. In fact, these factors 
have contributed to a significant increase in agricultural labor productivity of households in Vinh 
thanh commune, Phuoc Long districts, Bac Lieu province 
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