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1 Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ 

thuật đến chất lượng tôm 

(Penaeus monodon) sốt chua 

ngọt đóng hộp 

Effects of technical factors 

on the quality of canned 

shrimp (Penaeus monodon) 

with sweet and sour sauce 

TS. Vương Thanh 

Tùng 

0919065543 vttung@ctu

.edu.vn 

2 Nghiên cứu sản xuất ốc móng 

sấy tẩm gia vị 

Production of spiced drying 

from solen vagina Linnaeus  

TS. Vương Thanh 

Tùng 

0919065543 vttung@ctu

.edu.vn 

3 Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ 

thuật đến chất lượng sản 

phẩm khô cá chốt (Mystus 

wolffii) tẩm gia vị ép miếng 

Effect of technical factors 

on the quality of dried 

Mystus wolffii product 

ThS. Nguyễn Lê 

Anh Đào 

0988255929 nladao@ctu

.edu.vn 

4 Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ 

thuật đến chất lượng sản 

phẩm snack từ thịt cá lau 

kiếng (Hypostomus 

plecostomus) 

Effect of technical factors 

on the quality of snack 

product from suckermouth 

catfish meat (Hypostomus 

plecostomus)  

ThS. Nguyễn Lê 

Anh Đào 

0988255929 nladao@ctu

.edu.vn 

5 So sánh chất lượng bột súp 

rau củ được chế biến từ bột 

đạm thủy phân protein đầu cá 

lóc (Channa striata) bằng 

protease khác nhau 

Comparison of vegatable 

soup powder quality from 

protein hydrolysate powder 

of snakehead (Channa 

striata) head by using 

different proteases  

ThS. Trương Thị 

Mộng Thu 

0799690512 ttmthu@ctu

.edu.vn 

6 Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ 

thuật đến chất lượng chả tôm 

(Penaeus monodon) sốt cà 

đóng hộp 

Effects of technical factors 

on the quality of canned 

shrimp (Penaeus monodon) 

ball with tomato sauce 

TS. Nguyễn Thị 

Như Hạ 

0972774769 nhuha@ctu.

edu.vn 

7 Ảnh hưởng của các chế độ 

sấy đến chất lượng khô cá 

khoai (Harpadon nehereus) 

tẩm gia vị 

Effects of drying process on 

quality of seasonned 

bombay-duck (Harpadon 

nehereus) 

PGS. TS. Trần 

Minh Phú 

0908512101 tmphu@ctu

.edu.vn 

8 Nghiên cứu bổ sung dịch 

chiết nghệ để nâng cao chất 

lượng sản phẩm bánh phồng 

cá thát lát 

The study on the addition of 

tumeric extraction to 

increase the quality of 

crackers from knife fish  

TS. Lê Thị Minh 

Thủy 

0969062679 ltmthuy@ct

u.edu.vn 
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9 Ảnh hưởng của nồng độ 

astaxanthin bổ sung vào thức 

ăn lên chất lượng cảm quan 

tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) 

thương phẩm 

Effect of astaxanthin 

supplemented feed on 

sensory qualities of 

commercial white leg 

shrimp (Litopenaeus 

vannamei) 

TS. Nguyễn Quốc 

Thịnh 

0918603537 nqthinh@ct

u.edu.vn 
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