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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

1. Thông tin chung 

- Tên đề tài: Vai trò của văn hóa sinh thái với phát triển bền vững ở khu vực miền 

núi phía Bắc Việt Nam. 

- Mã số: ĐH2018-TN08-02 

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thị Hương 

- Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên 

- Thời gian thực hiện: 01/2018 – 06/2020 

2. Mục tiêu 

Trên cơ sở trình bày lý luận về văn hóa sinh thái, phát triển bền vững và vai trò của 

văn hóa sinh thái trong sự phát triển bền vững, đề tài phân tích thực trạng văn hóa sinh thái 

trong phát triển bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp 

xây dựng và thực thi văn hóa sinh thái, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững ở  khu vực 

miền núi phía Bắc. 

3. Tính mới và tính sáng tạo  

Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về văn hóa sinh thái, phát triển bền vững và vai trò của 

văn hóa sinh thái trong sự phát triển bền vững; phân tích thực trạng vai trò văn hóa sinh thái 

trong phát triển bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc; đề xuất một số giải pháp xây dựng 

và thực hiện văn hóa sinh thái góp phần phát triển bền vững khu vực miền núi phía Bắc. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa sinh thái và vai trò của văn hóa sinh thái 

trong sự phát triển bền vững, trên cơ sở phân tích thực trạng văn hóa sinh thái vai trò văn 

hóa sinh thái trong phát triển bền vững của khu vực miền núi phía Bắc, đề tài đề xuất các 

nhóm giải pháp cơ bản: Nhóm giải pháp từ các cấp lãnh đạo, quản lý; nhóm giải pháp xây 

dựng văn hóa sinh thái trong các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và nhóm giải pháp 

từ phía các công dân, các lực lượng xã hội khác xây dựng văn hóa sinh thái trong nhân dân 

để đạt được mục tiêu phát triển bền vững khu vực miền núi phía Bắc hiện nay. 

 

 



 

 

5. Sản phẩm 

5.1. Sản phẩm khoa học:  

- Sản phẩm đăng ký theo thuyết minh:  

+ 01 bản thảo sách đảm bảo về nội dung xuất bản. 

+ 02 bài báo trong nước 01 điểm hoặc tương đương 04 bài báo 0,5 điểm. 

+ 02 bài báo nước ngoài ít nhất 01 bài Scopus.  

- Sản phẩm thực đạt:  

+ 01 sách chuyên khảo. 

+ 02 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài ít nhất 01 bài Scopus. 

+ 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, điểm công trình 0.5 điểm. 

- Sản phẩm thay thế: 02 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài chỉ số ISSN, điểm công 

trình 01 điểm. 

1. TS Ngô Thị Tân Hương – TS Dương Thị Hương (Đồng chủ biên) (2020), Vai trò 

của văn hóa sinh thái với phát triển bền vững ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam hiện 

nay, Nxb Lý luận Chính trị. 

2. Duong Thị Huong, Ngo Thi Tan Huong (2018), “Ecological Culture and 

Educational issue of Ecological Culture – Motivation for the Human Development”, 

American Journal of Educational Research, ISSN (online): 2327 – 6150, 6(6), p.694-702. 

3. Duong Thi Huong, Mai Thi Tham (2020), “The impact of ecological culture on 

the sustainable environmental development in the Northern Mountainous region of Vietnam 

in recent years”, World Journal of Social Sciences and Humanities, ISSN (Online): 2474-

1434, 5(3), p.126-134. 

4. Ngo Thi Tan Huong, Duong Thi Huong  (2020), “Building Ecological Culture - 

Basic of Sustainable Development in the Northern Mountainous Region Today”, World 

Journal of Social Sciences and Humanities, ISSN (Online): 2474-1434, 6(2), p.38-44. 

5. Ngo Thi Tan Huong, Nguyen Thi Phuong Mai, Duong Thi Huong, Ly Thi Hue, 

Forest - Related Culture and Contribution to Sustainable Development in the Northern 

Mountain Region in Vietnam, Forest and Society. 



 

 

6. Dương Thị Hương, Phạm Thị Hồng Nhung (2019), “Thực trạng và những vấn đề 

đặt ra đối với địa lý, môi trường tự nhiên miền núi phía Bắc hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội, ISSN 1859-3917, Số đặc biệt kỳ 2 tháng 4/2019, tr. 131-136. 

5.2 Sản phẩm đào tạo 

- Sản phẩm đăng ký theo thuyết minh: đào tạo 01 học viên cao học  

- Sản phẩm thực đạt:  

- Sản phẩm thay thế: 01 dự án 

1. Dự án “Liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các cây chè huyện 

Phú Lương theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với du lịch làng nghề trong xây dựng nông thôn 

mới”. 

5.3 Sản phẩm ứng dụng 

- Sản phẩm đăng ký theo thuyết minh: 01 bài giảng liên quan đến tài nguyên, môi 

trường sinh thái, văn hóa, đạo đức kinh doanh… 

- Sản phẩm thực đạt: 01 bài giảng phục vụ các chương trình tập huấn, 01 chương 

trình tập huấn. 

1. Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh (2020), Tập bài giảng Mối quan hệ 

giữa văn hóa sinh thái với phát triển bền vững (Lưu hành nội bộ). 

2. Chương trình tập huấn của dự án: “Liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị 

đối với các cây chè huyện Phú Lương theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với du lịch làng nghề 

trong xây dựng nông thôn mới” 

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết 

quả nghiên cứu. 

- Phương thức chuyển giao  

+ Kết quả nghiên cứu là một nguồn tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy các 

môn thuộc ngành lý luận chính trị, trong nghiên cứu chuyên môn về các vấn đề về kinh tế - 

xã hội địa phương. 

+ Là nguồn tài liệu liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách phát 

triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trung du miền 

núi phía Bắc 



 

 

- Địa chỉ ứng dụng:  

+ Phục vụ cho công tác NCKH, công tác đào tạo đại học, sau đại học tại Đại học Thái 

Nguyên. 

+ Làm tài liệu tham khảo tốt cho các NCS, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các 

doanh nghiệp quan tâm tới văn hóa kinh doanh và phát triển bền vững trên địa bàn các tỉnh 

miền núi phía Bắc 

- Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:  

+ Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Phục vụ cho công tác NCKH, công tác đào tạo 

đại học, sau đại học tại Đại học Thái Nguyên 

+ Đối với phát triển kinh tế-xã hội: Làm tài liệu tham khảo tốt cho các cấp chính 

quyền, người dân, các nhà khoa học, giáo dục, các nhà quản lý, các doanh nghiệp quan tâm 

tới văn hóa sinh thái và phát triển bền vững. 

 



 

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information: 

Project title: The role of ecological culture and sustainable development in the 

mountainous areas of Northern Vietnam 

Code number: DH2018-TN08-02 

Coordinator: MA. Duong Thi Huong 

Implementing institution: TNU- University of Economics & Business adminstration 

Duration: from  1/2018    to   6/2020 

2. Objective(s) 

On the basis of presenting the theory of ecological culture, sustainable development 

and the role of ecological culture in sustainable development, the topic analyzes the state of 

ecological culture in sustainable development in the region. Northern mountainous region, 

proposing a number of recommendations, solutions to build and implement ecological 

culture, contributing to ensuring sustainable development in the Northern mountainous 

region. 

3. Creativeness and innovativeness 

The science topic clarifies the theoretical basis of ecological culture, sustainable 

development and the role of ecological culture in sustainable development; analyze the 

status of ecological cultural roles in sustainable development in the Northern Upland 

region; Proposing a number of solutions to build and implement ecological culture to 

contribute to sustainable development of the Northern mountainous region. 

4. Research results 

The science topic systematizes the theoretical basis of ecological culture and the role 

of ecological culture in sustainable development, on the basis of analyzing the status of 

ecological culture and the role of ecological culture in sustainable development. 

Sustainability of the Northern mountainous region, the thesis proposes basic solutions 

groups: Solutions from leaders and managers at all levels; group of solutions to build 

ecological culture in enterprises, production and business households and solution groups 

from citizens, other social forces to build ecological culture among people to achieve 

development goals. Sustainable development of the Northern Upland region today. 



 

 

5. Products 

5.1. Scientific products 

- Products registered under explanations: 01 manuscript of a guarantee book on 

publishing content. 

02 domestic papers 1 point or equivalent to 04 articles 0.5 point. 

02 foreign articles at least 01 Scopus article. 

- Real products: 01 monograph; 02 articles published in foreign magazines at least 01 

Scopus; 01 article published in domestic magazine, works 0.5 points. 

Real products reach: 02 articles published in foreign journals with the ISSN index, 1 

project point. 

1. Dr. Ngo Thi Tan Huong - Dr. Duong Thi Huong (Co-Editor) (2020), The role of 

ecological culture with sustainable development in the northern mountainous region of 

Vietnam today, Political Publishing Publishing House. 

1. Duong Thị Huong, Ngo Thi Tan Huong (2018), “Ecological Culture and Educational 

issue of Ecological Culture – Motivation for the Human Development”, American Journal 

of Educational Research, ISSN (online): 2327 – 6150, 6(6), p.694-702. 

2. Duong Thi Huong, Mai Thi Tham (2020), “The impact of ecological culture on the 

sustainable environmental development in the Northern Mountainous region of Vietnam in 

recent years”, World Journal of Social Sciences and Humanities, ISSN (Online): 2474-

1434, 5(3), p.126-134. 

3. Ngo Thi Tân Huong, Duong Thi Huong  (2020), “Building Ecological Culture - Basic 

of Sustainable Development in the Northern Mountainous Region Today”, World Journal 

of Social Sciences and Humanities, ISSN (Online): 2474-1434, 6(2), p.38-44. 

4. Ngo Thi Tan Huong, Nguyen Thi Phuong Mai, Duong Thi Huong, Ly Thi Hue (), 

Forest - Related Culture and Contribution to Sustainable Development in the Northern 

Mountain Region in Vietnam, Forest and Society. 

5. Duong Thi Huong, Pham Thi Hong Nhung (2017), "Current situation and problems for 

the geography and natural environment of the Northern mountainous region", Journal of 

Education and Society, ISSN 1859-3917, Special Issue, April 2, 2019, p. 131-136. 

 

 

 



 

 

5.2. Training products 

- Products registered under explanations: Products under explanation: training 01 

graduate student 

- Real products reach: 

Replacement products: 01 project 

1. Project "Linking production development along the value chain for tea plants in Phu 

Luong district according to VietGAP standards in association with craft village tourism in 

new rural construction". 

5.3. Product applications 

- Products under explanation: 01 lecture related to natural resources, ecological 

environment, culture, business ethics ... 

- Real products: 01 lecture for training programs, 01 training program 

1. University of Economics and Business Administration (2020), Lecture notes The 

relationship between ecological culture and sustainable development (Internal circulation). 

2. 01 training program of the project "Linking production development along the value 

chain for tea plants in Phu Luong district according to VietGAP standards in association 

with craft village tourism in new rural construction" 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research 

results: 

-Method of transfer 

+ The research results are a reference source in the teaching of subjects in political 

theory, in professional research on local socio-economic issues. 

+ As a reference source for researching and making policies for developing 

industrialization, modernization and socio-economic development of the Northern midland 

and mountainous provinces. 

- Address of application: 

+ Serving for scientific research, university and postgraduate training at Thai Nguyen 

University. 



 

 

+ Making a good reference for postgraduate students, scientists, managers, businesses 

interested in business culture and sustainable development in the Northern mountainous 

provinces 

- Impact and benefits of research results: 

+ For education and training: Serving for scientific research, undergraduate and 

graduate training at Thai Nguyen University. 

+ For socio-economic development: Making a good reference for governments, 

people, scientists, educators, managers, businesses interested in ecological culture and 

Sustainable Development. 

 

 


