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1
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính 

của nghề lưới rê ở tỉnh Bạc Liêu
PGS.TS. Nguyễn Thanh Long 0908494613 ntlong

2
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính 

của nghề lưới kéo ở tỉnh Bạc Liêu
PGS.TS. Nguyễn Thanh Long 0908494613 ntlong

3
Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình 

nuôi cá lóc trong vèo ở tỉnh Hậu Giang
PGS.TS. Nguyễn Thanh Long 0908494613 ntlong

4
Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình 

nuôi lươn trong bể ở thành phố Cần Thơ
PGS.TS. Nguyễn Thanh Long 0908494613 ntlong

5
Phân tích hoạt động khai thác của nghề 

lưới rê ở tỉnh Sóc Trăng
PGS.TS. Nguyễn Thanh Long 0908494613 ntlong

6

Phân tích hiệu quả xử lý chất thải trong 

nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh ở 

công ty Long Mạnh, tỉnh Bạc Liêu
PGS.TS.Trương Hoàng Minh 0947860710 thminh

7

Phân tích thực trạng quản lý và liên kết 

sản xuất tạo sản phẩm giá trị gia tăng 

trong xuất khẩu tôm thẻ chân trắng ở tỉnh 

Bạc Liêu

PGS.TS.Trương Hoàng Minh 0947860710 thminh

8

So sánh khía cạnh kỹ thuật và tài chính 

trong nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm 

canh giữa ao lót bạt dạng nổi và ao chìm ở 

tỉnh Bạc Liêu

PGS.TS.Trương Hoàng Minh 0947860710 thminh

9

Đánh giá hiện trạng sản xuất của mô hình 

tôm-rừng ở tỉnh Cà Mau theo hướng giảm 

thiểu tác động của biến đổn khí hậu 
PGS.TS.Trương Hoàng Minh 0947860710 thminh

10

So sánh hiệu quả kỹ thật và tài chính giữa 

nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 

trong ao lót bạt và ao đất ở tỉnh Trà Vinh
PGS.TS.Trương Hoàng Minh 0947860710 thminh

11
Hình thái đá tai và sinh học sinh trưởng 

của cá uốp Johnius carouna (Cuvier, 

1830)

TS. Hà Phước Hùng 0792252033 hphung

12

Hình thái đá tai và sinh học sinh trưởng 

của cá đù đen Johnius belangerii (Cuvier, 

1830)
TS. Hà Phước Hùng 0792252033 hphung

13

Hình thái đá tai và sinh học sinh trưởng 

của cá nạng bạc Otolithes ruber  (Bloch & 

Schneider, 1801) 
TS. Hà Phước Hùng 0792252033 hphung

14

Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá đù 

mõm nhọn Chrysochir aureus  

(Richardson, 1846)
 TS. Mai Viết Văn 0986767568 mvvan

15

Đặc điểm sinh học dinh dưỡng cá đù mõm 

nhọn Chrysochir aureus  (Richardson, 

1846)
 TS. Mai Viết Văn 0986767568 mvvan

16
Một số đặc điểm sinh học cá đù ngàn

 Dendrophysa russelii  (Cuvier, 1829) 
 TS. Mai Viết Văn 0986767568 mvvan
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17
Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nghề 

lưới kéo ở tỉnh Kiên Giang
Ths. Đặng Thị Phượng 0909465683 thiphuong

18
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả 

kỹ thuật của nghề 

lưới kéo ở tỉnh Cà Mau

TS. Nguyễn Thị Kim Quyên 0939438483 ntkquyen

19

Phân tích hiện trạng tổ chức sản xuất và 

vai trò của các tổ chức kinh tế tập thể đối 

với sinh kế hộ nuôi tôm thẻ chân trắng 

thâm canh tại tỉnh Sóc Trăng

TS. Nguyễn Thị Kim Quyên 0939438483 ntkquyen

20

So sánh hiệu quả tài chính của mô hình 

nuôi tôm sú - lúa luân canh dưới hình thức 

riêng lẻ và hình thức kinh tế tập thể tại 

tỉnh Sóc Trăng

TS. Nguyễn Thị Kim Quyên 0939438483 ntkquyen

21
Khảo sát các nguồn vốn sinh kế của ngư 

dân nghề lưới kéo đơn tại tỉnh Bến Tre
TS. Nguyễn Thị Kim Quyên 0939438483 ntkquyen

22
Khảo sát các nguồn vốn sinh kế của ngư 

dân nghề lưới rê tại tỉnh Bến Tre
TS. Nguyễn Thị Kim Quyên 0939438483 ntkquyen

23
Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính 

của nghề lưới kéo đơn khai thác vùng lộng 

ở  tỉnh Bến Tre

TS. Huỳnh Văn Hiền 0919245708 hvanhien

24
Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính 

của nghề lưới rê khai thác vùng ven bờ ở  

tỉnh Bến Tre

TS. Huỳnh Văn Hiền 0919245708 hvanhien

25

Phân tích tình hình nuôi cá chim  nước 

ngọt Piaractus brachypomus  

(Cuvier,1818)  nuôi trong lồng bè tại 

huyện  An  Phú, tỉnh An Giang

TS. Trần Văn Việt 0907119994 tvviet

26

Phân tích tình hình nuôi cá lóc bông 

(Channa micropeltes  Cuvier, 1831) nuôi 

trong lồng bè ở huyện  An  Phú, tỉnh An 

Giang

TS. Trần Văn Việt 0907119994 tvviet

27

Ảnh hưởng của nước lũ lên sự đa dạng 

thành phần loài tôm sông (họ 

Palaemonidae) ở vùng lũ thượng nguồn 

tỉnh An Giang  

TS. Trần Văn Việt 0907119994 tvviet

28

Nghiên cứu biến động quần đàn và mùa 

vụ sinh sản của cá lưỡi trâu (Cynoglossus 

lingua  Hamilton, 1822) ở vùng cửa sông 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

TS. Võ Thành Toàn 0918543361 vttoan

29

Khảo sát hiện trạng khai thác nguồn lợi cá 

lưỡi trâu (Cynoglossus lingua  Hamilton, 

1822) tại khu vực cửa sông Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

TS. Võ Thành Toàn 0918543361 vttoan

30
Nghiên cứu biến động thành phần loài cá 

lưỡi trâu (Cynoglossus lingua  Hamilton, 

1822) phân bố vùng cửa sông Hậu

TS. Võ Thành Toàn 0918543361 vttoan

31
Tìm hiểu hiện trạng khai thác giống thủy 

sản ở vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng
PGS.TS. Trần Đắc Định 0985600545 tddinh
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32
Đánh giá hiện trạng khai thác nhuyễn thể 

(Cephalopoda) ở các tỉnh ven biển thuộc 

Vịnh Thái Lan

PGS.TS. Trần Đắc Định 0985600545 tddinh

33
Đánh giá hiện trạng khai thác nhuyễn thể 

(Cephalopoda) ở các tỉnh ven vùng cửa 

sông Tiền 

PGS.TS. Trần Đắc Định 0985600545 tddinh

34
Đánh giá hiện trạng khai thác nhuyễn thể 

(Cephalopoda) ở các tỉnh ven vùng cửa 

sông Hậu 

PGS.TS. Trần Đắc Định 0985600545 tddinh

35
Tìm hiểu các mô hình nuôi giữ cá tự nhiên 

ở vùng ngập lũ An Giang-Đồng Tháp
PGS.TS. Trần Đắc Định 0985600545 tddinh

36

Một số vấn đề về kỹ thuật và hiệu quả 

kinh tế của mô hình nuôi thu trứng 

Artemia ở độ mặn thấp.
PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa 0918164952 nvhoa

37
Hiện trạng và hiệu quả sản xuất của nghề 

nuôi Artemia ở tỉnh Sóc Trăng
PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa 0918164952 nvhoa

38

So sánh sự phát triển quần thể, năng suất 

và hiệu quả kinh tế của hai mô hình nuôi 

thu trứng và sinh khối ở độ mặn thấp
PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa 0918164952 nvhoa

39

Ảnh hưởng của việc bổ sung acid béo thiết 

yếu lên các chỉ tiêu vòng đời và sinh sản 

của Artemia nuôi trong môi trường nước 

muối

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 0911664555 nthvan

Danh sách gồm 39 đề tài LVTN
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