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TÓM TẮT 

Đắk Lắk là tỉnh có 47 dân tộc thiểu số với 97.893 hộ, 540.365 nhân khẩu, chiếm tới 31,97% dân số toàn tỉnh. Tỷ 

lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số cao hơn so với tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh. Lý do tỷ lệ hộ nghèo cao 

của đồng bào do hoạt động sinh kế chủ yếu là nông nghiệp thuần nông, thiếu các nguồn lực sinh kế, thu nhập từ 

hoạt động sinh kế thấp và thiếu bền vững. Hoạt động sinh kế và thu nhập của mỗi dân tộc sống trên từng địa bàn 

cũng khác nhau do ảnh hưởng của tập quán canh tác, năng lực sản xuất và ứng phó với rủi ro của các hộ đồng bào, 

sự hỗ trợ có kết quả của chính quyền và các tổ chức. Những mô hình phát triển sản xuất, tạo sinh kế mới khá đa 

dạng của một số hộ đồng bào các dân tộc đã chứng tỏ nếu đồng bào có ý chí tự vươn lên, biết vượt qua những khó 

khăn cộng với sự hỗ trợ hợp lý của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức, đồng bào có thể tự tạo việc làm, tăng thu 

nhập để bảo đảm đời sống không chỉ của gia đình mình mà còn của cộng đồng người dân địa phương. Những giải 

pháp được đề xuất qua kết quả nghiên cứu nhằm giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk phát triển sinh 

kế bền vững trong thời gian tới. 

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, hộ, sinh kế, tỉnh Đắk Lắk. 

Livelihoods of Ethnic Minority Households in Dak Lak Province 

ABSTRACT 

Dak Lak province has 47 ethnic minorities with 97, 893 households and 540,365 inhabitants, accounting for 

31.97% of the provincial population. The poverty rate of ethnic minorities is higher than the overall poverty rate in the 

province. The high rate of poor households can be explained by the fact that ethnic livelihoods are solely based 

agricultural farming, lack of livelihood resources, and low and instable income from livelihood activities. Livelihood 

activities and income differ from one national minority to another due to the differences in cultivation practices, 

productive capacity , capacity of coping with risks and the success from government and organizational support. 

Successful production model and diversified livelihoods of some ethnic minority households indicate that if people 

have the good will and determine to overcome difficulties together with reasonable support from state agencies and 

organizations, they can generate jobs and increase income to ensure the livelihood not only of his family but also the 

local community. Solutions to help ethnic minority households of Dak Lak for sustainable livelihood development in 

the future are proposed. 

Keywords: Dak Lak Province, Ethnic minorities, Households, Livelihoods. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Đík Lík là tînh cò đöng đ÷ng bào dån tûc 

thiểu sø (DTTS) sinh søng, toàn tînh hiện cò 47 

dån tûc thiểu sø với 97.893 hû gia đình, 540.365 

nhån khèu, chiếm tới 31,97% dån sø toàn tînh. 

Trong đò các dån tûc bân đða là Êđê, M’nông, 

Gia rai chiếm hơn 50%, các dån tûc di cư đến 

g÷m người Nüng, Tày, Dao, Mường, Thái và mût 

sø dån tûc ít người như Cơ Ho, X’Tiêng, Khơ Mý, 

Phþ Lá, Mä, Giçy, La Hþ, Lự, Chýt... Múi dån 

tûc thiểu sø cò những kinh nghiệm sân xuçt, 

những nét vën hoá truyền thøng, những phương 

thức sinh kế đặc trưng.  

Đ÷ng bào DTTS phæn đöng thiếu tư liệu sân 

xuçt, ít cơ hûi tiếp cên các tiến bû kỹ thuêt sân 
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xuçt nöng, låm nghiệp, thu nhêp chî cø gíng đâm 

bâo nhu cæu cuûc søng tøi thiểu. Tỷ lệ hû nghèo 

trong đ÷ng bào dån tûc thiểu sø khá cao, thiếu 

những điều kiện để phát triển sinh kế theo 

hướng bền vững. Các chính sách hú trợ giâm 

nghèo cþa các tù chức đøi với hû DTTS vén thực 

hiện theo kiểu cứu trợ, giýp đỡ từ bên ngoài. Bân 

thån các hû DTTS chưa nhên thức rô hän chế về 

cách làm ën cþa hõ nên chưa nú lực vươn lên.  

Mục tiêu cþa bài báo nhìm phån tích các 

hoät đûng sinh kế cþa các hû DTTS tînh Đík 

Lík và đưa ra các giâi pháp phü hợp gòp phæn 

câi thiện sinh kế cþa đ÷ng bào DTTS. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu tiến hành điều tra khâo sát 2.000 

hû đ÷ng bào dån tûc täi đða bàn đäi diện cho 4 tiểu 

vüng kinh tế: Thành phø Buön Ma Thuût, 3 

huyện (Lík, Kröng Nëng và Buön Đön) đäi diện 

cho ba vüng kinh tế, múi huyện chõn 2 xã để điều 

tra. 150 phiếu điều tra dành cho các hû dån tûc 

Kinh và 1.850 phiếu điều tra các hû DTTS. 

Nghiên cứu cñn tham vçn ý kiến cþa 50 cán bû 

quân lý các cçp từ cçp tînh, huyện và xã được lựa 

chõn nghiên cứu. Đ÷ng thời sử dụng phương pháp 

nghiên cứu điển hình (Case study) để nghiên cứu 

8 mö hình sinh kế cþa các hû DTTS. 

Phương pháp phån tù, so sánh và thøng kê 

mö tâ được sử dụng nhìm đánh giá thực träng 

hoät đûng sinh kế, phån tích các yếu tø ânh 

hưởng đến hoät đûng sinh kế cþa các hû đ÷ng 

bào DTTS theo thành phæn dån tûc, theo nûi 

dung hoät đûng, theo nguyên nhån cþa chþ đề 

nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu điển hình 

để đánh giá, minh chứng các kinh nghiệm thực 

tế từ các mö hình sinh kế, rýt ra nguyên nhån 

thành cöng và bài hõc để nhån rûng các mö hình 

sinh kế bền vững. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hoạt động sinh kế 

Các hû DTTS tînh Đík Lík, bao g÷m câ 

nhòm täi chú lén nhòm di cư từ nơi khác đến 

chþ yếu sân xuçt nöng nghiệp. Kinh nghiệm sân 

xuçt truyền thøng kết hợp với ưu thế tự nhiên 

và thể chế quân lý ở đða phương đã đòng vai trñ 

đðnh hướng các hû DTTS tînh Đík Lík lựa chõn 

nöng nghiệp là ngành kinh tế chþ đäo.  

Nghiên cứu cho thçy, tỷ lệ các hû tiến hành 

các hoät đûng sân xuçt nöng nghiệp lớn têp 

trung vào tr÷ng trõt và chën nuöi chiếm 86%. 

Tuy nhiên, các hû DTTS trong tînh vén chþ yếu 

hoät đûng trong lïnh vực tr÷ng trõt với các loäi 

cåy phù biến là lýa réy, ngö, các loäi đêu đú, cà 

phê, cao su, böng vâi. Chën nuöi chî têp trung 

phục vụ cho nhu cæu sinh hoät cþa hû và cýng lễ. 

Kết quâ khâo sát täi bâng 1 cho thçy, 

46,36% sø hû DTTS søng dựa hoàn toàn vào 

hoät đûng tr÷ng trõt: cåy lương thực, hoa màu 

và cây công nghiệp, cåy ën quâ„ Sø hû søng dựa 

vào chën nuöi gia sýc, gia cæm và thþy sân chî 

chiếm 2,63% sø hû điều tra. Cò 34% sø hû kết hợp 

Bảng 1. Ngành nghề chính của hộ dân tộc thiểu số  

phân theo thành phân dân tộc (ĐVT: %) 

Nghề Êđê M’nông J’rai 

Trồng trọt 39,26 45,03 45,45 

Chăn nuôi 1,56 2,23 0,00 

Kết hợp trồng trọt và chăn nuôi 55,48 30,83 9,09 

Trồng và bảo vệ rừng 0,28 0,20 0,00 

Kết hợp trồng trọt và trồng-bảo vệ rừng 0,57 18,86 45,45 

Nghề thủ công 0,28 0,20 0,00 

Thương mại, du lịch 0,00 0,00 0,00 

Ngành nghề khác 2,56 2,64 0,00 

Tổng 100 100 100 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2013
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sân xuçt tr÷ng trõt và chën nuöi. Sø hû søng 

dựa vào nghề tr÷ng rừng, khai thác rừng chiếm 

tỷ lệ rçt nhó (0,36%) hoặc kết hợp tr÷ng trõt với 

bâo vệ rừng (5,63%). 

So sánh quyết đðnh lựa chõn hoät đûng sinh 

kế giữa các thành phæn dån tûc cho thçy, việc 

lựa chõn mö hình sinh kế cụ thể cþa từng dån 

tûc cò khác nhau. Đ÷ng bào Ê Đê cò 55,48% sø 

hû lựa chõn sinh kế chën nuöi và tr÷ng trõt, 

kiểu sinh kế này ở hû người M’nöng là 30,83%, 

hû người Gia rai là 9,09%. Kiểu sinh kế kết hợp 

tr÷ng trõt với tr÷ng và bâo vệ rừng ở hû người 

Gia rai là 45,45%, cñn ở hû gia người M’nöng chî 

có 18,86%.  

Tỷ lệ hû DTTS ở Đík Lík làm nghề phi 

nöng nghiệp rçt thçp, sø hû cò sinh kế bìng các 

nghề thþ cöng chî chiếm khoâng 0,15%, hæu như 

khöng cò hû đ÷ng bào DTTS hoät đûng sinh kế 

chþ yếu là du lðch, dðch vụ. Điều đò cho thçy 

cöng nghiệp hòa, đö thð hòa cò tác đûng rçt  

ít đến lựa chõn mö hình sinh kế cþa đ÷ng  

bào DTTS. 

Nếu so sánh hoät đûng sinh kế các hû DTTS 

theo đða bàn, thành phø Buön Ma Thuût cò 

83,84% sø hû chþ yếu là người Thái và người 

Mường hoät đûng sinh kế về tr÷ng trõt. Hai 

huyện Buön Đön và Kröng Nëng cò chën nuöi 

phát triển nhçt với 52,17% và 53,14% sø hû kết 

hợp tr÷ng trõt và chën nuöi. Hai huyện cò nhiều 

rừng là Buön Đön và Lík cò sø hû søng nhờ vào 

hoät đûng sinh kế nghề rừng cao hơn do kết hợp 

bâo vệ rừng và làm tr÷ng trõt, nhưng đåy cÿng 

là hai huyện nghèo cþa tînh. Điều đò cho thçy 

thu nhêp từ nghề tr÷ng và bâo vệ rừng khöng 

cao nên sø hû làm låm nghiệp cñn rçt ít ở các 

huyện. Sø hû hoät đûng sinh kế khác ngoài nöng 

nghiệp chî cò ở thành phø Buön Ma Thuût 

nhưng tỷ lệ thçp 4,57%. 

So với người Kinh, người DTTS ít cò kinh 

nghiệm sân xuçt nöng sân hàng hòa và thiếu 

các ngu÷n lực sinh kế, cho nên để mưu sinh, 

nhiều đ÷ng bào DTTS phâi đi làm thuê trong 

các tù chức kinh tế cþa người Kinh, hoặc lui såu 

vào rừng để khai phá đçt rừng làm nöng nghiệp. 

Hæu hết các hû DTTS khöng cñn søng gín với 

rừng như truyền thøng cù xưa cþa hõ. Điều này 

đã làm biến đùi såu síc trong cách søng, cách 

nghï cþa đ÷ng bào và làm mai mût bân síc vën 

hòa gín với rừng cþa đ÷ng bào. 

3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

sinh kế của hộ dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk  

3.2.1. Ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh 

tới sinh kế của các hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số tỉnh Đắk Lắk 

Tác đûng nặng nề nhçt cþa biến đùi khí hêu 

vừa qua là tình träng hän hán xuçt hiện thường 

xuyên vào müa khö, trong những nëm gæn đåy 

 

Biểu đồ 1. Ngành nghề chính của hộ dân tộc thiểu số phân theo huyện  

Nguồn: Số liệu điều tra, 2013
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Đík Lík thường xuyên phâi đøi phò với hän 

hán. Mức đû hän hán cao và kéo dài khöng 

những làm cho nëng suçt cåy tr÷ng, nhçt là cà 

phê, lýa, hoa màu giâm sýt mà cñn nhiều diện 

tích cåy tr÷ng mçt tríng. Tình träng chøng chðu 

såu bệnh cþa cåy tr÷ng vêt nuöi suy giâm, nguy 

cơ dðch bệnh gia tëng, gåy khò khën cho hû đ÷ng 

bào DTTS và nöng dån trong tînh. So với người 

Kinh, người DTTS ứng phò với hän hán thçp 

hơn do khöng cò các phương tiện lçy nước như 

máy bơm, xe chở nước, thiếu kinh phí, thiếu 

kiến thức chøng hän.  

Các rþi ro về dðch bệnh ở người, gia sýc, gia 

cæm và cåy tr÷ng như cà phê và h÷ tiêu đã gåy 

tùn thương cho hû DTTS lớn hơn so với người 

Kinh, do tính chçt dễ bð tùn thương, khâ nëng 

xử lý rþi ro yếu và khâ nëng h÷i phục sau rþi ro 

cÿng chêm hơn. Khâ nëng phñng và điều trð 

bệnh, dðch cþa đ÷ng bào DTTS khá thçp vì hõ 

søng xa các trung tåm y tế; nhiều hû đ÷ng bào 

DTTS cñn thòi quen mời thæy cýng khi cò bệnh 

mà không đi khám chữa bệnh. Mût bû phên 

đ÷ng bào cñn giữ têp tục läc hêu khi sinh đê và 

nuöi trê em nên tỷ lệ suy dinh dưỡng, thçp cñi ở 

trê em cñn khá cao. 

Kết quâ đánh giá cþa hû DTTS täi Đík Lík 

về tæn suçt gặp rþi ro thiên tai ânh hưởng tới 

sinh kế cþa đ÷ng bào trong 5 nëm gæn đåy thì cò 

tới 1/3 sø hû thường xuyên gặp phâi thiên tai 

làm mçt müa; 41% hû thường xuyên gặp dðch 

bệnh chën nuöi như cým gà, lợn tai xanh, lở 

m÷m long mòng; 22,7% hû thường xuyên bð ânh 

hưởng hän hán và 14,2% sø hû thường xuyên bð 

ânh hưởng lÿ lụt.  

Bảng 2. Các loại rủi ro ảnh hưởng đến sinh 

kế hộ dân tộc thiểu số trong 5 năm gần đây 

Rủi ro 

Tần suất (%) 

Thường 
xuyên 

Không  
thường xuyên 

Lũ lụt 14,2 85,8 

Hạn hán 22,7 77,3 

Dịch bệnh chăn nuôi 41,0 59,0 

Mất mùa 32,0 68,0 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2013 

Kỹ nëng và kiến thức về phñng chøng dðch 

bệnh cho cåy tr÷ng và vêt nuöi cþa hû DTTS cñn 

thçp, trong khi dðch bệnh trên cåy tr÷ng và vêt 

nuöi ở Đík Lík cò xu hướng diễn biến phức täp 

do biến đùi khí hêu toàn cæu, khö hän tëng và 

do phát triển cåy tr÷ng vêt nuöi mût cách tự 

phát, khöng tuån thþ quy hoäch nên khâ nëng 

chøng chðu cþa cåy tr÷ng và vêt nuöi thçp, nguy 

cơ sinh bệnh cao. Ngoài ra, do đ÷ng bào sử dụng 

thuøc bâo vệ thực vêt tröi nùi trên thð trường và 

thiếu kinh nghiệm nên hiệu quâ trð bệnh kém, 

chçt lượng sân phèm khöng đáp ứng yêu cæu, 

khò tiêu thụ, giá bán thçp„ ânh hưởng đến thu 

nhêp và đời søng. 

3.2.2. Các yếu tố do bản thân hộ DTTS  

Theo đánh giá cþa đa sø cán bû quân lý các 

cçp ở tînh Đík Lík, ânh hưởng đến hoät đûng 

sinh kế cþa hû đ÷ng bào DTTS cñn xuçt phát từ 

các lý do cþa bân thån các hû đ÷ng bào như đöng 

con, thiếu đçt, thiếu vøn, thiếu kinh nghiệm, 

thiếu kiến thức... Nguyên nhån được nhiều 

người đánh giá nhçt là nghèo do đöng con 

(62,40%), thứ hai là thiếu kinh nghiệm, thiếu 

kiến thức và kỹ nëng sân xuçt kinh doanh. 

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rìng nhiều hû đ÷ng 

bào DTTS thiếu vøn nhưng khöng biết viết dự 

án sân xuçt - kinh doanh nên khò tiếp cên vøn. 

Têp quán sân xuçt läc hêu và thiếu đçt sân 

xuçt cÿng ânh hưởng tới sinh kế cþa hû đ÷ng 

vào DTTS. 

Bảng 3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến  

sinh kế của hộ gia đình DTTS nghèo  

Nguyên nhân 
Tỷ lệ ý kiến  

đánh giá (%) 

Đông con 62,40 

Không được đào tạo nghề 57,00 

Thiếu kinh nghiệm sản xuất, kinh 
doanh 

41,90 

Thiếu vốn 39,80 

Tập quán 39,80 

Thiếu đất 36,60 

Khác  4,30 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2013 
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3.3. Kết quả sinh kế của hộ gia đình DTTS 

Kết quâ khâo sát cho thçy, nếu so với 

những nëm trước chî cò 15,33% sø hû được hói 

cò thu nhêp tëng, 33,82% sø hû cò thu nhêp 

giâm hơn, 43,21% sø hû cò thu nhêp khöng thay 

đùi. Điều này do mût sø nguyên nhån khách 

quan như giá mût sø nöng sân nhçt là giá cao su 

hai nëm qua bð sụt giâm mänh, giá cà phê cÿng 

bð sụt giâm nhẹ, giá vêt tư đæu vào tëng, thiệt 

häi do thiên tai, dðch bệnh nhiều hơn„ Nếu  

xét trong thời gian 5 nëm qua cho thçy thu 

nhêp cþa các hû DTTS cò sự phån hòa rõ  

rệt hơn, 35,58% sø hû cò câi thiện thu nhêp, 

33,30% sø hû bð suy giâm thu nhêp, 30,82% sø 

hû cò thu nhêp giữ nguyên. Sự phån hòa về thu 

nhêp khá rô nét theo từng dån tûc, nhòm dån 

tûc Thái cò tỷ lệ hû tëng thu nhêp cao nhçt đät 

88%, nhòm hû người Lào đät 42,86%, nhòm hû 

người M’nöng đät 39,03%, nhòm hû cò thu nhêp 

giâm là người Nüng (68,42%), người  

Dao (66,67%), người Gia rai (58,34%) và người  

Ê Đê (47,39%). 

 Bảng 4. Thay đổi thu nhập của các hộ gia đình DTTS trên địa bàn tînh Đắk Lắk 

Dân tộc 
So với năm trước (%) 

Tăng Giữ nguyên Giảm Không rõ 

Ê đê 11,43 47,25 36,23 5,09 

M'nông 15,24 47,03 28,63 9,1 

Kinh 10,88 29,25 56,46 3,41 

Lào 42,86 57,14 0,00 0,00 

Gia rai 0,00 25,00 75 0,00 

Mường 22,08 70,13 7,14 0,65 

Thái 35,88 51,18 10,59 2,35 

Dao 11,11 22,22 44,44 22,23 

Tày 4,26 4,26 23,4 68,08 

Xê đăng 0,00 0,00 100 0,00 

Nùng 5,26 0,00 31,58 63,16 

H' rê 0,00 0,00 100 0,00 

Các nhóm DTTS khác 11,11 68,69 14,14 6,06 

Tổng 15,33 43,21 33,82 7,64 

So với 5 năm trước (%) 

Ê đê 23,00 29,61 47,39 0,00 

M'nông 39,03 34,57 26,4 0,00 

Kinh 38,78 19,73 41,49 0,00 

Lào 42,86 50 7,14 0,00 

Gia rai 8,33 33,33 58,34 0,00 

Mường 29,22 66,23 4,55 0,00 

Thái 87,65 4,12 8,23 0,00 

Dao 11,11 22,22 66,67 0,00 

Tày 25,53 4,26 70,21 0,00 

Xê đăng 0,00 0,00 100 0,00 

Nùng 31,58 0,00 68,42 0,00 

H' rê 100,00 0,00 0,00 0,00 

Các nhóm DTTS khác 40,40 43,43 16,17 0,00 

Tổng 35,88 30,82 33,30 0,00 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2013
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3.4. Đánh giá của hộ dân tộc thiểu số về lựa 

chọn các hoạt động sinh kế 

Đánh giá về mức đû hài lñng về̀ hoät đûng 

sinh kế, cò 45,1% sø hû hài lñng với các hoät 

đûng sinh kế hiện täi, 43,7% sø hû khöng hài 

lñng, 11% sø hû khöng thể hiện chính kiến. 

Bảng 5. Mức độ hài lòng với các hoạt động 

sinh kế hiện tại 

Mức độ hài lòng Tỷ lệ hộ (%) 

Hài lòng 45,1 

Không hài lòng 43,7 

Không rõ ý kiến 11,2 

Tổng 100 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2013 

Về nguyên nhån các hû DTTS khöng hài 

lñng với hoät đûng sinh kế hiện täi, trong các hû 

khöng hài lñng cò 92% sø hû cho là do thu nhêp 

thçp và bçp bênh, cò hơn 37,5% cho biết do công 

việc quá vçt vâ, 34% cho là do khò tiêu thụ 

sân phèm.  

Bảng 6. Nguyên nhân không hài lòng  

với sinh kế hiện tại 

Nguyên nhân Tỷ lệ hộ (%) 

Thu nhập thấp hoặc bấp bênh 92 

Công việc quá vất vả 37,5 

Khó tiêu thụ sản phẩm 34 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2013 

3.5.Ứng xử của hộ khi thu nhập từ hoạt 

động sinh kế không đảm bảo cuộc sống 

Kết quâ điều tra cho thçy, cò 33,3% sø hû 

DTTS muøn tìm hoät đûng sân xuçt tøt hơn, 

22,5% sø hû khöng biết làm gì để câi thiện  

sinh kế, 21% sø hû tröng muøn chờ hú trợ cþa 

nhà nước. Điều này cho thçy phæn lớn các hû 

DTTS gặp khò khën trong tự chþ phát triển 

sinh kế.  

Trong trường hợp thiếu thu nhêp, nhiều hû 

DTTS Đík Lík thường tröng chờ vào sự hú trợ 

cþa buön làng, hõ hàng, người thån hoặc các tù 

chức đoàn thể chính trð, xã hûi. Cò 25,9% sø hû 

tìm cách khai thác låm sân và thþy sân theo 

müa để bù sung thu nhêp, song việc khai thác 

hiện nay bçp bênh do rừng, söng suøi và hệ 

đûng, thực vêt suy giâm mänh. 

Bảng 7. Lựa chọn sinh kế của đồng bào dân 

tộc thiểu số khi cuộc sống khó khăn 

Lựa chọn Tỷ lệ hộ 
 (%) 

Tìm hoạt động sản xuất, kinh doanh khác tốt hơn 33,3 

Xin nhà nước hỗ trợ 21 

Không biết phải làm gì 22,5 

Không trả lời 23,2 

Nguồn: Số liệu điều tra, 2013 

3.6. Phân tích điểm yếu, điểm mạnh trong 

phát triển sinh kế của đồng bào dân tộc 

thiểu số ở tînh Đắk Lắk 

3.6.1. Điểm mạnh trong phát triển sinh kế 

của đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk 

Một là, đã xuất hiện những mô hình sân 

xuất kinh doanh thành công của người DTTS 

Mô hình trồng trọt đa canh kết hợp với 

thâm canh: Anh Y On Niê ở buön Sut, thð trçn 

Ea Pøk, huyện Cư M’gar: từ ha đçt nöng nghiệp 

được cha mẹ chia cho lýc đæu, hiện nay anh đã 

cò 6ha cà phê, 22ha cao su, áp dụng kỹ thuêt 

canh tác hợp lý, nëm 2014 thu nhêp 2.230 triệu 

đ÷ng, thu nhêp bình quån đæu người trong hû là 

24,5 triệu đ÷ng/tháng. Ngoài ra anh đã täo việc 

làm cho 12 lao đûng thường xuyên với tiền lương 

6 triệu đ÷ng/tháng. Gia đình anh đã cò tiền xåy 

dựng được nhà cửa khang trang, đæy đþ tiện 

nghi và nuöi được 6 đứa con ën hõc, trong đò cò 

mût con đang hõc đäi hõc. Ngoài ra, anh cñn hú 

trợ các hû DTTS trong buön phát triển sân xuçt 

để thoát nghèo như: cho vay tiền khöng lçy lãi, 

hú trợ dðch vụ bơm nước tưới„, þng hû đða 

phương làm đường và xåy dựng các quỹ tình 

nghïa. Anh Y On Niê đã chứng minh rìng, nếu 

cò quyết tåm và chðu khò hõc hói, lao đûng cæn 

cü, người Ê Đê cò thể vươn lên làm giàu bìng 

nghề tr÷ng trõt trên quê hương mình. 
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Mô hình kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và 

dịch vụ: Anh A Ma Thån ở buön Tul, xã Yang 

Mao, huyện Kröng Böng là chþ gia đình 7 người. 

Gia đình anh tr÷ng 0,6ha lýa nước hai vụ, 1,2ha 

ngö lai, 1ha mì, 2,5ha rừng tr÷ng, nuöi 2 con 

tråu, 6 con bñ, thời gian rúi đi làm thuê kiếm 

thêm thu nhêp. Anh mänh dän vay tiền cþa 

ngån hàng mua máy, mua con giøng và nú lực 

áp dụng kỹ thuêt mới vào sân xuçt. Hiện gia 

đình anh múi nëm thu lời trên 100 triệu đ÷ng. 

Ngoài tiền nuöi con ën hõc anh đã mua sím 

được ti vi, xe máy, sửa sang nhà cửa khang 

trang. Anh cñn hú trợ các hû nghèo khác tiền, 

truyền đät kinh nghiệm. Thành cöng cþa anh A 

Ma Thån cho thçy cò thể làm giàu bìng  

phương thức tr÷ng nhiều loäi cåy kết hợp với 

chën nuöi khi quy mö đçt khöng cho phép 

chuyên canh lớn. 

Mô hình chăn nuôi: Y Niêöl đã vay vøn khởi 

nghiệp cþa Thành Đoàn Buön Ma Thuût được 

30 triệu đ÷ng, cûng với sø tiền vay mượn người 

thån được gæn 100 triệu đ÷ng để đæu tư xåy 

dựng chu÷ng träi theo mö hình kinh tế trang 

träi tùng hợp nuöi heo thðt, ngan, gà. Do chưa cò 

nhiều kinh nghiệm, nên nëm đæu tiên trừ chi 

phí các loäi, anh häch toán chî cñn được thu lãi 

20 triệu đ÷ng. Khöng nân chí anh bít đæu quy 

hoäch läi khu chu÷ng träi chën nuöi hợp lý, hõc 

hói quy trình chëm sòc, chõn giøng, phñng bệnh, 

chõn thời điểm chën nuöi phü hợp với thð trường 

tiêu thụ,„. Từ mö hình này, múi nëm gia đình 

anh thu lãi trên 100 triệu đ÷ng. 

 Mô hình sân xuất rau an toàn: Chð H’Thýy, 

ở Buön Trçp, huyện Kröng Ana với mçy sào 

ruûng réy và 3 sào đçt tr÷ng rau màu cûng thêm 

sø vøn 18 triệu đ÷ng do Tînh đoàn và Sở Khoa 

hõc và Cöng nghệ hú trợ đã làm nhà lưới để 

tr÷ng rau. Vườn rau an toàn cþa H’Thýy sân 

xuçt quanh nëm, khöng sử dụng thuøc kích 

thích hay bçt cứ loäi hòa chçt đûc häi nào. Từ 

khi sân xuçt rau an toàn, đời søng cþa gia đình 

H’Thýy đã thoát nghèo, thu nhêp nëm sau cao 

hơn nëm trước. Riêng nëm 2012, từ vườn rau an 

toàn H’Thýy đã thu lãi gæn 80 triệu đ÷ng.  

Mô hình kinh doanh tổng hợp: Gia đình chð 

Byë H’Hương ở buön Cuör Đëng B, xã Cuör 

Đëng, huyện Cư M’gar tr÷ng 2,6 ha cà phê cho 

thu nhêp trên 200 triệu đ÷ng/nëm, thu trên 100 

triệu đ÷ng từ cåy sæu riêng tr÷ng xen canh trong 

vườn cà phê và chën nuöi gia sýc, kinh doanh 

rượu cæn thương hiệu “Rượu cæn Amí Dzoan” 

nùi tiếng trong và ngoài tînh.  

Mô hình chăn nuôi gia công: Trong những 

nëm qua, mö hình nuöi heo “Gia cöng” cho các 

doanh nghiệp đã trở thành mût trong những 

hướng đi mới trong phát triển kinh tế cþa nhiều 

hû gia đình DTTS trên đða bàn huyện CưM’gar. 

Mö hình này đã đem läi hiệu quâ thiết thực, cò 

hû đã cò mức thu nhêp đät hàng trëm triệu 

đ÷ng múi nëm.  

Liên kết với doanh nghiệp trồng cao su: 

Cöng ty cao su Đík Lík ký hợp đ÷ng với từng hû 

dån sinh søng trên đða bàn tr÷ng cåy cao su 

trong vüng quy hoäch sân xuçt. Khöng ít sø hû 

người DTTS tr÷ng cao su tiểu điền hàng nëm cò 

thu nhêp từ 150 đến trên 500 triệu đ÷ng. Nhiều 

gia đình nöng dån người DTTS ở trong huyện 

Cư M’gar, thð xã Buön H÷ trước đåy nghèo đòi, 

nay nhờ phát triển cao su liên kết, gia đình trở 

nên khá giâ. Tiêu biểu như gia đình öng Y Hứ 

Niê liên kết với Nöng trường Cư Bao thð xã 

Buön H÷ tr÷ng 89 ha cao su tiểu điền. Hàng 

nëm, gia đình Y Hứ Niê cò mức thu nhêp 2-3 tî 

đ÷ng và giâi quyết việc làm cho trên 40 lao đûng 

là người dån tûc Ê-đê với mức thu nhêp trên 4 

triệu đ÷ng/tháng. 

Mô hình sinh kế phi nông nghiệp: Anh Y 

Tuel Niê ở tù dån phø 3, phường Ea Tam, thành 

phø Buön Ma Thuût đã mày mñ hõc chữa xe 

máy qua con đường làm thuê cho người khác, 

sau đò mở cửa hàng riêng. Nhờ cò tay nghề 

vững, nên khách hàng ngày càng đöng. Từ nghề 

sửa chữa xe máy, múi ngày Y Tuel cò thu nhêp 

khoâng từ 500 nghìn đến 1 triệu đ÷ng, thêm chí 

đến 2 triệu đ÷ng vào những ngày cao điểm. Đến 

nay, sau gæn 7 nëm gín bò với nghề, anh đã 

mua đçt, làm nhà và cò cuûc søng khá ùn đðnh.  

Các mö hình sinh kế bền vững cþa các hû 

đ÷ng bào DTTS khöng hiếm. Những mö hình 

sinh kế đò đang tiếp tục được nhån rûng. Kinh 

nghiệm cþa những hû thành cöng là: Phâi cò 

quyết tåm, cò ý chí làm giàu, chëm chî, chðu khò 
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tìm tñi, áp dụng phương pháp kỹ thuêt hiệu 

quâ, tham gia tích cực các khòa đào täo nghề, tự 

tìm kiếm kiến thức cæn thiết, tiết kiệm để cò vøn 

đæu tư mở rûng sân xuçt và đa däng phương 

thức hoät đûng sinh kế, sử dụng vøn vay, ngu÷n 

lực hú trợ hiệu quâ. 

Hai là, đồng bào DTTS ở Đắk Lắk đã có thể 

tiếp cận các nguồn lực dễ dàng hơn 

Ngoài ngu÷n lực tự cò như đçt sân xuçt, 

nhà ở, vøn liếng được bø mẹ chia cho, các hû gia 

đình DTTS cò thể tiếp cên vøn cþa các ngån 

hàng thương mäi, Ngån hàng Chính sách xã 

hûi, thêm chí cò thể được các hûi, đoàn thể hú 

trợ vay vøn phát triển sân xuçt. Ngoài ra, trong 

những nëm gæn đåy, Nhà nước ta cò chính sách 

hú trợ các hû gia đình đçt ở và đçt sân xuçt để 

an cư, läc nghiệp. Các dðch vụ khuyến nöng, 

chuyển giao kỹ thuêt sân xuçt tiên tiến và giøng 

mới cÿng ngày càng sẵn cò và dễ được chuyển 

giao hơn. Ngu÷n nhån lực trong các gia đình 

ngày càng cò hõc vçn cao, mở rûng giao lưu và 

tiếp nhên thöng tin từ bên ngoài nhiều hơn. 

Những nhån tø đò, nếu cûng với quyết tåm cþa 

người DTTS và hú trợ hiệu quâ từ phía Nhà 

nước, thì sinh kế cþa hû gia đình DTTS ở Đík 

Lík cò khâ nëng phát triển bền vững. 

Ba là đồng bào đã được trang bị kiến thức, 

hỗ trợ nguồn lực, hoät động sinh kế đa däng hơn 

và nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhà nước để 

phục hồi kinh tế sau rủi ro. 

Cho đến nay, các vüng DTTS ở tînh Đík 

Lík đã cò điện thoäi, được phþ sòng viễn 

thöng. Đa phæn các hû gia đình cò ti vi, xe máy 

nên điều kiện giao lưu dễ dàng hơn. Lớp trê, 

con em đ÷ng bào dån tûc sinh ra sau giâi 

phòng, đã thöng hiểu tiếng Việt và cò khâ nëng 

hña nhêp với løi søng hiện đäi nhiều hơn, tiếp 

cên thöng tin nhanh hơn, cò ý thức tính toán 

làm ën bài bân hơn cha anh hõ. Những tiền đề 

đò làm tëng khâ nëng né tránh cÿng như đøi 

phò với rþi ro cþa hû DTTS, giâm mức đû tùn 

thương vì rþi ro cþa hõ. 

Ngoài ra, thực hiện các chương trình, chính 

sách hú trợ đ÷ng bào DTTS, tînh Đík Lík đã đæu 

tư cho vüng đ÷ng bào DTTS với ngu÷n kinh phí 

lên đến hơn 4.040 tỷ đ÷ng, giýp 28.755 hû đ÷ng 

bào DTTS nghèo chưa cò nhà ở, nhà rách nát, 

nhà täm, cò nhà ở khang trang để ùn đðnh cuûc 

søng, giâi quyết đçt ở cho 5.531 hû đ÷ng bào 

DTTS, với diện tích 144,51ha (bình quån 260 

m2/hû), giâi quyết cho 7.737 hû thiếu đçt hoặc 

khöng cò đçt sân xuçt, với diện tích hơn 2.771ha. 

Bên cänh việc cçp đçt sân xuçt, tînh Đík Lík 

cñn áp dụng các hình thức khác như täo điều 

kiện cho hàng ngàn lao đûng người DTTS được 

nhên vào làm cöng nhån ở các doanh nghiệp, giao 

khoán quân lý bâo vệ rừng, hú trợ chën nuöi đäi 

gia sýc (tråu, bñ)„ cho hû gia đình DTTS. 

3.6.2. Điểm yếu trong phát triển sinh kế 

của đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk 

Một là, thu nhêp cþa các hû đ÷ng bào DTTS 

ở Đík Lík cò tëng lên nhưng tøc đû câi thiện 

chêm hơn mặt bìng chung và khöng bền vững. 

Báo cáo cþa Ban Dån tûc tînh Đík Lík (2013) 

cho thçy, sø lượng hû DTTS nghèo cò giâm đi 

nhưng tỷ lệ hû DTTS tái nghèo trong sø hû nghèo 

cþa tînh läi tëng lên. Nëm 2013, hû DTTS chiếm 

60,02% hû nghèo, chiếm 45,1% hû cên nghèo cþa 

tînh; nëm 2014, hû DTTS chiếm 62,88% hû nghèo 

và 46,95% hû cên nghèo cþa tînh.  

Hai là, dðch vụ giáo dục, y tế, vën hòa cung 

ứng cho đ÷ng bào DTTS đã được tëng về sø 

lượng, câi thiện mût bước về chçt lượng, nhưng 

vén cñn thua kém so với thành thð và vüng đöng 

người Kinh. Vì thế, trình đû cþa đ÷ng bào DTTS 

cñn thçp hơn mặt bìng chung. Dðch vụ y tế chçt 

lượng cao chưa vươn tới được các vüng såu, vüng 

xa, giá câ vượt quá khâ nëng chi trâ cþa hû gia 

đình DTTS. Tình träng thiếu bác sï giói ở vüng 

såu, vüng xa vén phù biến. Trong khi đò, bân 

síc vën hòa, tính cûng đ÷ng dån tûc cþa các 

DTTS, trước đåy cò ý nghïa như mût mäng lưới 

nång đỡ các thành viên, thì nay cò nguy cơ mai 

mût. Hû gia đình DTTS dễ bð tùn thương hơn các 

hû dån tûc khác trong các møi quan hệ trên thð 

trường cänh tranh. 

Ba là, khâ nëng thích ứng và ứng phò với các 

thiên tai, biến đûng thð trường cþa hû gia đình 

DTTS cò được câi thiện nhưng về cơ bân, các hû 

DTTS vén chưa cò khâ nëng chøng đỡ hoặc hän 

chế rþi ro mût cách hiệu quâ. Những biến đûng 

về thời tiết hoặc về thð trường tiêu thụ vén là 
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nguy cơ rçt lớn làm phá sân sinh kế cþa hõ, xui 

khiến hõ hoặc chui såu vào rừng, hoặc sa vào tệ 

nän xã hûi. Tác đûng cþa các biến đûng bçt lợi 

vén là mût trong những nguyên nhån gåy ra tình 

träng tái nghèo, nợ næn cþa bà con DTTS. 

3.7. Các giải pháp phát triển sinh kế hộ 

DTTS Đắk Lắk 

Mût là, phát triển sinh kế bền vững cho 

đ÷ng bào DTTS Đík Lík dựa trên cơ sở phát 

triển toàn diện ngu÷n lực sinh kế cþa đ÷ng bào, 

trong đò điều quan trõng là nång cao chçt lượng 

ngu÷n lực con người thöng qua ưu tiên giáo dục 

và đào täo nghề, tëng khâ nëng tiếp cên các 

ngu÷n lực tài chính bìng ngu÷n vøn ưu đãi, 

tëng cường ngu÷n lực vêt chçt bìng ưu tiên hú 

trợ xåy dựng cơ sở hä tæng vüng đ÷ng bào DTTS 

sinh søng gín với giâm nghèo bền vững và xåy 

dựng nöng thön mới. 

Hai là, phát triển sinh kế bền vững cho 

đ÷ng bào DTTS Đík Lík thöng qua hú trợ hû 

đ÷ng bào được tham dự các khòa b÷i dưỡng kiến 

thức và nëng lực giâm nhẹ rþi ro, nång cao khâ 

nëng thích ứng, chþ đûng chøng đỡ với bøi cânh 

dễ gåy tùn thương.  

Ba là, đa däng hòa và nång cao kết quâ các 

hoät đûng sinh kế cþa đ÷ng bào DTTS, hướng 

dén và khuyến khích đ÷ng bào phát triển hợp lý 

các hoät đûng sinh kế ít rþi ro, cò tính bền vững 

trong từng vüng.  

Bøn là, nång cao nëng lực cþa lực lượng 

triển khai thực hiện chính sách hú trợ đ÷ng bào 

DTTS bìng lựa chõn những người cò trách 

nhiệm, biết làm việc vì người dån, hú trợ đ÷ng 

bào điều kiện phát triển kinh tế thay bìng cho 

khöng. Phøi hợp chính quyền, các tù chức và 

cûng đ÷ng trong giýp đỡ hû đ÷ng bào trong phát 

triển sinh kế, chuyển đùi sinh kế phü hợp.  

Nëm là, đùi mới và hoàn thiện những chính 

sách đặc thü cho đ÷ng bào DTTS. Do đ÷ng bào 

DTTS cò những đặc điểm kinh tế, vën hòa, xã 

hûi khác biệt, cư trý thường ở vüng såu, vüng 

xa, điều kiện cò nhiều khò khën nên cæn phâi cò 

những chính sách riêng, cò xét đến những đặc 

điểm trên, thay vì áp dụng chung chính sách 

vüng nýi như những đøi tượng khác. Những 

chính sách này phâi phát huy được điểm mänh 

cþa đ÷ng bào, hú trợ đ÷ng bào khíc phục những 

điểm yếu, täo điều kiện cho đ÷ng bào phát triển 

sinh kế. 

4. KẾT LUẬN 

Do vð thế yếu cþa cûng đ÷ng các DTTS trên 

thð trường nên các giâi pháp về ngu÷n lực sinh 

kế, ứng phò bøi cânh tùn thương sinh kế và 

chiến lược sinh kế đều đñi hói phâi cò tiền đề là 

cơ chế, chính sách hú trợ cþa Nhà nước và sự 

quan tåm chî đäo thực hiện cþa các cçp chính 

quyền đða phương. Nghiên cứu chî rô sự cæn 

thiết thực thi các giâi pháp về ban hành và thực 

thi cơ chế, chính sách hú trợ đøi với các hoät 

đûng sinh kế cþa đ÷ng bào dån tûc với mục tiêu 

nång cao nëng lực hoät đûng sinh kế cþa hû 

DTTS, giýp hõ nång cao nhên thức và cò ý chí 

tự nú lực vươn lên, giâm thiểu các chính sách 

cho khöng, khíc phục tư tưởng ỷ läi vào trợ giýp 

từ bên ngoài để phát triển sinh kế bền vững. 
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