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TÓM TẮT 

Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ Việt Nam. Để phát triển nông thôn thì trước hết phải phát triển 

cơ sở hạ tầng (CSHT) giao thông nông thôn (GTNT), nhưng hiện nay tỷ lệ cứng hoá GTNT của tỉnh chỉ mới chiếm 

51,8%. Nhu cầu đầu tư lớn mà nguồn lực của nhà nước lại hạn chế nên huy động đóng góp của cộng đồng là tất 

yếu. Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tham gia của cộng đồng trong 

đóng góp hiện vật cho phát triển CSHT GTNT tỉnh Đồng nai. Từ thông tin điều tra 438 hộ tại 4 huyện trong tỉnh Đồng 

nai là: Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và Xuân Lộc cho thấy: (i) Đóng góp hiện vật rất phổ biến trong cộng đồng. 

Trong đó, nhiều nhất là đóng góp lao động (99,3% số hộ), sau đó là tiền (85,8%), đất (78,0%) và vật liệu (64,4%). (ii) 

Các yếu tố tác động đến đóng góp hiện vật gồm: tổ chức tham gia, lãnh đạo của chính quyền, cơ chế đóng góp, kinh 

tế hộ, nguồn thu nhập, tỷ lệ thu từ nông nghiệp, trình độ và giới tính chủ hộ, quan hệ xã hội, lợi ích của hộ từ CSHT 

GTNT; (iii) Các giải pháp đề xuất gồm xây dựng mô hình tham gia, cơ chế tham gia phù hợp; Tập huấn cho cộng 

đồng và đại diện cộng đồng; Tuyên truyền, vận động đóng góp hiện vật; Hỗ trợ phát triển kinh tế cho cộng đồng và 

thành viên cộng đồng. 

Từ khóa: Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, cộng đồng, đóng góp hiện vật, tham gia. 

Community’s Participation in Physical Contribution to Development  
of Rural Traffic Infrasutructure in Dong Nai Province 

ABSTRACT 

Dong Nai is a southeast province of Vietnam. For rural development, the rural traffic infrastructure is of primary 

priority but in Dong Nai at present the cemented/concrete proportion of rural trafic system accounts for 51.8% only. 

The large investment demand and limited state resource for rural trafic infrastructure dictates contribution from 

community. This research aimed to to analyze the current situation and to suggest solutions to promote participation 

of community in physical contribution for development of Dong Nai Rural traffic infrastructure. Surveyed information of 

438 households in 4 districts showed that: (i) physical contribution is popular in communities, especially contribution 

of labour (99.3% of households), followed by money (85.8%), land (78.0%) and materials (64.4%); (ii) Factors 

influencing physical contribution include participatory organization, authority leaders, contribution mechanism, 

households economics, income sources, revenue from agriculture, educational level and gender of household heads, 

social relationship, and household benefit from Rural traffic infrastructure; (iii) solutions suggested include 

establishment of suitable participatory model and mechanism, offering training to community and community 

representatives, propaganda and mobilization for physical contribution and support for economic development of 

community and community members. 

Keywords: Community, participation; physical contribution, rural traffic infrastructure. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tổng køt viûc thực hiûn thý điùm Nghị quyøt 

số 26/NQ-TW v÷ “Nông nghiûp nông dån và 

nông thôn” (BCH TƯ Đâng, 2008) và Quyøt 

định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chýnh phủ 

phö duyût Chương trünh mục tiöu quốc gia v÷ 

xåy dựng nông thôn mới giai đoän 2010 - 2020 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://nongthonmoi.gov.vn/data/data/Quyet%20dinh%20800%20QD%20TTg.tif
http://nongthonmoi.gov.vn/data/data/Quyet%20dinh%20800%20QD%20TTg.tif
http://nongthonmoi.gov.vn/data/data/Quyet%20dinh%20800%20QD%20TTg.tif
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(TTCP, 2010) cho thçy tuy chương trünh đã đät 

được một số thành tựu bước đæu nhưng nhün 

chung KT - XH đäi bộ phên vùng nông thôn còn 

kòm phát triùn, trong đó có nguyön nhån do sự 

yøu kòm v÷ hû thống cơ sở hä tæng (CSHT) giao 

thông nông thôn (GTNT).  

Từ nay đøn nëm 2020, Viût Nam cæn 

khoâng 150-160 tþ USD cho đæu tư CSHT, trong 

đó đæu tư cho CSHT giao thông đường bộ 53 tỷ 

USD (Bộ GTVT, 2011). Với khâ nëng hiûn nay 

Nhà nước chþ đáp ứng được khoâng 50% nhu 

cæu đæu tư, vü vêy tham gia đóng góp của mọi 

thành phæn, cộng đồng, người dån hưởng lợi là 

rçt cæn thiøt.  

CSHT GTNT là một bộ phên của CSHT giao 

thông, chủ yøu gồm: CSHT đường bộ, đường 

thuỷ, cæu, câng cçp huyûn, xã, thôn, ngõ hóm 

phục vụ đi läi nội bộ nông thôn và liön køt với hû 

thống CSHT khác, nhìm phát triùn sân xuçt và 

phục vụ giao lưu kinh tø, vën hoá, xã hội của các 

địa phương. 

Đồng nai là một tþnh thuộc vùng Đông Nam bộ 

của Viût Nam, phýa Đông giáp tþnh Bình Thuên, 

Đông Bíc giáp Låm Đồng, Tåy Bíc giáp Bình 

Dương và Bünh Phước, phía Nam giáp Bà Rịa - 

Vũng Tàu và phía Tây giáp TP.HCM. Một trong 

những đi÷u kiûn cho phát triùn nông thôn Đồng 

Nai là phát triùn CSHT GTNT. Đøn cuối nëm 

2013 toàn tþnh đã có 8.506km đường GTNT, 

trong đó tỷ lû bö tông/nhựa hoá/cứng hoá chiøm 

51,8% (Sở giao thông Đồng nai, 2013). Đåy là 

một thành tých đáng kù của tþnh với sự tham gia 

đóng góp hiûn vêt của của cộng đồng bìng nhi÷u 

hünh thức khác nhau. Tuy vêy phát triùn CSHT 

GTNT vén còn nhi÷u hän chø yøu kòm, do đó, 

cæn thiøt phâi nghiön cứu đ÷ xuçt thúc đèy, 

khuyøn khých sự tiøp tục tham gia đóng góp của 

cộng đồng ở mức độ cao hơn. 

- Mục tiöu nghiön cứu: (i) Phån tých thực 

träng tham gia đóng góp hiûn vêt của cộng đồng 

cho phát triùn CSHT GTNT tþnh Đồng Nai; (ii) 

Phån tých các nhån tố ânh hưởng tới tham gia 

đóng góp hiûn vêt của cộng đồng; (iii) Đ÷ xuçt 

một số giâi pháp thúc đèy tiøp tục tham gia 

đóng góp hiûn vêt của cộng đồng.  

- Phäm vi nghiön cứu: Nghiön cứu này têp 

trung vào tham gia của cộng đồng (người dân, 

doanh nghiûp, tổ chức đoàn thù và chýnh quy÷n) 

trong đóng góp hiûn vêt (ti÷n, lao động, vêt liûu 

và đçt đai) cho phát triùn CSHT GTNT liên 

quan đường bộ (đường liön xã, liön thôn, đường 

thôn và ngõ xóm).  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thêp thông tin cho nghiên cứu 

 Ngoài viûc khai thác các thông tin có sïn thü 

nghiön cứu này chủ yøu sử dụng thông tin sơ cçp 

từ đi÷u tra qua bâng hỏi với 438 hộ đäi diûn cho 

cộng đồng täi 4 huyûn trong tþnh Đồng Nai là 

Nhơn Träch, Trâng Bom, Vÿnh Cửu và Xuån Lộc. 

Bâng hỏi được thiøt kø với các khối thông 

tin của các hộ dån; Hünh thức và mức độ tham 

gia đóng góp hiûn vêt; Lý do đóng góp; Khâ 

nëng tiöp tục tham gia đóng góp trong thời gian 

tới„ Các thông tin được nhêp và xử lý qua Excel 

và SPSS. 

Nghiön cứu cũng thực hiûn một số khâo sát 

chuyön såu từ thâo luên với một số cá thù cộng 

đồng người dån. Thông tin được trünh bày qua các 

hộp nhìm minh họa cho các nhên định chung. 

2.2. Phån tích đánh giá 

- Phương pháp thống kö mô tâ: phån tých 

đánh giá tünh hünh tham gia của cộng đồng trong 

đóng góp hiûn vêt cho phát triùn CSHT GTNT. 

- Phương pháp so sánh: sử dụng các thông 

tin, số liûu thu thêp được, tiøn hành so sánh các 

chþ tiöu liön quan đøn hünh thức, mức độ tham 

gia đóng góp hiûn vêt của cộng đồng. 

- Phương pháp kinh tø lượng, phân tích các 

yøu tố ânh hưởng tới sự tham gia đóng góp hiûn 

vêt của cộng đồng. 

- Sử dụng mô hünh hồi quy Binary Logistic 

và hàm phi tuyøn đa biøn (Đinh Phi Hổ, 2012) 

với các thông số như sau: 
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Trong đó: 

+ P(Yj = 1): xác suçt cộng đồng có tham gia 

+ P(Yj = 0): xác suçt cộng đồng không  

tham gia 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Thu%E1%BA%ADn
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng_T%C3%A0u
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng_T%C3%A0u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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+  (0, i = 1 ÷ n ): mức độ tác động 

+ Xi: các biøn độc lêp. 

- Sử dụng chương trünh SPSS 22.0 đù phån 

tích mô hình. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tham gia cûa cộng đồng trong đòng 

góp hiện vêt cho phát triển CSHT GTNT 

tînh Đồng Nai 

Đóng góp bìng ti÷n của cộng đồng cho phát 

triùn CSHT GTNT ngày càng tëng. Chþ týnh 

riöng giai đoän 2006-2010 cộng đồng đã đóng 

góp hơn 38,7 tỷ đồng với đường xã trở xuống; 

nëm 2012 là 97,64 tỷ đồng (chiøm 18% tổng số 

vốn đæu tư cho phát triùn 432,69km đường); 

Nëm 2013 là 89,93 tỷ đồng (chiøm 111,6 tỷ đồng 

cho phát triùn 453,6km đường (Sở Giao thông 

Đồng Nai, 2013). V÷ lao động và vêt liûu thü hæu 

høt các dự án công trünh phát triùn CSHT 

GTNT cçp xã trở xuống đ÷u có sự đóng góp của 

cộng đồng. Các hünh thức có thù là tự nguyûn, 

trao đổi, thoâ thuên hay bít buộc. Đóng góp  

đçt là phổ biøn với viûc mở rộng CSHT giao 

thông nói chung và GTNT nói riêng. Viûc tham 

gia có thù tự nguyûn, trao đổi (đ÷n bù) nön phát 

sinh khiøu näi, khiøu kiûn, tranh chçp, tiöu cực 

làm chêm tiøn độ là phổ biøn. Trön phäm vi câ 

tþnh hiûn nay không có số liûu thống kö chýnh 

thức v÷ đóng góp lao động, vêt liûu và đçt của 

cộng đồng. 

Theo køt quâ khâo sát điùm 438 cá thù cộng 

đồng täi địa bàn nghiön cứu, có đøn 98,4% số hộ 

tham gia đóng góp, đðc biût có địa phương có køt 

quâ 100% đóng góp, như Xuån Lộc và Trâng 

Bom,... chi tiøt khâo sát sự tham gia của cộng 

đồng đối với các hoät động tham gia đóng góp 

vêt chçt (ti÷n bäc, lao động, vêt liûu, đçt đai,„) 

cho phát triùn CSHT GTNT như sau: 

- Gòp bìng tiền: Cao nhçt là Trâng Bom với 

154 hộ (97,5%), góp 353,5 triûu đồng, thçp nhçt 

là Vÿnh Cửu 38 hộ (60,3%), góp 67,8 triûu đồng. 

Hæu høt cộng đồng người dån đ÷u tých cực tham 

gia nhưng các địa phương có đi÷u kiûn kinh tø 

tốt và tổ chức tham gia công khai minh bäch thü 

køt quâ cao hơn. 

 Bâng 1. Tham gia đòng gòp vêt chçt cûa cộng đồng cho phát triển  

CSHT GTNT tînh Đồng Nai 

TT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng 

1 Số hộ điều tra Hộ 438 

2 Số hộ đóng góp tiền Hộ 376 (Chiếm 85,8%) 

 Mức góp thấp nhất Triệu đồng 0,1 

 Mức góp cao nhất Triệu đồng 10,3 

 Tổng số tiền đóng góp Triệu đồng 930,0 

3 Số hộ đóng góp lao động Hộ 435 (Chiếm 99,3%) 

 Mức thấp nhất Ngày 1,0 

 Mức cao nhất Ngày  20,0 

 Tổng số ngày công đóng góp Ngày 3.864,0 

4 Số hộ đóng góp vật liệu Hộ 282 (Chiếm 64,4%) 

 Mức thấp nhất Triệu đồng 0,1 

 Mức cao nhất Triệu đồng  13,5 

 Tổng giá trị vật liệu đóng góp Triệu đồng  673,0 

5 Số hộ đóng góp đất Hộ 310 (Chiếm 78,0%) 

 Mức thấp nhất m
2
 1,0 

 Mức cao nhất m
2
 33,0 

 Tổng số đất đóng góp m
2
 2.953,8 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2013 
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- Gòp bìng lao động: Loäi đóng góp này có 

tỷ lû cao nhçt với tư duy đơn giân là “không 

có đi÷u kiûn góp ti÷n bäc thü góp ngày công”. 

Nön trong công tác vên động sự tham gia cæn 

lưu ý v÷ đi÷u kiûn tham gia của cộng đồng sao 

cho viûc khuyøn khých sự tham gia là phù  

hợp nhçt. 

- Gòp bìng vêt liệu: Tùy đi÷u kiûn địa 

phương mà cộng đồng đóng góp các vêt liûu 

khác nhau. Nhơn Träch chủ yøu góp đçt, đá lát 

đường, xi mëng và cåy kñ; Xuån Lộc góp cát và 

đá lát,„; Trâng Bom góp đá, đçt và gäch vỡ...; 

Vÿnh Cửu là gäch vỡ, đá lát,... Tỷ lû thamgia 

đóng góp vêt liûu thçp hơn các hünh thức khác vü 

đi÷u kiûn người dån trong cộng đồng là khác 

nhau nön với tư tưởng “có gü góp nçy”. Số này 

được quy đổi thành ti÷n theo đánh giá của  

cộng đồng. 

- Gòp bìng đçt: Có 310 cá thù (chiøm 70,8% 

khâo sát) đóng góp được 2.953,8m2 đçt. Trong đó 

cao nhçt là Nhơn Träch, thçp nhçt là Vÿnh Cửu. 

Viûc góp đçt của địa phương là khá tốt. Mức 

đóng góp phụ thuộc vào nhu cæu phát triùn 

CSHT GTNT và công tác tuyön truy÷n vên 

động. Dù hàng nëm tỷ lû khiøu kiûn, khiøu näi 

v÷ đçt đai liön quan tới đ÷n bù, GPMB là phổ 

biøn nhưng viûc khuyøn khých người dån đóng 

góp đçt cho xåy dựng, mở rộng đường nông thôn 

läi rçt hiûu quâ, đðc biût là ở các địa phương có 

phong trào xåy dựng nông thôn mới tốt, có tinh 

thæn cộng đồng cao. 

3.2. Các yếu tố ânh hþởng tới tham gia 

đòng gòp hiện vêt cûa cộng đồng cho phát 

triển CSHT GTNT  

3.2.1. Ảnh hþởng cûa công tác tổ chức tham 

gia tới đóng góp hiện vật  

Mỗi cộng đồng có những đðc điùm và thành 

phæn riöng, nhu cæu phát triùn CSHT GTNT 

của mỗi cộng đồng cũng khác nhau. Vü vêy, tổ 

chức tham gia tác động lớn đøn sự đóng góp 

hiûn vêt. Tổ chức tham gia bao gồm: tuyön 

truy÷n, vên động, xác định mức độ tham gia, 

loäi hiûn vêt có thù đóng góp, loäi giao thông mà 

họ quan tåm... 

Hộp 1. Chuyện đòng gòp ngày công 

“Khi đóng góp lao động và ti÷n bäc thü 

tåm lý bà con đ÷u muốn ưu tiön làm đường 

ngõ hóm, đường liön xóm, vü thiøt thực với 

người dån. Vü vêy, thường đëng ký dư lao 

động tham gia, trong khi với các loäi đường 

khác thü thiøu người làm„ nön cộng đồng 

thường vên động, đôi khi yöu cæu đi÷u 

chuyùn bà con sang làm những công trünh 

thiøu người một cách linh hoät,„”.  

Còn v÷ viûc đổi hünh thức góp công thay 

vü góp ti÷n cũng khá phổ biøn, do một số hộ 

gia đünh có đi÷u kiûn kinh tø khó khën„ 

chúng tôi cũng chåm chước„ Vý dụ như nhà 

chị Doan, thuộc hộ nghño của xã„ 

Nguồn: Phóng vçn Ông Đỗ Xuån Đài, çp 2, Xã An Viễn, 

Trâng Bom, Đồng Nai, ngày 17/5/2013 

3.2.2. Ảnh hþởng cûa lãnh đäo chính quyền 

tới sự đóng góp cûa cộng đồng 

Chýnh quy÷n không chþ định hướng, täo môi 

trường và có chýnh sách cho sự tham gia mà còn 

là sự đâm bâo lòng tin cho cộng đồng. Có những 

trường hợp viûc của cộng đồng nhưng nøu  

không có chýnh quy÷n hỗ trợ cũng không giâi 

quyøt được. 

Hộp 2. Chính quyền khuyến khích và täo 

niềm tin cho sự tham gia cûa cộng đồng 

“Hæu høt bà con đóng góp hiûn vêt cho 

xåy dựng CSHT GTNT là vü ni÷m tin. Khi đã 

tin vào køt quâ do họ tham gia đem läi thü họ 

sô tự nguyûn. Có nhi÷u công trünh köu gọi bà 

con hiøn đçt làm đường hoài nhưng rçt khó 

khën nön địa phương đã tiøn cử một lãnh 

đäo huyûn xuống thëm các bêc cao niön của 

làng và xin ý kiøn v÷ viûc mở đường cho địa 

phương. Vêy mà tự các cụ đ÷ nghị thay 

chúng tôi đi vên động các hộ trong diûn cæn 

hiøn đçt, giâi tỏa làm đường,.. và køt quâ 

thêt mÿ mãn do các cụ đ÷ xuçt là mỗi buổi 

phát thanh tối có thöm mục Biùu dương các 

hộ gia đünh hiøn đçt tự nguyûn,„”. 

Nguồn: Phóng vçn Ông Hêu, 42 tuổi, Trưởng Ban Tam 

Nông, TP.Biên Hoà, Đồng Nai, ngày 06/9/2013 
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3.2.3. Ảnh hþởng cûa cơ chế và quân lý tới 

tham gia đóng góp hiện vật (Hộp 3) 

Hộp 3. Nên thế nào với thû týc tham gia 

“Thủ tục pháp lý của chýnh quy÷n còn 

nðng týnh hành chýnh,... như: viûc bæu ra đäi 

diûn cộng đồng cho một dự án nào theo 

hướng dén của chýnh quy÷n đ÷u phâi họp đøn 

2-3 læn mới xong, rồi chờ chuèn y câ tháng, 

viûc hội họp của tổ chức cộng đồng cũng cæn 

xin ý kiøn chýnh quy÷n, tránh bị cho rìng tụ 

têp đông người, mçt an ninh trêt tự... Viûc 

tham gia của cộng đồng thü hiûn nay khá 

cứng nhíc vü khi đã đëng ký hünh thức tham 

gia nào thü buộc phâi thực hiûn, không được 

thay đổi,... trong khi đi÷u kiûn tham gia của 

nhi÷u hộ gia đünh có sự thay đổi do thời gian 

chờ đóng góp quá låu,... Sao không xåy dựng 

hîn một bộ nguyön tíc cho hoät động của 

cộng đồng và giao cho cộng đồng chủ động đ÷ 

xuçt có hơn không?... 

Nguồn: Phóng vçn Bà Træn Thð Ngọc Dung, 43 tuổi, Cán 

sự Mặt trên tổ quốc xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng 

Nai, ngày 08/06/2014 

3.2.4. Ảnh hþởng cûa các yếu tố nội täi  

cûa cộng đồng tới sự tham gia đóng góp 

hiện vật 

*Các yøu tố ânh hưởng tới tham gia góp ti÷n  

Sử dụng mô hünh hồi quy Binary Logistic 

đối với đóng góp ti÷n của cộng đồng - Y1 là biøn 

hồi qui nhị phån, với sác xuçt Y1 = P(Yj) =1, tức 

cộng đồng có tham gia góp ti÷n; Y1 = P(Yj) = 0, 

tức cộng đồng không tham gia/không góp ti÷n; 

Do biøn số độc lêp trong hồi qui logistic là đa 

biøn (Trong đò: X1 - tuổi; X2 - giới tính; X3 - trình 

độ chuyên môn; X4 - trình độ vën hoá; X5 - số lao 

động chính trong hộ; X6 - loäi kinh tế hộ; X7 - có 

người trong hộ làm cán bộ; X8 - thu nhêp bình 

quån/khèu; X9 - tỷ lệ thu nhêp từ nông nghiệp; 

X10 - đða bàn sinh sống), nön sử dụng  

chuyùn däng logarithm tự nhiön cho hàm phi 

tuyøn đa biøn.  

Sau khi chäy mô hünh với số liûu khâo sát 

438 hộ cá thù cộng đồng tham gia góp ti÷n bìng 

SPSS 22.0 cho hàm køt quâ sau: 

Y1= 2,975 + 0,015X1 – 0,184X2 + 0,075X3 + 

0,125X4 - 0,128X5 + 0,425X6 – 0,061X7 + 

0,037X8 + 0,023X9 - 0,051X100 

Kiùm định hồi quy dựa trön mức ý nghÿa 

(Sig.) của kiùm định Wald cho thçy: Các biøn từ 

X1 - X5 và X7 có Sig. đ÷u > 0,05, các biøn tương 

quan không có ý nghÿa với biøn Y1, độ tin cêy 

95%; Biøn X6 (loäi kinh tø hộ), có Sig < 0,1 tức có 

ý nghÿa với biøn Y1, độ tin cêy 90%; Biøn X8 (thu 

nhêp bünh quån), X9 (tỷ lû thu nhêp từ nông 

nghiûp) có Sig < 0,01 có ý nghÿa với biøn Y1, độ 

tin cêy 99%. 

Køt luên, Yøu tố thu nhêp bünh quån, tỷ lû 

thu nhêp từ nông nghiûp và loäi kinh tø hộ có 

tác động trực tiøp đøn viûc góp ti÷n của cộng 

đồng cho phát triùn CSHT GTNT; Cụ thù, cứ 

100 hộ tëng bêc søp loäi thu nhêp (từ bêc nghèo 

lön cên nghño/ cên nghño lön trung bünh/ trung 

bình lên khá) sô tác động đøn 42,5% số hộ quyøt 

định góp ti÷n và cứ 1 triûu đồng thu nhêp bünh 

quån hộ và 1% tỷ lû thu nhêp từ nông nghiûp 

tëng thöm của hộ sô tác động tëng tương ứng 

với 3,7% và 2,3% giá trị ti÷n góp của cộng đồng. 

* Phån tých các yøu tố ânh hưởng tới sự 

tham gia đóng góp lao động  

Cũng sử dụng mô hünh hồi quy Binary 

Logistic đối với đóng góp ngày công lao động, với 

Y2 là số ngày công mà cộng đồng đóng góp, giá 

trị của các biøn tương ứng như trön được khâo 

sát từ 438 hộ cá thù cộng đồng và chäy mô hünh 

cho hàm køt quâ: 

Y2=122 + 0,115X1 – 0,367X2 – 3,573X3 + 

1,071X4 – 0,145X5 -21,962X6 + 7,424X7 + 

0,159X8 – 0,029X9 – 12,577X10 

Kiùm định hồi quy dựa trön mức ý nghÿa 

(Sig.) của kiùm định Wald với: biøn X1, X2, X4 - 

X6 và X8 - X10 có Sig. đ÷u > 0,05, không có ý 

nghÿa với Y2, độ tin cêy 95%; biøn X7 (hộ có  

người làm cán bộ) có Sig. = 0,012 < 0,02, có ý 

nghÿa với Y2, độ tin cêy 98%; biøn X3 (Trünh độ 

chuyên môn) có Sig < 0,01, có ý nghÿa với Y2, độ 

tin cêy 99%. 

Vêy, hộ có người là cán bộ có tác động rçt 

lớn đøn viûc đóng góp ngày công, với mức cứ 01 

hộ có cán bộ sô vên động được ýt nhçt 7,42 ngày 

công lao động cho phát triùn CSHT GTNT, do hộ 
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có người làm cán bộ thường làm công tác tuyön 

truy÷n thông qua suy nghÿ “cán bộ làm gương”. 

Yøu tố trünh độ chuyön môn của chủ hộ có tác 

động đøn tổng số ngày công lao động được đóng 

góp với cứ 01 công lao động có chuyön môn làm 

viûc thay thø hơn 3,57 công không có chuyön 

môn; Tuy vêy, trước khi köu lao động có trünh độ 

chuyön môn cæn khâo sát, sử dụng phù hợp 

nhìm hiûu quâ sự tham gia, do có công viûc chþ 

cæn lao động chån tay/không cæn chuyön môn và 

ngược läi. 

* Phån tých các yøu tố ânh hưởng tới sự 

tham gia đóng góp vêt liûu 

Với Y3 là giá trị vêt liûu (được qui đổng 

thành ti÷n) mà cộng đồng đóng góp, giá trị của 

các biøn tương ứng như trön được khâo sát từ 

438 hộ cá thù cộng đồng và chäy mô hünh cho 

hàm køt quâ: 

Y3 = 0,480 + 0,003X1 – 0,265X2 + 0,507X3 – 

0,350X4 + 0,022X5 + 0,198X6 + 0,057X7 + 

0,006X8 + 0,004X9 + 0,340X10 

Kiùm định hồi quy dựa trön mức ý nghÿa 

(Sig.) của kiùm định Wald thü: Biøn X1, X2, X4-X9 

có Sig.>0,05, các biøn tương quan không có ý 

nghÿa với Y3, độ tin cêy 95%; biøn X10 (địa bàn 

sinh sống/đi÷u kiûn tự nhiön) có Sig. = 

0,017<0,02, có ý nghÿa với Y3, độ tin cêy 98%; 

biøn X3(trünh độ chuyön môn) có Sig. = 

0,002<0,01, có ý nghÿa với Y3, độ tin cêy 99%. 

Yøu tố trünh độ chuyön môn có tác động khá 

cao đøn đóng góp vêt liûu, với mức dự báo cứ 01 

người có trünh độ chuyön môn sô đóng góp 

khoâng 0,51 triûu đồng vêt liûu. Người có trünh 

độ chuyön môn thường đ÷ xuçt nhi÷u hünh thức 

tham gia khác nhau khi họ không có đi÷u kiûn 

tham gia các hünh thức đã được thông báo như: 

đóng góp lao động, đçt...; Địa bàn/đi÷u kiûn tự 

nhiön có tác động thúc đèy cộng đồng góp vêt 

liûu, với mức 01 hộ có đi÷u kiûn sô góp vêt liûu 

trị giá 0,34 triûu đồng. Như vêy, đóng góp vêt 

liûu phụ thuộc vào đi÷u kiûn, khâ nëng của cá 

thù cộng đồng là sïn có täi chỗ hay có khâ nëng 

huy động nguồn vêt liûu. Trong trường hợp các 

hünh thức tham gia khác bị hän chø thü giâi 

pháp này được xem là rçt hiûu quâ bởi vü 

khuyøn khých được nhi÷u cá thù cộng đồng tham 

gia, tëng hünh thức đóng góp, giâi quyøt hän chø 

v÷ khâ nëng kinh tø của cộng đồng người dån 

nông thôn, täo sự công bìng trong cộng đồng. 

* Phån tých các yøu tố ânh hưởng tới sự 

tham gia đóng góp đçt 

Với Y4 là số mòt đçt mà cộng đồng đóng góp, 

giá trị của các biøn tương ứng như trön được 

khâo sát từ 438 hộ cá thù cộng đồng và chäy mô 

hünh cho hàm cho køt quâ: 

Y4 = 2,314 + 0,002X1 – 0,394X2 – 0,046X3 + 

0,071X4 + 0,017X5 – 0,103X6 + 0,795X7 – 

0,017X8 + 0,018X9 + 0,220X10 

Kiùm định hồi quy dựa trön mức ý nghÿa 

(Sig.) của kiùm định Wald: Biøn X1, X3 - X6, X8, 

X10 có Sig. > 0,05, không có ý nghÿa với Y4, độ tin 

cêy 95%; biøn X2(giới týnh) và X7 (hộ có cán bộ) 

có Sig. = 0,086 và 0,030 < 0,1, có ý nghÿa với Y4, 

với độ tin cêy 90%; biøn X9 (tỷ lû thu nhêp từ 

nông nghiûp) có Sig. = 0,002 < 0,01, có ý nghÿa 

với Y4, độ tin cêy 99%. 

Như vêy, Yøu tố tỷ lû thu từ nông nghiûp  

và hộ có người làm cán bộ tác động trực tiøp đøn 

viûc góp đçt đai của cộng đồng. Trong đó, hộ có 

người làm cán bộ tác động đøn đóng góp đçt tốt 

hơn các hộ cá thù cộng đồng khác với mức cứ 01 

cá thù hộ sô góp 0,795m đçt, cũng được lý giâi  

là “cán bộ làm gương”; Tác động của tỷ lû thu 

nhêp từ nông nghiûp chþ là 1,8% được lý giâi là 

người nông thôn có thu nhêp thçp, giá đçt cũng 

không cao, nön viûc tëng tỷ lû thu nhêp từ nông 

nghiûp không tác động nhi÷u đøn quyøt định 

góp đçt, mà viûc tham gia đóng góp đçt chþ liön 

quan đøn những hộ gæn đường còn những hộ 

khác không đủ đi÷u kiûn thü dù muốn góp cũng 

không được góp. 

3.3. Các giâi pháp thúc đèy cộng đồng 

tham gia đòng gòp hiện vêt cho phát triển 

CSHT GTNT Đồng Nai 

3.3.1. Xây dựng mô hình thúc đèy tham gia 

đóng góp phù hợp với đặc thù cûa tÿng 

địa phþơng 

Xåy dựng mô hünh tham gia phù hợp với 

đi÷u kiûn đóng góp hiûn vêt nhìm khíc phục 

các rào cân khác biût giữa nhu cæu tham gia và  
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Bâng 3. Mô hình tổng quát tham gia đòng gòp hiện vêt cûa cộng đồng trong phát triển 

CSHT GTNT 

 

đi÷u kiûn tham gia trong thực tø. Trön cơ sở xåy 

dựng mô hünh tham gia tổng quát thü mô hünh 

tham gia đóng góp hiûn vêt được đ÷ xuçt như 

bâng 3. 

Xác định rõ vai trò của 5 thành phæn: (i) 

Chýnh quy÷n hỗ trợ và täo môi trường dån chủ, 

minh bäch, tự nguyûn trong đóng góp; (ii) Đoàn 

thù truy÷n thông, vên động; (iii) Đäi diûn cộng 

đồng quân lý, truy÷n thông, dén dít, đi÷u chþnh 

và đánh giá sự tham gia; (iv) Cá thù cộng đồng 

trực tiøp đóng góp hiûn vêt và góp ý; (v) Đơn vị 

thực hiûn trực tiøp thực hiûn các công viûc. Có 

thù do cộng đồng phån công hoðc thuö mướn. Số 

này làm theo yöu cæu của đäi diûn cộng đồng. 

3.3.2. Xây dựng cơ chế đóng góp và câi tiến 

quân lý hiện vật phù hợp với điều kiện cûa 

cộng đồng 

Đù giúp các cá thù cộng đồng có thù đóng 

góp hiûn vêt theo quy định của cộng đồng dựa 

vào khâ nëng của münh thü cæn xåy dựng cơ chø, 

thâo luên thống nhçt trong cộng đồng sau đó 

ban hành thực hiûn. Cơ chø đóng góp hiûn vêt 

cæn thù hiûn được các nội dung sau: Các hünh 

thức đóng góp hiûn vêt: Bít buộc, bàn bäc, tự 

nguyûn; Mức đóng góp bít buộc cho mỗi loäi 

CSHT GTNT; Những trường hợp được chuyùn 

đổi loäi hiûn vêt. 

V÷ quân lý đóng góp cæn có kø hoäch trước, 

thâo luên thống nhçt và thực hiûn thu kịp thời. 

Nøu chưa đøn kỳ sử dụng thü cæn bâo quân cçt 

giữ đù không hư hỏng, mçt mát. Viûc thu nhên 

hiûn vêt cæn được ghi chòp rõ ràng và công khai 

cho cộng đồng biøt. 

3.3.3. Đèy mänh hoät động tập huçn cho 

cộng đồng 

Hoät động têp huçn cộng đồng là một 

nhiûm vụ, chức nëng và nội dung không thù 

thiøu trong công tác tổ chức và quân lý cộng 

đồng. Bởi vü, tổ chức cộng đồng là têp hợp các cá 

thù cộng đồng có nhên thức, hiùu biøt, đi÷u 

kiûn,... khác nhau, dén đøn viûc tổ chức, quân lý 

là khó khën. Hơn nữa, ở mỗi địa phương, mỗi 

bân làng đ÷u có phong tục têp quán, thói quen 

sinh hoät, ngôn ngữ, qui mô dự án khác nhau 

nön têp huçn, têp huçn läi là rçt cæn thiøt. Têp 

huçn cộng đồng bao gồm:  

+ Têp huçn tổ chức và quân lý cộng đồng 

liön quan đøn kiøn thức tổ chức và quân lý cộng 

đồng; phát triùn CSHT GTNT; tham gia của 

cộng đồng; quân lý lao động, tài chýnh...; tuyön 

truy÷n, vên động sự tham gia. 

Đối tượng được têp huçn là đäi diûn  

cộng đồng, các ban chuyön môn, đäi diûn chýnh 

quy÷n, đoàn thù và các đơn vị chuyön môn  

liên quan. 

+ Têp huçn cộng đồng v÷ các nội dung như 

cơ chø tham gia, nội dung tham gia, hünh thức 

tham gia, mức độ tham gia, đi÷u kiûn tham gia, 

lợi ých tham gia; phương pháp và kø hoäch tham 

gia, yöu cæu trong tham gia và phân hồi.... 
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Chú giải: 

+ Tham gia chính: 

+ Tham gia hỗ trợ: 
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Nội dung, phương pháp, thời gian, địa  

điùm thêp huçn cæn đơn giân, phù hợp đi÷u kiûn 

của cán bộ cộng đồng và các thành viön của 

cộng đồng. 

3.3.4. Tăng cþờng tuyên truyền kêu gọi, 

vận động tham gia đóng góp hiện vật cho 

phát triển CSHT GTNT 

Viûc tuyön truy÷n, köu gọi tham gia đóng 

góp hiûn vêt cho phát triön CSHT GTNT cæn 

lồng ghòp vào tuyön truy÷n theo các chương 

trünh mục tiöu phát triùn KT-XH của địa 

phương, là phương pháp hữu hiûu nhçt đù cộng 

đồng thçy được lợi ých mà viûc tham gia đem läi. 

Từ đó, sô thúc đèy tự nguyûn tham gia cao nhçt. 

Sử dụng đa däng các hünh thức tuyön 

truy÷n vên động như: sử dụng mäng lưới xã hội 

địa phương (các tổ chức đoàn thù quæn chúng, 

nhóm tổ, cåu läc bộ), sử dụng quan hû gia đünh, 

bän bñ giữa các cá thù cộng đồng, sử dụng các 

gương sáng trong cộng đồng. 

Dựa vào đi÷u kiûn, hoàn cânh của các cộng 

đồng, cá thù cộng đồng đù tuyön truy÷n, vên 

động phù hợp hoàn cânh, lợi ých và sự quan tåm 

thü sô có sự đóng góp cao hơn. 

3.3.5. Hỗ trợ phát triển kinh tế cho 

cộng đồng  

Yøu tố kinh tø có tác động đøn hünh thức 

đóng góp và mức độ đóng góp hiûn vêt. Kinh tø 

phát triùn thü cộng đồng có khâ nëng cao trong 

đóng góp ti÷n và các vêt liûu giá trị. Kinh tø 

kòm phát triùn thü cộng đồng chủ yøu đóng góp 

lao động và các vêt liûu đơn giân.  

Với cộng đồng nông thôn của Đồng Nai thü 

viûc hỗ trợ phát triùn kinh tø cho cộng đồng cæn 

lưu ý: Khai thác thø mänh của các vùng khác 

nhau đù phát triùn nông, låm nghiûp ở các 

huyûn thuæn nông; Những huyûn có nhi÷u khu 

công nghiûp như Trâng Bom thü phát triùn kinh 

tø của cộng đồng ngoài nông nghiûp còn têp 

trung thương mäi dịch vụ, làm viûc trong khu 

công nghiûp; Phát triùn kinh tø của các huyûn 

nghèo có nhi÷u dån tộc thü viûc khai thác các hỗ 

trợ từ chương trünh giâm nghño, các nguồn vốn 

giâm nghño thông qua các dự an hỗ trợ sân xuçt 

giâm nghño b÷n vững. 

4. KẾT LUẬN 

- Tham gia đóng góp hiûn vêt cho phát  

triùn CSHT GTNT là rçt phổ biøn. Trong đó, tỷ 

lû tham gia đóng góp cao nhçt là lao động 

(99,3% số hộ), sau đó là ti÷n (85,8%), đçt (78,0%) 

và vêt liûu (64,4%). Có sự chönh lûch lớn v÷ mức 

đóng góp giữa các cộng đồng và các cá thù cộng 

đồng vü nhu cæu tham gia và đi÷u kiûn cộng 

đồng đa däng.  

- Các yøu tố ânh hưởng đøn đóng góp  

hiûn vêt nói chung là công tác tổ chức tham gia, 

sự lãnh đäo của chýnh quy÷n, cơ chø và quân  

lý đóng góp và các yøu tố nội täi của cộng đồng 

như: kinh tø hộ, nguồn thu nhêp, tỷ lû  

nguồn thu từ nông nghiûp, trünh độ và giới týnh 

chủ hộ, quan hû xã hội, lợi ých của hộ từ  

CSHT GTNT. 

- Ngoài các giâi pháp chung thúc đèy tham 

gia của cộng đồng thü với tham gia đóng góp 

hiûn vêt cho phát triùn CSHT GTNT cæn đðt 

trọng tåm vào các điùm sau: Xåy dựng mô hünh 

tham gia đóng góp phù hợp; Xåy dựng cơ chø 

đóng góp và quân lý hiûn vêt với từng cộng 

đồng; Đèy mänh têp huçn cho cộng đồng, đäi 

diûn cộng đồng và các bön liön quan; Tëng 

cường tuyön truy÷n, vên động đóng góp hiûn 

vêt; Hỗ trợ phát triùn kinh tø cho cộng đồng 

theo các hướng phù hợp. 
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