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ABSTRACT 

Women play an importatnt in socio-economic development particularly agriculture 
and rural sectors. Evaluating women roles in agriculture helps reveal demands for 
capacity improvement as well as enhancing women resource in agriculture and rural 
development, which contributes to local socio-economic development. This study was 
undertaken in the An Giang and Kien Giang provinces aiming to evaluate particular 
traits and roles of the rural women in agricultural production. Moreover, women roles 
were determined through ratio of women participation and decision making on family 
and social activities as well as in agricultural and non-agricultural production 
activities. Techniques included Key Informant Panel (KIP), Focus Group Discussion 
(FGD) and household interviews were applied in this study. The study results showed 
that women participated in agricultural production were in middle-age and at poor 
education. Women in the study areas had limited opportunities in capacity building 
such as chances to participate in training courses, farmers’ field days, and local 
workshops. In contrast, women had directly participated and impacted on activities 
including social, agricultural production and family activities. Rural women in the 
study areas not only played an important role in agricultural production, but also in 
social activities and household management. 

TÓM TẮT 

Phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt là sản xuất 
nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đánh giá vai trò phụ nữ trong sản xuất nông 
nghiệp giúp nhận ra nhu cầu cải thiện năng lực cũng như phát huy nguồn lực phụ nữ 
trong phát triển nông nghiệp và nông thôn qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội 
địa phương. Nghiên cứu này được thực hiện tại hai tỉnh An Giang và Kiên Giang 
nhằm đánh giá thực trạng đặc điểm của phụ nữ nông thôn trong sản xuất nông nghiệp. 
Song song đó, vai trò của phụ nữ được xác định thông qua tỷ lệ tham gia và quyết định 
trong các hoạt động xã hội, sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp và hoạt động gia 
đình. Các kỹ thuật phỏng vấn người am hiểu (KIP), thảo luận nhóm (FGD) và điều tra 
hộ nông dân được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ 
tham gia sản xuất nông nghiệp là người ở độ tuổi trung niên, trình độ học vấn từ rất 
thấp đến thấp. Cơ hội được nâng cao năng lực trong sản xuất như tập huấn, hội thảo 
đầu bờ rất hạn chế. Ở chiều ngược lại, phụ nữ là người trực tiếp tham gia các hoạt 
động và có ảnh hưởng đến các quyết định trong các hoạt động từ xã hội, nông nghiệp 
đến gia đình. Phụ nữ nông thôn vùng nghiên cứu không chỉ có vai trò rất quan trọng 
trong sản xuất nông nghiệp mà còn là linh hồn của các hoạt động xã hội và quản lý 
gia đình. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ  

Trên thế giới, lịch sử phát triển nhân loại đã đúc 
kết rằng phụ nữ gắn liền với hoạt động nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là các hoạt 
động liên quan đến hệ sinh thái nông nghiệp 
(Abubakar và ctv, 2012). Phụ nữ đóng góp và liên 
quan mật thiết đến các vấn đề an ninh lương thực 
gia đình, chăm sóc sức khỏe và quản lý tài nguyên 
nông hộ (Popin, 1994). Ở vùng Saharan Phi Châu 
và Caribean, phụ nữ là xương sống của nền kinh tế 
nông nghiệp, tham gia hơn 60% lực lượng lao động 
nông nghiệp và tham gia sản suất 70-80% những 
loại cây trồng cơ bản (FAO, 2011; Manuh, 1998). 
Trong khi đó, ở Châu Á, phụ nữ tham gia hơn 50% 
lực lượng lao động cho thâm canh lúa và gần đây 
vai trò của phụ nữ rất đặc thù và ý nghĩa hơn trong 
hệ thống nông nghiệp bền vững (FAO, 1992). 

Theo FAO (1994), phụ nữ nông thôn chiếm 1/4 
dân số thế giới, đây là đối tượng dễ bị tổn thương 
nhất. Gần 3/4 dân nghèo thế giới tập trung khu vực 
nông thôn và phụ nữ chiếm phần nhiều trong số 
này với hoạt động sinh kế chủ lực là sản xuất nông 
nghiệp hay hoạt động dựa vào nguồn tài nguyên 
như khai thác, đánh bắt thủy sản. Trong bối cảnh 
đó, nhiều dự án và chương trình trên thế giới đã và 
đang triển khai để đẩy mạnh và nâng cao vị thế của 
phụ nữ. Điển hình trong số đó là chương trình dành 
cho phụ nữ trong nông nghiệp và quản lý tài 
nguyên do chính phủ Australia khởi xướng năm 
2000, nghiên cứu về vai trò của phụ nữ trong HTX 
nông nghiệp ở Ethiophia (Thomas Woldu, 2013), 
vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp (FAO, 2011) 
hay dự án sự tham gia của phụ nữ trong nghiên cứu 
nông nghiệp và giáo dục sau đại học (Nienke M. 
Beintema and Federica Di Marcantonio, 2009). 

Ở Việt Nam, phụ nữ chiếm trên 50% dân số cả 
nước (GSO, 2013), phụ nữ tham gia vào hầu hết 
lĩnh vực hoạt động như kinh tế, chính trị, văn hoá, 
xã hội, an ninh quốc phòng. Trong lĩnh vực nông 
nghiệp, một số nghiên cứu cho thấy vai trò của phụ 
nữ rất quan trọng và tham gia nhiều hoạt động 
nông nghiệp phát triển nông thôn (Quyền Đình Hà 
và ctv, 2006) hay trong bảo tồn và phát triển đa 
dạng sinh học (Nguyen Ngọc De và Nguyen Hong 
Tin, 2002; Nguyen Hong Tin và Nguyen Ngoc De, 
2003).  

Ở ĐBSCL vai trò của phụ nữ trong sản xuất 
nông nghiệp, đặc biệt là canh tác lúa là rất quan 
trọng, phụ nữ tham gia từ các khâu làm đất, vệ sinh 
đồng ruộng, cấy, dặm cho đến thu hoạch (Chưng 
Cầm Tú, 2013). Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu 
phân tích thực trạng các hoạt động và vai trò của 

phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp vẫn là vấn đề 
được quan tâm nhất là trong bối cảnh rất nhiều 
công việc đồng áng được đảm nhiệm bởi phụ nữ. 
Nghiên cứu “Khảo sát đặc điểm và vai trò của phụ 
nữ trong sản xuất nông nghiệp vùng thâm canh lúa 
tỉnh An Giang và Kiên Giang” được thực hiện. 
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định những đặc 
điểm và vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông 
nghiệp. Kết quả nghiên cứu làm tham chiếu cho 
công tác nâng cao năng lực phụ nữ góp phần phát 
triển kinh tế, xã hội địa phương đáp ứng mục tiêu 
xây dựng nông thôn mới.  

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Phú Thành, 
huyện Phú Tân, An Giang và xã Thạnh Đông A, 
huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. Đây là 2 vùng 
(huyện) sản xuất lúa thâm canh (3 vụ/năm) của hai 
tỉnh An Giang và Kiên Giang. Thời gian thực hiện 
nghiên cứu trong năm 2013. Nhóm đối tượng 
nghiên cứu là phụ nữ khu vực nông thôn có sinh kế 
chính dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp như 
canh tác lúa ba vụ, sản xuất rau màu, hay nuôi 
trồng thủy sản.  

2.1 Phương pháp thu thập số liệu 

2.1.1 Số liệu thứ cấp 

Nguồn số liệu thứ cấp được thu thập tại cấp 
huyện, xã và ấp từ các đơn vị và tổ chức có liên 
quan như Phòng Nông nghiệp huyện, Uỷ ban nhân 
dân xã, Hội phụ nữ xã. Thông tin thu thập bao gồm 
các vấn đề liên quan đến hoạt động và sự tham gia 
của phụ nữ vào sản xuất nông nghiệp. Hình thức 
thông tin là các báo cáo, tài liệu, số liệu được công 
bố và xuất bản.  

2.1.2 Số liệu sơ cấp 

Phỏng vấn chuyên gia- KIP, thảo luận nhóm - 
FGD và phỏng vấn hộ được thực hiện trong nghiên 
cứu này. Phỏng vấn KIP và FGD nhằm tìm hiểu 
tình hình khái quát và những đặc điểm chung của 
nhóm hộ phụ nữ tham gia nghiên cứu. Phỏng vấn 
hộ để tìm hiểu sâu các thông tin liên quan đến hoạt 
động sản xuất, hoạt động gia đình và các hoạt động 
xã hội khác. Mẫu quan sát được chọn theo phương 
pháp phân tầng ngẫu nhiên đáp ứng mục tiêu 
những phụ nữ nông thôn có tham gia các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp. Danh sách hộ được cung cấp 
từ chính quyền địa phương, hộ được phân theo 
nhóm hoạt động sản xuất, hộ phỏng vấn được chọn 
ngẫu nhiên trong danh sách phân nhóm để phỏng 
vấn. Đáp viên (đại diện hộ) có tham gia vào hoạt 
động sản xuất nông nghiệp như canh tác lúa, nuôi 
trồng thủy sản, chăn nuôi được chọn phỏng vấn. 
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Ngược lại, tiến trình phỏng vấn được dừng và 
chuyển sang hộ khác. Ngược lại, nếu đáp viên 
không là người trực tiếp tham gia hoạt động sản 
xuất nông hộ, cuộc phỏng vấn không được tiến 
hành và chuyển sang hộ khác. Tiến trình được thực 
hiện cho đến khi đạt số mẫu 35 ở mỗi địa phương. 
Sự phân bố mẫu được trình bày trong Bảng 1. 
Công thức chọn mẫu n = N/(1+Nr2) được áp dụng. 
Trong đó, n là mẫu khảo sát, N tổng thể hộ có nữ 
tham gia sản xuất nông nghiệp tại điểm (xã) nghiên 
cứu, r là sai số biên kỳ vọng (α =5%). Áp dụng 
công thức trên tính được số hộ cần khảo sát tại An 
Giang là nhiều hơn 35 và Kiên Giang ít hơn 35. Số 
mẫu 35 là giá trị trung bình số mẫu của hai điểm 
khảo sát. 

Bảng 1:  Phân bố số mẫu khảo sát 

Phương pháp An Giang Kiên Giang Tổng 
KIP + FGD 3 + 1 3 + 1 8 
Phỏng vấn hộ 35 35 70 

2.2 Phân tích số liệu 

Số liệu thu thập được từ các cuộc điều tra được 
kiểm tra, mã hóa và nhập vào hệ thống cơ sở dữ 
liệu trên máy tính sử dụng phần mềm Excel và 
SPSS 19.0 để lưu trữ dữ liệu và phân tích số liệu. 

Thống kê mô tả được sử dụng mô tả tổng quát 
các đặc điểm nông hộ, sự tham gia vào các hoạt 

động của phụ nữ tại hai điểm nghiên cứu. Giá trị 
trung bình, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, tần số 
xuất hiện, tỷ lệ, thang đo là những tiêu chí cơ bản 
trong quá trình phân tích. 

Ngoài ra, những khó khăn và thuận lợi của phụ 
nữ trong việc tham gia và thể hiện vai trò trong sản 
xuất nông nghiệp cũng được xem xét và phân tích. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hoạt động sản xuất nông nghiệp tại 
vùng nghiên cứu 

Nhìn chung, hoạt động sản xuất nông nghiệp 
chính tại vùng nghiên cứu là sản xuất lúa, nuôi 
trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, canh tác 
hoa màu. Trong đó, canh tác lúa là hoạt động chủ 
lực, phổ biến và thường xuyên tại địa phương. Phụ 
nữ tham gia trong hầu hết các mô hình canh tác và 
trong rất nhiều khâu của quá trình canh tác như làm 
đất, làm cỏ, cấy dặm và thu hoạch. Sự tham gia của 
phụ nữ bao gồm lao động cho gia đình và làm thuê 
cho hộ gia đình khác. Ngoài làm thuê và làm nhà, 
phụ nữ còn tham gia canh tác lúa qua hình thức vần 
đổi công trong nhiều khâu như cấy dặm, làm cỏ và 
khử lẫn. Trong thời gian nông nhàn (sau khi gieo 
sạ lúa xong), phụ nữ tập trung vào chăn nuôi và 
nuôi trồng thủy sản, một số khác sản xuất hoa màu 
để cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế hộ. 
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Hình 1: Tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp ở An Giang và Kiên Giang 

3.2 Tuổi của phụ nữ tham gia sản xuất 
nông nghiệp 

Qua kết quả điều tra ở xã Phú Thành, huyện 
Phú Tân, An Giang và xã Thạnh Đông A, tỉnh Kiên 
Giang ở (Bảng 2) cho thấy độ tuổi của phụ nữ 
trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh An Giang nhỏ 
hơn 40 chiếm 56,7%, ở Kiên Giang chiếm 75,8%. 
Độ tuổi trung bình của phụ nữ tham gia sản xuất 
nông nghiệp của hai tỉnh tương đối giống nhau, An 

Giang có đô ̣ tuổi trung bı̀nh là 43 tuổi với khoảng 
biến động từ 25-67 tuổi, Kiên Giang có đô ̣ tuổi 
trung bı̀nh là 45 tuổi với khoảng biến động từ 25-
65 tuổi. Tuổi là một trong những yếu tố liên quan 
đến kỹ năng và kinh nghiệm trong sản xuất, phụ nữ 
lớn tuổi có kinh nghiệm sản xuất lâu hơn những 
người nhỏ tuổi bởi vì hoạt động sinh kế chính của 
nhóm phụ nữ điều tra là sản xuất nông nghiệp theo 
truyền thống. 
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Kết quả khảo sát cho thấy phụ nữ trẻ tuổi không 
thích tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
Phụ nữ tuổi từ 20-30 có xu hướng tìm công việc 
phi nông nghiệp, hoặc di dân tạm thời để tham gia 
vào lực lượng lao động tại TP. HCM, các khu công 
nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Biên Hòa. Có hơn 80% 
ý kiến phụ nữ phỏng vấn cho rằng không muốn thế 
hệ sau tham gia vào hoạt động sản xuất nông 
nghiệp tại địa phương, lực lượng lao động trẻ nên 
thoát khỏi sản xuất nông nghiệp vì môi trường làm 
việc của lĩnh vực này rất vất vã trong khi giá trị lao 
động tạo ra thấp so với lao động dịch vụ phi nông 
nghiệp. Đây chính là lý do tại sao các báo cáo gần 
đây cho thấy có sự dịch chuyển lao động trẻ từ khu 
vực nông thôn sang thành thị một cách đáng kể 
(Nguyễn Đình Long và Nguyễn Thị Minh Phượng, 
2013). 

Bảng 2: Phân bố tuổi phụ nữ tham gia sản xuất 
nông nghiệp tại An Giang và Kiên Giang 

Tuổi An Giang Kiên Giang 
Nhỏ hơn 40 (%) 56,7 75,8 
Lớn hơn 40 (%) 43,3 24,2 
Trung bình (tuổi) 43 45 
Lớn nhất (tuổi)  67 65 
Nhỏ nhất (tuổi) 25 25 

Qua kết quả điều tra cho thấy kinh nghiệm sản 
xuất của phụ nữ dưới 20 năm ở hai tỉnh chiếm tỷ lệ 
khá cao, 63,3% đối với An Giang, 54,5% đối với 
Kiên Giang. Ngược lại, đối với kinh nghiệm lớn 
hơn 20 năm, An Giang chiếm 36,7%, Kiên Giang 
chiếm 45,5%. Kinh nghiệm nhỏ nhất ở An Giang là 
3 năm, lớn nhất là 39 năm và trung bình là 18 năm, 
ở Kiên Giang nhỏ nhất 4 năm, lớn nhất là 47 năm 
và trung bình 20 năm (Bảng 3). Phụ nữ nông thôn 
gắn bó với công việc đồng áng nhiều năm và được 
truyền từ nhiều thế hệ. Đây là cơ sở hình thành 
kinh nghiệm sản xuất để ứng phó với những khó 
khăn trong quá trình canh tác lúa. Đặc trưng này 
của phụ nữ rất có ý nghĩa cho hoạt động của các dự 
án, chương trình phát triển nông thôn. Những khóa 
tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hội thảo chuyên đề 
có sự tham gia của phụ nữ rất ý nghĩa trong việc 
phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Nói 
cách khác, nâng cao năng lực của lực lượng lao 
động nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu cần 
được quan tâm trong tiến trình phát triển nông 
nghiệp và nông thôn tại vùng thâm canh sản  
xuất lúa.  

3.3 Kinh nghiệm sản xuất của phụ nữ 

Qua kết quả điều tra cho thấy kinh nghiệm sản 
xuất của phụ nữ dưới 20 năm ở hai tỉnh chiếm tỷ lệ 

khá cao, 63,3% đối với An Giang, 54,5% đối với 
Kiên Giang. Ngược lại, đối với kinh nghiệm lớn 
hơn 20 năm, An Giang chiếm 36,7%, Kiên Giang 
chiếm 45,5%. Kinh nghiệm nhỏ nhất ở An Giang là 
3 năm, lớn nhất là 39 năm và trung bình là 18 năm, 
ở Kiên Giang nhỏ nhất 4 năm, lớn nhất là 47 năm 
và trung bình 20 năm (Bảng 3). Phụ nữ nông thôn 
gắn bó với công việc đồng áng nhiều năm và được 
truyền từ nhiều thế hệ. Đây là cơ sở hình thành 
kinh nghiệm sản xuất để ứng phó với những khó 
khăn trong quá trình canh tác lúa. Đặc trưng này 
của phụ nữ rất có ý nghĩa cho hoạt động của các dự 
án, chương trình phát triển nông thôn. Những khóa 
tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hội thảo chuyên đề 
có sự tham gia của phụ nữ rất ý nghĩa trong việc 
phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Nói 
cách khác, nâng cao năng lực của lực lượng lao 
động nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu  
cần được quan tâm trong tiến trình phát triển  
nông nghiệp và nông thôn tại vùng thâm canh sản 
xuất lúa. 

Bảng 3: Kinh ngiệm sản xuất nông nghiệp của 
phụ nữ tỉnh An Giang và Kiên Giang 

Kinh nghiệm 
(năm) 

An Giang 
(%) 

Kiên Giang 
(%) 

Dưới 20 63,3 54,5 
Trên 20 36,7 45,5 
Trung bình 18 20 

3.4 Phân nhóm hộ phụ nữ tham gia sản 
xuất nông nghiệp 

Phân nhóm hộ giàu-khá, trung bình và nghèo 
được thực hiện dựa vào Thông tư 24/2014/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh xã hội 
kết hợp với chuẩn địa phương theo cách tiếp cận có 
sự tham gia (FAO, 1999) dựa vào thu nhập, điều 
kiện vật chất sinh hoạt gia đình, cơ hội sinh kế và 
xu hướng tương lai kinh tế hộ. Số liệu trong Bảng 
4 cho thấy hộ phụ nữ khá-giàu tham gia sản xuất 
nông nghiệp chiếm tỷ lệ hạn chế, tỷ lệ hộ khá ở An 
Giang chiếm 20%, Kiên Giang chiếm 15,1%. Tỷ lệ 
hộ nghèo của nhóm phụ nữ tham gia hoạt động sản 
xuất nông nghiệp ở hai tỉnh tương đối khác nhau, 
hộ nghèo An Giang chiếm 23,3%, hộ nghèo Kiên 
Giang chiếm 18,2%. Nhóm hộ trung bình là phổ 
biến tại hai tỉnh khảo sát, An Giang hộ trung bình 
chiếm 56,7%, Kiên Giang hộ trung bình chiếm 
66,7%. Kết quả khảo sát thực tế chỉ ra rằng phần 
lớn phụ nữ ở hai tỉnh có thu nhập chính từ canh tác 
lúa. Số phụ nữ hộ giàu và hộ nghèo trực tiếp tham 
gia sản xuất lúa ít hơn so với số phụ nữ thuộc hộ 
trung bình bởi vì hộ giàu có diện tích sản xuất lúa 
lớn, sử dụng máy nông nghiệp và công lao động 
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thuê mướn do đó phụ nữ có nhiều thời gian hơn để 
tham gia các hoạt động sinh kế khác và chăm sóc 
gia đình. Trong khi đó, những hộ nghèo lại có diện 
tích lúa nhỏ nên chỉ cần công lao động của nam 
giới trong gia đình là đủ, phụ nữ tham gia sản xuất 
lúa thường xuyên là từ hoạt động làm thuê như làm 
cỏ, cấy dặm, khử lẫn… để tăng thu nhập. 

 Những năm gần đây, giá vật tư đầu vào gia 
tăng trong khi giá nông sản bán ra thấp, biến động 
theo vụ. Lợi nhuận từ sản xuất lúa không cao, 
mang tính “lúa cũ đổi lúa mới”. Do đó, một số lao 
động nữ trẻ có xu hướng chuyển sang các ngành 
nghề phi nông nghiệp hoặc dịch chuyển lên các 
khu công cộng, trung tâm thành phố cần lao động.   

Bảng 4: Phân bố tỷ lệ nhóm hộ của phụ nữ tham 
gia sản xuất nông nghiệp 

Nhóm hộ An Giang (%) Kiên Giang (%) 
Khá 20,0 15,1 
Trung bình 56,7 66,7 
Nghèo 23,3 18,2 

3.5  Nguồn lực sinh kế đất đai của hộ phụ 
nữ tham gia sản xuất nông nghiệp 

Kết quả (Hình 2) cho thấy, diện tích trung 

bình/hộ của nhóm phụ nữ ở Kiên Giang lớn hơn 
nhóm phụ nữ ở An Giang. Trong đó, tỷ lệ hộ có nữ 
tham gia sản xuất nông nghiệp có diện tích đất nhỏ 
hơn 1 ha chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt ở An Giang. 
Đối với Kiên Giang, tỷ lệ hộ có diện tích trung 
bình từ 0,5-1ha chiếm tỷ trọng cao nhất. Đất đai là 
tư liệu sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 
kinh tế gia đình của các hộ phụ nữ khu vực nông 
thôn. Diện tích lớn tạo cho hộ có nhiều cơ hội lựa 
chọn mô hình sản xuất. Ngược lại, diện tích nhỏ cơ 
hội đa dạng hóa sản xuất rất hạn chế. 

Do yếu tố lịch sử, diện tích đất nông nghiệp tại 
điểm nghiên cứu ở Kiên Giang được hình thành 
theo qui hoạch sản xuất từ thời trước 1975, các lô 
đất được phân định chiều dài 1 km, chiều ngang 30 
m được phân chia và giới hạn bằng các kênh thủy 
lợi nội đồng, rất thuận lợi cho ứng dụng cơ giới 
hóa cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
trong canh tác lúa. Ngược lại, diện tích đất nông 
nghiệp tại điểm nghiên cứu ở An Giang phân bố 
nhỏ lẻ phụ thuộc vào cao trình và địa hình đồng 
ruộng. Diện tích mỗi lô được chia nhỏ theo điều 
kiện quản lý nước.  
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Kiên Giang An Giang

 
Hình 2: Phân bố diện tích đất sản xuất theo hộ tại An Giang và Kiên Giang 

3.6 Trình độ học vấn của phụ nữ 

Trình độ học vấn của phụ nữ cũng là một trong 
những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trong quá 
trình sản xuất nông nghiệp và quản lý kinh tế hộ 
gia đình; phụ nữ có trình độ học vấn cao có cơ hội 
quản lý chi tiêu và định hướng kinh tế hộ tốt hơn 
gia đình phụ nữ có trình độ thấp. Kết quả khảo sát 
cho thấy trình độ học vấn của phụ nữ tham gia sản 
xuất nông nghiệp ở An Giang và Kiên Giang tương 
đối hạn chế, tập trung nhiều ở mù chữ và cấp 1 
(Hình 3). Trình độ từ cấp ba trở lên rất ít tại hai 
tỉnh khảo sát. Nguyên nhân chính là đối với nhóm 
hộ tuổi từ hơn 45 trở lên vào thời điểm tuổi đến 

trường thế hệ này gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ 
tầng địa phương chưa phát triển, kinh tế hộ tập 
trung vấn đề an ninh lương thực là chính, việc học 
hành chưa có điều kiện đầu tư. Những thế hệ tiếp 
sau, khi điều kiện kinh tế tại địa phương phát triển, 
nông hộ quan tâm và đầu tư cho việc học của con 
em được tốt hơn. Tuy nhiên, lực lượng lao động trẻ 
và có trình độ lại ưu tiên chọn các công việc phi 
nông nghiệp, tham gia vào các ngành nghề ở khu 
công nghiệp của những thành phố lớn. Đây là lý do 
tại sao số phụ nữ tham gia hoạt động sản xuất nông 
nghiệp tại địa phương có độ tuổi trung bình cao 
nhưng trình độ văn hóa lại ở mức thấp. 
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Hình 3: Phân bố tỷ lệ trình độ học vấn của phụ nữ tại An Giang và Kiên Giang

3.7 Hoạt động sinh kế chính của nhóm phụ 
nữ khảo sát  

Kết quả trình bày trong Hình 4 cho thấy phụ nữ 
ở An Giang và Kiên Giang có hoạt động sinh kế 
chính là canh tác lúa (An Giang chiếm 76,7%, Kiên 
Giang chiếm 75,8%) và đây là nguồn thu nhập 
chính đóng vai trò quan trọng trong kinh tế hộ gia 
đình. Đối với An Giang, ngoài canh tác lúa một số 
hộ phụ nữ tham gia làm thuê nông nghiệp (13,3%). 
Công việc làm thuê chủ yếu là các khâu trong sản 
xuất lúa như vệ sinh đồng ruộng, cấy dặm, làm cỏ, 
khử lẫn và thu hoạch. Ngược lại, phụ nữ ở Kiên 

Giang ngoài làm lúa thì tham gia buôn bán hoặc ở 
nhà chăm lo công việc gia đình (tương ứng 6,1 và 
9,1%). Kết quả thảo luận nhóm cho thấy, phụ nữ 
nông thôn ở Kiên Giang (huyện Tân Hiệp) đa số là 
người Bắc di cư, có tập quán quan tâm gia đình và 
chăm sóc con cái. Ngoài sản xuất nông nghiệp, phụ 
nữ thích thực hiện các hoạt động kinh tế phụ gia 
đình từ các hoạt động phi nông nghiệp. Trong khi 
đó, nhóm phụ nữ ở An Giang (huyện Phú Tân) tập 
trung nhiều vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
Mặt khác, Phú Tân là huyện thuần nông nên cơ hội 
hoạt động phi nông nghiệp cho phụ nữ rất hạn chế.   
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Hình 4: Phân bố tỷ lệ hoạt động sinh kế của phụ nữ ở An Giang và Kiên Giang 

3.8 Phụ nữ tham gia tập huấn  

Điểm khảo sát là vùng sản xuất thâm canh lúa 
của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Các dự án và 
chương trình khuyến nông thường xuyên mở các 
lớp tập huấn để nâng cao năng lực của nông dân 
trong sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, nhiều 
khóa tập huấn được triển khai tại địa phương như 
một phải năm giảm, kỹ thuật canh tác lúa, cánh 
đồng mẫu lớn, sản xuất giống và các hội thảo đầu 
bờ khác. Mặc dù vậy, sự tham gia của phụ nữ vào 

các khóa tập huấn trên rất hạn chế (Hình 5), đây là 
một trong những yếu tố hạn chế sự cải thiện và 
phát triển năng lực của phụ nữ trong sản xuất nông 
nghiệp. Nguyên nhân chính của sự ít tham gia tập 
huấn và hội thảo đầu bờ về các chủ đề sản xuất 
nông nghiệp là phụ nữ ít được quan tâm mời tham 
dự mặc dù phụ nữ là người trực tiếp tham gia các 
hoạt động sản xuất. Đây là một định kiến xã hội 
mang tính truyền thống lâu đời với sự nhận thức 
thiên lệch xem phụ nữ chỉ phù hợp cho các hoạt 
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động gia đình, những hoạt động xã hội và cơ hội 
nâng cao năng lực ít được quan tâm. Nguyên nhân 
khác nữa là công tác tổ chức tập huấn, hội thảo 
được thông báo, gửi thư mời đến chủ hộ, không 
trực tiếp cho phụ nữ trong gia đình. Kết quả là chủ 
hộ tham dự hoặc chủ hộ cử thành viên nam khác 
trong gia đình tham dự. Đây là một thực trạng hạn 
chế năng lực phụ nữ trong tiếp cận thông tin khoa 
học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại địa 

phương. Do vậy, những giải pháp trong tuyên 
truyền và giáo dục về giới trong phát triển nông 
thôn, phát triển cộng đồng cần được thực hiện 
thường xuyên và đồng bộ trên cả đối tượng nam và 
nữ trong hộ nông dân. Điều này sẽ giúp nâng cao 
nhận thức vai trò và phát huy nội lực người phụ nữ 
trong hộ khi tham gia các hoạt động sản xuất cũng 
như tạo thu nhập kinh tế hộ. 
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Hình 5: Tỷ lệ phụ nữ tham gia dự tập huấn và dự hội thảo đầu bờ 

3.9 Sự tham gia và quyết định của phụ nữ 

Tham gia hoạt động trong các hội đoàn là một 
cơ hội cho chị em phụ nữ phát huy năng lực và thể 
hiện vai trò của họ trong công tác xã hội, hội phụ 
nữ, câu lạc bộ, HTX là những hội đoàn phổ biến và 
sẵn có tại địa phương. Tuy nhiên, giống như tham 
gia tập huấn kỹ thuật, tỷ lệ phụ nữ tham gia trong 
các hoạt động hội đoàn rất thấp; kết quả trình bày 
trong Hình 6 phản ánh rằng phụ nữ ở cả hai tỉnh 
đều tham gia vào các hội đoàn dưới 10%. Nguyên 
nhân phụ nữ chưa tham gia hội đoàn là vì tâm lý e 
ngại của chị em phụ nữ, mặt khác công việc gia 
đình bận rộn và định kiến xã hội là những rào cản 

chính làm hạn chế sự tham gia. Một số trường hợp 
khác, yếu tố kinh tế không cho phép phụ nữ tham 
gia trong các hoạt động hội đoàn tại địa phương, 
nhóm phụ nữ nghèo luôn dành thời gian nhiều cho 
các hoạt động sinh kế tạo thu nhập hơn là tham gia 
và hoạt động hội đoàn. Do đó, để thu hút sự tham 
gia của phụ nữ, hình thức và nội dung của các hoạt 
động hội đoàn cần được cập nhật, đổi mới phù hợp 
với nguyện vọng và nhu cầu của chị em phụ nữ. 
Những chủ đề sinh hoạt cần được cụ thể hóa, gắn 
liền với bối cảnh kinh tế xã hội tại địa phương và 
hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện vật chất và 
tinh thần cho người phụ nữ một cách hiệu quả.
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Hình 6: Tỷ lệ phụ nữ tham gia các hội đoàn tại địa phương 
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3.10 Sự tham gia và quyết định của phụ nữ 

3.10.1 Trong các hoạt động xã hội 

Trong nghiên cứu này, sự tham gia và quyết 
định trong các hoạt động xã hội tại địa phương của 
nhóm hộ phụ nữ như dự tập huấn, hội, họp và hoạt 
động cộng đồng khác như làm từ thiện, xây cầu, 
đắp đường, đi chùa-nhà thờ cũng được phân tích. 
Kết quả trình bày trong Bảng 5 cho thấy sự tham 
gia và quyết định đối với các sự kiện, hoạt động xã 
hội của nhóm hộ phụ nữ ở hai địa phương có sự 
khác nhau theo thang đo từ 1-10 (tương đương 10-
100% tỷ lệ). Trong ba hoạt động chính như dự tập 
huấn, hội họp, tham gia hoạt động xã hội thì phụ 
nữ dành nhiều sự tập trung nhất cho hoạt động xã 
hội. Điều đáng quan tâm ở đây là vai trò quyết định 
trong hoạt động xã hội của phụ nữ rất cao (6,43 ở 
An Giang và 5,43 ở Kiên Giang). Điều này phản 
ánh đúng bản chất của phụ nữ Việt Nam có một 
thái độ và sự quan tâm vì cộng đồng và lợi ích 
chung của xã hội. 

Bảng 5: Tỷ lệ tham gia và quyết định của phụ 
nữ trong hoạt động xã hội  

Hoạt động An Giang Kiên Giang 
(thang đo 1-10  10-
100%) 

Tham 
gia 

Quyết 
định 

Tham 
gia 

Quyết 
định 

Tập huấn 1,4 1,63 4,79 5,03 
Hội/họp 3,33 3,27 1,7 2,24 
Hoạt động xã hội khác 5,53 6,43 5,7 5,94 

3.10.2 Hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi 
nông nghiệp 

Sản xuất nông nghiệp chính tại điểm nghiên 
cứu là canh tác lúa 3 vụ/năm. Kết quả trình bày 
trong Bảng 6 cho thấy phụ nữ tham gia hoạt động 
và có ý kiến quyết định hoạt động sản xuất cân 
bằng như nam giới. Trong đó, các công việc nhẹ 
đòi hỏi kỹ năng và sự bền chí như làm cỏ, cấy dặm, 
khử lẫn được phụ nữ quan tâm nhiều hơn. Điều này 
phù hợp với đặc tính sinh học của phụ nữ. Tuy 
nhiên trong một số trường hợp (ghi nhận trong lúc 
khảo sát), những phụ nữ có gia đình neo đơn, góa 
chồng cũng tham gia và gánh vác những công việc 
nặng nhọc trong canh tác lúa như bón phân, phun 
thuốc, làm đất, đắp bờ như nam giới. Điều này 
chứng tỏ yếu tố bối cảnh gia đình có ảnh hưởng 
trực tiếp và tác động đến quá trình hình thành nên 
những tính cách gánh vác, đảm đương của phụ nữ 
trong gia đình và xã hội. 

Đối với hoạt động phi nông nghiệp, sự tham gia 
và hoạt động cũng như thể hiện vai trò quyết định 
trong các hoạt động của phụ nữ không đáng kể 
(Bảng 7). Điều này có thể vùng nghiên cứu là địa 
phương thuần nông, cơ hội sinh kế khác ngoài sản 
xuất nông nghiệp rất hạn chế, do vậy phụ nữ ít 
hoặc không có cơ hội tham gia vào các hoạt động 
sinh kế khác. Nói cách khác, điều kiện địa phương, 
cấu trúc và phân bố hoạt động sinh kế ảnh hưởng 
trực tiếp đến vai trò của phụ nữ khi tham gia và 
quyết định các hoạt động sản xuất. 

Bảng 6: Tỷ lệ tham gia và quyết định của phụ nữ trong hoạt động sản xuất lúa 

Hoaṭ đôṇg 
(thang đo 1-10  10-100%) 

An Giang Kiên Giang 
Tham gia Quyết định Tham gia Quyết định 

Hoạt động SX lúa việc nặng 1,68 1,51 1,87 2,65 
Hoạt động SX lúa việc nhẹ 3,13 2,89 2,93 3,04 
Tổng họat động SX lúa 4,81 4,40 4,80 5,69 

Bảng 7: Tỷ lệ tham gia và quyết định của phụ nữ trong hoạt động phi nông nghiệp 

Hoạt động 
(thang đo 1-10  10-100%) 

An Giang Kiên Giang 
Tham gia Quyết định Tham gia Quyết định 

Buôn bán nhỏ (tạp hóa) 1 1 1,06 1,52 
Văn phòng, CCVC 0 0 0 0.3 
Làm thuê nông nghiệp 3,43 3,17 1,03 1.18 
Làm thuê phi nông nghiệp 0 0 0,45 0,24 
Dịch vụ/ngành nghề khác 1 1 1,06 0,91 
Trung bình chung 1.28 1.26 0.76 0.92 

3.10.3  Tỷ lệ tham gia và quyết định của phụ nữ 
trong hoạt động gia đình 

So với các hoạt động khác, hoạt động gia đình 
có tỷ lệ tham gia và ra quyết định cao của phụ nữ 
(Bảng 8). Hoạt động nội trợ, chăm sóc và quản lý 

hộ gia đình là một lợi thế của phụ nữ, nhất là trong 
bối cảnh vùng nghiên cứu là khu vực nông thôn. 
Trong hầu hết các hoạt động gia đình đều có hình 
bóng và vai trò của phụ nữ. Do đó, nhiều phụ nữ 
trong quá trình điều tra tự hào rằng phụ nữ chính là 
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người giữ nhịp và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, 
sự thịnh vượng và hạnh phúc của gia đình. 

Vai trò của phụ nữ luôn tồn tại và được công 
nhận trong sự phát triển của xã hội. Trong lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp nói chung và canh tác lúa nói 
riêng ngày càng có nhiều minh chứng cho sự thể 
hiện vai trò của phụ nữ. Tuy nhiên, trong thực tế 
rất nhiều chương trình, dự án phát triển nông 
nghiệp, nông thôn lại chưa có sự quan tâm đúng 
mức về phụ nữ. Điều này dẫn đến hoạt động nâng 
cao năng lực phụ nữ ít được quan tâm. Kết quả là, 
trong một số trường họp những dự án, chương trình 

phát triển thất bại hoặc chưa được thành công như 
mong đợi do thiếu vai trò tham gia của phụ nữ. Kết 
quả của nghiên cứu này cho thấy, một số trường 
hợp phụ nữ không hoặc ít trực tiếp tham gia các 
hoạt động sản xuất, nhưng vai trò quyết định vẫn 
được hiện hữu và phát huy tác dụng. Phụ nữ có thể 
cho ý kiến, góp ý và bình luận về các vần đề trong 
quá trình thực thi quyết định. Do đó, việc nâng cao 
năng lực phụ nữ cũng là một kênh, một hoạt động 
cần thiết trong sự phát triển nông nghiệp, nông 
thôn vùng ĐBSCL, nhưng để thực hiện thành công 
mục tiêu trên thì thách thức vẫn là vấn đề đặt ra 
trong cộng đồng xã hội nông thôn hiện nay. 

Bảng 8: Tỷ lệ tham gia và quyết định của phụ nữ trong hoạt động gia đình 

Hoạt động  
(thang đo 1-10  10-100%) 

An Giang  Kiên Giang 
Tham gia Quyết định Tham gia Quyết định 

Đi chợ 9,03 8,83 8,64 9,24 
Nấu ăn 8,97 8,47 8,03 9,39 
Giặt giũ 8,90 8,43 8,70 9,27 
Đưa con đi học 1,77 1,80 3,61 3,48 
Dạy dỗ con cái 6,1 5,80 6,12 5,85 
Vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa 8,83 8,73 7,76 8,39 
Đi đám tiệc 5,47 6,10 6,00 6,85 
Tiếp khách 4,07 4,03 4,70 4,79 
Trung bình chung 5,92 5,81 5,95 6,36 

4 KẾT LUẬN 

Nghiên cứu và đánh giá vai trò của phụ nữ 
trong hoạt động sản xuất nông nghiệp là một chủ 
đề rất được quan tâm trong nhiều năm qua ở 
ĐBSCL. Trong nghiên cứu này, đặc điểm của phụ 
nữ tham gia sản xuất nông nghiệp vùng nông thôn 
chuyên canh lúa của hai tỉnh An Giang và Kiên 
Giang được miêu tả và phân tích. Song song đó, 
vai trò của phụ nữ được xác định thông qua tỷ lệ 
tham gia và quyết định trong các hoạt động xã hội, 
sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp và hoạt 
động gia đình. Theo đó, phụ nữ tham gia sản xuất 
nông nghiệp là người ở độ tuổi trung niên, trình độ 
học vấn từ rất thấp đến thấp. Cơ hội được nâng cao 
năng lực trong sản xuất như tập huấn, hội thảo đầu 
bờ rất hạn chế. Ở chiều ngược lại, phụ nữ là người 
trực tiếp tham gia các hoạt động và có ảnh hưởng 
đến các quyết định trong các hoạt động từ xã hội, 
nông nghiệp đến gia đình. Nói cách khác, phụ nữ 
nông thôn không chỉ có vai trò rất quan trọng trong 
sản xuất nông nghiệp mà còn là linh hồn của các 
hoạt động xã hội và quản lý gia đình. 

Trong bối cảnh thực thi chính sách tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, chủ đề phụ nữ trong nông 
nghiệp và phát triển nông thôn càng được quan tâm 
hơn. Bởi vì khi vai trò phụ nữ được xác định và 

đánh giá đúng, những giải pháp nâng cao năng lực 
phụ nữ được đề xuất và thực thi sẽ đóng góp vào 
hoạt động sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát 
triển nông thôn nói chung. Kết quả nghiên cứu này 
là cơ sở tham chiếu cho các dự án, chương trình 
phát triển nông nghiệp, nông thôn tại vùng nghiên 
cứu nói riêng và hai tỉnh An Giang và Kiên Giang 
nói chung trong việc tận dụng và phát huy nguồn 
lực phụ nữ trong chiến lược phát triển kinh tế xã 
hội của địa phương. 
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