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1. Tên đề tài: Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong phát triển du 

lịch nông thôn tại Bắc Kạn 

2. Mã số: ĐH2020-TN08-02 

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên 

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Ngọc Nương 

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 907/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 01 

tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD 

6. Thời gian nghiệm thu: 9h00 - thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021 

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD 
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               ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD 

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong phát 

triển du lịch nông thôn tại tỉnh Bắc Kạn  

- Mã số:  ĐH2020 – TN08 - 02 

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Ngọc Nương 

- Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Kinh tế & QTKD 

- Thời gian thực hiện: Tháng 1/2020 đến tháng 12/2021 

2. Mục tiêu: 

Đề tài nghiên cứu về sự tham gia của các bên liên quan trong phát triển 

DLNT tỉnh Bắc Kạn. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm tăng 

cường sự tham gia của họ trong phát triển DLNT tại tỉnh Bắc Kạn trong 

những năm tới. 

3. Tính mới và sáng tạo: 

Đề tài tiến hành phân tích sự tham gia của người dân trong phát triển 

DLNT thông qua năm nội dung của quá trình quản lý từ lập kế hoạch, quy 

hoạch đến xây dựng CCTC; tổ chức thực hiện hoạt động DLNT; xúc tiến & 

quảng bá và kiểm soát.  

4. Kết quả nghiên cứu:  

Đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về du lịch nông thôn, phát triển 

du lịch nông thôn và sự tham gia của người dân trong phát triển DLNT dựa 

trên 5 nội dung: lập kế hoạch, quy hoạch đến xây dựng CCTC; tổ chức thực 

hiện hoạt động DLNT; xúc tiến & quảng bá và kiểm soát. 
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5. Sản phẩm:  

5.1. Sản phẩm khoa học 

1. Lê Ngọc Nương, Ngô Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang, 

Nguyễn Tiến Lâm (2021), “Developing rural tourism with the participation of 

related parties in Bac Kan Province”, International Journal of Research and 

Analytical Reviews (IJRAR), Vol 8, Issue 1, tr. 79-91. 

5.2. Sản phẩm đào tạo 

Hướng dẫn 01 đề tài NCKH sinh viên: 

Nguyễn Hoàng Mai Anh (2020) và GVHD. TS. Lê Ngọc Nương, Phát 

triển du lịch nông thôn gắn với sự tham gia của các bên liên quan tại tỉnh 

Bắc Kạn, Mã số SV2020 - EML – 37, Đề tài NCKH Sinh viên, Trường Đại 

học Kinh tế & QTKD, xếp loại Khá. 

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

lại của kết quả nghiên cứu:  

Có thể áp dụng đề tài nghiên cứu khoa học cho các địa phương trong 

khu vực Đông Bắc Việt Nam thông qua phần giải pháp của đề tài. 
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THAI NGUYEN UNIVERSITY 

THAI NGUYEN UNIVERSITY OF ECONOMIC 

AND BUSINESS ADMINISTRATION 

 

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information: 

Project title: Enhancing stakeholder participation in rural tourism 

development in Bac Kan province 

Code number:  ĐH2020 – TN08 - 02 

Coordinator: Le Ngoc Nuong 

Implementing institution: Thai nguyen University of Uconomic and 

Business Administration 

Duration: From 01/2020 to 12/2021 

2. Objective(s):  

Research topic on the participation of stakeholders in rural tourism 

development in Bac Kan province. From there, proposing some suitable 

solutions to strengthen their participation in rural tourism development in Bac 

Kan province in the coming years. 

3. Creativeness and innovativeness:  

The thesis analyzes the participation of people in rural tourism 

development through five contents of the management process from planning, 

building organizational structure; organizing the implementation of rural 

tourism activities; promotion and control. 

4. Research results:  

The topic systematized the theoretical issues of rural tourism, rural 

tourism development and people's participation in rural tourism development 

based on 5 contents: planning, building an organizational structure; 
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organizing the implementation of rural tourism activities; promotion and 

control. 

5. Products:   

5.1. Products of Science 

1. Le Ngoc Nuong, Ngo Thi Huyen Trang, Nguyen Thi Thuy Trang, 

Nguyen Tien Lam (2021), “Developing rural tourism with the participation of 

related parties in Bac Kan Province”, International Journal of Research and 

Analytical Reviews (IJRAR), Vol 8, Issue 1, pp. 79-91. 

5.2. Training Products 

1. 01 research projects student: 

Nguyen Hoang Mai Anh (2020) và Instructor Le Ngoc Nuong, Rural 

tourism development associated with the participation of stakeholders in Bac 

Kan province, Code: SV2020 - EML - 37, Student research project, Thai 

Nguyen University of Economics and Business Administration, classification: 

Good. 

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

research results: 

It is possible to apply scientific research projects to localities in the 

Northeastern region of Vietnam through the solution part of the topic. 
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