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TÊN ĐỀ TÀI

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Số điện thoại

(1)
Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường
lên sinh trưởng của giun nhiều tơ
Ceratonereis marabilis
Ảnh hưởng của thức ăn khác nhau lên
sinh trưởng của giun nhiều tơ
Ceratonereis marabilis
Thành phần động vật đáy trên sông Hậu
trong mùa khô
Ảnh hưởng của dinh dưỡng và độ mặn
đến khả năng tổng hợp staxanthin của
vi tảo Haemetococcus pluvialis.
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn
Bacillus phân hủy hữu cơ và kháng
khuẩn từ ao nuôi tôm quảng canh
Ảnh hưởng của vi khuẩn Bacillus chọn
lọc lên môi trường nuôi và chất lượng
tôm thẻ trên bể
Ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu
và độ mặn lên một số chỉ tiêu sinh lý
máu và tăng trưởng của cá tra giống

(2)
PGS.TS Vũ Ngọc Út

(3)

Email
(@ctu.edu.vn)
(4)

0913618858

vnut

0913618858

vnut

0913618858

vnut

0907161069

pttngan

PGS.TS. Phạm Thị Tuyết Ngân

0907161069

pttngan

PGS.TS. Phạm Thị Tuyết Ngân

0907161069

pttngan

0908670344

dtthuong

0908670344

dtthuong

TS. Huỳnh Thanh Tới

0936144272

httoi

TS. Nguyễn Thị Kim Liên

0907872505

ntklien

0918755750

htgiang

PGs. Ts. Bùi Minh Tâm

0909192542

bmtam

PGs. Ts. Lam Mỹ Lan
Ths. Nguyễn Thanh Hiệu

0918624221
0918972454

lmlan
thanhhieu

PGS.TS Vũ Ngọc Út

PGS.TS Vũ Ngọc Út
PGS.TS. Phạm Thị Tuyết Ngân

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương

(Pangasius hypophthalmus).
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Ảnh hưởng của chất chiết ổi và độ mặn
lên một số chỉ tiêu sinh lý máu và tăng
trưởng của cá tra giống
(Pangasius hypophthalmus )
Ảnh hưởng của tần suất thay nước lên
tăng trưởng của luân trùng nước ngọt
Brachionus calyciflorus
Thành phần thực vật nổi vùng nuôi
trồng thủy sản nước lợ thuộc các tỉnh
Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau
Sử dụng NPK trong nhân sinh khối tảo
Scendesmus sp.
Thử nghiệm bổ sung kẽm trong khẩu
phần nuôi vỗ cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus )
Thực nghiệm nuôi cá heo
(Yasuhikotakia modesta ) trong lồng đặt
trên sông tại Quận Thốt Nốt, Tp. Cần
Thơ

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương

TS. Huỳnh Trường Giang
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Ương lươn (Monopterus albus ) với mật
độ khác nhau trong hệ thống nuôi tuần
hoàn nước
Đặc điểm sinh học sinh sản của cá sát
sọc (Pagasius macronema )
Đặc điểm hình thái và sinh học dinh
dưỡng của cá sát sọc (Pagasius
macronema )
Sự thành thục sinh dục của cá sát sọc
(Pagasius macronema) trong điều kiện
nuôi vỗ
Ảnh hưởng của độ mặn lên các chỉ tiêu
sinh sản của cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus ) từ các nguồn cá bố mẹ
khác nhau.
Tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias
macrocephalus ) từ các tổ hợp lai chéo
nuôi thương phẩm trong hệ thống tuần
hoàn
Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến
tăng trưởng cá trê vàng (Clarias
macrocephalus) nuôi thương phẩm
trong hệ thống tuần hoàn
Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản
của cá ba kỳ đỏ (Cyclocheilichthys
apogon )
Điều kiện môi trường nước, tăng trưởng
và tỉ lệ sống của tôm càng xanh ở giai
đoạn ương giống trong mô hình lúa tôm
ở huyện An Biên tỉnh Kiên Giang.
Tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất
tôm càng xanh trong mô hình lúa tôm
xen canh từ 2 nguồn giống tôm thường
và tôm toàn đực ở huyện An Biên tỉnh
Kiên Giang.
Ảnh hưởng của thành phần
carbohydrate trong thức ăn lên sự
chuyển hóa glucose máu, triglyceride và
acid béo của cá lóc
Ảnh hưởng của Lactobacillus
plantarum (HK L-137) vào thức ăn lên
tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá lóc
(Channa striata )
Ảnh hưởng của Amino Acid bổ sung
vào thức ăn lên tăng trưởng và tỉ lệ
sống của tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei )
Đặc điểm sinh trưởng và thành phần
sinh hoá của lươn (Monopterus albus )
nuôi thương phẩm

PGs. Ts. Lam Mỹ Lan
Ths. Nguyễn Thanh Hiệu

0918624221
0918972454

lmlan
thanhhieu

0909192542
0909515307

bmtam
nvtrieu

0909192542
0909515307

bmtam
nvtrieu

0909515307
0918972454

nvtrieu
thanhhieu

0909192542

bmtam

0907526845

thuyyen

0907526845

thuyyen

PGs. Ts. Dương Thúy Yên

0907526845

thuyyen

PGs. Ts. Dương Nhựt Long
Ths. Võ Hoàng Đức Liêm Tâm

0918162680

dnlong
vhldtam

PGs. Ts. Dương Nhựt Long
Ths. Võ Hoàng Đức Liêm Tâm

0918162680

dnlong
vhldtam

0859114616

tlctu

0918391906

ttthien

0918391906

ttthien

0859114616

tlctu

PGs. Ts. Bùi Minh Tâm
Ts. Nguyễn Văn Triều
Ts. Nguyễn Văn Triều
PGs. Ts. Bùi Minh Tâm
Ts. Nguyễn Văn Triều
Ths. Nguyễn Thanh Hiệu
Ths. Đào Minh Hải
PGs. Ts. Bùi Minh Tâm

PGs. Ts. Dương Thúy Yên

PGs. Ts. Dương Thúy Yên

Ts. Trần Lê Cẩm Tú

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền

TS. Trần Lê Cẩm Tú
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28

Thử nghiệm ương cá tra
(Pangasianodon hypophthalmus ) ở các
mật độ khác nhau trong ao lót bạt giai
đoạn giống (5-30 gam)

29

Ứng dụng kỹ thuật tuần hoàn nước
trong ương cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus ) giai đoạn bột lên giống
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Ảnh hưởng của độ mặn lên thành thục
của cua biển (Sylla paramamosain) .
Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ
mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của
cua biển (Sylla paramamosain ) giai đoạn

PGS.TS. Phạm Thanh Liêm

0898838633

ptliem

0898838633

ptliem

0913870344

ntphuong

0913870344

ntphuong

0913870344

ntphuong

0907299639

tnhai

0907299639

tnhai

PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa

0918164952

nvhoa

PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa

0918164952

nvhoa

PGS. TS. Ngô Thị Thu Thảo

0909932722

thuthao

0909932722

thuthao

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

0947445886

ntnanh

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

0947445886

ntnanh

PGS. TS. Võ Nam Sơn

0939705505

vnson

PGS. TS. Võ Nam Sơn

0939705505

vnson

PGS.TS. Phạm Thanh Liêm

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương

từ ấu trùng lên cua 1

32

Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ
mặn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và
enzyme tiêu hóa của cua biển (Sylla

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương

paramamosain ) giai đoạn cua 1 lên cua
giống.
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Thực nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei ) với mật độ khác
nhau trong hệ thống tuần hoàn kết hợp đa
loài
Ương ấu trùng cá nâu (Scatophagus
argus ) với các hình thức khác nhau

Một số thay đổi về khía cạnh kỹ thuật
trong quy trình nuôi Artemia ở tỉnh Sóc
trăng
Một số thay đổi về khía cạnh kỹ thuật
trong quy trình nuôi Artemia ở tỉnh Bạc
Liêu
Đặc điểm yếu tố môi trường và phân bố
của vọp Geloina sp. tại U Minh Thượng,

GS. TS. Trần Ngọc Hải

GS. TS. Trần Ngọc Hải

tỉnh Kiên Giang
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Hiện trạng khai thác và tiêu thụ tôm mũ
ni tại đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang
Thử nghiệm nuôi trồng rong nho
(Caulerpa lentillfera ) trong bể lót bạt quy

PGS. TS. Ngô Thị Thu Thảo

mô 20 m2
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Thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú
(Penaeus monodon )-rong câu chỉ
(Gracilaria tenuistipitata ) trong ao quảng
canh cải tiến của nông hộ ở tỉnh Bạc Liêu

Thực nghiệm ương tôm sú cho mô
hình nuôi tôm quảng canh cải tiến có áp
dụng sục khí siêu mịn tại Bạc Liêu
Thành phần thực vật nổi vùng nuôi
trồng thủy sản nước ngọt thuộc tỉnh An
Giang và TP Cần Thơ
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Ương ấu trùng cá chim vây vàng
(Trachinotus blochii) với các hình thức
khác nhau
Đánh giá hiệu quả mô hình nuôi vỗ cua
mẹ ở các tỉnh Đồng Bằng Sông cửu
Long
Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng
và tỷ lệ sống của nuôi tôm càng xanh
theo công nghệ biofloc
Đánh giá vai trò dinh dưỡng của biofloc
làm thức ăn cho ấu trùng và hậu ấu
trùng tôm càng xanh
Hiện trạng kỹ thuật và tài chính nuôi
tôm càng xanh (Macrobrachium
rosenbergii ) kết hợp tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei ) tại vùng U Minh
Thượng, Kiên Giang

Hiện trạng kỹ thuật và tài chính nuôi
tôm sú (Penaeus monodon ) trên đất trồng

PGS. TS. Lê Quốc Việt

0913676863

quocviet

PGS. TS. Lê Quốc Việt

0913676863

quocviet

PGS. TS. Châu Tài Tảo

0983031030

cttao

PGS. TS. Châu Tài Tảo

0983031030

cttao

TS. Lý Văn Khánh

0918573849

lvkhanh

0918573849

lvkhanh

0939939268

htnhan

0939939268

htnhan

0947028965

nthvan

Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân

0947028965

nthvan

Ts. Lê Thị Phương Mai

0908904026

ltpmai

0908904026

ltpmai

Ts. Lê Thị Phương Mai
PGs. Ts. Nguyễn Thị Ngọc Anh

0908904026
0947445886

ltpmai
ntnanh

Ts. Cao Quốc Nam

0906491284

cqnam

TS. Lý Văn Khánh

lúa ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và
Kiên Giang

Ảnh hưởng của choline chloride lên
tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra
Pangasianodon hypophthalmus
Ảnh hưởng của bổ sung men vi sinh lên
hiệu quả sử dụng thức ăn và chuyển hóa
nitơ trong hệ thống tuần hoàn aquapoic
kết hợp tôm thẻ (Liptopennaeus
vannamei ) và rau muống (Ipomoea
aquatica )
Ảnh hưởng của liều lượng bột tảo
spirulina bổ sung vào thức ăn lên sinh
trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của
Artemia ở độ mặn thấp
Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng
tổng hợp lên sinh trưởng và sinh sản
của Artemia ở các độ mặn khác nhau
Thử nghiệm sinh sản nhân tạo và ương
giống ếch thái (Rana rugulosa ) trên
vùng đất phèn
Đánh giá hiện trạng kỹ thuật - tài chánh
và tiêu thụ sản phẩm của mô hình nuôi
cá rô đồng (Anabas testudineus ) ở tỉnh
Hậu Giang
Sử dụng rong nho (Caulerpa
lentillifera ) trong ương giống tôm thẻ
chân trắng (Litopenaeus vannamei )
Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và hiệu
quả tài chính của mô hình nuôi cá tra
(Pangasianodon hypophthalmus
Sauvage) trên địa bàn huyện Mang Thít,
tỉnh Vĩnh Long

TS. Hứa Thái Nhân

TS. Hứa Thái Nhân

Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân

Ts. Lê Thị Phương Mai
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Phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô
hình nuôi cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus Sauvage) trên địa bàn
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Thực nghiệm nuôi sinh khối luân trùng
Brachionus calyciflourus

59

Thực nghiệm nuôi sinh khối luân trùng
Brachionus pala

60

Ảnh hưởng của việc bổ sung bột tảo
Spirulina vào thức ăn lên năng suất
sinh khối Artemia franciscana ở các độ
mặn khác nhau
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Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và tài
chính của của nghề nuôi Tôm - Rừng ở
tỉnh Cà Mau
Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và tài
chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân
trắng (Litopenaues vannamei ) ở tỉnh
Cà Mau
Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và tài
chính của mô hình nuôi Tôm-Lúa ở tỉnh
Cà Mau
Đa dạng thành phần loài cá ở vườn
quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên
Giang
Dược động lực học của amoxicillin trên
cá tra
Tồn lưu kháng sinh amoxicillin và
doxycycline trong cơ thị cá tra
Đặc điểm nhiễm kép 2 loài vi khuẩn
Edwardsiella ictaluri và Flavobacteria
columnare trong giai đoạn ương cá tra
(Pangasianodon hypophthalmus )
Ảnh hưởng của nồng độ muối đến sự
bài tiết tổng đạm amôn và nitrite của
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus
vannamei )
Xác định khả năng gây bệnh của vi
khuẩn A. hydrophila phân lập từ cá
điêu hồng
Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết
diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L.)
lên sức khỏe của tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei )

Ts. Cao Quốc Nam

0906491284

cqnam

Ths. Tô Công Tâm,
Ts. Huỳnh Thanh Tới

0982689777
0936144272

tctam
httoi

Ths. Tô Công Tâm,
Ts. Huỳnh Thanh Tới

0982689777
0936144272

Ths. Tô Công Tâm,
Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân

0982689777
0947028965

Th.S Nguyễn Thanh Toàn

0939766557

nttoan

0939766557

nttoan

Th.S Nguyễn Thanh Toàn

0939766557

nttoan

TS. Trần Văn Việt

0907119994

tvviet

0383679086

nqthinh

0908512101

tmphu

PGS.TS. Từ Thanh Dung

0903349399

ttdung

PGS.TS. Trương Quốc Phú
PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh

0915858809

dthoanh

PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh

0915858809

dthoanh

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa

0919059697

ttthoa

Th.S Nguyễn Thanh Toàn

Ts. Nguyễn Quốc Thịnh
Ts. Trần Minh Phú
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tctam
httoi

tctam
nthvan

71

72

Ảnh hưởng của hỗn hợp chất chiết thảo
dược lên đáp ứng miễn dịch cá Lóc
(Channa striata )
Ảnh hưởng của chất chiết riềng đến một
số chỉ tiêu miễn dịch trên cá điêu hồng
(Oreochromis sp.)

TS. Bùi Thị Bích Hằng

0942335960

btbhang

TS. Trần Thị Mỹ Duyên

0918925505

ttmduyen

Tổng cộng: 72 đề tài
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