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ĐỜI SỐNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÊĐÊ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK LĂK  

 NHỮNG PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH XÃ HỘI HỌC 

1.Họ và tên NCS: NGUYỄN MINH TUẤN   

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 19/9/1979     

4. Nơi sinh: Nghệ An 

5.Quyết định công nhận NCS số 4152/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội . 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: Đời sống của đồng bào dân tộc Êđê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk – những phân 

tích và so sánh xã hội học.   

8. Chuyên ngành: Xã hội học    

9. Mã số: 62.31.30.01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đặng Cảnh Khanh, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Luận án đã xác định được cơ sở lý luận (hệ lý thuyết và khái niệm) làm nền tảng cho nghiên cứu về 

biến đổi đời sống xã hội của nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt là các quan điểm xã hội học về tộc người 

và quan điểm tiếp biến văn hóa trong nghiên cứu xã hội học; 

- Luận án đã mô tả thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc Êđê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk trên hai 

phương diện kinh tế (cơ sở hạ tầng, điều kiện nhà ở, tiện nghi sinh hoạt hộ gia đình, thu nhập của hộ 

gia đình) và phi kinh tế (giáo dục, y tế, nghỉ ngơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng và bình đẳng giới trong gia 

đình); 



2 
 

- Luận án đã thực hiện sự so sánh đời sống của người Êđê tại địa bàn nghiên cứu theo hai trục thời 

gian và không gian dể nhận thấy sự khác biệt trong hiện trạng đời sống của đồng bào dân tộc Êđê tại 

Đăk Lăk hiện nay so với thời điểm 5 năm trước cũng như sự khác biệt tại hai địa bàn nông thôn, đô thị; 

- Luận án cũng đã chỉ ra và phân tích một số yếu tố cơ bản tác động tới sự biến đổi đời sống của người 

dân tộc Êđê tại Đăk Lăk, bao gồm: chính sách xã hội, quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa, giao lưu và tiếp 

biến văn hóa, và một số đặc trưng nhân khẩu xã hội của người Êđê (tuổi, giới tính, trình độ học vấn, 

nghề nghiệp). 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc 

nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Xã hội học, đặc biệt là các chuyên ngành Xã hội học về tộc người, về 

dân tộc thiểu số, Xã hội học Văn hóa. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): 

- Khai thác bổ sung một số khía cạnh khác của đời sống người Êđê tại địa bàn nghiên cứu; 

- Mở rộng so sánh với các nhóm dân tộc thiểu số khác và với nhóm dân tộc Kinh tại tỉnh Đăk Lăk.  

14. Các công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận án: 

- Nguyễn Minh Tuấn (2011), “Lý thuyết tiếp biến văn hóa trong nghiên cứu nhóm dân tộc thiểu số”, Kỷ 

yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: 20 năm khoa Xã hội học thành tựu và thách thức, Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, tr. 176-183. 

- Nguyễn Minh Tuấn (2012) “Bình đẳng giới trong gia đình người dân tộc Ê đê ở Đăk Lăk”, Tạp chí Xã 

hội học (2), tr. 81-88. 

- Nguyễn Minh Tuấn (2013), “Tác động của chính sách xã hội tới đời sống của người Êđê trên địa bàn 

tỉnh Đăk Lăk hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây 

Nguyên – Lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, tr 209-214. 

 

 

 

 


