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Tóm tắt: 

hực tế cho thấy tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp đã có những đóng 

góp không nhỏ cho phát triển kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp ở Đắc Lắc, 

trong đó nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Đắc lắc (Agribank chi nhánh Đắc Lắc) đóng vai trò chủ 

lực. Bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất nông 

nghiệp tại Agribank chi nhánh Đắc Lắc vẫn còn một số khó khăn, thách thức nhất định. 

Bài viết sẽ trình bày cô đọng thực trạng tín dụng đối với hộ sản xuất tại Agribank chi 

nhánh Đắc Lắc trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp tín dụng ngân 

hàng đối với hộ sản xuất trong giai đoạn tới 
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Abstract: 

As the matter of fact, providing credit for agricultural household have made 

significant contributions to the economic development of agricultural households in Dak 

Lak, in which, credit funds distributed by the Bank for Agriculture and Vietnam Rural 

development Dak Lak branch (Agribank Dak Lak branch) play key roles. Neverthless, 

the credit activity for agricultural households at Agribank Dak Lak branch still meets 

certain difficulties and challenges. Article succinctly presents the credit situation for 

households at Agribank Dak Lak branch in recent years, and proposes some solutions 

bank credit for producers in the upcoming period. 
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