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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ tham gia và quyết định của phụ nữ Khmer trong sản xuất 
nông nghiệp khó khăn ở tỉnh Trà Vinh. Ở vùng nghiên cứu, có nhiều hoạt động sản xuất nông 
nghiệp trong đó phổ biến nhất là chăn nuôi gia súc, tiếp đến là nuôi tôm quảng canh và luân canh 
lúa-màu. Phần lớn phụ nữ Khmer có trình độ học vấn thấp và chưa tiếp cận với các hoạt động xã 
hội để nâng cao năng lực và vai trò quyết định trong sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện đó, 
phụ nữ vẫn tham gia thực hiện và đóng góp ý kiến cho nam giới trong hầu hết các hoạt động sản 
xuất, đặc biệt là trồng hoa màu và chăn nuôi. Tuy nhiên, vai trò quyết định của nữ giới trong các 
lĩnh vực quan trọng vẫn chưa được coi trọng như kỹ thuật canh tác, qui mô sản xuất, vật tư nông 
nghiệp. Phụ nữ Khmer vùng nghiên cứu không chỉ có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông 
nghiệp mà còn là thành viên quan trọng trong quản lý gia đình. 
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Abstract: 
 

This study evaluates the participation and decision level of Khmer women in agricultural 
production in  areas facing with natural and social difficulties at Ngu Lac commune, Duyeen Hai 
district, Tra Vinh province. In the study area, there are many agricultural activities and livestock 
husbandry is the most common, followed by extensive shrimp breeding and alternative rice-
vegetable crops. Khmer women have low education and have not much access to social 
activities, so they had limited opportunities to improve their capacity and decisive roles in 
agricultural production. In these situations, they still participate in all stages of implementation 
and contribute ideas for men in most types of farming, particularly in the productionof vegetable 
crops and livestock husbandry. However, the role of women in important sectors such as farming 
techniques, aquaculture scale, agricultural materials have not been respected. Moreover, Khmer 
women in the  study areas not only play an important role in agricultural production, but also in 
family management. 
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