
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NGƯỜI CHRO QUA LĂNG KÍNH  

LÝ THUYẾT LỰA CHỌN DUY LÝ 

(Nghiên cứu trường hợp xã Túc Trưng – huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai) 

 

Đặng Long Linh, Nguyễn Hoàng Hiệp 

Trường Đại học Nguyễn Huệ 

 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội đương đại, quá trình hội nhập, tiếp xúc, và giao thoa văn hóa 

đã dẫn đến sự biến đổi văn hóa truyền thống. Là một trong những khía cạnh của văn hóa vật chất, 

hoạt động kinh tế của người Chro ở địa phương có những biến đổi nhất định dưới sự tác động của 

quá trình giao lưu, tiếp xúc với người Kinh; sự tác động tích cực của Đạo Tin Lành, Công Giáo; và 

những tác động ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc của những chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, 

Nhà nước. Trong tổng thể quá trình biến đổi đó, sự mai một của một số yếu tố truyền thống cũng như 

sự tiếp nhận những yếu tố mới đã làm thay đổi diện mạo hoạt động kinh tế của họ.  
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Abstract 

Chro’s economic activities through the prism of the Rational Choice Theory 

 Within the contemporary socio-economic context, the integration process, cultural contacts 

and interferences has led to certain changes of traditional culture. As one of manifestations of the 

ethnic culture, the economic activities of Chro people have also been undergoing through some 

changes during their exchange activities and contacts with Kinh ethnic people, as well as the positive 

impacts of Protestantism and Catholicism, the guidelines and policies of the Party and the State. In 

such a changing process, there has been a decrease of some traditional elements and receipt of some 

new elements, all of which has gradually changed the appearance of their economic activities. 
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