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TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 

1. Luận án nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện những vấn đề lý luận liên quan đến các 

khái niệm, các yếu tố, chỉ số phân tích liên quan đến đánh giá bất bình đẳng giới (BBĐG) 

trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình (HGĐ) ở nông thôn. Luận án đồng thời 

tổng hợp lại các kinh nghiệm về giảm BBĐG trên thế giới từ đó làm bài học cho Việt Nam;  

 2. Hoàn thiện phương pháp phân rã Blinder - Oaxaca ứng dụng cho việc phân tích bất 

bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức;  

 3. Các yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của 

các hộ gia đình ở nông thôn ở Việt Nam theo cách tiếp cận vĩ mô bao gồm thể chế chính 

thức, thể chế phi chính thức, thị trường và hộ gia đình  

 4. Kết quả phân tích thực trạng BBĐG trong tiếp cận tín dụng chính thức chỉ ra rằng 

theo cách tiếp cận vi mô: (i) Giới tính của chủ hộ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng 

chính thức của các hộ gia đình với lợi thế thuộc về hộ gia đình có nam chủ hộ (ii). Các kết 

luận định lượng: Khoảng cách giá trị tín dụng được nhận giữa chủ hộ là nam lớn hơn chủ hộ 

là nữ 3,899.607 nghìn VND (có ý nghĩa thống kê), trong đó sự khác biệt do các yếu tố giải 

được (endowment) chiếm 35,16% (có ý nghĩa thống kê), và các yếu tố không giải thích được 

chiếm 64,84% và có ý nghĩa thống kê;  

5. Luận án đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm giảm BBĐG trong tiếp cận tín 

dụng chính thức của các HGĐ ở nông thôn: (i) Hoàn thiện chính sách pháp luật và đưa ra 

các văn bản hướng dẫn kịp thời đảm bảo không tạo kẽ hở cho việc tồn tại BBĐG trong tiếp 

cận tín dụng chính thức của các HGĐ ở nông thôn Việt Nam. (ii) Đổi mới công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của xã hội về xóa bỏ BBĐG trong tiếp cận tín dụng chính thức, 

xóa bỏ BBĐG trong tiếp cận tài sản vì tài sản đảm bảo là cơ sơ để được tiếp cận tín dụng 

chính thức của các HGĐ ở nông thôn Việt Nam. Nâng cao năng lực tự thân của phụ nữ; 

Giảm các công việc không lương cho phụ nữ: việc nhà, chăm sóc người già và trẻ nhỏ bằng 

cách các thành viên trong gia đình chia sẻ việc nhà với người phụ nữ trong gia đình hoặc xã 

hội cần có những chính sách phúc lợi xã hội tốt hơn giúp phụ nữ giảm các công việc không 

lương, tăng thời gian nghỉ ngơi hoặc giành thời gian cho việc nâng cao trình độ bản thân; 

Giảm bất bình đẳng giới trong giáo dục; Giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận đất đai. 
Hà Nội, ngày   05   tháng  8   năm 2020 
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