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Họ tên NCS: Đoàn Tuấn Phong                Sinh ngày: 09/4/1984 

Ngành: Quản trị kinh doanh                Mã số: 101021603 

Khóa: 3- Đợt 1 năm 2016     - Mã lớp: NCS16QKD 

Tên đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du 
khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam Sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng 
(Việt Nam). 
Người hướng dẫn: PGS.,TS. Bùi Văn Trịnh 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Trà Vinh 

Nội dung trang thông tin tóm tắt 
Kết quả nghiên cứu luận án đã có một số đóng góp mới trên cả 2 phương diện học 

thuật và thực tiễn, cụ thể như sau: 
(1) Về học thuật: tác giả đã tiến hành nghiên cứu về khả năng mở rộng ứng dụng của 

lý thuyết hành vi dự định TPB để dự đoán ý định quay trở lại điểm đến du lịch của du khách, 

từ đó đã đóng góp về mô hình nghiên cứu ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách. Mô 

hình nghiên cứu mới này được kỳ vọng sẽ giải thích tốt hơn về ý định quay lại điểm đến du 

lịch của du khách, trường hợp 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. 

(2) Về thực tiễn: tác giả đã rút ra được một số kết luận quan trọng sau đây:  
(i) Giúp tiếp cận được nhiều kiến thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu về hành vi du 

khách (07 hướng tiếp cận được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm);  
(ii) Giúp các đối tượng quan tâm có nguồn tài liệu tham khảo mang tính tổng thể hơn 

đối với thực trạng hoạt động du lịch tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng;  

(iii) Hiểu biết được hành vi của du khách đối với một điểm đến tại một thị trường du 
lịch đang phát triển (Việt Nam) so với các thị trường phát triển mạnh về du lịch như: Châu 

Âu, Châu Mỹ, Châu Á... ;  
(iv) Đề xuất một số hàm ý quản trị cụ thể đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh 

nghiệp và các cá nhân có liên quan. 

(v) Luận án cũng có một số hạn chế nhất định, ngoài ra, tác giả cũng đề xuất gợi ý cho 
các nghiên cứu tiếp theo: có thể kiểm định lại mô hình nghiên cứu của luận án này trong bối 
cảnh vùng miền khác nhau; kiểm định lại mô hình này nhưng đối tượng khảo sát là du khách 
quốc tế (chẳng hạn: du khách phương tây đến Việt Nam hoặc du khách châu Á đến Việt 
Nam); kiểm định lại mô hình này nhưng vận dụng và so sánh ở những địa phương khác nhau; 
hoặc: loại bỏ, bổ sung một số nhân tố mới, tăng số lượng mẫu khảo sát hoặc phương pháp 
nghiên cứu mới, hay ảnh hưởng từ rủi ro toàn cầu như: khủng bố, dịch bệnh tác động đến ý 
định của du khách. 

Ý kiến người hướng dẫn khoa học 
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