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1.  Đại học 

Hiện trạng phát triển cây 

công nghiệp cao su ở huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, 

giai đoạn 2010 - 2019 

Nguyễn Tạ 

Ngọc Hằng 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Cây cao su là cây công nghiệp chủ đạo trọng hoạt động nông nghiệp ở huyện 

Dầu Tiếng, nó có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, song hiện nay nó 

bị bấp bênh do ảnh hưởng của thị trường trong và ngoài nước. 

2.  
Đại học 

Hiện trạng xây dựng gia đình 

văn hóa ở huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương, giai đoạn 

2014 - 2019 

Trần Minh 

Hoàng 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Xây dựng gia đình văn hóa là một hoạt động được chú trọng trong hoạt động 

văn hóa ở huyện Bàu Bàng. Số lượng gia đình văn hóa được công nhận ngày 

càng tăng, nó góp phần không nhỏ vào hoạt động kinh tế xã hội chung của 

huyện. 

3.  
Đại học 

Hiện trạng kinh doanh lữ 

hành tại công ty 

Saigontourist giai đoạn 2010 

– 2019. 

Nguyễn 

Thanh Chí 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động kinh doanh của tổng công ty TNHH 

MTV Dịch vụ và Lữ hành Saigontourist. Từ đó, thấy được những mặt tích cực 

và hạn chế của nó và đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng 

dịch vụ du lịch. 

4.  
Đại học Tiềm năng phát triển du lịch Nguyễn Nguyễn Đề tài phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển du lịch đường sông tại hai khu 



đường sông khu vực Thủ 

Dầu Một và Lái Thiêu tỉnh 

Bình Dương 

Ngọc 

Huỳnh 

Dương 

Thị Hoài 

Phương 

vực Thủ Dầu Một và Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Từ đó đề xuất một số giải 

pháp phát triển du lịch đường sông hiệu quả  tại hai khu vực trên trở thành một 

điểm đến hấp dẫn du khách 

5.  
Đại học 

Thực trạng phát triển du lịch 

sinh thái khu du lịch Bửu 

Long, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn 

Minh 

Khang 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Đề tài là phân tích hiện trạng phát triển du lịch sinh thái khu du lịch Bửu Long 

tỉnh Đồng Nai, đồng thời đưa ra những giải pháp hợp lý cho khu du lịch để thu 

hút nhiều khách du lịch đến với Bửu Long hơn. 

6.  
Đại học 

Thực trạng và giải pháp phát 

triển du lịch sinh thái Thủy 

Châu, thị xã Dĩ An, tinh Bình 

Dương 

Đỗ Thị Thu 

Phương 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Đề tài nghiên cứu hiện trạng KDL sinh thái Thủy Châu, trên cơ sở đó đề xuất 

các giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển KDL này theo hướng bền vững để 

góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh Bình Dương hơn nữa trong tương lai 

7.  
Đại học 

Nghiên cứu văn hóa người 

Chăm phục vụ phát triển du 

lịch ở thành phố Hồ Chí 

Minh 

Lê Thị 

Ngọc Trâm 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Nghiên cứu giá trị văn hóa của cộng đồng người Chăm (văn hoá, tôn giáo, tín 

ngưỡng, phong tục tập quán, KTXH) ở Thành phố Hồ Chí Minh để nhằm phục 

vụ cho phát triển du lịch 

8.  
Đại học 

Tiềm năng phát triển du lịch 

sinh thái thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Thái Bình 
Lê Thi 

Ngọc Anh 

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã tìm hiểu một số vấn đề cơ sở lý luận về phát 

triển DLST. Nêu ra các tiềm năng có thể phát triển du lịch sinh thái như môi 

trường, con người và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch, kết hợp khai 

thác với bảo tồn để đảm bảo phát triển bền vững. Triển vọng phát triển du lịch 

sinh thái ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là rất lớn mặc dù hiện tại việc 

phát triển đang ở giai đoạn bắt đầu, còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với 

tiềm năng sẵn có, cần thực hiện phát triển du lịch sinh thái bảo đảm mục tiêu 

bảo tồn và bảo vệ môi trường. 

9.  
Đại học 

Phát triển du lịch tâm linh tại 

các chùa tỉnh Bình Dương 

Trần Hoàng 

Minh 
Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đã hệ thống hóa về cơ sở lý luận của loại hình du lịch văn hóa tâm linh 

và nghiên cứu về thực trạng, ưu điểm, hạn chế về loại hình du lịch tâm linh qua 

các chùa nổi tiếng của tỉnh Bình Dương, đồng thời cũng đánh giá và đưa ra 

những giải pháp để thúc đẩy loại hình du lịch tâm linh của tỉnh trên nhiều 

phương diện khác nhau với hy vọng định hướng tốt và nhiều giải pháp đồng bộ 

hy vọng sẽ phát triển nhanh, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát 



triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. 

10.  
Đại học 

Bảo tồn và khai thác hiệu quả 

du lịch làng nghề sơn mài 

Tương Bình Hiệp, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn 

Như Quỳnh 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đưa ra cơ sở lý luận về làng nghề, làng nghề kết hợp với du lịch, vai trò 

và đặc điểm của làng nghề gắn với đời sống, văn hóa, kinh tế, xã hội... Làm rõ 

các vấn đề về thực trạng bảo tồn làng nghề, và tình hình phát triển du lịch làng 

nghề sơn mài tại địa phương. Qua đó, đã có được những đánh giá chung về làng 

nghề, những biện pháp đề xuất để bảo tồn và khai thác hiệu quả du lịch làng 

nghề sơn mài Tương Bình Hiệp tỉnh Bình Dương. 

11.  
Đại học 

Bảo tồn và phát triển du lịch 

làng nghề gốm sứ ở Bình 

Dương 

Nguyễn 

Minh Tiến 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đã khái quát cơ sở lý luận về làng nghề cũng như về du lịch. Đề tài đã 

lựa chọn làng nghề gốm sứ Tân Phước Khánh làm điểm nghiên cứu về thực 

trạng bảo tồn làng nghề và phát triển du lịch làng nghề tỉnh Bình Dương. Kết 

quả nghiên cứu đã phản ánh thực trạng tại du lịch làng nghề từ đó đã có những 

đánh giá chung về làng nghề và có những đề xuất biện pháp để duy trì, bảo tồn 

làng nghề và phát triển du lịch vào làng nghề gốm sứ ở địa phương. 

12.  
Đại học 

Khai thác tiềm năng du lịch 

lễ hội tại tỉnh Bình Dương 

Đặng 

Hoàng 

Long 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài cung cấp cơ sở lí luận và thực tiễn về du lịch lễ hội, vai trò và giá trị của 

lễ hội đối với nền kinh tế của BD. Bên cạnh đó, đề tài đã làm rõ các vấn đề thực 

trạng và tiềm năng phát triển du lịch ở BD, đề tài nghiên cứu đã phản ánh thực 

tế thực trạng du lịch lễ hội tại Bình Dương. Có những đánh giá chung về du lịch 

lễ hội và giải pháp, định hướng phát triển du lịch lễ hội và có giải pháp nâng 

cao giá trị lễ hội, giải pháp bảo tồn khôi phục và phát huy các giá trị của lễ hội 

ở Bình Dương. 

13.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển kinh tế 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2010 – 2019 

Nguyễn Thị 

Cẩm Giang 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận chung về phát triển kinh tế. Phân tích được 

thực trạng và nguyên nhân phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 – 

2019. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển hiệu quả kinh tế tỉnh Bình 

Dương  

14.  
Đại học 

Hiện trạng kinh doanh lữ 

hành tại công ty Vietravel 

giai đoạn 2015 – 2019 

Ngô Chí 

Lâm 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận chung về kinh doanh lữ hành. Phân tích 

được hiện trạng kinh doanh lữ hành tại công ty Vietravel giai đoạn 2015 – 

2019. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp khai thác hiệu quả kinh doanh lữ 

hành tại công ty 



15.  
Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng phát 

triển du lịch sinh thái làng tre 

Phú An, tỉnh Bình Dương 

Ngô Trần 

Thúy Minh 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận chung về du lịch sinh thái. Phân tích được 

hiện trạng phát triển du lịch sinh thái tại làng tre Phú An. Trên cơ sở đó định 

hướng các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại làng tre Phú An 

16.  
Đại học 

Hiện trạng sales và điều hành 

tour tại công ty du lịch 

Vietravel giai đoạn 2012 – 

2019. 

Đỗ Công 

Anh Phát 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài đã hệ thống được cơ sở lý luận chung về sales và điều hành tour. Phân 

tích được hiện trạng sales và điều hành tour tại công ty du lịch Vietravel giai 

đoạn 2010 – 2019. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng 

sales và điều hành tour tại công ty du lịch Vietravel  

17.  
Đại học 

Tiềm năng và hiện trạng phát 

triển du lịch sinh thái tại suối 

Trúc, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 

Đoàn Thị 

Minh Thư 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận chung về du lịch sinh thái. Phân tích được 

hiện trạng phát triển du lịch sinh thái tại suối Trúc, huyện Dầu Tiếng. Trên cơ 

sở đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại suối Trúc, huyện Dầu 

Tiếng,  

18.  
Đại học 

Khai thác tiềm năng tự nhiên 

trong phát triển du lịch tỉnh 

Đồng Nai 

Huỳnh Thị 

Mỹ Linh 

Phạm Kim 

Cương 

Đồng Nai là một địa phương có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch. Bên cạnh 

nguồn tài nguyên du lịch nhân văn, nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên của Đồng 

Nai cũng rất phong phú. Với Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, núi Chứa Chan, 

thác Giang Điền, Bửu Long hồ, các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống 

độc đáo và những vùng ruộng đồng, sông nước vẫn còn giữ nguyên nét điển 

hình của làng quê Việt Nam. Báo cáo đề cập đến những điểm mạnh, điểm yếu, 

cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở đó đề 

xuất các giải pháp khai thác hiệu quả các điều kiện tự nhiên trong phát triển du 

lịch tỉnh Đồng Nai. 

19.  
Đại học 

Đánh giá hiện trạng phát 

triển công nghiệp huyện Phú 

Giáo giai đọan 2009-2019 

Lâm Thị 

Mai Liên 

Phạm Kim 

Cương 

Huyện Phú Giáo là một trong 9 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bình Dương, 

nơi đây từng là vùng đất nông nghiệp, nhưng đã và đang có sự phát triển, 

chuyển dịch mạnh mẽ về công nghiệp trong giai đoạn gần đây. Cùng với sự 

dịch chuyển khu công nghiệp từ phía Nam lên phía Đông, phía Bắc của tỉnh, 

huyện Phú Giáo sẽ là điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp đầu tư công nghiệp. 

Báo cáo phân tích các điều kiện, hiện trạng phát triển công nghiệp huyện Phú 

Giáo. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp 

huyện Phú Giáo. 



20.  
Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng sử 

dụng nguồn lao động tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

Phạm Kim 

Cương 

Bình Dương là một tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong 

những trung tâm phát triển năng động, có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa cao. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển 

công nghiệp, dịch vụ của tỉnh đã mở ra cơ hội việc làm không chỉ cho người 

dân địa phương mà còn thu hút lao động của nhiều nơi khác quy tụ. Với nguồn 

lao động đông đảo, đây vừa là lợi thế, vừa là thách thức cho Bình Dương. 

Báo cáo tập trung làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động và sử dụng 

lao động tỉnh Bình Dương. Phân tích hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử 

dụng hợp lý nguồn lao động tỉnh Bình Dương 

21.  
Đại học 

Nghiên cứu tiềm năng phát 

triển du lịch sinh thái tỉnh 

Bến Tre 

Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh 

Phạm Kim 

Cương 

Du lịch sinh thái phát triển mạnh tại Đồng bằng sông Cửu Long bởi nhiều yếu 

tố về cảnh quan, truyền thống văn hóa, ẩm thực phong phú,... trong đó có tỉnh 

Bến Tre, nơi có tiềm năng lớn về phát triển du lịch sinh thái. 

Báo cáo tập trung phân tích các điều kiện, hiện trạng phát triển du lịch sinh thái 

tỉnh Bến Tre. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch 

sinh thái tỉnh Bến Tre trong thời gian tới. 

22.  
Đại học 

Giải pháp thu hút du khách 

đến với khu du lịch Đại Nam, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhi 

Phan Văn 

Trung 

 

Đề tài “Giải pháp thu hút du khách đến với khu du lịch Đại Nam – tỉnh Bình 

Dương” khái quát cơ sở lý luận về du lịch và du khách, phân tích thực trạng 

khai thác du lịch tại khu du lịch Đại Nam – Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất 

một số giải pháp thu hút du khách đến với khu du lịch Đại Nam – Bình Dương. 

23.  
Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng sử 

dụng đất phục vụ quản lý nhà 

nước về đất đai tại phường 

Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Trần Anh 

Khả Tú 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài tổng quan được những vấn đề chung về sử dụng đất. Phân tích được hiện 

trạng sử dụng đất phục vụ quản lý nhà nước về đất đai tại phường Phú Hòa, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

24.  
Đại học 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp 

nâng cao chất lượng các sản 

phẩm du lịch tỉnh Bình 

Lê Thị 

Tuyết Nhi 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài tổng quan được những về vấn đề sản phẩm du lịch. Trên cơ sở đó đề xuất 

được các giải giải pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch tỉnh Bình 

Dương 



Dương 

25.  
Đại học 

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm du lịch tỉnh Tiền Giang 

Cao Văn 

Phú 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tàit ổng quan được những về vấn đề sản phẩm du lịch. Phân tích được hiện 

trạng phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Tiền Giang. Đồng thời đề xuất được các 

giải giải pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch tỉnh Tiềng Giang 

26.  
Đại học 

Đánh giá chất lượng đất đai 

phục vụ phát triển cây công 

nghiệp tại khu vực huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Phạm 

Nguyễn 

Thanh Thái 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài tổng quan được những về vấn đề đất đai. Đánh giá được chất lượng đất 

đai phục vụ phát triển cây công nghiệp tại khu vực huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương. Bên cạnh đó, đề xuất được các giải giải pháp sử dụng đất hiệu quả tại 

huyện huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

27.  
Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng công 

tác quản lý chất thải rắn. Đề 

xuất giải pháp bảo vệ môi 

trường khu vực thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

Trần Hoàng 

Tuấn 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài tổng quan được những về vấn đề chất thải rắn. Đánh giá được hiện trạng 

công tác quản lý chất thải rắn khu vực thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trên 

cơ sở đó, đề xuất được các giải pháp bảo vệ môi trường khu vực thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

28.  
Đại học 

Xây dựng nông thôn mới tại 

Ủy ban Nhân dân xã Tân 

Định, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. Kinh 

nghiệm và giải pháp 

Lê Thanh 

Tuyền 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài tổng quan được những về vấn đề nông thôn mới. Phân tích được hiện 

trạng xây dựng nông thôn mới tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Định, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đồng thời đề xuất được các giải pháp dựng nông 

thôn mới tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

29.  
Đại học 

Đánh giá tác động của nước 

thải sinh hoạt tới môi trường. 

Đề xuất giải pháp bảo vệ môi 

trường khu vực phường Phú 

Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Hoàng Nam 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài tổng quan được những về vấn đề chung môi trường nước. Đánh giá được 

tác động của nước thải sinh hoạt tới môi trường khu vực phường Phú Mỹ, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất được các giải pháp 

bảo vệ môi trường khu vực phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

30.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển ngành 

công nghiệp của tỉnh Bình 

Phước, giai đoạn 2012 - 2019 

Nguyễn Lữ Vũ Hải 

Thiên Nga 

Công nghiệp là ngành được chú trọng phát triển mạnh ở Bình Phước, nhằm 

thay đổi lại cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần thức đẩy kinh tế, tăng chất lượng 

cuộc sống dân cư cho nhân dân Bình Phước. Hiện nay công nghiệp Bình Phước 

đã và đang trên đà phát triển mạnh, phân bố rộng khắp trên toàn tỉnh: Đồng 



Phú, Đồng Xoài, Chơn Thành, … Kinh tế xã hội Bình Phước ngày càng phát 

triển vững mạnh. 

31.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển ngành 

trồng trọt của tỉnh Bình 

Phước, giai đoạn 2010 - 2018 

Phạm Thị 

Thủy 
Vũ Hải 

Thiên Nga 

Bình Phước là tỉnh chuyển giao từ Tây Nguyên xuống Đông Nam Bộ nên điều 

kiện tự nhiên có rất nhiều thuận lợi cho sự phát triển ngành trồng trọt cây công 

nghiệp, như cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, … Ngày trồng trọt đem lại thu nhập 

đáng kể trong cơ cấu GDP của tỉnh. 

32.  
Đại học 

Phát triển du lịch văn hóa 

huyện đảo Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Vũ Thị Lê 

Hương 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Đánh giá tiềm năng, hiện trạng hoạt động du lịch tại đảo Lý Sơn, đề ra những 

biện pháp góp phần phát triển du lịch Lý Sơn (quảng bá hình ảnh Lý Sơn để 

nhiều người biết đến). Lý Sơn sẽ là điểm đến đặc biệt, thu hút đông khách du 

lịch trong và ngoài nước trong năm tới 2021 

33.  
Đại học 

Quá trình phát triển nông 

nghiệp huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2014-

2019 

Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 
Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đã khái quát cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp. Không gian nghiên 

cứu là huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu đã phản ánh 

thực trạng phát triển nông nghiệp nơi đây và đưa ra một số giải phát phát triển 

nông nghiệp bền vững tại huyện  Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

34.  
Đại học 

Tiềm năng phát triển du lịch 

về nguồn tỉnh Bình Dương 

Trần Thị 

Thanh Vân 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đưa ra một số lí luận cơ sở về loại hình du lịch về nguồn, khái quát được 

tièm năng phát triển du lịch về nguồn tỉnh Bình Dương dựa trên hệ thống di 

tích lịch sử văn hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉnh có tiềm năng du lịch về 

nguồn rất phong phú tuy nhiên chưa được khai thác và phát triển mạnh mẽ. Đề 

tài đồng thời đã đề xuất ra các giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch này ở 

tỉnh Bình Dương. 

35.  
Đại học 

Khai thác hiệu quả du lịch 

làng nghề gốm sứ Tân Phước 

Khánh, tỉnh Bình Dương 

Phan Thế 

Vinh 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đã phân tích được các điều kiện và thực trạng phát triển du lịch của làng 

gốm Tân Phước Khánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy du lịch làng gốm chưa 

phát triển, chỉ dừng lại ở sản xuất sản phẩm truyền thống cung cấp thị trường. 

Đề tài đưa ra các định hướng và giải pháp nhằm đưa các cơ sở sản xuất gốm 

thành điểm tham quan, trải nghiệm góp phần trong việc gìn giữ và phát triển 

ngành nghề truyền thống địa phương. Từ đó, đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng, cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các giải pháp thể hiện ở xây dựng 

thương hiệu, mở rộng thị trường khách quốc tế, đào tạo nguổn nhân lực, các 



chính sách phát triển và bảo vệ môi trường du lịch. 

36.  
Đại học 

Tiềm năng phát triển du lịch 

sinh thái huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Thanh 

Ngân 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lí luận về DLST, phân tích tiềm năng và thực 

trạng phát triển DLST ở 3 khu DLST điển hình của huyện như: Khu DLST 

Bình Mỹ, khu DLST Fosaco, vườn sinh thái trái cây Trung An. Dựa trên kết 

quả nghiên cứu thực trạng phát triển DLST ở điểm nghiên cứu, đề tài  đưa ra 

các định hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường du khách, các sản phẩm 

du lịch đồng thời tăng cường đầu tư, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch và mở 

rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực địa phương nhằm nâng cao đời sống 

cho người dân. 

37.  
Đại học 

Nghiên cứu biến động dân số 

ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 2013-2019 

Lê Thị Thu 

Tuyết 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đã khái quát lí luận về các nhân tố ảnh hưởng đến biến động dân số đồng 

thời phân tích được quá trình biến động các mặt của dân số thị xã Tân Uyên 

giai đoạn 2013 – 201. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy dân số có sự thay đổi 

mạnh mẽ về quy mô, cơ cấu, chất lượng do tác động của nhiều nguyên nhân 

trong đó nguyên nhân kinh tế giữ vai trò quyết định. Bên cạnh đó đề tài đã đề 

xuất một số giải pháp nhằm phát triển hiện quả dân số thị xã trong giai đoạn sắp 

tới. 

38.  
Đại học 

Hiện trạng sử dụng đất tại 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2010 – 2018. 

Lê Võ Thùy 

Dung 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận chung về đất đai. Phân tích hiện trạng sử 

dụng đất tại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 – 2018. Trên cơ sở đó đề xuất một 

số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại Bình Dương 

39.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển du lịch 

sinh thái tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2010 – 2019 

Huỳnh Hữu 

Tâm 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận chung về du lịch sinh thái. Phân tích hiện 

trạng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 – 2019. Trên 

cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tỉnh Bình 

Dương  

40.  
Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

kinh tế sử dụng đất nông 

nghiệp tại huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Hoàng Huy 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài: tổng quan được cơ sở lý luận chung về đất nông nghiệp. Phân tích hiệu 

quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phân nâng cao hiệu quả kinh tế sử 

dụng đất nông nghiệp tại huyện Phú Giáo 



41.  
Đại học 

Nghiên cứu tiềm năng phát 

triển du lịch văn hóa tâm linh 

tỉnh Bình Dương 

Trương 

Quốc Trung 

Phạm Kim 

Cương 

Bình Dương có nhiều công trình đền, chùa, nhà thờ, thánh đường… mang đậm 

các giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Hàng năm thu hút được 

một lượng lớn du khách đến đây tham quan vãn cảnh, hành hương và cúng bái. 

Từ đó cho thấy tìm năng phát triển du lịch tâm linh ở địa phương là rất lớn. 

Báo cáo phân tích các điều kiện phát triển, hiện trạng phát triển loại hình du 

lịch văn hóa tâm linh tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp 

khai thác các giá trị văn hóa tâm linh tỉnh Bình Dương phục vụ phát triển du 

lịch. 

42.  
Đại học 

Giải pháp phát triển bền 

vững các khu công nghiệp thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn 

Thanh Tú 

Phạm Kim 

Cương 

Báo cáo tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, hiện trạng 

phát triển khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Trên cơ sở đó đề xuất 

một số giải pháp phát triển bền vững khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Tân 

Uyên. 

43.  
Đại học 

Đánh giá hiện trạng phát 

triển khu du lịch Đại Nam 

tỉnh Bình Dương 

Đỗ Thị 

Thanh Thủy 

Phạm Kim 

Cương 

Báo cáo phân tích hiện trạng phát triển khu du lịch Đại Nam tỉnh Bình Dương. 

Nhận định những mặt mạnh, hạn chế của khu du lịch Đại Nam trong quá trình 

hoạt động. Trên cơ sở đó đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động của khu du lịch Đại Nam tỉnh Bình Dương. 

44.  
Đại học 

Nghiên cứu nguồn lao động 

và sử dụng nguồn lao động 

tại thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Ngô 

Nguyễn 

Thành Nhân 

Phạm Kim 

Cương 

Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng làm tăng nhanh 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung 

và thị xã Tân Uyên nói riêng, dẫn đến nhu cầu về  nhân lực là rất lớn. 

Báo cáo phân tích hiện trạng nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động trên 

địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải 

pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động trên địa bàn thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương trong thời gian tới 

45.  
Đại học 

Nghiên cứu biến động nguồn 

lao động tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 1997-2019 

Đặng Đình 

Nhật Văn 

Phạm Kim 

Cương 

Bình Dương là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao trong những năm qua. Quá trình 

này đã tạo ra sự biến động về nguồn lao động, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát 

triển KT - XH của địa phương; vì vậy, nghiên cứu biến động dân số tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 1997 - 2019 là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn trong việc 



định hướng, quy hoạch sử dụng có hiệu quả nguồn lao động  gắn với phát triển 

KT - XH của tỉnh trong thời gian tới. Báo cáo phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự biến động nguồn lao động tỉnh Bình Dương và tình hình biến động 

nguồn lao động tỉnh Bình Dương cả về quy mô, chất lượng và phân bố. Tập 

trung làm rõ ảnh hưởng của sự biến động nguồn lao động đến phát triển kinh tế 

- xã hội tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải sử dụng hợp lý 

nguồn lao động tỉnh Bình Dương trong thời gian tới 

46.  
Đại học 

Biến động dân số tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 1997 - 2018 

Nguyễn 

Quốc Vinh 

Phan Văn 

Trung 

Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về biến động dân số tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 1999 – 2019. Kết quả cho thấy tỉnh Bình Dương có quy mô dân số 

lớn và tăng nhanh chủ yếu là do gia tăng cơ học 3,32% năm 2019. Dân cư phân 

bố không đều tập trung chủ yếu ở các đơn vị hành chính phía Nam và có sự 

chênh lệch lớn giữa các đơn vị hành chính, tỉ lệ dân thành thị cao chiếm 

79,87% năm 2019, cơ cấu dân số phân theo giới tính đang tiến về mức cân bằng 

giới 98,9 nữ/100 nam năm 2019. Trên cơ sở phân tích về biến động dân số tỉnh 

Bình Dương, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự phát triển hợp lý 

giữa dân số và kinh tế – xã hội, hướng tới phát triển bền vững, góp phần giúp 

Bình Dương đạt được những mục tiêu, định hướng đã đề ra. 

47.  
Đại học 

Biến động đất nông nghiệp 

của thị xã Tân Uyên giai 

đoạn 2014 - 2019 

Đặng Thanh 

Thị Ngọc 

Duyên 

Phan Văn 

Trung 

Biến động đất nông nghiệp tại thị xã Tân Uyên giai đoạn 2014 – 2019 đã làm 

đánh giá được quá trình biến động đất do chuyển từ đất nông nghiệp sang đất 

phi nông nghiệp mở rộng nhiều khu công nghiệp và nâng cấp đường để lưu 

thông thuận lợi hơn với các nhân tố: vị trí, điều kiện tự nhiện, dân số và lao 

động và những ảnh hưởng sau khi chuyển từ đất nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp và từ đó đề ra những biện pháp điều chỉnh biến động sử dụng đất theo 

hướng tích cực, đề tài còn hạn chế chưa làm rõ được biến động đất theo từng 

năm 

48.  
Đại học 

Thực trạng phát triển du lịch 

sinh thái ở thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Phạm 

Thanh Hào 

Phan Văn 

Trung 

Dựa trên các phương pháp: thu thập và xử lý tư liệu; Phương pháp khảo sát 

thực địa; phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu. Báo cáo đã phân tích làm 

rõ thực trạng phát triển du lịch sinh thái ở thành phố Thuận An, trên cơ sở đó đề 

xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái ở địa bàn nghiên 



cứu.  

49.  
Đại học 

Ảnh hưởng biến động dân số 

đến lao động và việc làm ở 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2009 - 2019 

Nguyễn Thị 

Nhung 

Phan Văn 

Trung 

Đề tài phân tích những biến động dân số của huyện Dầu Tiếng, từ đó đề xuất 

những định hướng trong việc sử dụng hiệu quả lao động tại địa phương đến 

năm 2025.  

50.  
Đại học 

Hiện trạng sử dụng đất xã 

Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2000 - 2019 

Tạ Thị Yến 

Nhi 

Phan Văn 

Trung 

Báo cáo phân tích nguyên nhân biến động và hiện trạng sử dụng đất xã Tân 

Hưng trong giai đoạn từ năm 2000-2019, nhằm hệ thống lại diện tích đất đang 

quản lý. Sử dụng các phương pháp thu thập số liệu, tài liệu đất đai qua các năm 

của xã, so sánh các số liệu biến động để thấy được cơ cấu đất và đưa ra đánh 

giá chung. Từ đó đề xuất ra một số giải pháp định kiến biến động được phù hợp 

hơn về sự thay đổi, mục đích sử dụng cũng như cách thức sử dụng đất của 

người dân theo chiều phát triển của xã hội để điều chỉnh việc sử dụng đất một 

cách hợp lí nhất nhằm đảm bảo sử dụng đất đai một cách bền vững trong tương 

lai. 

51.  
Đại học 

Nghiên cứu phát triển loại 

hình du lịch văn hóa tâm linh 

ở tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Thị 

Mỹ Khánh 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận về loại hình du lịch văn hóa tâm kinh. Phân 

tích được hiện trạng phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh ở tỉnh Bình 

Dương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển hiệu quả du lịch văn 

hóa tâm linh ở tỉnh Bình Dương 

52.  
Đại học 

Đánh giá hiện trạng phát 

triển du lịch tỉnh Bình Dương 

Văn Thị 

Kim Ngân 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận về du lịch. Đánh giá được hiện trạng phát 

triển du lịch tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển 

du lịch tỉnh Bình Dương 

53.  
Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng, đề 

xuất giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ 

chương trình du lịch tại Công 

ty Thương mại và Dịch vụ 

Du lịch Vietravel 

Trịnh Thị 

Huyền 

Trang 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận về du lịch. Nghiên cứu được hiện trạng phát 

triển du lịch tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Du lịch Vietravel. Trên cơ sở 

đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chương trình du lịch tại 

Công ty Thương mại và Dịch vụ Du lịch Vietravel 



54.  
Đại học 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng đội ngũ hướng dẫn 

viên du lịch nội địa tại tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trần Thị 

Diễm 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận về hướng dẫn viên du lịch. Trên cơ sở đó, đề 

xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

55.  
Đại học 

Phát triển làng nghề truyền 

thống ở thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương, giai 

đoạn 2014 - 2019 

Nguyễn 

Xuân 

Trường 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Nghề truyền thống là nghề không những mang lại những giá trị kinh tế mà còn 

chứa đựng trong nó những tinh hoa văn hóa của cư dân. Thủ Dầu Một có nhiều 

làng nghề còn lưu giữ được những nghề truyền thống như làng nghề sơn mài, 

làng ghề gốm sứ, … Những làng nghề này đã và đang được duy trì. Tuy nhiên 

trong thời đại CNH – HĐH, làng nghề truyền thống cũng gặp rất nhiều khó 

khăn, cần có định hướng và giúp đỡ của chính sách ưu tiên của Tỉnh. 

56.  
Đại học 

Phát triển du lịch tâm linh ở 

chùa Bà, Thủ Dầu Một, Bình 

Dương. 

Phạm Hổ 

Thái Bảo 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Chùa Bà là một địa chỉ đỏ về du lịch tâm linh ở Thủ Dầu Một. Lễ hội chùa Bà 

được diễn ra vào dịp rằng tháng giêng hành năm, và thu hút được rất nhiều 

khách du lịch thập phương đến thăm quan, đặc biệt là dành cho những người 

Hoa. Du lịch chùa Bà đem lại giá trị tinh thần rất lớn cho nhân dân, đặc biệt có 

ý nghĩa lớn trong giáo dục tính nhân văn, thể hiện ở nhứng hành động thiện 

nguyện của cư dân Thủ Dầu Một. 

57.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển ngành 

nông nghiệp huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương, giai 

đoạn 2014 - 2019 

Phạm Duy 

Phát 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Dầu Tiếng là một huyện có cơ cấu nông nghiệp chiếm tỉ lệ còn khá cao trong 

cơ cấu GDP. Mặc dù có điều kiện thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, song 

cơ cấu nông nghiệp Dầu Tiếng còn chiếm tỉ lệ khác cao cơ cấu ngành trồng 

trọt. do vậy kinh tế Dầu Tiếng còn chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp 

nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của tỉnh. 

58.  
Đại học 

Phát triển du lịch tại núi Cậu 

– hồ Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 

Trần 

Nguyễn 

Hoàng 

Oanh 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Núi Cậu – Hồ Dầu Tiếng là một khu du lịch nổi tiếng ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương. Nó là sự kết hợp giữa du lịch tâm linh và du lịch sinh thái tự 

nhiên.đây là một tiềm năng du lịch lớn của huyện và của Tỉnh, song hiện nay 

việc khai thác Núi Cậu – Hồ Dầu Tiếng phục vụ cho du lịch chưa xứng tầm với 

tiềm năng của nó, cần được chú trọng và đẩy mạnh với những chính sách phù 

hợp. 



59.  
Đại học 

Khai thác tiềm năng phát 

triển du lịch sinh thái huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

Phạm Tấn 

Linh 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đã nêu rõ cơ sở lý luận về du lịch sinh thái (DLST), nghiên cứu sâu về 

tiềm năng phát triển DLST thông qua các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài 

nguyên nhân văn  huyện Dầu Tiếng để phục vụ cho công tác khai thác và phát 

triển DLST định hướng tương lai. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu đã phản ánh thực 

tế thực trạng hoạt động du lịch tại Dầu Tiếng thông qua các hoạt động du lịch, 

cơ sở vật chất – kỹ thuật, lượng khách và doanh thu để từ đó đề ra những định 

hướng và giải pháp nghiên cứu thích hợp về tiềm năng khai thác hoạt động 

DLST trên địa bàn huyện Dầu Tiếng để phục vụ du lịch cho du lịch trong và 

ngoài nước.  

60.  
Đại học 

Tiềm năng phát triển du lịch 

nông nghiệp ở tỉnh Ninh 

Thuận 

Nguyễn Thị 

Kim Duyên 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Qua việc nghiên cứu, đề tài đã tìm hiểu đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên và 

nhân văn của tỉnh Ninh Thuận trong phát triển loại hình du lịch nông nghiệp. 

Kết quả nghiên cứu đề tài đã giải quyết được một số vấn đề sau: Tìm hiểu cơ sở 

lý luận chung về du lịch nông nghiệp, đánh giá được những tiềm năng, thực 

trạng về du lịch nông nghiệp của tỉnh và đưa ra các phương hướng giải pháp 

đúng đắn. Ngoài ra, đề tài cũng nêu ra những hạn chế nhằm giúp phát triển du 

lịch nông nghiệp ở tỉnh Ninh Thuận. 

61.  
Đại học 

Nguồn lực phát triển kinh tế 

theo hướng bền vững phường 

Thới Hòa, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương 

Trịnh Ngọc 

Hà 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Báo cáo đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng, luận giải các cơ sở lý luận và thực 

tiễn về nguồn lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Từ đó đưa ra giải 

pháp thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững cho phường. 

Đồng thời báo cáo đưa ra hướng nghiên cứu mang tính thiết thực đối với phát 

triển kinh tế nói chung trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng tài 

liệu thảm khảo cho sinh viên, và gợi mở cho các phân tích sâu hơn về vấn đề 

phát triển bền vững nền kinh tế xã hội trên địa bàn nghiên cứu.  

62.  
Đại học 

Phát triển kinh tế và bảo vệ 

môi trường ở phường Thới 

Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

Đoàn Thị 

Ngọc Hiếu 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Đề tài đã khái quát được mối quan hệ tác động qua lại giữa phát triển kinh tế và 

bảo về môi trường; phân tích được thực trạng phát triển kinh tế của phường 

Thới Hòa và một số vấn đề môi trường xuất hiện trong quá trình phát triền kinh 

tế. Trên cơ sở đó đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền 

vững ở địa phương. 



63.  
Đại học 

Đánh giá thực trang chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất tại 

thị xã Tân Uyên giai đoạn  

2014-2019 

Lê Diễm 

Ngọc 

Lê Thi 

Ngọc Anh 

Trên cơ sở lí luận về các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất, đề tài đã đánh giá 

thực trạng tình hình sử dụng đất, các nhân tố như: vị trí, điều kiện tự nhiện, dân 

số và lao động và những ảnh hưởng sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở 

thị xã Tân Uyên để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất một cách hiệu quả. 

64.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển du lịch 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2010-2019 

Nguyễn 

Vạn Lý 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài tổng quan được cơ sở lý luận chung về du lịch. Phân tích hiện trạng phát 

triển du lịch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2019. Trên cơ sở đó định hướng 

một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Dương  

65.  
Đại học 

Nghiên cứu tình hình sử 

dụng đất huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2010 – 2019 

Nguyễn 

Phước 

Thịnh 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận chung về đất đai. Phân tích được tình hình 

sử dụng đất huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 – 2019. Trên cơ 

sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại Dầu Tiếng 

66.  
Đại học 

Xây dựng một số mô hình du 

lịch tự túc của giới trẻ hiện 

nay tại thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

Ngô Thành 

Sơn 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài tổng quan được cơ sở lý luận chung về du lịch tự túc. Xây dựng một số 

mô hình du lịch tự túc của giới trẻ hiện nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hoạt 

động du lịch tự túc 

67.  
Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng phát 

triển du lịch tỉnh Bình Dương 

Đỗ Thanh 

Hiền 

Phạm Kim 

Cương 

Trước tình hình phát triển du lịch mạnh mẽ của đất nước, ngành du lịch tỉnh 

Bình Dương đã và đang có những bước chuyển mình, từng bước xây dựng các 

sản phẩm du lịch có chất lượng với các lợi thế vốn có. Nhằm hướng đến chiến 

lược phát triển du lịch lâu dài, vấn đề đánh giá phát triển thực trạng du lịch của 

tỉnh là rất cần thiết. 

Báo cáo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch và hiện trạng 

phát triển du lịch tỉnh Bình Dương nói chung và tình hình khai thác một số 

điểm du lịch cụ thể. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển 

du lịch tỉnh Bình Dương trong thời gian tới 

68.  
Đại học Nghiên cứu tiềm năng và 

định hướng phát triển  hoạt 

Đỗ Thị Kim 

Duyên 

Phạm Kim 

Cương 
Với kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương đối phát triển so với các 

địa phương trong khu vực và hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn 



động du lịch cuối tuần ở 

Bình Dương 

phong phú, đa dạng, Bình Dương có thể được xem là một điểm đến lý tưởng 

cho du khách trong tỉnh và du khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 

cận vào dịp cuối tuần. 

Báo cáo phân tích tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch cuối tuần ở tỉnh Bình 

Dương. Trên cơ sở đó đã đề ra một số định hướng phát triển du lịch cuối tuần ở 

Bình Dương trong thời gian tới. 

69.  
Đại học 

Tác động của người nhập cư 

đến phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2009-2019 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Nhung 

Phạm Kim 

Cương 

Quá trình di dân trên địa bàn thành phố Dĩ An trong giai đoạn 10 năm từ năm 

2009-2019 là khá rõ nét, số dân gia tăng đáng kể đã ảnh hưởng nhiều đến kinh 

tế - xã hội: một mặt, tạo ra sự cân bằng về lực lượng lao động giữa các vùng 

cũng như giữa các khu vực trên địa bàn thành phố; nguồn lực lao động của 

thành phố được bổ sung; đời sống văn hóa của thành thị ngày càng phong phú; 

mặt khác, lại tạo ra sức ép đối với thành phố trong việc cung ứng các dịch vụ 

công, các dịch vụ xã hội cơ bản như vấn đề học tập, khám chữa bệnh, vui chơi, 

giải trí; các vấn đề xã hội nảy sinh gây sức ép đối với công tác quản lý hành 

chính nhà nước của thành phố… 

Báo cáo phân tích tình hình người nhập cư đến thành phố Dĩ An trong giai đoạn 

2009-2019. Làm rõ những tác động của người nhập cư đến phát triển kinh tế - 

xã hội thành phố Dĩ An. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp điều tiết tác 

động của người nhập cư đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố Dĩ An 

70.  
Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng và giải 

pháp bảo vệ môi trường 

không khí và nước ở thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Bùi Ngọc 

Trâm 

Phạm Kim 

Cương 

Thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương là một trong những khu vực có sự phát triển 

mạnh về nền kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp. Sự phát triển về công nghiệp 

tại thị xã đã góp phần tạo ra nhiều việc làm cho người dân giúp ổn định cuộc 

sống, nâng cao kinh tế. Bên cạnh đó, đã gây ra những tác động tiêu cực về mặt 

môi trường. Đặc biệt là môi trường không khí và môi trường nước. 

Báo cáo phân tích hiện trạng môi trường không khí, môi trường nước ở thị xã 

Tân Uyên. Chỉ ra một số vấn đề tác động đến môi trường không khí, môi 

trường nước ở thị xã Tân Uyên. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp khắc phục 

tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước ở thị xã Tân Uyên. 



71.  
Đại học 

Nghiên cứu tiềm năng phát 

triển du lịch văn hóa tỉnh Tây 

Ninh 

Trần Thị 

Thùy 

Dương 

Phạm Kim 

Cương 

Tây Ninh được biết đến là một vùng đất giàu truyền thống yêu nước và có 

nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành khá 

nhiều điểm, khu du lịch có sức hấp dẫn lớn du khách như: khu Di tích lịch sử 

văn hóa - Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen, khu di tích lịch sử Căn cứ Trung 

ương Cục miền Nam, Tòa Thánh Cao Đài, Di tích lịch sử - văn hóa tháp Chót 

Mạt, Hội xuân Núi Bà,… 

Báo cáo tập trung phân tích tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch văn hóa tỉnh 

Tây Ninh. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa 

tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới. 

72.  
Đại học 

Đánh giá thực trạng ô nhiễm 

nước thải sinh hoạt. Đề xuất 

giải pháp bảo vệ môi trường 

khu vực thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

Phạm Trần 

Thanh Bình 

Nguyễn 

Anh Hoành 

 

 Trên cơ sở tổng quan các tài liệu đã thu thập được, phân tích, bổ sung cơ sở lý 

luận và thực tiễn về ô nhiễm nước thải và ô nhiễm nước thải sinh hoạt tại khu 

vực nghiên cứu. Từ đó tiến hành phân tích hiện trạng quản lý nước thải sinh 

hoạt và quá trình vận hành xử lý nước thải bị ô nhiễm tại thành phố Thuận An. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá hiện trạng quản lý nước thải sinh hoạt và 

quá trình vận hành xử lý nước thải bị ô nhiễm tại thành phố Thuận An. 

73.  
Đại học 

Đánh giá tác động của dân 

nhập cư đến sự phát triển 

công nghiệp tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2015 - 2019 

Trần Đăng 

Duy 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Bài báo cáo chủ yếu sử dụng các phương pháp như Phương pháp thu thập tài 

liệu (tài liệu liên quan đến nội dung báo cáo bao). Phương pháp phân tích tài 

liệu (chọn lọc những nội dung cần thiết về người nhập cư từ đó rút ra được 

những vấn đề cần giải quyết đối với công nghiệp Bình Dương qua tác động của 

người nhập cư). Phương pháp xử lí số liệu(Số dân nhập cư qua từng năm = (tỷ 

suất nhập cư × tổng số dân)/ 1000). Phương pháp điều tra bằng phiếu (Đối 

tượng điều tra là người nhập cư từ các tỉnh, thành khác nhập cư vào Bình 

Dương bằng cách đưa ra các câu hỏi trên cơ sở bài báo cáo). Kết quả nghiên 

cứu đã đưa ra một số các giải pháp nhằm duy trì và phát triển nguồn lao động 

nhập cư trong phát triển công nghiệp, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, 

giải quyết các vấn đề  khó khăn trong tác động của người nhập cư đến công 

nghiệp tỉnh Bình Dương. 

74.  
Đại học Nghiên cứu giải pháp sử 

dụng lao động hiệu quả trong 
Lê Quốc Nguyễn 

Báo cáo tổng quan ơ sở lý luận và thực tiễn về các khu công nghiệp, lao động 

và phân bố lao động ở chương này tác giả đã khái quát các cơ sở lý luận cơ bản 



các khu công nghiệp tỉnh 

Bình Dương 

Dũng Anh Hoành về khu công công nghiệp, lao động và sự phân bố lao động ở Bình Dương nói 

riêng và cả nước nói chung. Phân tíc thực trạng và hiện trạng sử dụng lao động 

tại tỉnh Bình Dương. Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng, sử dụng hợp lý lao 

động ở Bình Dương, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, sử dụng hợp lý lao 

động ở Bình Dương. 

75.  
Đại học 

Phân tích hiện trạng, đề xuất 

giải pháp phát triển nông 

nghiệp huyện Dầu Tiếng theo 

hướng hữu cơ và bền vững 

Nguyễn Thị 

Thanh Diệu 

Nguyễn 

Anh Hoành 

Báo cáo sử dụng các phương pháp: thu thập và xử lí số liệu; Phương pháp ứng 

dụng mô hình phân tích SWOT; Phương pháp khảo sát thực địa nhằm phân 

tích hiện trạng phát triển nông nghiệp của huyện Dầu Tiếng. Đánh giá các yếu 

tố tác động tích cực và tiêu cực đến phát triển nông nghiệp huyện Dầu Tiếng. 

Đề xuất giải pháp góp phẩn phát triển nông nghiệp huyện theo hướng hữu cơ và 

bền vững trong tương lai. 

76.  
Đại học 

Tiềm năng phát triển du lịch 

ở cù lao tại thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Phạm Văn 

Đức 

Phan Văn 

Trung 

 

Đề tài đã khái quát về cơ sở lý luận trong phát triển du lịch và làm rõ tiềm năng 

phát triển du lịch ở cù lao tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với những lợi 

thế sẵn có về tài nguyên du lịch, sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, thực 

địa làm rõ thực trạng du lịch như: Cơ sở vật chất, y tế, lao động ngành du lịch, 

lượng khách tham quan, các tuyến du lịch, địa điềm du lịch, cơ sở lưu trú, ăn 

uống trong giai đoạn 2015 – 2019, đồng thời  nhìn nhận một số hạn chế trong 

việc khai thác tài nguyên du lịch sẵn có và phát huy thế mạnh du lịch ở cù lao 

tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề tài đưa ra một số  giải 

pháp để thúc đẩy sự phát triển du lịch đi đôi với công tác bảo tồn tài nguyên du 

lịch nơi đây. 

77.  
Đại học 

Đề xuất định hướng sử dụng 

hợp lý tài nguyên đất ở thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Đào Thị 

Ánh Dương 

Phan Văn 

Trung 

Đề xuất, định hướng và tìm ra các cơ sở để sử dụng hợp lý tài nguyên đất ở thị 

xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Kiểm kê đất sử dụng, không sử dụng, tình hình 

quản lý và sử dụng đất, tình hình biến động đất ở Thị xã Tân Uyên đến năm 

2019. Đưa ra những số liệu để dẫn chứng cho sự biến động về đất bị suy giảm 

qua từng năm ở các nhóm đất. Thời gian từ năm 2014 đến 2019. Bài báo cáo 

này có ý nghĩa như một cơ sở dữ liệu tổng hợp về đánh giá sử dụng hợp lý tài 

nguyên đất ở thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Và đưa ra những định hướng 

để sử dụng hợp lý tài nguyên đất của thị xã Tân Uyên trong tương lai. 



78.  
Đại học 

Tiềm năng phát triển du lịch 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Văn Đạo 
Phan Văn 

Trung 

Dựa trên các phương pháp thu thập và xử lý tư liệu, phương pháp thực địa, tác 

giả đã phân tích tiềm năng phát triển du lịch Trên Địa Bàn Thị Xã Bến Cát Tỉnh 

Bình Dương đề xuất những định hướng và biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý 

tài nguyên du lịch ở địa bàn nghiên cứu. 

79.  
Đại học 

Nghiên cứu phát triển sản 

phẩm du lịch đường sông 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Công Hiệp 

Phạm Kim 

Cương 

 

Bình Dương không có các tài nguyên du lịch tự nhiên có giá trị cao phục vụ 

phát triển du lịch như bãi biển, núi non hùng vỹ, vùng khí hậu đặc trưng… tuy 

nhiên, điều kiện tự nhiên Bình Dương có một số cảnh quan như núi Cậu (huyện 

Dầu Tiếng) và núi Châu Thới (Tp. Dĩ An) với cảnh quan đẹp và những ngôi 

chùa, di tích có giá trị lịch sử, tôn giáo là tiềm năng để phát triển du lịch văn 

hóa, tâm linh, tín ngưỡng. Bên cạnh đó hệ thống sông Sài Gòn, sông Đồng Nai 

tạo ra tiềm năng phát triển du lịch sông nước với cảnh quan "miệt vườn" cây 

trái xanh tốt như: Vườn cây ăn trái Lái Thiêu (Tp. Thuận An), vườn cây ăn trái 

Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng), vườn bưởi Bạch Đằng (TX.Tân Uyên), vườn 

cam, quýt (huyện Bắc Tân Uyên), Đó là những điều kiện sẵn có cho sự phát 

triển các loại hình du lịch ở Bình dương, đặc biệt là phát triển các sản phẩm du 

lịch đường sông tỉnh Bình Dương. 

Báo cáo phân tích tiềm năng, hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch đường sông 

tỉnh Bình Dương. Chỉ ra những cơ hội, thách thức, những điểm mạnh và một số 

tồn tại trong phát triển du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó đề 

xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đường sông tỉnh Bình Dương 

trong thời gian tới. 

80.  
Đại học 

Phát triển sản phẩm du lịch 

đặc thù tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Lệ 

Hằng 

Phạm Kim 

Cương 

Bình Dương là một tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam. Đây là địa phương có tiềm năng du lịch tương đối đa 

dạng. Ngoài những cảnh quan từ thiên nhiên, du lịch Bình Dương có tiềm năng 

du lịch rất lớn từ hệ thống các di tích với hàng chục di tích được xếp hạng cấp 

quốc gia như chùa Thới Sơn, Chùa Bà Thiên Hậu, chùa Hội Khánh,… với 60 di 

tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó, có 13 di tích quốc gia và 26 di 

tích cấp tỉnh. Tuy nhiên việc khai thác và phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh 

Bình Dương trong những năm qua lại không hề tương xứng với những tiềm 



năng 

Báo cáo phân tích các điều kiện, hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Bình Dương. 

Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong phát triển sản phẩm du lịch đặc thù 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển 

sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. 

81.  
Đại học 

Đánh giá hiện trạng chuyển 

dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2009-

2019 

Tống Thành 

Hiệp 

Phạm Kim 

Cương 

Sự phát triển của ngành công nghiệp, đặc biệt là trong chuyển dịch cơ cấu 

ngành công nghiệp một cách hợp lí đã mang lại sức bật mới, đột phá cho sự 

phát KT – XH tỉnh Bình Dương theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, 

đổi mới kĩ thuật công nghệ, tạo môi trường cạnh tranh, kích thích các doanh 

nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển. Tuy nhiên trong giai đoạn vừa qua sự 

chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của tỉnh chưa thật sự mạnh mẽ, chưa phát huy 

hết tiềm lực và đang còn bộc lộ một số hạn chế. 

Báo cáo tập trung làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu công 

nghiệp tỉnh Bình Dương. Phân tích hiện trạng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp 

tỉnh Bình Dương. Chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong chuyển dịch cơ cấu 

công nghiệp tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất một số định hướng và giải 

pháp hoàn thiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Bình Dương trong thời 

gian tới. 

82.  
Đại học 

Nghiên cứu tác động của quá 

trình đô thị hóa đến văn hóa 

– xã hội tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị 

Hằng 

Thương 

Phạm Kim 

Cương 

Quá trình đô thị hóa nhanh của tỉnh Bình Dương tuy mang lại nhiều tác động 

tích cực, song vẫn đang gặp phải một số vấn đề tiêu cực và thách thức như: vấn 

đề gìn giữ bản sắc văn hóa, hòa nhập văn hóa nhưng không để bị hòa tan văn 

hóa truyền thống vốn có, gìn giữ và nâng cao giá trị văn hóa (của các làng nghề 

truyền thống, các lễ hội,…), một số vấn đề quản lý xã hội như: Môi trường, tệ 

nạn, y tế, giáo dục, dân cư, trình độ, việc làm, …đều là những vấn đề mà đô thị 

hóa nhanh đang trở thành thách thức với tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước 

nói chung. 

Báo cáo tập trung phân tích quá trình đô thị hóa tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2000-2019, chỉ ra những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến văn hóa – xã 



hội tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cải thiện ảnh 

hưởng tiêu cực do quá trình ĐTH ở tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. 

83.  
Đại học 

Khai thác giá trị di sản văn 

hóa đờn ca tải tử Nam Bộ 

trong phát triển du lịch tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn 

Ngọc Lan 

Thanh 

Phạm Kim 

Cương 

Khi xã hội phát triển, nhu cầu của con người ngày một tăng lên mà trong đó 

nhu cầu về các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, du lịch là các hoạt động 

không thể thiếu. Bên cạnh sự hiện diện của những giá trị hiện đại thì những giá 

trị truyền thống vẫn luôn nhận được sự quan tâm của những cá nhân và tổ chức 

trong các hoạt động trên. Làm thế nào để có thể đưa những giá trị nghệ thuật 

hết sức to lớn của nghệ thuật ĐCTT vào hoạt động du lịch nhằm khai thác một 

cách có hiệu quả những giá trị truyền thống đặc sắc của một loại hình nghệ 

thuật đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể hiện đại của nhân loại. 

Báo cáo làm rõ những giá trị nổi bật của Đờn ca tài tử. Phân tích hiện trạng 

khai thác giá trị di sản văn hóa Đờn ca tài tử trong phát triển du lịch tỉnh Bình 

Dương. Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong quá trình khai thác giá trị di 

sản văn hóa Đờn ca tài tử phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Dương. Trên cơ 

sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác giá trị di sản văn 

hóa Đờn ca tài tử phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Dương trong thời gian 

tới. 

84.  
Đại học 

Ảnh hưởng của công nghiệp 

đến đời sống công nhân 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Thúy Hồng 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

 

Đề tài khái quát thực trạng, về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của công 

nhân các khu công nghiệp hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp và những 

kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong công 

tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp 

trong thời gian tới. 

85.  
Đại học 

Biến động dân số thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2014-2019 

Phan Duy 

Khiêm 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Đề tài phân tích thực trạng biến động dân số của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. Trên cơ sở biến động dân cư đưa ra những giải pháp thích hợp nâng 

cao chất lượng dân số nhằm phục vụ phát triển kinh tế của địa phương ngày 

càng tốt hơn 

86.  
Đại học Phát triển du lịch sinh thái 

tỉnh Bình Dương theo quan 
Huỳnh Thị 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Đề tài xác lập cơ sở khoa học nghiên cứu về du lịch sinh thái và quan điểm phát 

triển du lịch bền vững; Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch sinh thái của tỉnh 



điểm phát triển bền vững Diễm Hằng Phương Bình Dương; Đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Bình Dương 

theo quan điểm phát triển bền vững 

87.  
Đại học 

Khai thác tiềm năng du lịch 

tâm linh ở thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Phan Thị 

Hương 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận về du lịch tâm linh, sản phẩm du lịch tâm 

linh và phát triển du lịch tâm linh, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động 

phát triển du lịch tâm linh ở Thành phố Thủ Dầu Một, đề tài đề xuất một số giải 

pháp phát triển du lịch tâm linh theo hướng bền vững. 

88.  
Đại học 

Phân tích nguồn lực đối với 

sự phát triển kinh tế thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Thanh Loan 

Lê Thị 

Ngọc Anh 

Đề tài đã phân tích rõ được những nguồn lực tác động trực tiếp và gián tiếp đến  

các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ ảnh hưởng không ít đến kinh tế 

tại huyện Tân Uyên và lập ra những kế hoạch phát triển kinh tế thị xã cho thời 

gian tới góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Huyện ngày phát triển hơn, đề tài 

trình bày được tình trạng lao động hiện nay (lao động qua đào tạo và chưa qua 

đào tạo) và nêu ra hướng giải quyết nâng cao chất lượng lao động trên từng địa 

phương.  

89.  
Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm dân số 

và nguồn lao động huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2010 - 2019 

Thái Hồng 

Lê 

Lê Thị 

Ngọc Anh 

Đề tài đã hệ thống cơ sở lí luận về các nhân tố tác động đến sự phát triển của 

dân số và nguồn lao động; phân tích được các nhân tố tác động và thực trạng 

biến đổi đặc điểm dân số - lao động huyện Phú Giáo giai đoạn 2010 – 2019. Đề 

tài cũng đưa ra được một tác động từ thực trạng biến đổi dân số - lao động đến 

phát triển KTXH huyện và đề xuất các giải pháp phát triển dân số hiệu quả - 

bền vững trong tương lai. 

90.  
Đại học 

Tiềm năng du lịch sinh thái 

của tỉnh Đăk Nông 

Châu Ngọc 

Lương 

Lê Thị 

Ngọc Anh 

Qua quá trình nghiên cứu của đề tài đã cho thấy được cơ sở lí luận về du lịch và 

du lịch sinh thái. Kết quả nghiên cứu đã thể hiện được tính đặc trưng, khác biệt 

của hoạt động du lịch sinh thái so với các loại hình du khác trên địa bàn tỉnh 

Đăk Nông. Đã phân tích được các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến du lịch sinh 

thái tỉnh Đăk Nông và phân tích được thực trạng du lịch sinh thái của tỉnh, qua 

đó đánh giá được các mặt tích cực – hạn chế trong phát triển du lịch của tỉnh 

Đăk Nông trong giai đoạn 2015 – 2019 để làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát 

triển du lịch hiệu quả tại địa phương trong tương lai. 

91.  
Đại học Quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp huyện 
Lương Anh Lê Thị 

Đề tài xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp trên cơ sở đó làm rõ đặc điểm nổi bật của các nguồn lực và 



Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

giai đoạn 2014 - 2019 

Khoa Ngọc Anh ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của nó đối quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp huyện Bàu Bàng. Đề tài đã tập trung trình bày về quá trình chuyển 

dịch cơ cấu ngành, nội ngành và trong từng nhóm sản phẩm, cơ cấu lãnh thổ, 

thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Bàu Bàng. Trên cơ sở 

đó đánh giá tổng quát những thành tựu và những tồn tại, yếu kém và chỉ ra hạn 

chế đã và đang cản trở sự phát triển nông nghiệp trên địa bàn, đề xuất được 

những giải pháp để phát triển nền nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế. 

92.  
Đại học 

Đô thị hóa ở thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương: 

Hiện trạng và giải pháp. 

Nguyễn 

Văn Lục 

Lê Thị 

Ngọc Anh 

Qua quá trình nghiên cứu của đề tài đã cho thấy được cơ sở lí luận về đô thị 

hóa. Đề tài có giá trị thực tiễn, đã đề cập đến vấn đề đang được quan tâm ở địa 

phương như đã phân tích được sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội 

đối với quá trình đô thị hóa của thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương trong giai 

đoạn 2015 – 2019. Đề tài cũng đã khái quát được các biểu hiện chuyển đổi của 

quá trình đô thị hóa đồng thời đưa ra các đánh giá về tác động của quá trình đô 

thị hóa về mặt tích cực và hạn chế. 

93.  
Đại học 

Hiện trạng sử dụng đất ở 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2010 – 

2019. 

Vũ Thị Kim 

Ngân 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận chung về sử dụng đất đai. Phân tích được 

hiện trạng sử dụng đất tại huyện Bàu Bàng. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp 

sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất tại huyện Bàu Bàng đến năm 2025 

94.  
Đại học 

Hiện trạng sử dụng đất của 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2014 – 

2019. 

Nguyễn 

Huỳnh Yến 

Nhi 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài tổng quan được cơ sở lý luận chung về sử dụng đất đai. Phân tích được 

hiện trạng sử dụng đất tại Thị xã Tân Uyên. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp 

sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất tại Thị xã Tân Uyên.   

95.  
Đại học 

Hiện trạng sử dụng đất nông 

nghiệp ở huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 

đoạn 2010 - 2019 

Võ Văn 

Nhớ 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

Đề tài hệ thống được cơ sở lý luận chung về sử dụng đất đai. Phân tích được 

hiện trạng sử dụng đất tại huyện Phú Giáo giai đoạn 2010 – 2019. Trên cơ sở 

đó đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả đất tại huyện Phú Giáo trong giai 

đoạn tiếp theo.  



96.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển cây ăn 

trái có múi tại huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương, giai 

đoạn 2014 - 2019 

Nguyễn 

Kim Phụng 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

 

Cây ăn trái có múi tại huyện Bắc Tân Uyên là một loại hình phát triển kinh tế 

mới, giàu tiềm năng và đem lại lợi nhuận kinh tế lớn. Trong những năm gần 

đây loại cây này đã và đang được đẩy mạnh làm thế mạnh trong sản xuất nông 

nghiệp của huyện, và cũng đã đem lại thu nhập đáng kể cho nhân dân. 

97. … 
Đại học 

Hiện trạng xây dựng gia đình 

văn hóa ở thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, giai đoạn 

2014 - 2019 

Trần Văn 

Phước 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Xây dựng gia đình văn hóa là một phong trào trong hoạt động xã hội ở thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong những năm từ 2014 – 2019, phong trào xây 

dựng gia đình văn hóa ngày càng được đẩy mạnh và đã đem lại những ý nghĩa 

to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Uyên. 

98.  
Đại học 

Khai thác tiềm năng du lịch 

văn hóa ở huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

Mai Nhân 

Phúc 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Du lịch là ngành dịch vụ đóng góp rất lớn vào cơ cầu GDP nói chung. Phú Giáo 

là huyện có nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa như cây cầu gãy, đền, chùa… 

nhưng chưa khai thác hết tiềm năng vốn có của nó.  

99.  
Đại học 

Công nghiệp hóa tại thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 

giai đoạn 2014 - 2019 

Nguyễn Thị 

Út 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Thị xã Bến Cát có quá trình công nghiệp hóa nhanh, vượt bậc, đã và đem lại 

đóng góp lớn vào thu nhập của huyện, cải thiện đời sống nhân dân. 

100.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển công 

nghiệp thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2014 - 

2019 

Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

Phan Văn 

Trung 

Báo cáo phân tích hiện trạng phát triển công nghiệp ở thị xã Bến Cát tỉnh Bình 

Dương. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp góp phần để công nghiệp thị xã 

Bến Cát ngày càng phát triển. 

101.  
Đại học 

Đánh giá đất đai phục vụ 

phát triển nhóm cây ăn quả 

có múi ở huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Võ 

Trần Thông 

Phan Văn 

Trung 

Bài báo cáo chủ yếu sử dụng các phương pháp như Phương pháp thu thập và 

phân tích, xử lý dữ liệu; Phương pháp khảo sát thực địa; Phương pháp quan sát 

khoa học gián tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy: đất đai Dầu Tiếng có tiềm 

năng lớn trong phát triển nhóm cây ăn quả có múi,. Tuy nhiên, nếu muốn phát 

triển cây ăn quả có múi bền vững cần phải có một hoạch định rõ và cơ sở vật 

chất phải đảm bao phục vụ tốt cho việc trồng và chăm sóc cây trồng. Đồng thời 

đảm bào nhu cầu đầu ra cụ thể cho các hộ dân trồng trọt. 

102.  
Đại học Xây dựng chương trình 

truyền thông môi trường 

Nguyễn 

Hiệp Thuận 

Phan Văn 

Trung 
Qua quá trình tìm hiểu khái thác và nghiên cứu đề tài đã cho thấy được cơ sở lý 

luận truyền thông môi trường về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố 



nhằm quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt cho thành phố 

Thuận An, tỉnh  Bình Dương 

Thuận An. Đề tài có giá trị thực tiễn, đã và đang đề cập đến vấn đề đang được 

quan tâm cấp bách trong giai đoạn hiện nay ở địa phương như đã phân tích các 

tác nhân ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường hiện nay do rác thải sinh hoạt của 

người dân thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2019. Đề tài 

cũng đã thể hiện lên được các biểu hiện của ô nhiễm môi trường đồng thời đưa 

ra các nhận xét và đánh giá về tác động của rác thải tới môi trường về mặt lợi 

củng như mặt hạn chế. 

103.  
Đại học 

Khai thác tài nguyên nhân 

văn phục vụ phát triển du 

lịch tỉnh Bình Dương 

Châu Ngọc 

Anh Thư 

Phạm Kim 

Cương 

 

Bình Dương là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, có địa hình đơn điệu nên tài 

nguyên du lịch về tự nhiên không đa dạng, nhưng ngược lại tài nguyên du lịch 

nhân văn lại rất phong phú. Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 12 di tích lịch sử, 

văn hóa được công nhận ở cấp Quốc gia, 39 di tích lịch sử, văn hóa được công 

nhận cấp tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có gần 500 di tích hiện chưa được 

xếp hạng, 32 làng nghề với 9 nghề truyền thống, tiêu biểu như làng sơn mài 

Tương Bình Hiệp, làng gốm Tân Phước Khánh, làng gốm Lái Thiêu…Đây 

chính là cơ hội vô cùng thuận lợi để Bình Dương khai thác và phát triển du lịch 

nhân văn. 

Báo cáo phân tích các tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch nhân văn tỉnh 

Bình Dương. Chỉ ra những hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường của việc 

khai thác tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất 

một số giải pháp khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Bình 

Dương trong thời gian tới. 

104.  
Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng và giải 

pháp phát triển du lịch tỉnh 

Bình Dương 

Võ Thị Hà 
Phạm Kim 

Cương 

Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đã và đang phấn đấu đưa du 

lịch trỏe thành ngành kinh tế trọng điểm. Song thực trạng ngành du lịch của 

Bình Dương chỉ mới chiếm tỉ trọng khiêm tốn trong cơ cấu GDP, chưa đồng bộ 

và cũng còn nhiều bất cập. 

Báo cáo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch tỉnh Bình 

Dương, phân tích hiện trạng phát triển, làm rõ những kết quả đạt được và khó 

khăn trong quá trình phát triển du lịch tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó đề xuất 

một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. 

105.  
Đại học Tác động của di dân đến phát Hồng Kim Phạm Kim 

Tỉnh Bình Dương có các trục giao thông quan trọng của quốc gia đi qua và là 

đầu mối giao lưu thương mại quan trọng giữa các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung 



triển kinh tế tỉnh Bình Dương Tiến Cương với Tp. Hồ Chí Minh. Đến nay, tỉnh Bình Dương đã cơ bản trở thành một tỉnh 

phát triển công nghiệp, có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam, với nhiều thành tựu nổi bật về đổi mới và hội nhập quốc tế. Chính động 

lực này đã tạo tiền đề để Bình Dương trở thành địa phương có sức hút mạnh mẽ 

đối với không chỉ các nhà đầu tư mà còn cả người lao động ngoại tỉnh, tạo nên 

một nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. 

Báo cáo khái quát hóa các nhân tố ảnh hưởng đến di dân ở Bình Dương. Phân 

tích hiện trạng di dân tỉnh Bình Dương và những tác động đến phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thích ứng với tình hình 

di dân ở tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. 

106.  
Đại học 

Nghiên cứu hiện trạng lao 

động và việc làm huyện Dầu 

Tiếng giai đoạn 2009-2019 

Lê Thị 

Thương 

Phạm Kim 

Cương 

Dầu Tiếng là một trong những huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế của 

Bình Dương, với nhiều địa điểm du lịch có khả năng khai thác cao. Thị trường 

bất động sản huyện Dầu Tiếng cũng đang tăng trưởng đáng kể cùng với tiềm 

năng phát triển về du lịch, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy nhà 

đầu tư triển khai các dự án cũng như thu hút dân cư và nguồn lao động. 

Báo cáo phân tích hiện trạng lao động và việc làm huyện Dầu Tiếng giai đoạn 

2009-2019. Làm rõ những ảnh hưởng của việc làm đến kinh tế - xã hội huyện 

Dầu Tiếng. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp sử dụng có hiệu quả lao 

động và việc làm huyện Dầu Tiếng trong thời gian tới. 

107. … 
Đại học 

Khai thác giá trị một số làng 

nghề truyền thống tỉnh Bình 

Dương phục vụ phát triển du 

lịch 

Trị Thị Hòa 
Phạm Kim 

Cương 

Bình Dương là một tỉnh nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Bộ, rất lợi thế trong 

phát triển kinh tế. Thế mạnh của tỉnh là phát triển về công nghiệp, tuy nhiên 

hiện nay cùng với xu thế phát triển chung của cả nước, tỉnh đang có định hướng 

chú trọng phát triển ngành du lịch. Về tài nguyên du lịch Bình Dương có lợi thế 

về tài nguyên du lịch nhân văn với các di tích lịch sử, các công trình kiến trúc 

cổ và đặc biệt là các làng nghề truyền thống. 

Báo cáo phân tích hiện trạng phát triển làng nghề và hoạt động du lịch tại một 

số làng nghề tỉnh Bình Dương. Chỉ ra những tác động của hoạt động du lịch 

làng nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở đó 

tác giả đã đề xuất một số giải pháp bảo tồn các làng nghề trong việc phát triển 



du lịch tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. 

108.  
Đại học 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế ngành nông nghiệp 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 1997 - 2019 

Đặng Thị 

Thùy Trang 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

 

Đề tài nghiên cứu thực trạng cơ cấu cây trồng trên địa xã trong những năm qua, 

từ đó xây dựng kế hoạch, đề ra một số giải pháp để thực hiện công tác chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian tới, nhằm khai thác tối đa lợi ích kinh tế, 

tăng giá trị thu nhập, để nâng cao đời sống người dân. 

109.  
Đại học 

Hiện trạng phát triển du lịch 

ở xã Phú An, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2008 - 2018 

Đặng Thị 

Bích Trầm 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Đề tài nghiên cứu về khu bảo tồn Làng Tre Phú An, Di tích Xe Tăng Cháy, 

Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt trên địa bàn xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình 

Dương. Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch ở các địa điểm. Đề ra giải pháp 

cho sự phát triển du lịch ở các địa điểm. 

110.  
Đại học 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp xã Minh Tân, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 

Hồ Sĩ Hóa 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Đề tài nghiên cứu cơ cấu nông nghiệp, CDCCKT NN ở Bình Dương để làm 

sáng tỏ cơ cấu kinh tế nông nghiệp và CDCCKT NN của Minh Tân giai đoạn 

2015-2020. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khai thác hợp lí và hiệu quả tiềm 

năng nông nghiệp và CDCCKT NN bền vững trên địa bàn đến 2025 

111.  
Đại học 

Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực du lịch tỉnh Bình 

Dương 

Phạm Thị 

Ngọc 

Hương 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Phương 

Đề tài nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Dương, trên cơ 

sở đó đề xuất các giải pháp khắc phục góp phần phát triển chất lượng nguồn 

nhân lực du lịch tỉnh Bình Dương. 

112.  
Đại học 

Chuyển dịch cơ cấu ngành 

công nghiệp tại thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương, giai 

đoạn 2014 - 2019 

Nguyễn 

Khánh 

Phong 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Chuyển dịch là xu hướng thay đổi thích ứng với hoàn cảnh ở từng thời điểm. 

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ở thị xã Tân Uyên nhằm thích ứng với sự phát 

triển nhanh và mạnh mẽ của thị trường trong nước và quốc tế. Các ngành công 

nghiệp có hàm lượng khoa học kĩ thuật cao đang dần thay thế những ngành 

công nghiệp truyền thống. 

113.  
Đại học 

Phát triển du lịch văn hóa tại 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

Đặng Công 

Sơn 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Cùng với tốc độ phát triển chung của nền kinh tế, du lịch văn hóa tại thành phố 

Dĩ An trong những năm 2014 – 2019 đã và đang được đẩy mạnh phát triển. tuy 

nhiên chưa xứng với tiềm năng sẵn có của nó. Cần có sự vào cuộc của các cấp 

chính quyền và toàn dân.  



114.  
Đại học 

Phát triển du lịch tại thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Bùi Thanh 

Tâm 

Vũ Hải 

Thiên Nga 

Thành phố Thủ Dầu Một là thành phố trung tâm của tỉnh Bình Dương, có vai 

trò và ý nghĩa lớn trong sự phát triển chung của toàn tỉnh. Cùng với sự phát 

triển kinh tế nhanh, vượt bậc, du lịch đang là ngành được chú trọng đẩy mạnh 

phát triển ở Thủ Dầu Một nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân 

Thủ Dầu Một, đồng thời nó cũng là định hướng trong chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế chung của thành phố cũng như của tỉnh. 

Bình Dương, ngày ........ tháng  6  năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 
Đã ký 
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