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ABSTRACT 

The sustainable livelihood framework, participatory rural appraisals and household surveys 
were used to investigate agriculture structure conversion in the Mekong Delta. The results show 
that agricultural structure conversion has improved. The income of people has increased 
(85.6%). Rural infrastructure (transportation, electricity and irrigation system) has gradually 
improved and had a positive impact on living and production conditions. Education, production 
experience, training participation has enhanced. Besides, productions and livelihood assets 
increased. The conversion has also raised some negative effects, obstructing production of the 
local people: inappropriate irrigation systems in tiger shrimp production areas, lack of capital 
for production, and changes in land use rights. 
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TÓM TẮT 

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng sinh kế người dân ĐBSCL được tiến hành 
với phương pháp phân tích khung sinh kế bền vững; đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia 
của người dân (PRA) và điều tra trực tiếp nông hộ. Kết quả cho thấy, việc chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp đã làm cải thiện phần nào đời sống của người dân, thu nhập của người dân có 
xu hướng tăng lên (chiếm 85,6%); cơ sở hạ tầng nông thôn có xu hướng được hoàn thiện dần, đã 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại và sản xuất; trình độ học vấn, kinh nghiệm sản 
xuất, khả năng tiếp thu kỹ thuật của người dân cũng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt yêu 
cầu sản xuất. Bên cạnh đó, việc đầu tư mua sắm thiết bị sinh hoạt, sản xuất cũng như đầu tư xây 
dựng lại nhà ở của người dân cũng có xu hướng gia tăng lên. Tuy nhiên, tác động bất lợi là gây 
khó khăn trong sản xuất như: thủy lợi nội đồng còn nhiều bất cập, thiếu vốn sản xuất, mua bán 
đất đai có diễn ra… 
Từ khoá: chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thu nhập, điều kiện sản xuất và điều kiện 
sinh hoạt 
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