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Tóm tắt: 
 

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực hiện các chính sách phát triển kinh tế trang trại đối với 
đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (DTTSTC) tỉnh Đắk Lắk, xác định những khó khăn và tồn tại 
trong việc thực hiện chính sách; nghiên cứu đã xác định một số giải pháp hoàn thiện chính sách 
phát triển kinh tế trang trại đối với đồng bào DTTSTC tỉnh Đắk Lắk: (i) Xây dựng qui hoạch 
phát triển kinh tế trang trại cấp huyện; (ii) Tuyên truyền, vận động chủ trang trại đồng bào 
DTTSTC làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; (iii) Mở rộng đối tượng thụ 
hưởng chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng ưu tiên hơn đối với trang trại đồng bào 
DTTSTC; (iv) Bổ sung thêm chính sách về thị trường và bảo vệ môi trường. 
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Abstract: 
 

Based on analyzing the implementation of farm economy development policies of ethnic 
minorities in Dak Lak province the researche has identified a number of measures to complete 
the farm economy development policies for indigenous ethnic minorities in Dak Lak province; 
(i) Constructing development planning of farm economy in districts; (ii) Encouraging farm 
owners to participate in these policies by propagation, and to apply for farm economy 
certification; (iii) Enlarging the main beneficiaries of these policies according to priority over 
farm economy of indigenous ethnic minorities; (iv) Adding od market and environmental 
protection policies. 
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