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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học nghề của lao động nông thôn được 
thực hiện trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tập trung vào lực lượng lao động trên 
địa bàn nông thôn nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học nghề của lao động. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy 7 yếu tố bao gồm độ tuổi (X1), giới tính (X2), trình độ học vấn (X3), số 
nhân khẩu (X4), nguồn lực lao động trong nông hộ (X5), tổng thu nhập nông hộ (X6) và thông 
tin giới thiệu đào tạo nghề (X7) được đưa vào phân tích thông qua mô hình hồi qui Binary 
Logistic. Kết quả phân tích cho thấy, mức độ phù hợp của mô hình đạt giá trị 83,5%, trong đó 
các biến số X1, X2, X3, X4, X5, X6, có ý nghĩa thống kê, biến số thông tin giới thiệu đào tạo 
nghề X7 (Sig. = 0,371>0,05) không có ý nghĩa thống kê khi đưa vào mô hình. 
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Abstract: 
 

The study to identify factors that affect the vocational training needs of the rural labor force is 
made in Phung Hiep district, Hau Giang province. The study focuses on labor force in rural areas 
in order to identify the elements that affect the vocational training needs of the employees. The 
study results show that 7 factors including Age (X1), Gender (X2), Educational lecel (X3), 
Household’s size (X4), Labor resources in households (X5), total household income (X6) and 
referral information vocational training (X7) are included in the analysis through Binary Logistic 
regression model. The analytical results show that the relevance of the model reaches the value 
of 83.5%. Particularly, the variables X1, X2, X3, X4, X5, X6, have statistical significance, 
variable in formation about training X7 (Sig. = 0,371>0,05) has not statistical significance when 
put into the model. 
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