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STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 

1.  Đại học 

Tình hình biến động đất nông nghiệp 

của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2015-2019 

Trương Thị 

Út Thoa 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

Đề tài phân tích được tình hình biến động về 

quy mô, cơ cấu và hiện trạng đất nông nghiệp ở 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2015-2019.  Trên cơ sở đó định hướng các giải 

pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên đất ở thị xã 

Tân Uyên. 

2.  
Đại học Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020 

Huỳnh Thị 

Thùy Dương 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

Đề tài đã phân tích được hiện trạng chuyển dịch 

cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2015 - 2020. Trên cơ sở đó định hướng các 

giải pháp phát triển ngành kinh tế của tỉnh Bình 

Dương đến năm 2025. 

3.  
Đại học Tiềm năng phát triển du lịch làng nghề Lê Thị Lan Nguyễn Thị Đề tài đã tổng quát được tiềm năng phát triển du 



của tỉnh Bình Dương Vân Anh lịch làng nghề của tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở 

đó định hướng các giải pháp phát triển du lịch 

hiệu quả tại các làng nghề ở Bình Dương. 

4.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển nông nghiệp 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2014-2019 

Nguyễn Hữu 

Thành 

Nguyễn Thị 

Vân Anh 

Đề tài phân tích được hiện trạng phát triển nông 

nghiệp huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2014- 2019. Từ đó đề xuất các giải pháp 

phát triển nông nghiệp ở huyện Phú Giáo tỉnh 

Bình Dương đến năm 2030 . 

5.  
Đại học 

Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến 

các hoạt động tại Trường TH, THCS và 

THPT Ngô Thời Nhiệm, tỉnh Bình 

Dương. 

Nguyễn Lê 

Khánh Linh 

Vũ Hải Thiên 

Nga 

Đề tài nêu lên ảnh hưởng của đại dịch covid 19 

đến các hoạt động giáo dục tại trường Ngô Thời 

Nhiệm, Bình Dương. Từ hiện trạng phân tích, đề 

tài đề xuất một số giải pháp hạn chế tối đa ảnh 

hưởng của đại dịch này đến hiệu quả giáo dục. 

6.  
Đại học 

Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến 

chất lượng cuộc sống giáo viên trên địa 

bàn phường Long Trường, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Châu Hoàng 

Thi 

Vũ Hải Thiên 

Nga 

Đề tài tìm hiểu hiện trạng của đại dịch covid 19 

ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống giáo viên 

tại phường Long Trường, Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh; đề xuất một số giải pháp nâng cao 

chất lượng cuộc sống giáo viên trong thời buổi 

đại dịch. 

7.  
Đại học 

Biến động dân số và lao động trên địa 

bàn phường Phú Hoà, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2009-2019 

Nguyễn Quốc 

Thắng 

Vũ Hải Thiên 

Nga 

Đề tài tìm hiểu biến động dân số và lao động 

trên địa bàn phường Phú Hòa, thành phố Thủ 

Dầu Một, Bình Dương. Từ những hiện trạng tìm 

hiểu được, đề tài phân tích và đề xuất một số 

giải pháp cho vấn đề nêu trên. 



8.  
Đại học 

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2009-2019 thực 

trạng và định hướng 

Lê Minh Hiền 
Phạm Kim 

Cương 

Đề tài tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Bình 

Dương. Đánh giá được hiện trạng chuyển dịch 

cơ cấu công nghiệp tỉnh bao gồm sự chuyển 

dịch về cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế 

và sự chuyển dịch theo lãnh thổ trong giai đoạn 

2009-2019. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Bình 

Dương đến năm 2030. 

9.  
Đại học 

Tiềm năng và giải pháp phát triển du 

lịch sinh thái thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Cẩm Tiên 

Phạm Kim 

Cương 

Đề tài tìm hiểu các tiềm năng phát triển du lịch 

sinh thái thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy 

phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành 

phố Thuận An, các giải pháp đưa ra bám sát tình 

hình thực tế đã được nghiên cứu, phân tích. 

10.  
Đại học 

Biến động dân số và lao động trên địa 

bàn TP Thủ Dầu Một, Bình Dương giai 

đoạn 2010-2020 

Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 

Phạm Kim 

Cương 

Đề tài tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến biến 

động dân số và lao động trên địa bàn thành phố 

Thủ Dầu Một. Phân tích được tình hình biến 

động dân số, lao động và sử dụng lao động trên 

địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020. Từ kết 

quả phân tích, đánh giá, tác giả đã đề xuất một 

số giải pháp phát triển dân số và sử dụng lao 

động thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2030. 



11.  
Đại học Tiềm năng phát triển du lịch đường 

sông Sài Gòn ở tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Lệ 

Quyên 

Lê Thị Ngọc 

Anh 

Đề tài thực hiện nhằm phân tích tiềm năng phát 

triển du lịch hệ thống đường sông Sài Gòn qua 

tỉnh Bình Dương và đề xuất các giải pháp khai 

thác tiềm năng hiệu quả. Nghiên cứu sử dụng 

kết hợp phương pháp đánh giá theo thang điểm 

tổng hợp trên 9 điểm tài nguyên du lịch tự nhiên 

và nhân văn dọc theo sông Sài Gòn. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy tiềm năng phát triển đường 

sông khá cao khi nhiều điểm tài nguyên du lịch 

được xếp hạng ở mức độ khá thuận lợi trở lên. 

Tuy nhiên du lịch đường sông tại khu vực vẫn 

còn nhiều hạn chế như thiếu sản phẩm du lịch 

đặc thù, tính độc đáo và khả năng cạnh tranh 

thấp dẫn đến tiềm năng chưa được khai thác 

hiệu quả. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải 

pháp cụ thể khai thác giá trị du lịch của điểm tài 

nguyên theo hệ thống sông Sài Gòn nhằm đưa 

du lịch đường sông trở thành loại hình du lịch 

lợi thế của tình Bình Dương. 

12.  
Đại học 

Hiện trạng và giải pháp phát triển nông 

nghiệp xã An Linh, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Tâm 

Lê Thị Ngọc 

Anh 

Đề tài thực hiện nhằm phân tích thực trạng của 

các hoạt động sản xuất nông nghiệp của xã An 

Linh và đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy 

tăng trưởng sản xuất nông nghiệp nói riêng và 

phát triển kinh tế của xã An Linh, huyện Phú 

Giáo nói chung. Nghiên cứu sử dụng kết hợp 

các phương pháp thu thập phân tích - tổng hợp 



tài liệu, phương pháp bản đồ và phương pháp 

nghiên cứu thực địa. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy xã An Linh có nhiều thuận lợi để phát triển 

nông nghiệp hiện đại, tuy nhiên, để nông nghiệp 

phát huy hiệu quả hơn nữa cần tăng cường vốn, 

khoa học công nghệ, nâng cao trình độ dân trí, 

quy hoạch phát triển cụ thể cho từng ngành ở 

từng giai đoạn. Nghiên cứu đã đề xuất một số 

giải pháp cụ thể một số giải pháp thúc đẩy phát 

triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa nhằm 

đưa xã An Linh trở thành nơi trọng điểm trong 

sản xuất nông nghiệp huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương. 

13.  
Đại học 

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản 

xuất hàng hóa huyện Củ Chi, TP. Hồ 

Chí Minh 

Võ Thị 

Phượng Hảo 

Lê Thị Ngọc 

Anh 

Bài viết sử dụng một số khái niệm về nông 

nghiệp và vai trò của nông nghiệp, các hình thức 

sản xuất trong nông nghiệp để phân tích và tìm 

ra hiện trạng phát triển nền nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa của huyện Củ Chi 

trong giai đoạn 2015-2020. Đồng thời bài viết 

đã nêu ra một số định hướng cho phát triển nền 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Kết 

quả phân tích và định hướng sẽ là cơ sở đề ra 

các giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại, giúp 

cho nền nông nghiệp huyện phát triển theo 

hướng sản xuất hàng hóa. 



14.  
Đại học Đặc điểm sản xuất nông nghiệp huyện 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Yến 

Nhi 

Lê Thị Ngọc 

Anh 

Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích đặc điểm phát 

triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 và 

đề xuất một số biện pháp nâng cao sản xuất 

nông nghiệp trên thị xã Tân Uyên. Nghiên cứu 

sử dụng phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu 

nhằm phân tích đánh giá thực trạng. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy ngành nông nghiệp trên 

toàn thị xã Tân Uyên có nhiều ưu thế để phát 

triển. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đang gặp 

nhiều hạn chế khi sản lượng và tỷ trọng đóng 

góp cho nền kinh tế địa phương đang giảm dần. 

Bài nghiên cứu đã đề xuất một số biện pháp cụ 

thể nhằm góp phần nâng cao và phát triển ngành 

nông nghiệp tại thị xã Tân Uyên trong những 

năm sắp tới. Các giải pháp đề xuất tập trung 

chính vào phát triển thương hiệu, gắn liền thị 

trường nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản 

xuất ngành nông nghiệp của thị xã Tân Uyên 

trong giai đoạn sắp tới. 

15.  
Đại học Đờn ca tài tử trong phát triển du lịch ở 

tỉnh Bình Dương 

Trịnh Thị 

Mai 

Nguyễn Thị 

Hoài Phương 

Tìm hiểu những giá trị của Đờn ca tài tử trong 

phát triển du lịch; Phân tích thực trạng khai thác 

Đờn ca tài tử trong phát triển du lịch ở Bình 

Dương. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm 

phát huy những giá trị của Đờn ca tài tử trong 

phát triển du lịch Bình Dương. 

16.  
Đại học Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa di tích lịch sử 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Nguyễn Thị 

Hoài Phương 

 Khái quát cơ sở lý luận về di tích lịch sử văn 

hóa. Phân tích hiện trạng khai thác các di tích 



tỉnh Bình Dương trong phát triển du 

lịch 

lịch sử trong phát triển du lịch ở Bình Dương. từ 

đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá 

trị văn hóa của các di tích lịch sử ở Bình Dương 

trong phát triển du lịch. 

17.  
Đại học Bảo tồn và phát triển du lịch làng nghề 

gốm Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Diễm My 

Nguyễn Thị 

Hoài Phương 

Xây dựng cơ sở lý luận về bảo tồn và phát triển 

du lịch làng nghề truyền thống nhằm mục đích 

tôn vinh những giá trị và vai trò của làng nghề 

truyền thống, nét tinh hoa văn hóa làng nghề 

truyền thống tỉnh Bình Dương. Phân tích thực 

trạng hoạt động sản xuất và phát triển du lịch từ 

làng nghề gốm sứ ở Bình Dương. Tìm ra các 

giải pháp nhằm bảo tồn và thúc đẩy các làng 

nghề phát triển, đẩy mạnh hoạt động du lịch của 

làng nghề truyền thống Bình Dương trong thời 

gian tới. 

18.  
Đại học 

Định hướng phát triển du lịch tại khu di 

tích địa đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thế 

Vinh 

Phan Văn 

Trung 

Đề tài phân tích tiềm năng và  thực trạng khai 

thác du lịch tại khu di tích địa đạo Củ Chi, 

Thành Phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đề xuất 

giải pháp khai thác hiệu quả khu di tích địa đạo 

Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh trong phát 

triển du lịch. 

19.  
Đại học 

Thực trạng và giải pháp xử lý chất thải 

rắn tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

Phan Văn 

Trung 

Công trình nghiên cứu đã phân tích hiện trạng 

quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Dĩ 

An. Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt nhằm góp phần nâng cao hiệu quả 

trong công tác kiểm soát nguồn thải, tồn trữ, thu 



gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

thành phố Dĩ An. 

20.  
Đại học Tiềm năng và giải pháp phát triển du 

lịch sinh thái vườn quốc gia Cát Tiên 

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh 

Phan Văn 

Trung 

Đề tài đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai 

thác tài nguyên phát triển du lịch sinh thái tại 

Vườn quốc gia Cát Tiên. Xây dựng định hướng 

phát triển du lịch sinh thái của VQG Cát Tiên. 

Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu giới thiệu 

mô hình phát triển du lịch sinh thái  dựa vào 

cộng đồng dân cư địa phương. 

 

 Bình Dương, ngày      tháng 6 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Quốc Cường 


