
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
       KHOA THỦY SẢN

STT TÊN ĐỀ TÀI GV HƯỚNG DẪN Điện thoại
Email
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1
Khảo sát tình hình bệnh và biện pháp 

phòng trị bệnh chậm lớn do vi bào tử 

trùng EHP tại tỉnh Cà Mau

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh 0915858809 dthoanh

2
Khảo sát tình hình bệnh và biện pháp 

phòng trị bệnh phân trắng  tại tỉnh Kiên 

Giang

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh 0915858809 dthoanh

3
Theo dõi mùa vụ xuất hiện bệnh chậm lớn 

do vi bào tử trùng EHP tại tỉnh Kiên Giang PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh 0915858809 dthoanh

4
Theo dõi mùa vụ xuất hiện bệnh  phân 

trắng tại tỉnh Cà Mau
PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh 0915858809 dthoanh

5

Phân tích các yếu số sinh học và phi sinh 

học có liên quan đến bệnh chậm lớn do 

EHP và bệnh phân trắng ở tôm nuôi nước 

lợ

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh 0915858809 dthoanh

6
Khảo sát tình hình bệnh lươn đồng 

(Monopterus albus ) nuôi thương phẩm ở 

tỉnh Hậu Giang

PGS.TS.Từ Thanh Dung 0903349399 ttdung

7
Khảo sát tình hình bệnh lươn đồng 

(Monopterus albus ) ở giai đoạn ương 

giống ở tỉnh Hậu Giang

PGS.TS. Từ Thanh Dung 0903349399 ttdung

8

Xác dịnh tác nhân gây bệnh đường ruột 

trên lươn đồng (Monopterus albus ) nuôi 

thương phẩm ở 1 số tỉnh Đồng bằng sông 

Cữu Long 

PGS.TS. Từ Thanh Dung 0903349399 ttdung

9

Phân lập vi khuẩn Lactic có khả năng ức 

chế vi khuẩn Aeromonas spp. gây bệnh 

xuất huyết trên lươn đồng (Monopterus 

albus )

PGS.TS. Từ Thanh Dung 0903349399 ttdung

10

Nghiên cứu chất bổ trợ hữu cơ tăng cường 

miễn dịch và hiệu quả vắc-xin phòng bệnh 

gan thận mủ trên cá tra (P. 

hypophthalmus )

PGS.TS. Từ Thanh Dung 0903349399 ttdung

11

Xác định MIC và ảnh hưởng của 

cefotaxime lên mô gan tụy tôm thẻ chân 

trắng

PGS. TS. Trương Quốc Phú

PGS. TS. Đặng Thị Hoàng Oanh
0918234309 tqphu

12
Ảnh hưởng của Ivermectin lên nội quan cá 

lóc
PGS.TS. Trương Quốc Phú

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh
0918234310 tqphu

13
Khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio  harveyi 

gây bệnh trên tôm của một số chất chiết 

thảo dược

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa 0919059697 ttthoa
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14
Khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus gây bệnh trên tôm của 

một số chất chiết thảo dược

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa 0919059698 ttthoa

15

Ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp chất 

chiết thảo dược lên một số chỉ tiêu miễn 

dịch của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei )

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa 0919059699 ttthoa

16

Ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp chất 

chiết thảo dược đến sức khỏe của tôm thẻ 

chân trắng (Litopenaeus vannamei )
PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa 0919059700 ttthoa

17

Ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp chất 

chiết thảo dược đến tăng trưởng và hình 

thái ruột tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei )

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa 0919059701 ttthoa

18

Ảnh hưởng của việc bổ sung 

Lactobacillus plantarum  (HK L-137) vào 

thức ăn lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và tăng 

cường sức khỏe cá lóc (Channa striata ) 

nuôi thâm canh trong vèo

PGS.TS. Phạm Minh Đức 0983.152109 pmduc

19
Khảo sát tình hình bệnh và quản lý sức 

khỏe cá lóc (Channa striata ) nuôi thâm 

canh ở Tỉnh Trà Vinh  

PGS.TS. Phạm Minh Đức 0983.152109 pmduc

20
Khảo sát tình hình bệnh và quản lý sức 

khỏe ếch (Pelodiscus sinensis ) nuôi thâm 

canh ở Tỉnh Đồng Tháp  

PGS.TS. Phạm Minh Đức 0983.152109 pmduc

21
Hoạt tính kháng nấm Achlya  sp. và 

Fusarium  sp. của một số chất chiết tinh 

dầu

TS. Đặng Thụy Mai Thy 0988993356 dtmthy

22
Khảo sát mô ruột cá lóc (Channa striata ) 

sử dụng thức ăn bổ sung chất chiết riềng TS. Đặng Thụy Mai Thy 0988993356 dtmthy

23
Khảo sát mô ruột cá lóc (Channa striata ) 

sử dụng  thức ăn bổ sung chất chiết lá 

trứng cá và tía tô 

TS. Đặng Thụy Mai Thy 0988993356 dtmthy

24
Khảo sát mô ruột cá lóc (Channa striata ) 

sử dụng  thức ăn bổ sung chất  chiết cỏ lào 

và địa y

TS. Đặng Thụy Mai Thy 0988993356 dtmthy

25
Nghiên cứu tạo cảm biến sinh học nhận 

diện nhóm kháng sinh ức chế sự tổng hợp 

protein của vi khuẩn

TS. Trần Thị Mỹ Duyên 0918925505 ttmduyen

26
So sánh hoạt tính kháng vi khuẩn 

Aeromonas hydrophila  của một số loại 

thảo dược và kháng sinh

TS. Trần Thị Mỹ Duyên 0918925505 ttmduyen

27
Khảo sát khả năng kháng vi khuẩn 

Streptococcus agalactiae  của một số loại 

thảo dược và kháng sinh

TS. Trần Thị Mỹ Duyên 0918925505 ttmduyen

28

Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược lên 

biểu hiện của một số gene miễn dịch trên 

cá điêu hồng (Oreochromis  sp.) 
TS. Trần Thị Mỹ Duyên 0918925505 ttmduyen
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29
Điều tra tình hình dịch bệnh và sử dụng 

thuốc-hóa chất trong nuôi ếch Thái Lan 

(Rana tigerina ) ở Đồng Tháp

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 0918799906 ntthang

30
Xác định đặc điểm mô bệnh học trên ếch 

Thái Lan (Rana tigerina ) bệnh trướng 

bụng ở Đồng Tháp

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 0918799906 ntthang

31

Thành phần loài ký sinh trùng và biến đổi 

mô học ở ruột ếch Thái Lan (Rana 

tigerina ) bị bệnh trướng bụng nuôi ở 

Đồng Tháp

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 0918799906 ntthang

32
Khảo sát sự hiện diện của vi khuẩn trên 

ếch Thái Lan (Rana tigerina ) bị bệnh 

trướng bụng nuôi ở Đồng Tháp

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 0918799906 ntthang

33

Xác định mức độ nhiễm vi bào tử trùng 

EHP và bệnh phân trắng trên  tôm thẻ 

chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở một 

số vùng nuôi tôm thuộc tỉnh Cà Mau 

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 0918799907 ntthang

34
Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn và kháng 

oxy hóa của chất chiết hoàn ngọc 

(Pseuderantherum palaliferum  Radlk)

TS. Bùi Thị Bích Hằng 0942335960 btbhang

35

Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết 

hoàn ngọc (Pseuderantherum palaliferum  

Radlk) lên chỉ tiêu huyết học cá rô phi 

(Oreochromis niloticus )

TS. Bùi Thị Bích Hằng

PGS.TS. Phạm Minh Đức
0942335960 btbhang

36

Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết 

hoàn ngọc (Pseuderantherum palaliferum  

Radlk) lên một số chỉ tiêu miễn dịch cá rô 

phi (Oreochromis niloticus )

TS. Bùi Thị Bích Hằng 0942335960 btbhang

37

Khảo sát khả năng phòng bệnh của chất 

chiết hoàn ngọc (Pseuderantherum 

palaliferum  Radlk) ở cá rô phi 

(Oreochromis niloticus )

TS. Bùi Thị Bích Hằng 0942335960 btbhang

38

Ảnh hưởng của việc bổ sung kết hợp 

inulin và Lactobacillus plantarum  vào 

thức ăn lên khả năng kháng bệnh gan thận 

mủ cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus )

TS. Bùi Thị Bích Hằng 0942335960 btbhang

39
Sàng lọc cơ chất trong phát triển sản phẩm 

Probiotic từ vi khuẩn Streptomyces DH3.4 

dạng bột

PGS.TS. Phạm Thị Tuyết Ngân 0907161069 pttngan

Danh sách gồm 39 đề tài LVTN
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