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1
Nghiên cứu phương pháp loại bỏ mầm 

bệnh trên giun nhiều tơ Dendronereis 

chipolini

GS.TS. Vũ Ngọt Út 0913618858 vnut

2
Nghiên cứu nuôi sinh khối giun nhiều tơ 

Dendronereis chipolini  với các quy mô 

khác nhau

GS.TS. Vũ Ngọt Út 0913618858 vnut

3

Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng và 

thành phần sinh hoá của giun nhiều tơ 

Dendronereis chipolini  giai đoạn trưởng 

thành và thành thục sinh sản

GS.TS. Vũ Ngọt Út 0913618858 vnut

4

Ảnh hưởng của độ mặn và nhiệt độ lên 

giai đoạn phát triển phôi, tỉ lệ nở và giai 

đoạn ấu trùng giun nhiều tơ Dendronereis 

chipolini

GS.TS. Vũ Ngọt Út 0913618858 vnut

5

Xác định loại thức ăn phù hợp cho ương 

ấu trùng giun nhiều tơ Dendronereis 

chipolini  giai đoạn sống đáy đến giun con 

(2 cm)

GS.TS. Vũ Ngọt Út 0913618858 vnut

6
Ảnh hưởng của thức ăn và độ mặn lên 

sinh trưởng và tỉ lệ sống của giun nhiều tơ 

Hediste diversicolor

GS.TS. Vũ Ngọt Út 0913618858 vnut

7
Nghiên cứu các biện pháp kích thích sinh 

sản và đánh giá chất lượng ấu trùng giun 

nhiều tơ Dendronereis chipolini

GS.TS. Vũ Ngọt Út 0913618858 vnut

8

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên các chỉ tiêu 

sinh lý của lươn đồng (Monopterus albus ) 

giai đoạn giống lên tiền trưởng thành

GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương 0908670344 dtthuong

9

Ảnh hưởng của độ mặn lên các chỉ tiêu 

sinh lý của lươn đồng (Monopterus albus ) 

giai đoạn giống lên tiền trưởng thành

GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương 0908670344 dtthuong

10

Ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu 

(Phyllanthus amarus ) lên hoạt tính 

enzyme tiêu hóa và nồng độ glucose của 

cá tra (Pangasianodon hypophthalmus ) 

giống dưới tác động của nitrite

GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương 0908670344 dtthuong

11

Ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu 

(Phyllanthus amarus ) lên chỉ tiêu oxy hóa 

stress của cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus ) giống dưới tác động của 

nitrite

GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương 0908670344 dtthuong
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12
Ảnh hưởng của nước phèn và độ mặn lên 

các chỉ tiêu sinh lý của cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus )

GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương 0908670344 dtthuong

13

Nghiên cứu chu kỳ lột xác và tăng trưởng 

của tôm càng xanh (Marcobrachium 

rosenbergii ) bằng phương pháp loại bỏ 

phụ bộ (chân bò)

GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương 0908670344 dtthuong

14
Tối ưu các điều kiện nuôi cấy lên khả 

năng sinh bào tử của Bacillus CM3.1 

trong điều kiện in vitro

PGS.TS. Phạm Thị Tuyết Ngân 0907161069 pttngan

15

Ảnh hưởng của Bacillus CM3.1 và 

Lactobacillus TV3.2 lên chất lượng nước 

và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei ) ở qui mô thực địa

PGS.TS. Phạm Thị Tuyết Ngân 0907161069 pttngan

16

Ảnh hưởng của Bacillus CM3.1 và 

Lactobacillus TV3.2 lên chất lượng nước 

và tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus ) giai đoạn cá bột lên cá 

hương

PGS.TS. Phạm Thị Tuyết Ngân 0907161069 pttngan

17

Ảnh hưởng của Bacillus CM3.1 và 

Lactobacillus TV3.2 lên chất lượng nước 

và tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus ) giai đoạn cá giống

PGS.TS. Phạm Thị Tuyết Ngân 0907161069 pttngan

18

Ảnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn 

Pseudomonas stutzeri AM1 lên chất lượng 

nước và tăng trưởng của cá tra 

(Pangasianodon hypophthalmus ) trong hệ 

thống lọc tuần hoàn

PGS.TS. Phạm Thị Tuyết Ngân 0907161069 pttngan

19

Ảnh hưởng của Bacillus CM3.1 và 

Lactobacillus TV3.2 lên chất lượng nước 

và tỉ lệ sống của ấu trùng tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus vannamei )

TS. Huỳnh Trường Giang 0918755750 htgiang

20

Đánh giá khả năng xử lý nước thải từ ao 

nuôi tôm thẻ chân trắng bằng vi khuẩn 

chuyển hóa lưu huỳnh Thiobacillus TV5.1 

và Thiobacillus ST2.4

TS. Huỳnh Trường Giang 0918755750 htgiang

21

Đánh giá khả năng xử lý sắt trong môi 

trường của vi khuẩn chuyển hóa lưu huỳnh  

 Thiobacillus TV5.1 và Thiobacillus 

ST2.4 in vitro và in vivo

TS. Huỳnh Trường Giang 0918755750 htgiang

22
Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh đa 

dòng dạng bột có hiệu quả cải thiện môi 

trường nuôi thủy sản

TS. Huỳnh Trường Giang 0918755750 htgiang

23

Nghiên cứu ảnh hưởng của (2-

carboxyehtyl) dimethylsulfonium bromide 

(Br-DMPT) lên tăng trưởng và tỉ lệ sống 

của của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus 

vannamei

TS. Huỳnh Trường Giang 0918755750 htgiang
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24

Đánh giá sự biến động về thành phần thực 

vật nổi giữa các nguồn nước cấp, nước 

thải ở ao nuôi tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei ) siêu thâm canh

TS. Nguyễn Thị Kim Liên 0907872505 ntklien

25

Đánh giá sự biến động về thành phần động 

vật nổi giữa các nguồn nước cấp, nước 

thải ở ao nuôi tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei ) siêu thâm canh

TS. Nguyễn Thị Kim Liên 0907872506 ntklien

26
Thành phần thực vật nổi ở các ao tôm 

thâm canh tại TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
TS. Nguyễn Thị Kim Liên 0907872507 ntklien

27
Thành phần thực vật nổi ở các ao tôm 

thâm canh tại TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
TS. Nguyễn Thị Kim Liên 0907872508 ntklien

28
Thành phần của tảo khuê ở các ao tôm 

thâm canh tại TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
TS. Nguyễn Thị Kim Liên 0907872509 ntklien

29
Ảnh hưởng tỷ lệ C/N lên tăng trưởng quần 

thể luân trùng Brachionus plicatilis
TS. Huỳnh Thanh Tới 0936144272 httoi

30
Ảnh hưởng tần suất cân bằng C/N lên tăng 

trưởng quần thể luân trùng Brachionus 

plicatilis

TS. Huỳnh Thanh Tới 0936144272 httoi

31
Ảnh hưởng tỷ lệ C/N lên tăng trưởng quần 

thể trứng nước Moina macrocopa
TS. Huỳnh Thanh Tới 0936144272 httoi

32
Ảnh hưởng liều lượng thức ăn lên tăng 

trưởng quần thể trứng nước Moina sp.
TS. Huỳnh Thanh Tới 0936144272 httoi

33
Ảnh hưởng liều lượng men bánh mỳ lên 

tăng trưởng và tỷ lệ sống của Artemia 

nước ngọt

TS. Huỳnh Thanh Tới 0936144272 httoi

34

Ảnh hưởng của EDTA và acid citric lên 

chất lượng nước và tỉ lệ sống của tôm thẻ 

chân trắng (Litopenaeus vannamei ) trong 

môi trường có độ mặn thấp

PGS.TS. Trương Quốc Phú 0918234306 tqphu

35
Cân bằng tỉ lệ của các cation đa lượng 

trong môi trường nuôi tôm nước lợ ở 

ĐBSCL

PGS.TS. Trương Quốc Phú

TS. Huỳnh Trường Giang
0918234307 tqphu

36
Ảnh hưởng của tỉ lệ nước biển nhân tạo 

lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ 

chân trắng (Litopenaeus vannamei )

PGS.TS. Trương Quốc Phú

TS. Lê Quốc Việt
0918234308 tqphu

37

Mối quan hệ giữa kích cỡ cá cái với một 

số chỉ tiêu sinh sản, kích cỡ trứng và cá 

bột của cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus )

PGS.TS. Dương Thúy Yên 0907526845 thuyyen

38

Tăng trưởng và tỉ lệ sống giai đoạn giống 

của cá trê vàng (Clarias macrocephalus ) 

có nguồn gốc tự nhiên ương ở độ mặn 

khác nhau

PGS.TS. Dương Thúy Yên 0907526845 thuyyen

39

Tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê vàng 

(Clarias macrocephalus ) có nguồn gốc tự 

nhiên nuôi thương phẩm ở độ mặn khác 

nhau

PGS.TS. Dương Thúy Yên 0907526845 thuyyen

40
Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và 

tỉ lệ sống giai đoạn giống của cá trê vàng 

nuôi (Clarias macrocephalus )

PGS.TS. Dương Thúy Yên 0907526845 thuyyen
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41
Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và 

tỉ lệ sống  của cá trê vàng  (Clarias 

macrocephalus ) nuôi thương phẩm

PGS.TS. Dương Thúy Yên 0907526845 thuyyen

42

Hiện trạng sản xuất giống và nuôi lươn 

đồng (Monopterus albus  Zuiew, 1793) ở 

thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
TS. Nguyễn Văn Triều 0909515307 nvtrieu

43

Ảnh hưởng của kết hợp kích thích tố đến 

khả năng rụng trứng cá sát sọc (Pangasius 

macronema )
TS. Nguyễn Văn Triều 0909515307 nvtrieu

44

Ảnh hưởng của hàm lượng đạm trong thức 

ăn đến sự thành thục cá sát sọc 

(Pangasius macronema ) nuôi trong giai
TS. Nguyễn Văn Triều 0909515307 nvtrieu

45

Tăng trưởng và tỷ lệ sống của lươn đồng 

(Monopterus albus ) nuôi thương phẩm 

trong hệ thống lọc tuần hoàn sử dụng vật 

liệu lắng khác nhau

TS. Nguyễn Văn Triều 0909515307 nvtrieu

46

Thực nghiệm ương giống nâng cao tỉ lệ 

sống cá heo (Yasuhikotakia modesta ) 

trong ao đất
PGS.TS. Dương Nhựt Long  0918162680 dnlong

47

Thực nghiệm nuôi vỗ thành thục sinh dục 

và sinh sản nhân tạo cá ét mọi (Labeo 

chrysophekadion ) ở  tỉnh Sóc Trăng

PGS.TS. Dương Nhựt Long

ThS. Nguyễn Hoàng Thanh
0918162680 dnlong

48

Khảo sát tỉ lệ sống, tăng trưởng và năng 

suất cá chạch sông (Macrognathus 

aculeatus ) nuôi thương phẩm với các mật 

độ khác nhau trong bể lót bạt

PGS.TS. Dương Nhựt Long

ThS. Nguyễn Hoàng Thanh
0918162680 dnlong

49

Thực nghiệm ương giống cá linh 

(Cirrhinus julienni ) trong ao đất ở tỉnh 

Sóc Trăng

PGS.TS. Dương Nhựt Long

ThS. Nguyễn Hoàng Thanh
0918162680 dnlong

50
Thực nghiệm ương giống cá ét mọi trong 

ao đất ở tỉnh Sóc Trăng.
PGS.TS. Dương Nhựt Long

ThS. Nguyễn Hoàng Thanh
0918162680 dnlong

51

Thực nghiệm nuôi vỗ thành thục sinh dục 

và sinh sản cá sặc bướm (Trichopodus 

trichopterus ) và sặc điệp (Trichopodus 

microlepis ) ở tỉnh Sóc Trăng.

PGS.TS. Dương Nhựt Long

ThS. Nguyễn Hoàng Thanh
0918162680 dnlong

52

Khảo sát tỉ lệ sống, tăng trưởng và năng 

suất cá heo (Yasuhikotakia modesta ) nuôi 

thương phẩm trong ao đất bằng thức ăn 

viên có hàm lượng đạm khác nhau ở tỉnh 

Sóc Trăng.

PGS.TS. Lam Mỹ Lan

PGS.TS. Dương Nhựt Long
0918624221 lmlan

53

Khảo sát tăng trưởng, tỉ lệ sống của lươn 

đồng (Monopterus albus) ương từ bột đến 

30 ngày tuổi ở tỉnh Sóc Trăng

PGS.TS. Lam Mỹ Lan

PGS.TS. Dương Nhựt Long
0918624221 lmlan

54

Đánh giá tính hiệu quả kỹ thuật và tài 

chính mô hình lúa – tôm – màu ở huyện 

An Biên tỉnh Kiên Giang

PGS.TS. Lam Mỹ Lan

PGS.TS. Dương Nhựt Long
0918624221 lmlan

55

Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá linh 

(Cirrhinus julienni ) trong ao đất bằng các 

loại thức ăn 

PGS.TS. Lam Mỹ Lan

PGS.TS. Dương Nhựt Long
0918624221 lmlan
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56

Thực nghiệm nuôi thương phẩm lươn 

đồng (Monopterus albus ) trong bể lót bạt 

với các loại thức ăn

PGS.TS. Lam Mỹ Lan

PGS.TS. Dương Nhựt Long
0918624221 lmlan

57

Thực nghiệm ương cá chạch lửa 

(Mastacembelus erythrotaenia ) bằng các 

loại thức ăn

PGS.TS. Lam Mỹ Lan

ThS. Nguyễn Thanh Hiệu
0918624221 lmlan

58

Ảnh hưởng của các mức  protein lên tăng 

trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá 

sặc rằn (Trichopodus pectoralis )
TS. Trần Lê Cẩm Tú 0859114616 tlctu

59
Ảnh hưởng của các mức lipid lên tăng trưởng 

và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá sặc rằn 

(Trichopodus pectoralis )
TS. Trần Lê Cẩm Tú 0859114616 tlctu

60

So sánh sự phân bổ năng lượng của cá lóc 

(Channa striata ) với thức ăn từ bột cá 

biển và bột cá Tra
TS. Trần Lê Cẩm Tú 0859114616 tlctu

61

Ảnh hưởng của độ mặn lên tiêu hóa thức 

ăn của cá Tra (Pangasianodon 

hypophthalmus )
TS. Trần Lê Cẩm Tú 0859114616 tlctu

62
Điều tra kỹ thuật và sử dụng thức ăn nuôi 

ếch (Rana rugulosa ) tại đồng tháp
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền 0918391916 ttthien

63
Điều tra kỹ thuật và sử dụng thức ăn nuôi 

ếch (Rana rugulosa ) tại An Giang
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền 0918391916 ttthien

64

Khả năng tiêu hóa thức ăn khi thay thế bột 

cá biển bằng bột cá tra của tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus vannamei)
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền 0918391916 ttthien

65

So sánh khả năng tiêu hóa bột cá tra và bột 

cá biển của tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei )
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền 0918391916 ttthien

66

Xác định tiêu hao năng lượng và protein 

cho nhu cầu duy trì của lươn đồng 

(Monopterus albus )
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền 0918391916 ttthien

67
Ương cá chốt sọc (Mystus mysticetus ) 

bằng các loại thức ăn khác nhau
PGS.TS. Bùi Minh Tâm 0909192542 bmtam

68

Nghiên cứu nuôi vổ cá chốt sọc (Mystus 

mysticetus ) với hàm lượng đạm và chất bổ 

sung khác nhau
PGS.TS. Bùi Minh Tâm 0909192542 bmtam

69
Kích thích sinh sản cá trê trắng (Clarias 

batrachus ) bằng ovaprim
PGS.TS. Bùi Minh Tâm 0909192542 bmtam

70
Ương cá trê trắng (Clarias batrachus ) 

bằng các loại thức ăn khác nhau
PGS.TS. Bùi Minh Tâm 0909192542 bmtam

71

Hiện trạng kỹ thuật và sử dụng thức ăn 

trong nuôi cá sặc rằn Trichopodus 

pectoralis  vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau
PGS.TS. Phạm Thanh Liêm 0898838633 ptliem

72
Đặc điểm phát triển ống tiêu hóa của cá 

sác sọc Pangasius macronema
PGS.TS. Phạm Thanh Liêm 0898838633 ptliem

73
Nghiên cứu sự chọn lựa thức ăn của cá sát 

sọc Pangasius macronema
PGS.TS. Phạm Thanh Liêm 0898838633 ptliem

74 Đặc điểm phát triển phôi và cá bột của cá 

chạch lửa Mastacembelus erythrotaenia
PGS.TS. Phạm Thanh Liêm 0898838633 ptliem
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75

Nghiên cứu sử dụng phân thải của cá trê 

vàng nuôi trong hệ thống tuần hoàn làm 

phân bón trồng rau xanh 
PGS.TS. Phạm Thanh Liêm 0898838633 ptliem

76 Xác định nhu cầu protein của cá trê Phú 

Quốc Clarias gracilentus  giai đoạn giống
PGS.TS. Phạm Thanh Liêm 0898838633 ptliem

77
Nuôi cá chốt sọc (Mystus mysticetus ) 

trong hệ thống tuần hoàn
PGS.TS. Bùi Minh Tâm 0909192542 bmtam

78
Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng 

và tỷ lệ sống của lươn đồng (Monopterus 

albus ) giai đoạn giống

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 0913870344 ntphuong

79

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng 

và tỷ lệ sống của lươn đồng (Monopterus 

albus ) giai đoạn giống lên tiền trưởng 

thành

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 0913870345 ntphuong

80

Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và 

tỷ lệ sống của lươn đồng (Monopterus 

albus ) giai đoạn giống lên tiền trưởng 

thành

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 0913870346 ntphuong

81
Nghiên cứu khả năng bắt mồi của lươn 

đồng (Monopterus albus)  với các loại 

thức ăn khác nhau giai đoạn bột. 

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 0913870347 ntphuong

82
Nghiên cứu khả năng bắt mồi của lươn 

đồng (Monopterus albus)  với các loại 

thức ăn khác nhau giai đoạn giống

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 0913870348 ntphuong

83
Ảnh hưởng của nước phèn và độ mặn lên 

tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus )

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 0913870349 ntphuong

84

Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng 

(Liptopennaeus vannamei )  kết hợp với cá 

nâu (Scatophagus argus) ở các mật độ 

khác nhau theo công nghệ biofloc

GS.TS. Trần Ngọc Hải

ThS. Cao Mỹ Án
0907299639 tnhai

85

Ảnh hưởng của mật nuôi lên tăng trưởng 

và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng  

(Litopenaeus vannamei)  trong hệ thống 

tuần hoàn kết hợp đa loài

GS.TS. Trần Ngọc Hải 0907299640 tnhai

86

Thực nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng 

(Liptopennaeus vannamei ) siêu thâm canh 

trong hệ thống tuần hoàn tại Vĩnh Châu

GS.TS. Trần Ngọc Hải 0907299641 tnhai

87

Thực nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei ) siêu thâm canh 

với tỷ lệ thu tỉa khác nhau trong bể tuần 

hoàn kết hợp đa loài 

GS.TS. Trần Ngọc Hải 0907299642 tnhai

88

Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng 

(Liptopennaeus vannamei )  kết hợp với cá 

đối đất (Celon subviridis ) với các mật độ 

khác nhau theo trong hệ thống tuần hoàn

GS.TS. Trần Ngọc Hải 0907299643 tnhai
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89
Ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng và tỷ 

lệ sống của cá chốt trắng (Mystus 

planiceps ) nuôi trong hệ thống tuần hoàn

GS.TS. Trần Ngọc Hải 0907299644 tnhai

90

Ảnh hưởng của độ mặn lên chất lượng nở 

và thành phần sinh hóa của trứng bào xác 

Artemia
PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa 0918164952 nvhoa

91
Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trắc học 

và phổ acid béo ở trứng bào xác Artemia
PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa 0918164952 nvhoa

92

Ảnh hưởng của độ mặn lên thành phần 

sinh hóa và acid béo trong sinh khối 

Artemia
PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa 0918164952 nvhoa

93
Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh 

trưởng và tỷ lệ sống của ốc lác (Pila 

conica )

PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo 0909932722 thuthao

94
Ảnh hưởng của độ mặn đến quá trình phát 

triển phôi, sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu 

trùng vọp (Geloina coaxans )

PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo 0909932722 thuthao

95
Ảnh hưởng của việc bổ sung hợp chất có 

chứa choline đến sinh trưởng và tỷ lệ sống 

của ốc bươu đồng (Pila polita )

PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo 0909932722 thuthao

96
Sử dụng chế phẩm vi sinh lên men bột 

rong bún làm thức ăn nuôi sinh khối 

Artemia

PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo 0909932722 thuthao

97

Ảnh hưởng của chế phẩm Yucca đến chất 

lượng nước, sinh trưởng và tỷ lệ sống ốc 

bươu đồng (Pila polita )
PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo 0909932722 thuthao

98
Nghiên cứu một số phương pháp vận 

chuyển và bảo quản ốc bươu đồng đạt tỷ 

lệ sống cao (Pila polita )

PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo 0909932722 thuthao

99

Nghiên cứu ảnh hưởng của quang phổ đèn 

UV lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của ấu 

trùng tôm càng xanh (Macrobrachium 

rosenbergii)

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

TS. Trần Nguyễn Duy Khoa
0947445886 ntnanh

100

Ương giống tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii ) với quang 

phổ đèn LED khác nhau

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

TS. Trần Nguyễn Duy Khoa
0947445886 ntnanh

101
Ương giống tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii ) với cường 

độ chiếu sáng bằng đèn LED khác nhau.

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

TS. Trần Nguyễn Duy Khoa
0947445886 ntnanh

102

Ương giống tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii ) với chu kỳ 

chiếu sáng bằng đèn LED khác nhau

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

TS. Trần Nguyễn Duy Khoa
0947445886 ntnanh

103

Nghiên cứu ương giống tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii ) với các 

hình thức khác nhau ở tỉnh Cà Mau

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

TS. Lý Văn Khánh
0947445886 ntnanh

104

Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii ) thương 

phẩm trong ruộng lúa ở tỉnh Cà Mau

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

TS. Lý Văn Khánh
0947445886 ntnanh
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105

Biến động thành phần thực vật nổi trong 

quá trình gây màu nước ao tôm bằng các 

biện pháp khác nhau
PGS.TS. Võ Nam Sơn 0939705505 vnson

106

Biến động thành phần động vật nổi trong 

quá trình gây màu nước ao tôm bằng các 

biện pháp khác nhau
PGS.TS. Võ Nam Sơn 0939705505 vnson

107
Thành phần thực vật nổi ở vùng đất ngập 

nước thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
PGS.TS. Võ Nam Sơn 0939705505 vnson

108
Thành phần động vật nổi ở vùng đất ngập 

nước thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
PGS.TS. Võ Nam Sơn 0939705505 vnson

109 Thành phần động vật đáy ở vùng đất ngập 

nước thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
PGS.TS. Võ Nam Sơn 0939705505 vnson

110

Khảo sát thành phần của tảo khuê ở ao 

nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

monodon ) thâm canh
PGS.TS. Võ Nam Sơn 0939705505 vnson

111

Ảnh hưởng thời gian bổ sung thức ăn tổng 

hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá 

chốt trắng (Mystus planiceps ) ở giai đoạn 

cá bột lên cá giống

PGS.TS. Lê Quốc Việt 0913676863 quocviet

112
Ảnh hưởng của chu kỳ xử lý clorin đến 

tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân 

trắng trong nuôi siêu thâm canh 

PGS.TS. Lê Quốc Việt 0913676863 quocviet

113
Phân tích khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả 

tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân 

trắng trong ao đất ở ĐBSCL

PGS.TS. Lê Quốc Việt 0913676863 quocviet

114
Phân tích khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả 

tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân 

trắng trong ao lót bạt ở ĐBSCL

PGS.TS. Lê Quốc Việt 0913676863 quocviet

115
Xác định ảnh hưởng của dịch chiết tỏi lên

tôm thẻ chân trắng cảm nhiêm lên vi

khuẩn Vibrio parahemolyticus 

PGS.TS. Lê Quốc Việt

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh
0913676863 quocviet

116
Xác định tính nhạy và hàm hượng ức chế 

tối thiểu của dịch chiết tỏi đối với vi 

khuẩn Vibrio parahemolyticus

PGS.TS. Lê Quốc Việt

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh
0913676863 quocviet

117

Ảnh hưởng của qui trình ương lên tăng 

trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu 

ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei)

PGS.TS. Châu Tài Tảo 0983031030 cttao

118

Ảnh hưởng của độ mặn thấp lên tăng 

trưởng và tỷ lệ sống của ương giống tôm 

thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

ương bằng công nghệ biofloc

PGS.TS. Châu Tài Tảo 0983031030 cttao

119

Ảnh hưởng của mật độ lên tăng tr ưởng và

tỷ lệ sống của ương gi ống tôm thẻ chân

trắng (Litopenaeus vannamei ) ở độ mặn

thấp bằng công nghệ biofloc

PGS.TS. Châu Tài Tảo 0983031030 cttao

120

Ảnh hưởng của độ kiềm lên tăng trưởng 

và tỷ lệ sống của ương giống tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus vannamei) bằng công 

nghệ bio

PGS.TS. Châu Tài Tảo 0983031030 cttao
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121

Nghiên cứu ương giống tôm sú (Penaeus 

monodon) ở độ mặn thấp bằng công nghệ 

biofloc
PGS.TS. Châu Tài Tảo 0983031030 cttao

122

Ảnh hưởng của độ kiềm lên tăng trưởng 

và tỷ lệ sống của ương giống tôm sú 

(Penaeus monodon) bằng công nghệ 

biofloc

PGS.TS. Châu Tài Tảo 0983031030 cttao

123
Hiện trạng Kỹ thuật và tài chính trong sản 

xuất cua giống ở tỉnh Kiên Giang

TS. Lý Văn Khánh

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
0918573849 lvkhanh

124
Ương giống tôm thẻ chân trắng kết hợp 

rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata ) 

trong hệ thống Biofloc

TS. Lý Văn Khánh

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
0918573850 lvkhanh

125
Ương giống tôm sú kết hợp rong câu chỉ 

(Gracilaria tenuistipitata ) trong hệ thống 

Biofloc

TS. Lý Văn Khánh

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
0918573851 lvkhanh

126
Ương giống cua kết hợp rong câu chỉ 

(Gracilaria tenuistipitata ) trong hệ thống 

Biofloc

TS. Lý Văn Khánh

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
0918573852 lvkhanh

127

Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ 

chiếu sáng khác nhau (đèn LED) lên tỷ lệ 

sống và tăng trưởng của ấu trùng cua biển 

(Scylla paramamosain )

TS. Trần Nguyễn Duy Khoa 0911602927 tndkhoa

128

Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ chiếu 

sáng khác nhau (đèn LED) lên tỷ lệ sống 

và tăng trưởng của ấu trùng cua biển  

(Scylla paramamosain )

TS. Trần Nguyễn Duy Khoa 0911602927 tndkhoa

129

Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ 

chiếu sáng khác nhau (đèn LED) lên tỷ lệ 

sống và tăng trưởng của ấu trùng tôm càng 

xanh (Macrobrachium rosenbergii)

TS. Trần Nguyễn Duy Khoa 0911602927 tndkhoa

130

Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ chiếu 

sáng khác nhau (đèn LED) lên tỷ lệ sống 

và tăng trưởng của ấu trùng tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii )

TS. Trần Nguyễn Duy Khoa 0911602927 tndkhoa

131

Nghiên cứu ảnh hưởng của acid béo mạch 

ngắn lên tăng trưởng, hiệu quả sử dụng 

thức ăn, và hệ tiêu hóa của cá điêu hồng 

(Oreochromis  spp)

TS. Hứa Thái Nhân 0932991399 htnhan

132

Nghiên cứu ảnh hưởng của bổ sung 

butyric acid lên tăng trưởng, hiệu quả sử 

dụng thức ăn của cá điêu hồng 

(Oreochromis spp)

TS. Hứa Thái Nhân 0932991399 htnhan

133
Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục cá kèo 

Pseudapocryptes elongatus  (Curvier, 

1816)

TS. Hứa Thái Nhân 0932991399 htnhan

134

Ảnh hưởng của việc bổ sung acid béo thiết 

yếu lên các chỉ tiêu vòng đời và sinh sản 

của Artemia
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 0911664555 nthvan
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135

Ảnh hưởng của việc bổ sung acid béo thiết 

yếu và môi trường nuôi lên năng suất và 

chất lượng sinh khối Artemia
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 0911664555 nthvan

136

Phân tích phương thức quản lý chuỗi khép 

kín trong sản xuất tôm nước lợ ở công ty 

Thới Bền, tỉnh Trà Vinh
PGS.TS.Trương Hoàng Minh 0947860710 thminh

137

Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính 

sản xuất giống và nuôi cá tra của công ty 

CASEAMEX Cần Thơ
PGS.TS.Trương Hoàng Minh 0947860710 thminh

138

Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính 

trong nuôi cá tra của Công ty SOUTH 

VINA, TP. Cần Thơ
PGS.TS.Trương Hoàng Minh 0947860710 thminh

139

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả 

kỹ thuật của mô hình nuôi tôm thẻ chân 

trắng thâm canh thương phẩm tại tỉnh Sóc 

Trăng

Ths. Đặng Thị Phượng 0909465683 thiphuong

140
Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và tài chính 

của các mô hình nuôi tôm tại huyện An 

Minh tỉnh Kiên Giang

TS. Lê Thị Phương Mai 0908904026 ltpmai

141
Phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình 

nuôi cá trong ruộng lúa ở huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang

TS. Cao Quốc Nam 0906419284 cqnam

142

Phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình 

nuôi lươn đồng (Monopterus albus ) tại xã 

Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang

TS. Cao Quốc Nam 906419284 cqnam

143
Nghiên cứu sử dụng muối biển trong nuôi sinh 

khối luân trùng Brachionus plicatilis  ở độ 

mặn thấp

ThS.Tô Công Tâm

TS. Huỳnh Thanh Tới 

0982689777 

0936144272

tctam

httoi

144
Nghiên cứu sử dụng tảo Scenedesmus  sp. 

trong nuôi sinh khối Artemia nước ngọt

ThS.Tô Công Tâm

TS. Huỳnh Thanh Tới 

0982689777 

0936144272

tctam

httoi

145

Nghiên cứu ảnh hưởng của quang phổ đèn 

UV lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của tôm 

càng xanh (Macrobrachium rosenbergii ) 

giai đoạn ương giống

ThS. Tô Công Tâm

TS.Trần Nguyễn Duy Khoa

0982689777 

0911602927

tctam

tndkhoa

Danh sách gồm 145 đề tài LVTN
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