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Tóm tắt: 
 

Kinh tế hộ đóng góp lớn trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước. 

Sự phát triển kinh tế hộ đã có chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ, cơ cấu, giúp các hộ gia 

đình cải thiện lớn trong thu nhập. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hộ trên địa bàn các 

tỉnh Bắc Tây Nguyên với cỡ mẫu 240 tại 6 xã Sa Loong, Đăk Dục, Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum) và Hà Tây, Ia Ka, Hòa Phú (huyện Chư Pah, Gia Lai). Kết quả khảo sát cho thấy thu 

nhập người dân khu vực này đa dạng, thu nhập được cải thiện đáng kể, nhưng trình độ học vấn của 

chủ hộ còn hạn chế, trình độ khoa học kỹ thuật chưa được áp dụng, thiếu vốn, cơ cấu cây trồng 

chưa hợp lý, cơ sở hạ tầng kém… Do vậy, chính quyền địa phương cần tạo nhiều cơ chế khuyến 

khích đào tạo theo hướng bền vững, chính sách tín dụng hợp lý, thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng...  
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Abstract: 
 

Household Businesses (HHB) sector has made a significant contribution to economic growth and 

poverty reduction in Vietnam. Over the years, HHB experience a turn in scale, structure, speed that 

has resulted in a marked improvement in households income. The article makes an evaluation of 

the status of development of HHB in two provinces of Vietnam’s Northern Highland through a 

sample of 240 households in Sa Loong, Dak Duc, Bo Y (Ngoc Hoi District, Kon Tum) and Ha 

Tay, Ia Ka, Hoa Phu (Chu Pah District, Gia Lai). The survey results show that while household 

income has improved considerably and resulted from various sources, there are some drawbacks 

such as limited education of households’ heads, inadequate application of technology, lack of 

capital, irrational plant structure, and underdeveloped infrastructure, etc. Therefore, the local 

authorities have to deliberate relevant policies toward training sustainably, increasing the credit 

supplies, and investing efficiently in infrastructure...  
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