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Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài
chính của nghề lưới kéo ven bờ ở tỉnh
Nguyễn Thanh Long
0908494613
ntlong
Cà Mau
Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài
chính của nghề lưới kéo xa bờ ở tỉnh
Nguyễn Thanh Long
0908494613
ntlong
Cà Mau
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài
chính của nghề lưới kéo ven bờ ở tỉnh
Nguyễn Thanh Long
0908494613
ntlong
Bạc Liêu
Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài
chính của nghề lưới kéo xa bờ ở tỉnh
Nguyễn Thanh Long
0908494613
ntlong
Bạc Liêu
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài
chính của nghề lưới kéo ven bờ ở tỉnh
Nguyễn Thanh Long
0908494613
ntlong
Sóc Trăng
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài
chính của nghề lưới kéo xa bờ ở tỉnh
Nguyễn Thanh Long
0908494613
ntlong
Sóc Trăng
Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và tài
chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân
Huỳnh Văn Hiền
0919245708
hvanhien
trắng (Litopenaues vannamei ) ở tỉnh
Bạc Liêu
So sánh hiệu quả kỹ thuật và tài chính
của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng
Huỳnh Văn Hiền
0919245708
hvanhien
(Litopenaues vannamei ) ở tỉnh Sóc
Trăng và Bạc Liêu
Phân tích hiệu quả tài chính của hộ
kinh doanh sản phẩm thủy sản khai
Đặng Thị Phượng
0909465683
thiphuong
thác ở tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu
Phân tích hiệu quả tài chính của nghề
lưới kéo ven bờ ở vùng biển Tây
Đặng Thị Phượng
0909465683
thiphuong
Đồng bằng sông Cửu Long
Phân tích hiệu quả tài chính của hộ
kinh doanh sản phẩm thủy sản khai
Đặng Thị Phượng
0909465683
thiphuong
thác ở tỉnh Cà Mau và Kiên Giang
Thành phần loài và hình thái phân
loại họ cá Úc (Ariidae) phân bố dọc
Võ Thành Toàn
0918543361
vttoan
theo sông Hậu

Một số đặc điểm sinh học sinh sản
13 của cá Niên (Onvchostoma gerlachi
Peters, 1881) phân bố ở tỉnh Kon Tum

Võ Thành Toàn

0918543361

vttoan

Đặc điểm phát triền tuyến sinh dục cá
sửu Otolithes ruber (Bloch &
14
Schneider, 1801) vùng ven biển Sóc
Trăng và Bạc Liêu

Mai Viết Văn

0986767568

mvvan
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Đặc điểm phát triền tuyến sinh dục cá
uốp mõm nhọn Chrysochir aureus
(Richardson, 1846) vùng ven biển
Sóc Trăng và Bạc Liêu
Phân tích đặc điểm ống tiêu hóa và
tính ăn của cá sửu Otolithes ruber
(Bloch & Schneider, 1801)
Phân tích đặc điểm ống tiêu hóa và
tính ăn của cá uốp mõm nhọn
Chrysochir aureus (Richardson,
1846)
Phân tích đặc điểm ống tiêu hóa và
tính ăn của cá uốp Johnius carouna
(Cuvier, 1830)
Đặc điểm phát triền tuyến sinh dục cá
uốp Johnius carouna (Cuvier, 1830)
vùng ven biển Sóc Trăng và Bạc Liêu
So sánh hiệu quả kỹ thuật và tài chính
mô hình nuôi sò huyết truyền thống
và nuôi vỗ béo trong ao nuôi tôm ở
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Đánh giá sự đa dạng thành phần
giống loài cá mùa lũ ở vùng ở tỉnh
Đồng Tháp
Đánh giá tình hình sinh kế của cộng
đồng ở vùng đệm, vườn quốc gia U
Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Thành phần loài cá huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu và sinh học sinh trưởng
Cá sặc bướm
Thành phần loài cá huyện Phước
Long, tỉnh Bạc Liêu và sinh học sinh
trưởng cá chốt trắng
Thành phần loài cá cửa sông thành
phố Bạc Liêu và sinh học sinh trưởng
Cá đối
Thành phần loài cá cửa sông Mỹ
Thanh và sinh học sinh trưởng cá
khoai
Đặc điểm sinh học sinh sản của loài
cá sửu răng nhỏ Panna microdon
(Bleeker, 1849)
Đặc điểm dinh dưỡng của loài cá sửu
răng nhỏ Panna microdon (Bleeker,
1849)

Biến động quần đàn loài cá sửu răng
29 nhỏ Panna microdon (Bleeker, 1849)
vùng ven biển ĐBSCL
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Trần Văn Việt

0907119994

tvviet

Trần Văn Việt

0907119994

tvviet

Trần Văn Việt

0907119994

tvviet

Hà Phước Hùng
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Trần Đắc Định
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Thành phần loài họ cá đù
(Sciaenidae) phân bố vùng ven biển
ĐBSCL
Đa dạng thành phần loài cá phân bố ở
Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Tìm hiểu hiện trạng khai thác thủy
sản ở vùng cửa sông thuộc huyện Cù
Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Đặc điểm hình thái của cá trèn
mỡ Phalacronotus
Một số đặc điểm sinh học của cá trèn
ống Micronema cheveyi
Một số đặc điểm sinh học của cá ba
kỳ đỏ (Cyclocheilichthys apogon )
Hiện trạng nuôi tôm quảng canh tại
Đầm Dơi, Cà Mau
Khảo sát hiệu quả nuôi tôm sú luân
canh với tôm càng xanh
(Macrobrachium rosenbergii ) - lúa ở
Cà Mau
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và sử
dụng thức ăn của mô hình nuôi lươn
(Monopterus albus ) thâm canh
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và sử
dụng thức ăn của mô hình nuôi cá lóc
(Channa striata ) thâm canh
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và sử
dụng thức ăn của mô hình nuôi cá trê
vàng (Clarias macrocephalus ) thâm
canh
Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và sử
dụng thức ăn của mô hình nuôi ếch
(Rana rugosa ) thâm canh
Khảo sát hiện trạng kỹ thuật và tài
chính của nghề nuôi nghêu (Meretrix
lyrata ) tại Trà Vinh
Tổng cộng: 42 đề tài
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Dương Thúy Yên
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thuyyen

Dương Thúy Yên

0907526845

thuyyen

Dương Thúy Yên
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Trần Minh Phú

0908512101

tmphu

Lam Mỹ Lan

0918624221

lmlan

Trần Thị Thanh Hiền

0918391906

ttthien

Trần Lê Cẩm Tú

0859114616

tlctu

Trần Thị Thanh Hiền

0918391906

ttthien

Trần Thị Thanh Hiền

0918391906

ttthien

Hứa Thái Nhân
Võ Nam Sơn

0939939268
0939705505

htnhan
vnson

