
DANH MỤC LUẬN VĂN  SAU ĐẠI HỌC 
TT NHAN ĐỀ Tên học viên S

L 
GHI 
CHÚ 

17.  

Hoàn thiện mô hình sản xuất kết hợp 
artemia-muối trên ruộng muối Sóc Trăng 
và Bac Liêu 

Đỗ Văn Hoàng 
ThS111/1998 

01 1998 
 

19.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh 
hóa và kỹ thuật nuôi nghêu 
Meretrixlyrata(Sowerby) đạt năng suất cao 

Trương Quốc Phú 
ThS 125/99 

01 1999 

22.  

The effects of selected bacterial strains on 
hatching, survival and fatty acid 
composition of artemia franciscana under 
monoxenic and xenic conditions 

Phạm T Tuyết 
Ngân 
ThS 148/2000 

01 2000 

23.  

Ký sinh trùng của một số loài cá nước ngọt 
ở ĐBSCL và các giải pháp phòng trị 
chúng  

Bùi Quang Tề 
ThS 110/2001 

01 2001 

25.  

Khảo sát một số tính trạng hình thái, sinh 
trưởng và sinh lý của cá basa (Pangasius 
bocourti), cá tra (Pangasius 
hypophthalmus) và con lai của chúng  

Dương Thúy Yên 
ThS 03/2003 

01 K06/0
3 

 Khảo sát một số đặc điểm môi trường sinh 
học và phân tích hiệu quả kinh tế mô hình 
nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh 
với mật độ khác nhau 

Lưu Hòang Ly 
ThS 05/2003 

01 K06/0
3 
 

27.  

Thử nghiệm dùng hormone steroid 
(17,20P) gây chin và rụng trứng trên các 
loại cá mè vinh (Barbodes gonionotus 
Bleeker, 1850) he vàng (Barbodes altus 
Gunther,1868 

Phan Văn Kỳ 
ThS 09/2003 

01 K06/0
3 

28.  

Khảo sát các yếu tố môi trường và sinh học 
tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) trong mô hình tôm lúa ở Trà 
vinh 

Phạm Minh Truyền 
ThS 02/2003 

01 K06/0
3 

29.  

Bước đầu tìm hiểu khả năng thu sinh khối 
tảo (Chlorella sp) luân trùng (Brachionus 
plicatilis) trong  hệ thống nuôi kết hợp luân 
trùng - tảo và cá rô phi 

Trần Sương Ngọc 
ThS 01/2003 

01 K06/0
3 

30.  

Ương tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) trong môi trường nồng độ 
muối khác nhau 

Đặng Hữu Tâm 
ThS 10/2003 

01 K06/0
3 

31.  

Nghiên cứu kỹ thuật ương tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) từ hậu ấu 

Phạm T Thu Hồng 
ThS 07/2003 

01 K06/0
3 



trùng lên giống 
34.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và hàm 
lượng protein trong thức ăn viên lên tốc độ 
tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá thát lát 
(Notopterus pallas) giai đoạn ương giống  
và nuôi thương phẩm 

Lê Ngọc Diện 
ThS 13/2004 

01  
K07/0
4 

37.  

So sánh một số đặc trưng hình thái, sinh 
thái – sinh hóa và di truyền ba loại hình cá 
chép (chép vàng, chép trắng & chép hung) 
ở ĐBSCL  

Nguyễn Văn Kiểm 
ThS 53/2004 

01 2004 

38.  

Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để 
ương nuôi cá lóc bông (Channa 
micropeltes) 

Nguyễn T Ngọc 
Lan ThS 14/2004 

01 K7/04 

39.  

Phân tích tình hình phân phối và sử dụng 
thuốc trong nuôi trồng thủy sản tại Sóc 
trăng, Bac liêu và CM 

Nguyễn T Phương 
Nga ThS 12/2004 

01 K7/04 

40.  

Ảnh hưởng của aflatoxin lên tốc độ tăng 
trưởng và tỉ lệ sống, những biến đổi mô 
gan, mô thận cá tra (Pangasius 
hypophthalmus) và cá basa (Pangasius 
bocourti)  

Nguyễn Quốc 
Thanh  
ThS 11/2004 

01 K7/04 

41.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá nâu 
(Scatophagus argus) tại Cà mau 

Võ Thành Tiếm 
ThS 29/2004 

01 K7/04 
42.  

Nghiên cứu sử dụng nước biển nhân tạo 
trong sản xuất giống tôm sú (Penaeus 
monodon) qua hệ thống lọc sinh học 

Lê Trí Tín 
ThS 15/2004 

01 K7/04 

43.  

Ảnh hưởng kích cỡ tôm mẹ lên sức sinh 
sản và sự phát triển ấu trùng tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) 

Nguyễn Quang 
Trung  
ThS 16/2004 

01 K7/04 

44.  

Đánh giá chất lượng môi trường ao nuôi cá 
tra  
(Pangasius hypophthalmus) thâm canh ở 
xã Tân lộc, huyện Thốt nốt, TP. Cần thơ 

Lê Bảo Ngọc 
ThS 30/2004 

01 K9/04 

48.  

Khảo sát các tác nhân gây bệnh trong nuôi 
cá Tra (Pangasius hypophthalmus) thâm 
canh ở tỉnh AG 

Trần Anh Dũng 
ThS 38/05  

01 K10/0
5 

49.  

Thử nghiệm ương ấu trùng ghẹ 
xanh(Portunus pelagicus) trong hệ thống  
nước xanh và nước trong tuần hoàn 

Đoàn Xuân Diệp 
ThS 27/2005 

01 K8/05 

50.  

Khảo sát sự biến động nguồn lợi và hiện 
trạng nuôi cua biển (Scylla sp) ở Trà vinh 

Hồ Hoàng Hà 
ThS 22/2005 

01 K8/05 
51.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá bông lau Leng Bun Long 01 K8/05 



(Pangasius krempfi) ThS 23/2005 
52.  

Đánh giá việc sử dụng nguồn nguyên liệu 
địa phương làm thức ăn nuôi cá tra 
(Pangasius hypophthalmus) trong bè ở An 
giang 

Trần Văn Nhì 
ThS 19/2005 

01 K8/05 

53.  

Nghiên cứu cải tiến hệ thống nuôi thâm 
canh luân trùng (Brachionus plicatilis) 

Dương T Hoàng 
Oanh   
ThS 26/2005 

01 K8/05 

54.  

Đánh giá mức độ an toàn vệ sinh và thú y 
của tôm nuôi tại Trà vinh và Kiên giang 

Nguyễn Đ X Quý  
ThS 18/2005 

01 K8/05 
55.  

Nghiên cứu sự biến động thành phần và số 
lương thực vật nổi trong các mô hình nuôi 
tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh 

Nguyễn T Thanh 
Thảo ThS 24/2005 

01 K8/05 

56.  

Khảo sát hiện trạng khai thác, nguồn lợi và 
mùa vụ xuất hiện giống cá kèo vảy nhỏ 
(Pseudapocryptes elongates) khu vực ven 
biển tỉnh Bạc Liêu 

Võ Thành Toàn 
ThS 21/2005 

01 K8/05 

57.  

Nghiên cứu nuôi kết hợp cá rô đồng 
(Anabas testudineus) trong lồng và cá rô 
phi (Oreochromis niloticus) trong ao đất  

Trần Văn Bùi 
ThS 31/2005 

01 K9/05 

58.  

Nghiên cứu sự thành thục sinh dục và thử 
nghiệm sinh sản nhân tạo cá trê trắng 
(Clarias batrachus)  

Huỳnh Kim Hường 
ThS 33/2005 

01 K9/05 

59.  

Tìm hiểu sự phân bố và khả năng nuôi sinh 
khối Copepoda microsetella norvegica -
2005 

Nguyễn T Kim 
Liên ThS34/2005 

01 K9/05 

60.  

Ảnh hưởng của mật độ lên năng suất và 
hiệu quả kinh tế trong ao nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) thâm canh ở huyện 
Kiên lương và thị xã Hà tiên tỉnh KG 

Nguyễn Thành 
Phước   
ThS 35/2005 

01 K9/05 

61.  

Nghiên cứu khả năng hấp thu Ammonia 
của Zeolite trong môi trường ao nuôi thủy 
sản 

Nguyễn Lê Hoàng 
Yến ThS 36,77/05 

02 K9/05 

62.  

Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) trên ruộng 
lúa tại huyện Tam bình và huyện Măng 
Thít, Vĩnh long 

Lý Văn Khánh 
ThS 28/2005 

01 K9/05 

63.  

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ thành thục và 
ương nuôi ấu trùng tôm sú (Penaeus 
monodon) 

Châu Tài Tảo 
ThS 25/2005 

01 K9/05 

64.  

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc, hóa chất 
trong nuôi cá tra thâm canh ở An Giang và 

Nguyễn Chính 
ThS 20,46/2005 

02 K9/05 



Cần Thơ 
65.  

Điều tra hiện trạng và thưc nghiệm nuôi 
tôm càng xanh trong ao đất với mật độ 
khác nhau ở tỉnh VL 

Lê Quốc Việt 
ThS 17,49/05 

02 K9/05 

66.  

Bước đầu nghiên cứu về vi-rút gây bệnh 
đầu vàng trên tôm sú ở ĐBSCL 

Nguyễn Minh Hậu 
ThS142,143, 
144, 145/2006 

04 K9/06 

68.  

Nghiên cứu khả năng sử dụng hến làm 
thức ăn nuôi tôm sú (Penaeus mondon) tại 
tỉnh Trà Vinh 

Lê T Hạnh Chuyên  
ThS 41/2006 

01 K10/0
6 

69.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá Leo 
(Wallago attu) tại An Giang 

Phan Phương Loan 
ThS 40/2006 

01 K10/0
6 

70.  

Nghiên cứu sự đa dạng sinh học ký sinh 
trùng trên cá gai sống trong các môi trường 
nước ngọt, lợ và mặn ở Hordaland, NaUy 

Nguyễn Thị Thu 
HằngThS138,139,1
40,141/2006 

04 K9/06 

71.  

Thử nghiệm sản xuất cá rô đồng (Anabas 
testudineus, Bloch) toàn cái  

Đặng Khánh Hồng 
ThS44/2006 

01 K10/0
6 

72.  

Nghiên cứu ương ghẹ xanh (Portunus 
pelagicus) bằng các loại thức ăn khác nhau 

Nguyễn Thu Dung  
ThS 42/2006 

01 K10/0
6 

73.  

Nghiên cứu sử dụng formol (38%) để loại 
tôm sú (Penaeus monodon) giống nhiễm 
Vi-rút gây bệnh đốm trắng (WSSV) 

Tiền Hải Lý 
ThS 43/2006 

01 K10/0
6 

74.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản 
lươn đồng(Monopterus albus) 

Phan T Thanh Vân 
ThS670/2006 

1 
 

75.  

Nghiên cứu sự biến động các yếu tố môi 
trường và sự tích luỹ đạm lân trong ao nuôi 
tôm sú  thâm canh ở Vĩnh Châu Sóc Trăng 

Tạ Văn Phương  
ThS 39/2006 

01 K10/0
6 

76.  

Đánh giá hiệu quả sử dụng cám ly trích và 
cám sấy trong thức ăn nuôi cá tra 
(Pangasius hypophthalmus) 

Hải Đăng Phương 
ThS 37/2006  

01 K10/0
6 

77.  

Thử nghiệm nuôi tôm sú (P.monodon) 
thâm canh theo qui phạm thực hành nuôi 
tốt (Gap) tại Công ty Quốc Việt, tỉnh Cà 
Mau 

Nguyễn Duy 
Dương  
ThS 45/2006 

01 K10/ 
2006 

78.  

Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và 
năng suất của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) nuôi luân 
canh trên ruộng lúa tại thành phố Cần Thơ 

Trần Thanh Hải 
ThS  68/2007 

01 K11/0
7 

79.  

Ảnh hưởng của mật độ và enrofloxacine 
lên một số chỉ tiêu sinh hóa của cá tra 
(Pangasius hypophthalmus) trong điều kiện 
thí nghiệm 

Nguyễn Ngọc Hiền 
ThS 54/2007 

01 K11/0
7 



80.  

Điều tra hiệu quả nuôi tôm sú (Penaeus 
monodon) rải vụ ở tỉnh Sóc Trăng 

Võ Văn Bé 
ThS 56/2007 

01 K11/0
7 

81.  

Điều tra tình hình khai thác và sử dụng tôm 
sú (Penaeus monodon) bố mẹ ở Cà Mau 

Hoàng Văn Súy 
ThS 58/2007 

01 K11/0
7 

82.  

Điều tra tình hình sử dụng hóa chất và chế 
phẩm vi sinh trong quản lý môi trường ao 
nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh 
ở Bến tre, Sóc trăng và Bạc Liêu 

Nguyễn Hũu Đức 
ThS 63/2007 

01 K11/0
7 

83.  

Khảo sát một số đặc điểm hình thái sinh 
sản sinh trưởng cá tra bạch tạng và cá lai 
giữa bạch tạng với cá bình thường 
(Pangasius hypophthalmus) 

Vương Học Vinh 
ThS 66/2007 

01 K11/0
7 

84.  

Khảo sát tình hình cung cấp và sử dụng 
thức ăn trong các mô hình nuôi tôm ở  các 
tỉnh ĐBSCL 

Trương Tấn Thống 
ThS 60/2007 

01 K11/0
7 

85.  

Khảo sát tình hình cung cấp và sử dụng 
thức ăn trong nuôi tôm càng xanh, cá tra và 
cá lóc ở ĐBSCL 

Lê Văn Liêm 
ThS 61/2007 

01 K11/0
7 

86.  

Nghiên cứu biện pháp sản xuất giống cá 
thát lát còm (Notopterus chitala) 

Phạm Phú Hùng 
ThS 64/2007 

01 K11/0
7 

87.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh sản và 
thử nghiệm sản xuất giống lươn đồng 
(Monopterus albus, Zwiew 1973) 

Nguyễn T Hồng 
Thắm ThS 59/2007 

01 K11/0
7 

88.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hóa chất 
lên sự tăng trưởng của quần thể luân trùng 

Nguyễn Văn Hạnh 
ThS 147/2007 

02 K10/0
7 
 

89.  

Phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của 
mô hình lúa –cá ở khu vực tiểu dự án thủy 
lợi Ôn môn – Xà no 

Nguyễn T Thanh 
Nga ThS 62/2007 

01 K11/0
7 

90.  

Thử nghiệm qui trình nuôi snh khối giáp 
xác chân chèo Microsetella norvegica 

Hồ Thị Giàu 
ThS 57/2007 

01 K11/0
7 

91.  

Thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá 
chạch sông (Macrognathus siamensis) 

Nguyễn Quốc Đạt 
ThS 65/2007 

01 K11/0
7 

92.  

Điều tra hiệu qủa nuôi tôm sú (Penaeus 
monodon) rải vụ ở tỉnh Sóc Trăng 

Võ Văn Bé  
ThS 56/2007 

01 Chưa 
BM 
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93.  

Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên một 
số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và sinh trưởng 
của tôm càng xanh 

Nguyễn Thị Em 
ThS 87/2008 

01 K12/ 
2008 

94.  

Ảnh hưởng của kích dục tố đến quá trình 
sinh sản của cá bống tượng (Oxyeleotris 
marmoratus bleeker) 

Trần T Phương 
Lan  
ThS 79/2008 

01 K12/ 
2008 

95.  

Ảnh hưởng của mật độ và kháng sinh đến 
một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của cá tra  
(Pangasius hypophthalmus)  nuôi trong ao 

Hồ T Thanh 
Tuyến 
ThS 86/2008 

01 K12/ 
2008 

96.  

Biến đổi chất lượng nước và tích lũy vật 
chất trong ao nuôi cá tra (Pangasius 
hypophthalmus) thâm canh ở quận Ô Môn, 
TPCT 

Cao Văn Thích 
ThS 92/2008  

01 K12/ 
2008 

97.  

Cập nhật thành phần loài và đặc điểm sinh 
học một số lòai cá kinh tế phân bố ở tỉnh 
An Giang 

Võ Thanh Tân  
ThS 85/2008 

01 K12/ 
2008 

98.  

Đặc điểm sinh sản của Cua biển Scylla 
paramamosain (Estampador,1949) tự nhiên 
và nuôi trong ao. 

Phạm Văn Quyết 
ThS 75/2008 

01 K12/ 
2008 

99.  

Đánh giá hiện trạng nuôi thủy sản vùng 
đồng láng tỉnh Trà Vinh 

Lâm T Ngọc 
Trân 
ThS 78/2008 

01 K12/ 
2008 

100.  

Đánh giá hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của 
mô hình canh tác thủy sản – lúa trên ruộng 
ở thành phố Cần Thơ 

Phan văn Thành 
ThS 91/2008 

01 K12/ 
2008 

101.  

Khảo sát hiệu quả của sử dụng men vi sinh 
trong thực tế sản xuất giống tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) 

Trần Thị Cẩm 
Hồng 
ThS 72/2008 

01 K12/ 
2008 

102.  

Khảo sát tình hình xuất hiện bệnh mủ gan 
(Edwardsiella ictaluri) trên cá tra nuôi ở 
Trà Vinh 

Châu Hồng Thúy 
ThS 81/2008 

01 K12/ 
2008 

103.  

Modeling the effects of dietary 
carbohydrate and ambient oxygen 
concentration on feed intake and growth in 
fish,  Wageningen, 2008, 195 trang . 

Tran Duy An 
TS431/2008 

01 
 

104.  

Một số đặc điểm sinh học và bước đầu 
sinh sản nhân tạo cá Hô Catlocarpio 
siamensis (boulenger,1898) 

Thi Thanh Vinh 
ThS 73/2008 

01 K12/ 
2008 

105.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi lên 
sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế 

Nguyễn Tấn 
Nhơn 

01 K12/ 
2008 



của cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus) 
nuôi trên bể và trong ao đất. 

ThS 69/2008 
106.  

Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và thức 
ăn cho cá Kết (Micronema bleekeri) giai 
đoạn từ bột lên giống 

Trần Ngọc 
Tuyền 
ThS 70/2008 

01 K12/ 
2008 

107.  

Nghiên cứu khả năng sử dụng khoai ngọt 
làm thức ăn cho cá tra  (Pangasius 
hypophthalmus) 

Lê Thành Vinh 
ThS  89/2008 

01 K12/ 
2008 

108.  

Nghiên cứu kích thích sinh sản nhân tạo và 
ương cá leo (Wallago attu) 

Ngô Vương Hiếu 
Tính ThS  
84/2008 

01 K12/ 
2008 

109.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của 
cá linh ống (Cirrhinus jullieni sauvage) và 
linh rìa (Labiobarbus lineatus sauvage) 

Lê T Mai Xuân 
ThS  88/2008 

01 K12/ 
2008 

110.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản 
lươn đồng (Monopterus albus) 

Phan T Thanh 
Vân 
ThS625/2008 

01 2008 

111.  

Nghiên cứu ứng dụng ozne để nâng cao 
chất lượng tôm sú giống (Panaeus 
monodon Fabricius) 

Tăng Minh Khoa 
ThS 90/2008 

01 K12/ 
2008 

112.  

Phân tích ngành hàng tôm sú (Penaeus 
monodon) sinh thái ở tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Trung 
Chánh ThS 
76/2008 

01 K12/ 
2008 

113.  

Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng 
giống cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) ở ĐBSCL. 

Lê Lệ Hiền 
ThS 71/2008 

01 K12/ 
2008 

114.  

So sánh các lòai cá lóc ở đồng bằng song 
cửu long bằng phương pháp hình thái học 
và mtDNA PCR 

Nguyễn Văn Hòa 
ThS  83/2008 

01 K12/ 
2008 

115.  

Some aspects of biology and population 
dynamics of the goby pseudapocryptes 
elongatus (Cuvier 1816) in the Mekong 
delta 

Trần Đắc Định 
TS 350/2008 

01 Chưa 
BM 

116.  

Sử dụng hoạt chất tuyến đực của tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) để 
chuyển đổi giới tính loài này. 

Trần Đông 
Phương An  
ThS 74/2008 

01 K12/ 
2008 

117.  

Thử nghiệm mô hình xử lý nước thải ao 
nuôi cá tra (Pangasius hypophthalmus) 
thâm canh bằng biện pháp hóa và sinh học  

Nguyễn Thị 
Huyền  ThS 
82/2008 

01 K2/08 

118.  

Thử nghiệm sản xuất giống cá hú 
(Pangasius conchophilus) 

Đỗ Minh Tri 
ThS 80/2008 

01 K12/ 
2008 
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119.  

Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên 
một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỉ lệ 
sống cá bống tượng (Oxyeleotris 
marmoratus) giai đoạn giống 

Huỳnh Hiếu 
Lộc  
ThS 134/2009 

01 K13/09  
 

120.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh lý, sinh 
trưởng cá kèo (Pseudapocryptes 
lanceolatus, Bloch 1801) 

Trần Trường 
Giang 
ThS 100/2009 

01 K13/ 
2009 

121.  

Ảnh hưởng của Florfenicol lên sinh hoá, 
huyết học và tồn lưu trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) nuôi 
trong bể. 

Lê Kim Ngọc 
ThS 133/2009 

01 K13/ 
2009 

122.  

Ảnh hưởng của Malachite green lên sinh lý, 
sinh hóa và  tồn lưu trên cá  tra 
(Pangasianodon hypophthalmus). 

Lương Thị 
Diễm Trang 
ThS 102/2009 

01 K13/ 
2009 

123.  

Ảnh hưởng của phương pháp thuần hoá lên 
tỉ lệ sống, điều hoà áp suất thẩm thấu và ion 
của tôm sú (Penaeus monodon) 

Lâm Ánh 
Tiên  
ThS 137/2009 

01 K13/ 
2009 

124.  

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu chứa hoạt 
chất Diazinon lên hoạt tính Enzyme 
cholinesterase (ChE) và sinh trưởng tôm 
càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). 

Ngô Thanh 
Toàn  ThS 
103/2009 

01 K13/ 
2009 

125.  

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Decis lên lên 
điều hoà áp suất thẩm thấu và tăng trưởng 
tôm sú (Penaeus monodon). 

Phương Ngọc 
Tuyết ThS 
101/2009 

01 K13/ 
2009 

126.  

Ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng, tỉ lệ 
sống và một số chỉ tiêu sinh lý của cá chình 
(Anguilla sp) giống. 

Nguyễn Thị 
Bích Vân ThS 
136/2009 

01 K13/ 
2009 

128.  

Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi 
chuyên canh cá sặc rằn (Trichogaster 
pectoralis) 

Nguyễn Thị 
Ngọc Hà 
ThS99/ 2009 

01 K13/ 
2009 

129.  

Kích thích sinh sản nhân tạo và ương nuôi 
cá Mè hôi (Osteiochilus melanopleura) 

Đặng Văn 
Trường 
ThS 94/2009 

01 K13/ 
2009 

130.  

Nghiên cứu biện pháp sản xuất giống cá 
Linh ống (Cirrhinus jullieni, Sauvage 
1878) 

Võ Thị 
Trường An 
ThS 95/2009 

01 K13/ 
2009 

131.  

Nghiên cứu sử dụng ozone trong sản xuất 
giống tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) theo quy trình nước trong hở. 

Lương Thị 
Bảo Thanh 
ThS 135/2009  

01 K13/ 
2009 

134.  

Phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của Dương Vĩnh 01 K13/ 



mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) 
thâm canh và bán thâm canh ven biển tỉnh 
Sóc Trăng 

Hảo 
ThS 131/2009 

2009 

135.  

Phân tích ngành hàng cá tra (Pangasi 
hypophthalmus) ở tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Văn 
Ngô 
ThS 105/2009 

01 K13/ 
2009 

136.  

Phân tích ngành hàng tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) ở tỉnh Đồng 
Tháp 

Dương Thọ 
Trường ThS 
104/2009 

01 K13/ 
2009 

137.  

Sự biến đổi chất lượng nước trong hệ thống 
nuôi cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) thâm canh ở các qui mô 
khác nhau. 

Nguyễn Hữu 
Lộc 
ThS 98/2009 

01 K13/ 
2009 

138.  

Thử nghiệm nuôi kết hợp sò huyết 
(Anadara granosa) và ốc len (Cerithidea 
obtusa) trong rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau 

Huỳnh Hàn 
Châu ThS 
106/2009 

01 K13/ 
2009 

139.  

Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục và sinh sản 
lươn đồng (Monopterus albus) bằng các 
biện pháp kỹ thuật khác nhau 

Nguyễn Thị Lệ 
Hoa ThS 
93/2009 

01 K13/ 
2009 

140.  

Tình hình sử dụng cá tạp và khả năng sử 
dụng bột đậu nành trong phốI chế thức ăn 
chế biến nuôi cá Lóc (Channa striata) 

Phan Hồng 
Cương 
ThS 96/2009 

01 K13/ 
2009 

141.  

Ương nuôi ấu trùng Cua biển (Scylla 
paramamosain) hai giai đoạn Z1 đến Z5 và 
Z5 đến C1 với các mật độ và quy mô khác 
nhau. 

Nguyễn 
Trường Sinh 
ThS 132/2009 

01 K13/ 
2009 

142.  

Xác định nhu cầu về Lysine, Methionin 
trong thức ăn của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Thái Thị 
Thanh Thúy 
ThS 97/2009 

01 K13/ 
2009 
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143.  

Ảnh hưởng của Chlorine lên các chỉ 
tiêu sinh lý máu của cá rô phi 
(Oreochromis niloticus) 

Trần Cẩm Tú 
ThS 213/2010 

01 K14 

144.  

Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên 
sự điều hòa áp suất thẩm thấu và tăng 
trưởng của lươn đồng (Monopterus 
albus) giống. 

Nguyễn Hương Thùy 
ThS 161/2010 

01 K14 



145.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên năng lượng 
hoạt động (SDA) và ngưỡng oxy thấp 
(Pcrit) của cá bống tượng (Oxyeleotris 
marmoratus, Bleeker 1852) giống. 

Trần Sử Đạt 
ThS 156/2010 

01 K14 

146.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên sự tiêu hóa 
và sử dụng thức ăn của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus)  

Đoàn Vũ Phong 
ThS 175/2010 

01 K14 

147.  

Ảnh hưởng của độ mặn, pH đến sự phát 
triển phôi và cá bột rô đồng (Anabas 
testudineus). 

Lê Phú Khởi 
ThS 149/2010 

01 K14 

148.  

Ảnh hưởng của hàm lượng oxy hòa tan 
lên tiêu hao oxy và tăng trưởng của tôm 
càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii). 

Triệu Thanh Tuấn 
ThS 166/2010 

01 K14 

149.  

Ảnh hưởng của kích cỡ cua mẹ (Scylla 
paramamosain) lên sinh sản và chất 
lượng ương ấu trùng. 

Lâm Tâm Nguyên 
ThS 169/2010 

01 K14 

150.  

Ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ 
tiêu sinh lý cá tra (Pangasionodon 
hypophthalmus) 

Mai Diệu Quyên 
ThS 218/2010 

01 K14 

151.  

Ảnh hưởng của pH, thức ăn lên sự sinh 
sản và thử nghiệm ương nuôi cá dĩa 
(Symphysodon spp) 

Nguyễn Minh Khải 
ThS 171/2010 

01 K14 

152.  

Ảnh hưởng của phương pháp cho ăn 
đến tăng trưởng của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) giai 
đoạn giống. 

Dương Hải Toàn 
ThS 153/2010 

01 K14 

153.  

Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ đến 
tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá leo 
(Wallago attu) ương từ bột lên giống 

Trần Bảo Trang 
ThS 209/2010 

01 K14 

154.  

Ảnh hưởng của thức ăn và mật độ lên 
tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá bống 
tượng (Oxyeleotris marmoratus, 
Bleeker) giai đoạn giống. 

Tiêu Minh Luân 
ThS 150/2010 

01 K14 

155.  

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu chứa hoạt 
chất Diazinon lên một số chỉ tiêu sinh 
lý và hoạt tính Cholinesterase trên cá 
tra (Pangasionodon hypophthalmus) 

Nguyễn T Hồng Nhi 
ThS 195/2010 

01 K14 

156.  

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất 
quinalphos lên  một số chỉ tiêu sinh lý, 
sinh hóa và tăng trưởng của cá rô phi 
(Oreochromis niloticus) 

Đỗ Văn Bước 
ThS 179/2010 

01 K14 



157.  

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Kinalux 
25EC chứa hoạt chất Quinalphos lên 
một số  men của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giống 

Nguyễn Thị Quế 
Trân 
ThS 198/2010 

01 K14 

158.  

Ảnh hưởng của việc bổ sung carotenoid 
vào thức ăn đến sự lên màu của cá neon 
(Paracheirodon innesi) 

Nguyễn Thị Thiếu 
ThS 205/2010 

01 K14 

159.  

Biến động thành phần động vật nổi và 
động vất đáy khu vức nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) ở huyện Cầu 
Ngang tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Bá Quốc  
ThS 215/2010 

01 K14 

160.  

Đặc điểm dinh dưỡng và khả năng 
ương nuôi cá nâu bột (Scatophagus 
argus) bằng các loại thức ăn khác nhau 

Nguyễn Hoàng 
Xuân  
ThS 192/2010 

01 K14 

161.  

 Đặc điểm hình thái đá tại của  một số 
loài thuộc họ cá Đù (Sciennidae)  và 
đặc điểm phát triển sinh dục của cá Đù 
Bạc(Pennahia argentata 
Houttuyn,1782) 

Đặng Thu Lệ 
ThS 190/2010 

01 K14 

162.  

Đặc điểm sinh học cá chốt sọc (Mystus 
vittatus) và cá chốt trắng (Mystus 
wolffii) 

Trần T Thanh Nhã  
ThS 214/2010 

01 K14 

163.  

Đánh giá hiệu quả sử dụng chất thải 
qua hầm ủ Biogas để cải tạo ao ương 
cá. 

Lê T Phương Mai 
ThS 160/2010 

01 K14 

164.  

Đánh giá khả năng cải thiện chất lượng 
nước của nhóm vi khuẩn chuyển hóa 
đạm trong hệ  thống ương tôm sú 
(Panaeus monodon) 

Nguyễn Thị Tú Anh 
 ThS 183/2010 

01 K14 

165.  

Đánh giá nguồn lợi và thời điểm xuất 
hiện nghêu (Meretrix lyrata, Sowerby, 
1851) ven bờ biển tỉnh ST 

Đặng Hiền Đức 
ThS 162/2010 

01 K14 

166.  

Đánh giá nhận thức và khả năng ứng 
phó của người nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus 
Sauvbage, 1878) ở Đồng bằng sông 
Cửu Long dưới tác động của biến đổi 
khí hậu. 

Lâm Trường Ân  
ThS 220/2010 

01 K14 

167.  

Đánh giá sự tăng trưởng, tỉ lệ sống và 
năng suất cá chép (Cyprinus carpio 
Linaeus) nuôi trong mô hình Lúa – Cá 
kết hợp. 

Nguyễn Thanh Hiệu 
ThS 155/2010 

01 K14 



168.  

Đánh giá tác động của nghề nuôi tôm 
sú (Penaeus monodon) lên nhóm động 
vật không xương sống có kích thước 
lớn. 

Sơn Sâm Phone  
ThS 187/2010 

01 K14 

169.  

Định danh và đặc điểm bệnh học của vi 
khuẩn  gây bệnh trắng đuôi trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở 
Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

 Nguyễn Thị Tiên 
ThS 207 /2010 

01 K14 

170.  

Effects of spawning behavior and 
environmental factors on adult 
reproductive ecology and larval 
dispersal of lake sturgeon (acipenser 
fulvescens) 

Dương Thuý Yên 
TS 221/2010 

01 Chưa 
BM 

171.  

Khảo sát chu kỳ sinh sản và thử nghiệm 
sinh sản nhân tạo hàu (Crassostrea sp.). 

Phạm T Hồng Diễm 
 ThS 154/2010 

01 K14 
172.  

Khảo sát sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và 
năng suất tôm càng xanh nuôi mật độ 
khác nhau trong mô hình tôm - lúa luân 
canh tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp 

Trần Văn Hận 
ThS 193/2010 

01 K14 

173.  

Khảo sát tình hình quản lý môi trường 
và sức khỏe cá lóc nuôi ở Đồng bằng 
sông Cửu long 

Phạm Đăng Phương 
 ThS 203/2010 

01 K14 

174.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn 
khác nhau tới sự sinh trưởng và điều 
hòa áp suất thẩm thấu cá sặc rằn 
(Trichogaster pectoralis Regan, 1910) 

Trang Văn Phước 
ThS 199/2010 

01 K14 

175.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và 
khả năng nuôi kết hợp hàu (Crassostrea 
sp.)  trong mô hình nuôi thủy sản thâm 
canh. 

Trần Tuấn Phong 
ThS 167/2010 

01 K14 

176.  

Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của 
malachitegreen và nhiệt độ lên một số 
chỉ tiêu sinh lý và men ChE ở cá tra  
(Pangasionodon hypophthalmus)  

Trần Thị Bích Như 
ThS 181/2010 

01 K14 

177.  

Nghiên cứu bổ sung phytase và taurine 
vào thức ăn cho cá lóc  đen (Channa 
striata) 

Trần Thị Bé 
ThS  157/2010 

01 K14 

178.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá trèn 
bầu (Ompok bimaculatus) 

Phạm Hoàng Vũ  
ThS 177/2010 

01 K14 
179.  

Nghiên cứu đặc tính gây bệnh của vi 
khuẩn Edwardsiella ictaluri ở cá tra 
(Pangasianodon hypophthamus) 

Đặng Thụy Mai Thy 
ThS 168/2010 

01 K14 



180.  

Nghiên cứu khả năng sử dụng bột đậu 
nành làm thức ăn cho cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) giai 
đoạn giống 

Lê Quốc Phong 
ThS 163/2010 

01 K14 

181.  

Nghiên cứu khả năng sử dụng cây năn 
tượng (Scirpus littoralis)để xử lý nước 
thải nuôi tôm sú (Penaeus monodon)  

Lâm Ngọc Bửu 
ThS 146/2010 

01 K14 

182.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 
cá kèo vảy to (Pseudapocryptes 
borneensis)  

Huỳnh Thảo Trân 
ThS 172/2010 

01 K14 

183.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 
của cá Ét Mọi (Morulius 
chrysophekadion Bleeker, 1850) 

Trần Hồng Ửng  
ThS 176/2010 

01 K14 

184.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 
sinh sản cá đối (Liza subviridsis) 

Hồ Văn Bình 
ThS 173/2010 

01 K14 
185.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 
và sản xuất giống cá trôi Trường giang 
(Prochilodus lineatus) 

Nguyễn V Hoàng 
ThS 170/2010 

01 K14 

186.  

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến 
tập tính di cư của cá kèo vẩy nhỏ 
(Pseudapocryptes elongatus) ở tỉnh Bạc 
Liêu 

Trần T Thanh Lý 
ThS 204/2010 

01 K14 
 

187.  

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng 
bột đậu nành chế biến thức ăn nuôi cá 
lóc (Channa striata Bloch, 1793) giống 

Lý Vũ Minh 
ThS 219/2010 

01 K14 

188.  

Nghiên cứu nuôi vỗ béo cua gạch 
(Scylla paramamosain) trên bể với các 
loại thức ăn và mật độ khác nhau 

Trịnh Văn Thăm 
ThS 202/2010 

01 K14 

189.  

Nghiên cứu phương thức thay thế thức 
ăn chế biến trong ương cá lóc đen 
(Channa striata). 

Ngô Minh Dung 
ThS 189/2010 

01 K14 

190.  

Nghiên cứu sản xuất cá trê phi (Clarias 
gariepinus) đực bằng hormon 17α 
Metyltestosteron.  

Đàm Anh Tuấn 
ThS 208/2010 

01 K14 

191.  

Nghiên cứu sử dụng bột đậu nành làm 
thức ăn chế biến nuôi cá lóc bông 
(Channa microplates). 

Lê Quốc Toán 
ThS 216/2010 

01 K14 

192.  

Nghiên cứu sử dụng các loại hormone 
khác nhau trong sinh sản nhân tạo cá 
Leo (Wallago attu Schneidr, 1801) 

Nguyễn H Thanh 
ThS 184/2010 

01 K14 

193.  

Nghiên cứu sử dụng cám gạo làm thức 
ăn cho cá lóc (Channa striata) 

Võ M Quế Châu 
ThS 159/2010 

01 K14 



194.  

Nghiên cứu sự kháng thuốc kháng sinh 
của vi khuẩn  Edwardsiella ictaluri và 
Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus)ở 
ĐBSCL. 

Phạm T Thanh 
Hương ThS 
217/2010 

01 K14 

195.  

Nghiên cứu sự thích ứng và tăng trưởng 
của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giống ở độ mặn khác 
nhau 

Nguyễn Chí Lâm 
ThS 158/2010 

01 K14 

196.  

Nghiên cứu tuổi thành thục và thử 
nghiệm sinh sản lươn đồng 
(Monopterus albus Zuiew, 1793) 

Nhan Trung Nghĩa 
ThS 197,277/2010 

02 K14 

197.  

Nghiên cứu ương nuôi ấu trùng cua đá 
(Myomenippe hardwickii) 

Nguyễn Hữu Nghị 
ThS 178/2010 

01 K14 
198.  

Nghiêu cứu một số yếu tố ảnh hưởng 
đến đướng kính trứng bào xác Artemia 

Nguyễn Đình Thọ 
ThS 194/2010 

01 K14 
199.  

Nuôi luân trùng nước ngọt (Brachionus 
angularis) để ương thử nghiệm cá bống 
tượng (Oxyeleotris marmoratus 
Bleeker) từ 1-10 ngày tuổi 

Trương Ngô Bích 
 Ngọc  
ThS 211/2010 

01 K14 

200.  

On the epidemiology and evolution of 
white spot syndrome virus of shrimp. 
2010, 135trang. 

Bùi T Minh Diệu 
TS 279/2010 

01 K14 

201.  

Phân lập và định danh nấm trên cá rô 
đồng (Anabas testudineus) nuôi thâm 
canh 

Trần Ngọc Tuấn 
ThS 164/2010 

01 K14 

202.  

Phân tích chuỗi giá trị cá lóc nuôi ở 
Đồng bằng sông Cửu long. 

Đỗ Minh Chung 
ThS 206/2010 

01 K14 
203.  

Phân tích hiện trạng nghề nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) qui 
mô nhỏ ở An Giang và  Cần Thơ  

Cao Tuấn Anh 
ThS 201/2010 

01 K14 

204.  

Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ 
thuật của các mô hình nuôi cá lóc ở 
Đồng bằng sông Cửu Long.. 

Nguyễn T Diệp 
Thúy,ThS165/2010 

01 K14 

205.  

Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh 
ngành hàng nghêu trắng (Meretric 
lyrata, Sowerby,1851)ở ĐBSCL. 

Lê Tân Thới 
ThS 152/2010 

01 K14 

206.  

Phát hiện vi rút gây bệnh trên tôm bằng 
phương pháp mPCR có sử dụng nội 
chuẩn 

Trần Việt Tiên 
ThS 276/2010 

01 K14 

207.  

So sánh một số chỉ tiêu sinh sản và 
ương cá tra từ các nguồn cá bố mẹ khác 

Trần Minh Đức 
ThS 200/2010 

01 K14 



nhau 
208.  

Sử dụng chất chiết xuất từ cây Hoàng 
Kỳ (Astragalus membranaceus) đề 
phòng bệnh mủ gan do vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Hồng Loan 
ThS 278/2010 

01 K14 

209.  

Sử dụng nước thải hầm ủ biogas để cải 
thiện pH và gây nuôi tảo (Chlorella), 
luân trùng (Brachionus angularis) 

Lê Hoàng Vũ 
ThS 212/2010 

01 K14 

210.  

Thành phần giáp xác lớn và động vật 
thân mềm trong hệ sinh thái rừng ngập 
mặn ở Cà Mau 

Trần T Kiều Trang 
ThS 210/2010 

01 K14 

211.  

Thành phần loài và đặc điểm sinh học 
của một số loài cá bống kinh tế phân bố 
ở tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng 

Lê T Ngọc Thanh 
ThS 182/2010 

01 K14 

212.  

Thử nghiệm kích thích sinh sản và 
ương ấu trùng nghêu (Meretrix lyrata 
Sowerby 1851). 

Phạm Phú Cường 
ThS 185/2010 

01 K14 

213.  

Thử nghiệm nuôi thâm canh lươn đồng 
(Monopterus albus) bằng thức ăn viên 

Nguyễn Tường 
Duy,ThS 196/2010 

01 K14 
214.  

Thử nghiệm sản xuất giống Vọp 
(Geloina coaxans) 

Quách Kha Ly 
ThS 174/2010 

01 K14 
215.  

Thực nghiệm ương và nuôi thương 
phẩm cá leo (Wallago attu Bloch and 
Schneider,1801) 

Phan Thị Mỹ Hạnh 
ThS 191/2010 

01 K14 

216.  

Tìm hiểu một số mầm bệnh thường gặp 
trên cá lóc (Channa striata) trong ao 
nuôi thâm canh 

Lư Trí Tài 
ThS 186/2010 

01 K14 

217.  

Xác định mầm bệnh vi rút gây bệnh đục 
cơ và khả năng nhiễm bệnh từ tôm càng 
xanh mẹ (Macrobrachium rosenbergii) 
lên tôm ương nuôi tại Cần Thơ 

Hoàng Tuấn 
ThS257/2010 

01 K15 

218.  

Ứng dụng phương pháp PCR-
genotyping (ORF94, ORF75 và 
ORF125) trong nghiên cứu tác nhân 
gây bệnh đốm trắng (White spot 
syndrome virut) trên tôm sú (Penaeus 
monodon) nuôi tại Bạc Liêu. 

Đào Bá Cường 
ThS 188/2010 

01 K14 

219.  

Ứng dụng phương pháp PCR-
genotyping trong nghiên cứu đặc điểm 
dịch tể học của vi-rút gây bệnh đốm 
trắng (white spot syndrome virus) trên 

Mai Nam Hưng 
ThS 151/2010 

01 K14 



tôm sú nuôi tại CM 
220.  

Ương ấu trùng cua biển (Scylla 
paramamosain) hai giai đoạn  với các 
mật độ và các khẩu phần thức ăn khác 
nhau 

Trần Minh Nhứt 
ThS 180/2010 

01 K14 
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223.  

Ảnh hưởng của chất béo trong thức ăn  lên 
sinh trưởng và thành phần hóa học của cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Hoàng Đức 
Trung  ThS 
336/2011 

1 
 

224.  

Ảnh hưởng  của nitrite lên chu kỳ lột xác 
và tăng trưởng của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) 

Cao Châu Minh 
Thư ThS335/2011 

1 
 

225.  

Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến 
một số chỉ tiêu sinh học của nghêu Bến 
Tre (Meretrix lyrata) 

Lâm T Quang Mẫn 
ThS 273/2011 

1 
 

226.  

Ảnh hưởng của chất chiết yucca lên 
ammonia và thành phần ngoại ký sinh 
trong bể nuôi cá rô phi (Oreochromis 
niloticus) 

Hứa Thị Chúc 
ThS 272/2011 

1 
 

227.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên một số chỉ tiêu 
sinh lý và sinh trưởng của cá trê vàng lai 
(Clarias macrocephalus x clarias 
gariepinus) giai đoạn giống 

Phạm Thành Nam 
ThS 268/2011 
 

1 
 

228.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và 
một số chỉ tiêu sinh lý của cá trê vàng lai 
(Clarias macrocephalus x clarias 

Hồ Phương Ngân 
ThS 228/2011 

1 
 



gariepinus) giai đoạn bột lên hương 
229.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên sự phát triển 
của luân trùng nước ngọt (Brachionus 
angularis) 

Trần Thị Thủy 
ThS 266/2011 

1 
 

230.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên sự phát triển 
phôi và điều hòa áp suất thẩm thấu của cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai 
đoạn cá bột và hương 

Trần Nguyễn Thế 
Quyên 
ThS 264/2011 

1 
 

231.  

Ảnh hưởng của độc tố Nitrite lên một số 
chỉ tiêu sinh lý của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giống ở các độ mặn khác 
nhau 

Đinh Thị Thu Thủy 
ThS 223/2011 

1 
 

232.  

Ảnh hưởng của hàm lượng oxy hòa tan lên 
sinh lý và tăng trưởng của cá chép 
(Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) 

Nguyễn T Thúy 
LiễuThS254/2011 

1 
 

233.  

Ảnh hưởng của NH3, H2S lên sinh trưởng, 
tỷ lệ sống và chất lượng thịt của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn T Trúc 
LinhThS274/2011 

1 
 

234.  

Ảnh hưởng của nhịp cho ăn và hàm lượng 
protein lên hiệu quả sử dụng thức ăn của 
cá trê lai (Clarias macrocephalus x clarias 
gariepinus) 

Lê Đức Duy 
ThS 241/2011 

1 
 

235.  

Ảnh hưởng của nhịp cho ăn, hàm lượng 
đạm trong thức ăn lên sinh trưởng và hiệu 
quả sử dụng thức ăn của cá Lăng Nha  
(Mystus wyckioides) 

Diệp Quốc Phục 
ThS 232/2011 

1 
 

236.  

Ảnh hưởng của oxy hòa tan lên sinh 
trưởng của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Nguyễn T Kim Hà 
ThS 247/2011 

1 
 

237.  

Ảnh hưởng của quinalphos lên sinh lý, 
hoạt tính men cholinesterase và tăng 
trưởng của cá mè vinh (Barbonymus 
gonionotus) 

Trần Thiện Anh 
ThS 269/2011 

1 
 

238.  

Ảnh hưởng của thức ăn và giá thể trong 
quá trình ương hàu Crassostrea iredalei 
giai đoạn ấu trùng và giai đoạn giống 

Nguyễn Kiều Diễm 
ThS263/2011 

1 
 

239.  

Development of suitable cropping 
calendars for tiger shrimp culture in the 
Mekong delta, VietNam 

Vo Nam Son 
TS 385,386/2011 

2 
 

240.  

Đặc điểm hình thái đá tai của họ cá Sặc 
(Trichogasterinae) và mối tương quan giữa 
đá tai với tăng trưởng của cá Sặc Rằn 

Dương Văn Tâm 
ThS 244/2011 

1 
 



(Trichogaster trichopterus) ở Cà Mau 
241.  

Đặc điểm hình thái đá tai và sinh học của 
một số loài thuộc họ  cá Trỏng 
(Engraulidae)  

Lý Minh Tài 
ThS 225/2011 

1 
 

242.  

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính 
của các hình thức tổ chức nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) thâm canh ở Bến Tre 
và Sóc Trăng 

Lâm Văn Tùng 
ThS 261/2011 

1 
 

243.  

Đánh giá khả năng sử dụng thức ăn chế 
biến nuôi cá lóc (Channa Striata) thương 
phẩm 

Nguyễn Hoàng Huy 
ThS 222/2011 

1 
 

244.  

Đánh giá thực trạng kỹ thuật và hiệu quả 
tài chính của nghề nuôi cá rô phi đỏ 
(Oreochromis sp) trong bè ở ĐBSCL 

Đổ Văn Thừa 
ThS 271/2011 

1 
 

245.  

Đánh giá thực trạng ứng dụng các tiêu 
chuẩn nuôi tôm sú (Penaeus monodon) 
bền vững ở ĐBSCL 

Lâm Thái Xuyên 
ThS 258/2011 

1 
 

246.  

Hình thái đá tai và một số đặc điểm sinh 
học của giống cá lóc (Channidae)  

Nguyễn Quốc Sơn 
ThS 224/2011 

1 
 

247.  

Khảo sát các yếu tố môi trường trong khu 
vực có và không có vẹm sông (Dreissena 
sp.) phân bố ở Chợ Lách, tỉnh BT 

Võ Như Pha 
ThS 239/2011 

1 
 

248.  

Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi 
tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) trong mương vườn dừa ở tỉnh 
BT. 

Trịnh Hoàng Hảo 
ThS 242/2011 

1 
 

249.  

Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi 
tôm tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) kết hợp trong ruộng lúa tại 
huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu 

Hồ Thanh Thái  
ThS 260/2011 

1 
 

250.  

Khảo sát thành phần thủy sinh vật trong 
trong khu vực có và không có vẹm sông 
(Dreissena sp.) phân bố ở Chợ Lách, tỉnh 
Bến Tre 

Đinh Thanh Tú 
ThS 252/2011 

1 
 

251.  

Khảo sát tình hình sử dụng thức ăn và xác 
định độ tiêu hóa thức ăn viên công nghiệp 
nuôi cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Trần Thanh Tuấn 
ThS 234/2011 

1 
 

252.  

Một số đặc điểm sinh học của cá thòi lòi 
(Periophthalmodon  schlosseri) phân bố ở 
ST và BL 

Trần Hoàng Vũ  
ThS 238/2011 

1 
 

253.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn lên Cao Mỹ Án 1 
 



khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu, tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của cá ngát (Plotosus 
canius Hamilton,1822) 

ThS 245/2011 

254.  

Nghiên cứu bổ sung cơ sở sinh học và kỹ 
thuật sản xuất giống cá thát lát còm 
(Chitala Chitala) ở ĐBSCL 

Lã Ánh Nguyệt 
ThS 249/2011 

1 
 

255.  

Nghiên cứu bổ sung cơ sở sinh học và kỹ 
thuật sản xuất giống cá tai tượng 
(Osphronemus gourami) 

Nguyễn Tr Quyền  
ThS 227/2011 

1 
 

256.  

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tự nhiên 
của tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) với vi-rút gây bệnh đốm trắng 
và vi-rút gây bệnh đục cơ 

Lê Hữu Thôi 
ThS 240/2011 

1 
 

257.  

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và 
sinh học của cá bống sao 
(Boleophthalmusboddarti Pallas, 1770)  

Nguyễn T H Vân 
ThS 248/2011 

1 
 

258.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh 
sản của cá bống dừa (Oxycleotris 
urophthamus) tại tỉnh Trà Vinh  

Nguyễn M Kha 
ThS 250/2011 

1 
 

259.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học vẹm 
sông (Dreissena sp.) phân bố ở Chợ Lách, 
tỉnh Bến Tre 

La Ngọc Thạch 
ThS 226/2011 

1 
 

260.  

Nghiên cứu phương thức chuyển đổi thức 
ăn ương cá lóc bông (Channa micropeltes) 

Trịnh Mỹ Yến 
ThS 270/2011 

1 
 

261.  

Nghiên cứu sử dụng cây năn tượng 
(Scirpus littoralis Schrad) để cải thiện môi 
trường ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon) 

Nguyễn Trường An 
ThS 265/2011 

1 
 

262.  

Nghiên cứu tính ăn và thực nghiệm ương 
cá linh ống (Cirrhinus jullieni Sauvage, 
1878) trong ao đất 

Hoàng Minh Đức 
ThS 253/2011 

1 
 

263.  

Nghiên cứu ứng dụng qui trình mPCR 
phát hiện đồng thời ba loài vi khuẩn 
Flavobacterium columnare, Aeromonas 
hydrophila và Edwardsiella ictaluri gây 
bệnh trên thận cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Nguyễn Hà Giang 
ThS 235/2011 

1 
 

264.  

Nghiên cứu ứng dụng qui trình mPCR 
phát hiện đồng thời ba loài vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri, Aeromonas 
hydrophila và Flavobacterium columnare 
từ máu cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Trần Nguyễn Diễm 
Tú  
ThS 237/2011 

1 
 



265.  

Nuôi thâm canh cá Chép vẩy Hungary 
(Cyprinuscarpio Linneeus, 1758) trong ao 
đất với các mật độ khác nhau 

Nguyễn Thị Thư 
ThS 246/2011 

1 
 

266.  

Nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản 
nhân tạo cá linh ống (Cirrhinus jullieni 
Sauvage, 1878) bằng hormone 

Lê Văn Nghĩa 
ThS 259/2011 

1 
 

267.  

Phân lập và định danh vi nấm ký sinh trên 
cá lóc (Channa micropeltes) giai đoạn 
giống 

Nguyễn T T Hằng 
ThS 262/2011 

1 
 

268.  

Phân tích đặc điểm kỹ thuật và hiệu quả 
tài chánh của các mô hình nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở vùng 
nước ngọt  và lợ Đồng bằng sông Cửu 
Long 

Tạ Hoàng Bảnh 
ThS 233/2011 

1 
 

269.  

Phân tích hiện trạng kinh tế - kỹ thuật và 
tác động của một số chính sách đến sự 
phát triển của mô hình tôm sú (Penaeus 
monodon) luân canh trong ruộng lúa ở 
ĐBSCL 

Nguyễn Thái Bình 
ThS 275/2011 

1 
 

270.  

Phân tích hiệu quả sản xuất của các hình 
thức liên kết trong nuôi  cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở 
ĐBSCL 

Phạm T Kim Oanh 
ThS 229/2011 

1 
 

271.  

Phân tích ngành hàng cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng 
bằng sông Cửu Long 

Nguyễn T Th Hoa 
ThS 236/2011 

1 
 

272.  

Phân tích tình hình sản xuất và cung cấp 
giống tôm  sú (Penaeus monodon) ở các 
tỉnh ĐBSCL 

Nguyễn Tiến Diệt 
ThS 267/2011 

1 
 

273.  

So sánh sự đa dạng di truyền của tôm càng 
xanh Việt Nam và Trung Quốc 

Nguyễn Th Tâm 
ThS 243/2011 

1 
 

274.  

So sánh sự khác biệt về hình thái và gen 
Cytochrom-b của cá rô đồng đầu vuông và 
cá rô đồng thường 

Trần K L Phương 
ThS 230/2011 

1 
 

275.  

Sử dụng chất chiết xuất từ cây hoàng kỳ 
(Astragalus membranaceus) đề phòng 
bệnh mủ gan do vi khuẩn Edwardsiella 
ictaluri trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Nguyễn Hồng Loan 
ThS 256/2011 

1 
 

276.  

Thử nghiệm Ovaprim trong sinh sản nhân 
tạo cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Huỳnh Văn Gon 
ThS 251/2011 

1 
 

277.  

Thử nghiệm ương giống nghêu Bến Tre Lê Quang Nhã  1 
 



(Meretrix lyrata) bằng các loại thức ăn 
khác nhau 

ThS 231/2011 
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278.  

Ảnh hưởng của các liều lượng hormon 
đến sự sinh sản cá trôi Ấn Độ (Labeo 
rohita) 

Nguyễn Hoàng 
Vinh 
ThS 337/2012 

01 
 

279.  

Ảnh hưởng của độ mặn điều hóa áp suất 
thẩm thấu và tăng trưởng của cá lóc 
(Channa striata) 

Ngô Tú Trinh 
ThS 323/2012 

01 
 

280.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên sự điều hóa 
áp suất thẩm và tăng trưởng của cá rô 
đồng (Anabas testudineus) 

Trần Viết Toàn 
ThS 324 /2012 

01 
 

281.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng, tỉ 
lệ sống và sinh sản của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) 

Lai Phước Sơn 
ThS 317/2012 

01   

282.  

Ảnh hưởng của độ mặn và oxy hòa tan 
lên thay đổi sinh lý và sinh trưởng tôm 
sú. 2012,183trang.  

Đoàn Xuân Diệp 
TS280/2012 

1 
 

283.  

Ảnh hưởng của độ mặn và thuốc trừ sâu 
Kinalux lên hoạt tính Cholinesterase và 
Catalase ở cá bống tượng giống 
(Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) 

Lê Hồng Nhiên 
ThS 308/2012 

01 
 

284.  

Ảnh hưởng của lượng thức ăn, nhiệt độ, 
độ mặn và cường độ chọn  lọc lên kích 
thước trứng bào xác artemia franciscana 

Đặng Kim Thanh 
ThS 320/2012 

01   

285.  

Ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ têu 
huyết học và tăng trưởng của cá lóc 
(Channa striata) 

Lê Tr Tường Vi 
ThS 331/2012 

01 
 

286.  

Ảnh hưởng của pH lên một số chỉ tiêu 
sinh lý và tăng trưởng tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) 

Bùi Văn Mướp 
ThS 302/2012 

01 
 

287.  

Biến động sinh lượng và thành phần dinh 
dưỡng của rong bún (Enteromorpha sp.) 
trong một số thủy vực ở Bạc Liêu và Sóc 
Trăng 

Nguyễn Minh Tiến  
ThS 327 /2012 

01 
 

288.  

Cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ 
thống tuần hoàn nuôi cá lóc (Channa 

Nguyễn Đăng Khoa 
ThS 296/2012 

01 
 



striata) 
289.  

Cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ 
thống tuần hoàn ương cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn T Hồng 
Nho  ThS 307/2012 

01 
 

290.  

Đặc điểm hình thái và di truyền của tôm 
càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) 
ở bốn vùng sinh thái khác nhau 

Ung Hữu Em 
ThS 301/2012 

01 
 

291.  

Đánh giá hiện trạng khai thác và phân 
tích ngành hàng khai thác hải sản ở tỉnh 
Tiền Giang  

Nguyễn Trọng Tuy 
ThS 338/2012 

01 
 

292.  

Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô 
hình nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng 
thâm canh ở Kiên Giang 

Nguyễn Sỹ Minh 
ThS 303/2012 

01 
 

293.  

Đánh giá khả năng  sử dụng một số 
nguồn nguyên liệu làm thức ăn của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn T Th Lam  
ThS  310 /2012 

01 
 

294.  

Đánh giá khả năng sử dụng rong bún 
(Enteromorpha intestinalis) làm thức ăn 
cho cá nâu (Scatophagus argus) 

Nguyễn Thị Tý Nị  
ThS 306 /2012 

01 
 

295.  

Đánh giá thành phần sinh vật phù du ở 
khu vực khai thác cá ngựa (Hippocamus 
spp.) ở đảo Phú Quốc 

Trần Thanh Phong 
ThS 315/2012 

01 
 

296.  

Điều tra kỹ thuật vận chuyển và thử 
nghiệm gây mê cá tra giống 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Gia Hiển 
ThS 298/2012 

01 
 

297.  

Distributed model predictive controller 
design based on distributed optimization 

Doãn Minh Đáng 
ThS626/2012 

01 
 

298.  

Evaluation of   locally available feed  
resources  for  striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Chau Thi Da 
TS382,383/2012 

02 
 

299.  

Global and local governance of shrimp 
farming in the Mekong delta, Vietnam, 
Wageningen, 2007, 181 trang . 

Tran Thi Thu Ha 
TS428/2012 

1 
 

300.  

Hiện trạng khai thác họ cá lóc và khả 
năng phát triển nuôi cá lóc  đen (Channa 
striata Block,1795) ở tỉnh Bạc Liêu 

Lưu Văn Nghị 
ThS 305/2012 

01 
 

301.  

Hiện trạng khai thác và quản lý nguồn lợi 
hải sản tỉnh Sóc Trăng 

Trịnh Kiều Nhiên  
ThS 339/2012 

01 
 

302.  

Hiện trạng nguồn lợi cá ngựa 
(Hippocampus) ở Phú Quốc, Kiên Giang 

Tô Công Tâm 
ThS 328/2012 

01 
 

303.  

Hình thái đá tai của họ Cá chép 
(Cyprinidae) phân bố ở  tỉnh An Giang và 

Hồ Kim Lợi   
ThS 312/2012 

01 
 



Cần Thơ 
304.  

Hình thái đá tai và đặc điểm sinh học của 
một số loài thuộc họ Cá ngạnh (Bagidae) 
phân bố ở Hậu Giang 

Lâm Đức Toàn 
ThS 330/2012 

01 
 

305.  

Hình thái đá tai và một số đặc điểm sinh 
học của một số loài thuộc họ cá úc 
(Ariidae) phân bố ở tỉnh Trà Vinh 

Đỗ Thị Thanh 
Thúy ThS 
340/2012 

01 
 

306.  

Khảo sát điều kiện tự nhiên và nuôi thử 
nghiệm Tu hài (Lutraria rhynchaena) tại 
Hòn Đầm, tỉnh Kiên Giang 

Trần An Xuyên  
ThS 333/2012 

01 
 

307.  

Khảo sát hiện trạng nuôi Artemia trên 
ruộng muối tại Bạc Liêu và Sóc Trăng 

Quảng T Mỹ 
Duyên  
ThS 295 /2012 

01 
 

308.  

Khảo sát mối liên hệ giữa hoạt tính men 
tiêu hóa α-amylase, pepsine và sự tiêu 
hóa thức ăn theo chu kỳ cho ăn gián đoạn 
ở cá tra giống (Pagasianodon 
hypophthalmus) 

Lê Thị Tiểu Mi 
ThS 304/2012 

01 
 

309.  

Khảo sát hiện trạng khai thác và thực 
nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) ở vùng đất 
nhiễm mặn  tính Bạc Liêu 

Trương Trung Tính 
ThS437/2012 

01 
 

310.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và 
thử nghiệm sản xuất giống cá rô biển 
(Pristolepis fasciata Bleeker, 1851) 

Dương Trần Trung 
Kiên ThS363/2012 

01 
 

311.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật 
độ nuôi và thức ăn đến năng suất và chất 
lượng sinh khối artemia franciscana 
Kelloge, 1906 nuôi trong ao đất tại Cam  
Ranh 

Nguyễn Tấn Sỹ 
TS384/2012 

01 
 

312.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, độ 
mặn và nhiệt độ đến tỉ lệ sống và một số 
chỉ tiêu sinh sản của Artemia Franciscana 
(dòng Vĩnh Châu) 

Nguyễn T Kim 
Phượng  
ThS 314/2012 

01 
 

313.  

Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung thức 
ăn và sự sục khí trong nuôi thâm canh 
artemia thu trứng bào xác trên ruộng 
muối. 

Trần Hữu Lễ 
ThS 309 /2012 

01 
 

314.  

Nghiên cứu các biện pháp sử dụng tảo 
trong ương nghêu giống (Meretrix lyrata) 

Lý Bích Thủy 
ThS 318 /2012 

01 
 

315.  

Nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt 
động nuôi trồng và khai thác thủy sản ven 

Nguyễn Thanh 
Long 

03 
 



biển Sóc Trăng.  NXB Nông Nghiệp, 
2012, 147 trang, 205trang. 

TS282,283,284 
/2012 

316.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và 
thử nghiện sản xuất giống cá nâu 
(Scatophagus argus Linnaeus,1766). 
2012, 163 trang 

Lý Văn Khánh 
TS286/2012 

01 
 

317.  

Nghiên cứu một số  chỉ tiêu sinh lý của cá 
cá leo (Wallago attu) 

Trần Ngọc Thảo 
ThS 319/2012 

01 
 

318.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của 
cá lau kính (Pterygoplichthys 
disjunctivus) 

Huỳnh T Hoàng 
Oanh ThS 313 
/2012 

01 
 

319.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và 
thử nghiệm sản xuất giống cá đối đất 
(Liza subviridis Valenciennes, 1863). Đại 
Học Cần Thơ, 2012, 145trang. 

Lê Quốc Việt 
TS 289/2012 
 

1 
 

320.  

Nghiên cứu nhu cầu duy trì và hiệu quả 
sử dụng protein, năng lượng cho cá kèo 
(Pseudapocryptes lanceolatus, Bloch 
1800 

Phan Thị Thúy An  
ThS 291/2012 

01 
 

321.  

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh trương 
bóng hơi trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Phạm Minh Trúc 
ThS  321/2012 

01 
 

322.  

Nghiên cứu ương cá bớp (Rachycentron 
canadum) từ giai đoạn cá bột lên cá 
hương trong bể 

Nguyễn Thanh 
Trung  
ThS 322 /2012 

01 
 

323.  

Nghiên cứu ương cá chình (Anguilla 
mamorata) bằng các loại thức ăn và mật 
độ khác nhau 

Châu Lan Anh 
ThS  290/2012 

01 
 

324.  

Phân tích các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ 
yếu của các mô hình nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) ở Đồng bằng sông 
Cửu long 

Nguyễn Rube 
ThS 343/2012 

01 
 

325.  

Phân tích đặc điểm kỹ thuật và hiệu quả 
tài chánh của các mô hình nuôi sò huyết 
(Anadara granosa) ở hai tỉnh KG và Cà 
Mau 

Võ Minh Thế 
ThS 329 /2012 

01 
 

326.  

Phân tích hiện trạng nghề nuôi cá lồng ở 
đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Trần Ng Minh 
Toàn  
ThS 325/2012 

01 
 

327.  

Phân tích hiện trạng nghề nuôi ốc hương 
(Babylonia areolata link, 1807) ở đảo 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Ngô Văn Út  
ThS334/2012 

01 
 



328.  

Phân tích hiện trạng sản xuất giống cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng 
Tháp và An Giang 

Nguyễn Ngọc Hà 
ThS 345/2012 

01 
 

329.  

Phân tích ngành hàng tôm sú (Penaeus 
monodon) ở tỉnh Bạc Liêu 

Bùi Thị Thanh Hà  
ThS 341/2012 

01 
 

330.  

Phân tích ngành hàng tôm sú (Penaeus 
monodon) ở tỉnh Trà Vinh 

Lê Thị Hồng 
Nương ThS 
346/2012 

01 
 

331.  

Phân tích tình hình tiêu dùng thủy sản của 
hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long 

Võ Thị Kim Phúc   
ThS 344/2012 

01 
 

332.  

Phương thức chuyển đổi thức ăn chế biến 
và nhu cầu protein ở các mức lipid của cá 
thát lát còm (Chitala chitala 
Hamilton,1822) 

Phạm Hữu Bon  
ThS 342/2012 

01 
 

333.  

Population dynamics, fishing and culture 
of greasyback shrimp metapenaeus ensis 
in the coastal region of the mekong delta, 
Viet Nam. Tokyo university of marine 
science and technology, 2012, 127 trang,  

Trần Văn Việt 
TS 288/2012 

01 
 

334.  

Resilience and livelihood dynamics of 
shrimp farmers and fishers in the Mekong 
delta, Vietnam,  Wageningen, 2012, 200 
trang.  

Tran Thi Phung Ha 
TS435/2012 

01 
 

335.  

Shrimp fisheries and aquaculture: making 
a living in the coastal frontier of Berau, 
Indonesia,  Wageningen, 2012, 233 
trang.  

Bambang Indratno 
Gunawan 
TS433/2012 

01 
 

336.  

So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn tôm 
sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798) bố 
mẹ và thực nghiệm nuôi tôm thành thục 
trong hệ thống bể tuần hoàn. Đại Học 
Cần Thơ,165 trang, 2012,  

Châu Tài Tảo 
TS287/2012 

01 
 

337.  

So sánh một số đặc điểm sinh học của cá 
rô đồng (Anabas testudineus) ở một số 
tỉnh vùng ĐBSCL. 

Trần Quốc Lộc 
ThS 311 /2012 

01 
 

338.  

Thành phần các loài cá ở rừng tràm Mỹ 
Phước, tỉnh Sóc Trăng 

Lê Kim Hương 
ThS 300/2012 

01 
 

339.  

Thành phần loài cá bống (họ Gobiidae và 
họ Eleotridae) và một số đặc điểm sinh 
học của cá bống cát (Glossogobius giuris 
Hamilton, 1822 ) phân bố ở Cần Thơ 

Phạm Thị Mỹ 
Xuân  
ThS 332/2012 

01 
 

340.  

Thành phần loài cá phân bố ở Huyện Võ Thị Miền 01 
 



Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ThS 347/2012 
341.  

Thành phần loài cá phân bố trên đảo Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Mai Văn Hiếu 
ThS 299/2012 

01 
 

342.  

Thành phần loài và phân bố các loài cá, 
tôm ở khu vực cù lao Dung, tỉnh Sóc 
Trăng 

Nguyễn Huỳnh   
Ngọc Châu 
ThS  292/2012 

01 
 

343.  

Thành phần phiêu sinh vật trong các sinh 
cảnh ở tỉnh Sóc Trăng 

Phạm Mạnh Toàn 
ThS 326/2012 

01 
 

344.  

Thành phần thức ăn tự nhiên trong ao 
ương cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) và thử nghiệm ương cá 
từ giai đoạn bột lên hương 

Phạm Thị Hồng    
ThS 348/2012 

01 
 

345.  

Ương và nuôi cá Lóc (Channa striata) 
thương phẩm ở các mật độ khác nhau 

Tiêu Quốc Sang 
ThS 316/2012 

02 
 

346.  

Vai trò diệt vi khuẩn Edwarsiella ictaluri 
của đại thực bào cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Trần Hoa Cúc 
ThS 293/2012 

01 
 

347.  

White spot syndronme virus molecular 
epidemiology: relation with shrimp 
farming and disease outbreaks,  
Wageningen, 2012, 136 trang . 

Tran Thi Tuyet 
Hoa 
TS432/2012 

01 
 

348.  

Xác định khả năng kích thích miễn dịch ở 
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
của chủng Edwarsiella ictaluri mang gen 
chondroitinase đột biến 

Lê Thượng Khởi 
ThS 297/2012 

01 
 

349.  

Xác định nhu cầu protein và lipid của cá 
thát lát còm (Chitala chitala) giai đoạn 
nuôi thương phẩm 

Huỳnh Tấn Đạt 
ThS 294/2012 

01 
 

350.  

Xác định đặc điểm bệnh học của bệnh 
đen thân trên cá rô đồng (Anabas 
testudineus) 

Huỳnh T Ngọc 
Thanh 
ThS285/2012 

01 
 

351.  

Improving survival rate of striped catfish 
(Pangasianodon hypophthalmus) 
fingerlings by adding rotifers and actigen 

Nguyen Thi Phi 
ThS605/2012 

01 
 

352.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, nuôi và sử 
dụng luân trùng nước ngọt (Brachionus 
angularis) 

Trần Sương Ngọc 
TS666/2012 

1 
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353.  

Ảnh hưởng của chọn lọc hàng loạt theo 
khối lượng lên tính trạng sinh trưởng và 
sinh sản của cá rô đồng (Anabas 
testudineus) 

Trịnh Thu Phương 
ThS 398/2013 

01 
 

354.  

Ảnh hưởng của Cypermethrin lên biến 
đổi mô gan tụy tôm sú giống (Penaeus 
monodon) ở nhiệt độ khác nhau. 

Phạm T Thanh Phương 
ThS 397/2013 

01 
 

355.  

Ảnh hưởng của Decis lên đáp ứng miễn 
dịch của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) với vi-rút 
gây bệnh đốm trắng. 

Chưng Thị Nghiễm 
ThS 352/2013 

01 
 

356.  

Ảnh hưởng của độ mặn đến hoạt tính 
men tiêu hóa và tăng trưởng của cá lóc 
(Channa striata) 

Nguyễn Tr Tịnh ThS 
421/2013 

01 
 

357.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng 
và stress của cá tra giống 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn  L Thảo  
ThS 424/2013 

01 
 

358.  

Ảnh hưởng của fructooligosaccharide 
trong thức ăn lên một số chỉ tiêu sinh lý 
và tăng trưởng của cá tra giống 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Lê Thị Mai Anh 
ThS 417/2013 

01 
 

359.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên một số chỉ 
tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá 
tra(Pangasianodon hypophthalmus) 

Phan Vĩnh Thịnh 
ThS 412/2013 

01 
 

360.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn đến 
tỷ lệ sống và sinh trưởng của sò huyết 
(Anadara granosa) 

Nguyễn Văn Mẫn 
ThS 354/2013 

01 
 

361.  

Ảnh hưởng của nồng độ muối và nhiệt 
độ lên các đặc điểm sinh trắc học, sinh 
trưởng và sinh sản của các dòng 
Artemia franciscana (SFB) 

Lê Trung Tâm 
ThS 416/2013 

01 
 



362.  

Ảnh hưởng của thức ăn khác nhau lên 
sự thành thục và sinh sản của tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Bùi Hữu Lộc 
ThS 406 /2013 

01 
 

363.  

Ảnh hưởng của Trifluralin lên các chi 
tiêu sinh lý và sinh hóa của cá tra 

Huỳnh Thanh Tấn 
ThS 351/2013 

01 
 

364.  

Ảnh hưởng của vận chuyển đến mức độ 
stress của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giai đoạn giống và biện 
pháp hạn chế. 

Nguyễn Tấn Đạt 
ThS 355/2013 

01 
 

365.  

Ảnh hưởng của việc bổ sung 
astaxanthin và canthaxanthin vào thức 
ăn đến sự lên màu và tốc độ tăng trưởng 
của cá Hề (Amphiprion ocellaris) 

Phạm Trọng Nghĩa 
ThS 353/2013 

01 
 

366.  

Biến động chất lượng nước trên sông 
Hậu 

Thái Thị Nguyên 
ThS 356/2013 

01 
 

367.  

Biến động thành phần loài động vật 
phiêu sinh và động vật đáy trong khu 
vực tôm – lúa ở Tân Phú Đông, TG 

Nguyễn M Nhựt 
Quang,ThS408/13 

01 
 

368.  

Biến động thành phần thực vật và động 
vật phiêu sinh trên Sông Hậu 

Phạm T Ngọc 
BíchThS399/2013 

01 
 

369.  

Đặc điểm kỹ thuật và một số chỉ tiêu 
chất lượng nước trong mô hình  nuôi 
tôm sú, tôm thẻ chân trắng thâm canh 
tại Sóc Trăng 

Trương Tấn Nguyên  
ThS 391/2013 

01 
 

370.  

Đánh giá chất lượng nước, bùn đáy và 
hiệu quả mô hình nuôi tôm sú thâm 
canh không thay nước  

Trần Minh Tân 
ThS 357/2013 

01 
 

371.  

Đánh giá hiện trạng khai thác và quản 
lý nguồn lợi hải sản tỉnh Cà Mau 

Huỳnh Kim Anh 
ThS 390/2013 

01 
 

372.  

Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và tài 
chính của mô hình nuôi cá lồng ở tỉnh 
Kiên Giang  

Lý Đệ 
ThS 358/2013 

01 
 

373.  

Đánh giá hiện trạng quản lý và khai 
thác nguồn lợi thủy sản ven biển tỉnh 
Kiên Giang 

Thái Thành Lập 
ThS387/2013 

01 
 

374.  

Đánh giá hiệu quả của các mô hình nuôi 
cá tra theo tiêu chuẩn ASC và Global 
GAP ở Đồng Bằng Sông Cửu Long 

Trần Hoàng Tuân 
ThS 413/2013 

01 
 

375.  

Đánh giá tác động của quần đàn cá lau 
kính (Pterygoplichthys disjunctivus) 
trong các mô hình nuôi thủy sản ở An 
Giang và Cần Thơ 

Nguyễn T Trung Kiên, 
ThS 404/2013 

01 
 



376.  

Hiện trạng khai thác nguồn lợi cá bằng 
nghề lưới kéo trên Sông Hậu 

Nguyễn T Phương 
ThS411/2013 

01 
 

377.  

Hiện trạng khai thác và quản lý nguồn 
lợi hải sản tỉnh Bạc Liêu 

Hồng V Thưởng 
ThS 403/2013 

01 
 

378.  

Khả năng sử dụng protein chiết suất từ 
rong mền (Cladophoraceae) trong thức 
ăn viên cho cá kèo (Pseudapocryptes 
elongatus Cuvier 1816) 

Phan T Xuân Nguyên 
ThS 418 /2013 

01 
 

379.  

Khả năng thay thế bột cá bằng bột đậu 
nành li trích dầu làm thức ăn cho cá 
Thát lát Còm (Chitala chitala 
Hamilton, 1822 ) 

Nguyễn Thị Linh Đan 
ThS 393/2013 

01 
 

380.  

Khả năng thay thế protein bột cá bằng 
protein bột thịt xương làm thức ăn cho 
cá  thát lát còm (Chitala chitala 
Hamilton, 1822) 

Bùi Vũ Hội 
ThS414, 415/2013 

01 
 

381.  

Khảo sát đa dạng di truyền protein cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus)  ở 
Đồng bằng sông Cửu Long 

Tô Minh Nguyệt 
ThS 438/ 2013 

01 
 

382.  

Khảo sát thành phần dinh dưỡng xử lý 
và sử dụng bùn đáy ao nuôi cá tra 

Nguyễn D Anh ThS 419/2013 01 
 

383.  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 
chất lượng cá tra giống (Pangasianodon 
hypophthalmus) sinh sản nhân tạo ở 
Đồng bằng sông Cửu Long 

B  Bùi T Th Tuyền     
ThS 360/2013 

01 
 

384.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản 
và thử nghiệm sản xuất giống cá 
nâu(Scatophagus argus Linnaeus,1766) 

Lý Văn Khánh 
TS377,378,379,380,381/2013 

05 
 

385.  

Nghiên cứu khả năng sử dụng rong bún 
(Enteromorpha) và rong mền 
(Cladophoraceae) làm thức ăn cho tôm 
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Đinh T Kim Nhung 
ThS 364/2013 

01 
 

386.  

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá 
chốt trắng (Mystus planiceps) 

Trần Ngọc Huyền 
ThS 361/2013 

01 
 

387.  

Nghiên cứu một số mầm bệnh trên cá 
bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 
1766) giai đoạn giống 

Nguyễn T Thúy An,ThS 400 
/2013 

01 
 

388.  

Nghiên cứu một số mầm bệnh vi khuẩn 
gây bệnh trên cá thát lát còm (Chitala 
chitala Hamilton, 1822) 

Trần Thị Mỹ Hân 
ThS 420/2013 

01 
 

389.  

Nghiên cứu nhu cầu duy trì và hiệu quả 
sử dụng protein, năng lượng của cá lóc 

Huỳnh Ph Tuyên 
ThS 359/2013 

01 
 



(Channa striata) 
390.  

Nghiên cứu nuôi thâm canh cua gạch 
(Scylla paramamosain) thương phẩm 
trên bể 

Nguyễn Việt Bắc ThS 
362/2013 

01 
 

391.  

Nghiên cứu thành phần loài cá ở vùng 
ven biển tỉnh Sóc Trăng. 

Đặng Quốc Phòng 
ThS 388/2013 

01 
 

392.  

Nghiên cứu thuốc kháng nấm và hóa 
chất diệt nấm nhiễm trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Cho 
ThS 401/2013 

01 
 

393.  

Nghiên cứu tính ăn và khả năng sử 
dụng thức ăn chế biến của cá vồ đém 
(Pangasius larnaudii Bocourt, 1866) 
giai đoạn từ cá bột lên cá hương. 

Nguyễn T Đài Trang 
ThS 405/2013 

01 
 

394.  

Ngư cụ khai thác và thành phần loài cá 
ở vùng ven biển  tỉnh Trà Vinh 

Huỳnh Tr Thưởng 
ThS 395 /2013 

01 
 

395.  

Nhận thức và ứng phó với hiện tượng 
biến đổi khí hậu của người nuôi tôm ở 
các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà 
Mau 

Nguyễn Tr Tam  
ThS 365/2013 

01 
 

396.  

Phân lập và đánh giá khả năng kháng 
khuẩn của vi khuẩn Lactic đối với vi 
khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh 
gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Dương Thị Kim Loan 
ThS 407/2013 

01 
 

397.  

Phân lập và định danh vi nấm nhiễm 
trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) nuôi ở Cần Thơ 

Phạm Quang Vinh ThS 
366/2013 

01 
 

398.  

Phân tích hiệu quả khai thác hải sản ở 
ĐBSCL 

Nguyễn Tr Vẹn 
ThS 402/2013 

01 
 

399.  

Phân tích hiệu qủa sản xuất của các hộ 
nuôi cá tra ở thành phố Cần Thơ 

Trần Trọng Tân 
ThS 410/2013 

01 
 

400.  

Sinh trưởng và tỷ lệ sống của các dòng 
cá rô đồng (Anabas testudineus) trong 
cùng điều kiện nuôi 

Bành Tuấn Đức 
ThS 367/2013 

01 
 

401.  

So sánh đặc điểm hình thái và di truyền 
các dòng cá rô đồng (Anabas 
testudineus) 

Trương Ng Trinh ThS 
368/2013 

01 
 

402.  

So sánh đặc điểm sinh sản các nguồn 
tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 
1798) bố mẹ & thực nghiệm nuôi tôm 
thành thục trong hệ thống bể tuần hoàn 

Châu Tài Tảo 
TS372,373,375,376/2013 

04 
 

403.  

Sử dụng não thùy và suprefact để kích Cao Thanh Tuyền 01 
 



thích sinh sản lươn đồng (Monopterus 
albus Zuiew, 1793) 

ThS436/2013 
404.  

Thành phần loài cá và sự thành thục 
sinh dục của cá đối mục (Mugil 
cephalus Linnaeus,1758) phân bố ở 
vùng ven biển tỉnh Bến Tre. 

Tô Thị Mỹ Hoàng 
ThS389/2013 

01 
 

405.  

Thành phần loài và biến động kích cỡ 
cá trên sông Hậu 

Nguyễn Hoàng Trung  
ThS 370/2013 

01 
 

406.  

Thành phần loài và biến động số lượng 
tôm thu mẫu trên Sông Hậu 

Đoàn Trần Đại 
ThS394/2013 

01 
 

407.  

Thử nghiệm kích thích cá vồ đém 
(Pangasius larnaudii) sinh sản bằng các 
loại kích dục tố 

Nguyễn Khoa Nam 
 ThS392/2013 

01 
 

408.  

Thử nghiệm qui trình PCR phát hiện vi 
khuẩn Streptococcus agalactiae trên cá 
điêu hồng (Orechromis sp) 

Dương Thành Long  
ThS 422/2013 

01 
 

409.  

Thử nghiệm và nuôi vỗ thành thục và 
kích thích sinh sản cá dày (Channa 
lucius) 

Võ Minh Khôi 
ThS 369/2013 

01 
 

410.  

Thử nghiệm vắc xin phòng bệnh mủ 
gan do Edwardsiella ictaluri trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Dương Hoàng Khang 
ThS396/2013 

01 
 

411.  

Xác định khả năng gây hoại tử gan tụy 
của mầm bệnh vi khuẩn trên tôm he 

Nguyễn T Minh Trang 
ThS423/2013 

01 
 

412.  

Xác định khả năng lây nhiễm của hội 
chứng hoại tử gan tụy cấp tính (Acute 
Hepatopancreatic Necrosis Syndrome - 
AHPNS) trên tôm he 

Nguyễn Hùng Sơn 
ThS 409/2013 

01 
 

413.  

Xác định nhu cầu protein và lipid của 
cá trê vàng (Clarias macrocephalus 
Gunther, 1864) giai đoạn giống 

Lư Tuấn 
ThS 371/2013 

01 
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414.  

Ảnh hưởng của chất béo trong thức ăn 
lên sinh trưởng và thành phần hóa học 
cảu cá kèo (Pseudapocryptes elongatus) 

Nguyễn Bùi Đạt 
Thạnh 
ThS 458/2014 

01 
 

415.  

Ảnh hưởng của độ mặn đến hoạt tính 
enzyme tiêu hóa của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) giống 

Hồ Thanh Hoa 
ThS 461/2014 

01 
 

416.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên Bio-Floc 
cho nuôi Artemia trong phòng thí 
nghiệm 

Đinh Kim Diệu    ThS 
439/2014 

01 
 

417.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên một số chỉ 
tiêu sinh lý của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) trong điều kiện ao nuôi 

Dương Tuấn Thịnh 
ThS 480/2014 

01 
 

418.  

Ảnh hưởng của mật độ thức ăn, mật độ 
ương lên tăng trưởng và tỷ  lệ sống 
trong ương ấu trùng ba khía (Sesarma 
mederi) 

Lâm Huỳnh Phúc 
ThS 477/2014 

01 
 

419.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng 
và sự thành thục của cá rô đồng 
(Anabas testudineus) 

Lý Lợi                  
ThS 440/2014 

01 
 

420.  

Ảnh hưởng của nhịp cho ăn lên hoạt 
tính của enzyme tiêu hóa và tăng trưởng 
của cá lóc(Channa striata Bloch, 1793) 

Nguyễn Thanh Bình 
ThS 470/2014 

01 
 

421.  

Ảnh hưởng của Nitrite lên sự thay đổi 
mô mang, gan tụy và tăng trưởng của 
tôm msus (Penaeus monodon Fabricus, 
1798) và tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 

Trương Huyền Trân 
ThS 456/2014 

01 
 

422.  

Anh hưởng của sục khí, tần suất bừa 
trục và mực nước lên hiệu quả nuôi 
artemia trong ao ứng sụng công nghệ 
BIO-FLOC 

Nguyễn Thắng Cảnh 
ThS 464/2014 

01 
 

423.  

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất 
quinalphos lên sinh lý, sinh hóa và tăng 
trưởng của cá chép (Cyprinus carpio 

Nguyễn Quang Trung 
TS427/2014 

01 
 



linnaeus,1758) 
424.  

Ảnh hưởng kết hợp nhiệt độ và 
cypermethrin lên tăng trưởng, tỷ lệ 
sống, chu kỳ lột xác của tôm sú 
(Penaeus monodon) giai đoạn giống 

Nguyễn Thị Tím  ThS 
441/2014 

01 
 

425.  

Ảnh hưởng của các phương pháp thu 
hoạch và bảo quản lên chất lượng tảo 
Chaetoceros calcitrans 

Trần T  Ngọc Hạnh 
ThS 498/2014 

01 
 

426.  

Ảnh hưởng của độ mặn đến điều hòa áp 
suất thẩm thấu và tăng trưởng của cá 
chạch quế ( Misgurnus 
anguillicaudatus) 

Đoàn Văn Chàng     
ThS 494/2014 

01 
 

427.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên bio-floc cho 
nuôi artemia trong ruộng muối 

Trương Chí Linh  
ThS 491/2014 

01 
 

428.  

Biến động mật độ của một số nhóm vi 
khuẩn trong hệ thống nuôi Artemia 
bằng công nghệ Bio-Floc 

Phạm Thị Mỹ Linh 
ThS 442/2014 

01 
 

429.  

Bước đầu tìm hiểu mức độ di truyền về 
tăng trưởng trên cá rô đồng (Anabas 
testudineus) 

Lê Tuấn Anh        
ThS 443/2014 

01 
 

430.  

Cơ sở khoa học về môi trương nước và 
thủy sinh vật để quản lý nguồn lợi thủy 
sản vùng ven biển Sóc Trăng- BL 

Mai Viết Văn 
TS 426/2014 

01 
 

431.  

Đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng 
của cá phèn vàng (Popynemus 
paradiseus Linnaeus, 1758) 

Trần Trung Hiếu 
ThS 487/2014 

01 
 

432.  

Đặc điểm hình thái và biến động quần 
thể của cá lau kính (Pterygoplichthys 
disjunctivus (Weber, 1991)) phân bố ở 
Cần Thơ 

Nguyễn Thị Vàng 
ThS 478/2014 

01 
 

433.  

Đặc điểm sinh học sinh sản của cá lau 
kính (Peterygoplichthys disjunctivs 
Weber, 1994) ở ĐBSCL  

Hồ Thị  thùy Hương 
ThS 474/2014 

01 
 

434.  

Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và tài 
chính các mô hình nuôi tôm biển ở 
huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

Trần Thúy Duy 
ThS 482/2014 

01 
 

435.  

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải 
pháp phát triển các mô hình nuôi cua 
biển chủ yếu ở vùng ĐBSCL 

Dương Thị Thu Vấn, 
ThS425/2014 

01 
 

436.  

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính 
của các mô hình nuôi tôm càng xanh ở 
vùng nước lợ ĐBSCL 

Nguyễn Tuấn Kiệt 
ThS 476/2014 

01 
 



437.  

Đánh giá tình hình khai thác Ruốc 
(Sergestidae) ở đồng bằng sông Cửu 
Long 

Lê Văn Tâm 
ThS 471/2014 

01 
 

438.  

Đánh giá hiệu quả sản xuất và tiêu thụ 
giống tôm sú (Penaeus monodon) ở 
ĐBSCL 

Nguyễn Văn Thắng 
ThS 495/2014 

01 
 

439.  

Đánh giá sự chuyển đổi từ mô hình 
nuôi tôm sú sang tôm thẻ chân trắng 
thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng 

Võ Tuấn Kiệt 
ThS497/2014 

01 
 

440.  

Đánh hiện trạng khai thác và quản lý 
nghề lưới ghẹ ven bờ ở Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

Phạm Thị Phong Lan 
ThS 483/2014 

01 
 

441.  

Đánh giá hiệu quả sản xuất và tiêu thụ 
giống tôm thẻ chân trắng ở ĐBSCL 

Phó Văn Nghị 
ThS 496/2014 

01 
 

442.  

Đánh giá sự phân bố và mức độ phong 
phú của cá lau kính (Pterygoplichthys 
disjunctivus) ở ĐBSCL 

Nguyễn Nguyễn Du 
ThS 502/2014 

  

443.  

Điều tra hiện trạng nghề khai thác cá 
lóc (Channa spp.) ở tỉnh An Giang 

Đỗ Thị Tuyết Nhung 
ThS 481/2014 

01 
 

444.  

Hiện trạng nuôi cá trê lai (Ciarias 
macriocephalus. Clarias gariepinus) và 
thực nghiệm nuôi cá trê vàng (Clarias 
macrocephalus Gunther,1864) trong ao 
đất ở tỉnh Vĩnh Long 

Phạm Huỳnh Tấn 
ThS 463/2014 

01 
 

445.  

Hiện trạng và thực nghiêm  nuôi thương 
phẩm cá chình bông (Anguilla 
marmorata Quoy and Gaimard, 1824) 
trong ao đất tại Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu 

Huỳnh Thành Phát 
ThS 479/2014 

01 
 

446.  

Hiện trạng và thực nghiệm nuôi cá sặc 
rằn (Trichogaster pectoralis Regan) kết 
hợp trong ruộng lúa tại huyện Vĩnh Lợi 
tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Tuấn Phong 
ThS 466/2014 

01 
 

447.  

Khả năng sử dụng Artemia sinh khối và 
rong bún (Enteromorpha sp) làm thức 
ăn cho tôm sú giống (Penaeus 
monodon) 

Đường Hoàng Anh 
ThS 445/2014 

01 
 

448.  

Khả năng sử dụng protein chiết xuất  từ 
rong mền (Cladophoraceae) trong  thức 
ăn viên cho tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Trần Anh Tuấn ThS 
444/2014 

01 
 

449.  

Khảo sát chất lượng nước và tăng 
trưởng của cá tra nuôi thâm canh trong 

Đặng Văn Quới 
ThS 472/2014 

01 
 



ao có và không có sục khí 
450.  

Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm 
nuôi thát lát còm (Chitala chitala 
Hamilton, 1822) trong ao đất  

Đặng Thị Thu Thảo 
ThS 475/2014 

01 
 

451.  

Khảo sát thành phần của loài cá nội 
đồng sử dụng lưới rê và tình hình khai 
thác cá ở thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Như Ý 
ThS 457/2014 

01 
 

452.  

Khảo sát thành phần thức ăn tự nhiên 
trong ao ương và  ống tiêu hóa cá tra 
(Pagasianodon hypophthalmus) giai 
đoạn bột lên hương 

Nguyễn Hồng Linh 
ThS 446/2014 

01 
 

453.  

Khảo xác các loài cá khai thác theo các 
loài hình canh tác ở tình Vĩnh Long 

Lê Kiều Lam 
ThS 488/2014 

01 
 

454.  

Khảo xác thành phần loài cá của nghề 
lưới cào trên sông cổ chiên tỉnh Vĩnh 
Long 

Phan Phú Yên 
ThS 489/2014 

01 
 

455.  

Khảo xác thành phần loài copepoda ở 
vùng ven biển phía đông và phía tây 
ĐBSCL 

Đỗ Quốc Khánh      
ThS 504/2014 

01 
 

456.  

Khảo xác thành phần loài cá khai thác 
bằng nghề lưới cào trên sông Tiền và 
sông Hậu tỉnh Vĩnh Long 

Phạm T Ngọc Yến 
ThS 500/2014 

01 
 

457.  

Hình thái đá tai của họ cá đối 
(mugilidae và sự tăng trưởng của cá 
đối  đất (Chelon subviridis 
valenciennes,1836) ở tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Hữu Minh 
Duy ThS 503/2014 

01 
 

458.  

Nghiên cứu sự phong phú của ốc bưu 
đồng (Pila polita) ở huyện Cao Lãnh, 
Đồng Tháp và khả năng cạnh tranh với 
ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) 

Trần Ngọc Chinh    
ThS 505/2014 

01 
 

459.  

Nghiên cứu vi nấm và yếu tố môi 
trường nước ao nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Ngọc 
Phương Thư         
ThS 506/2014 

01 
 

460.  

Nghiên cứu ấp trứng và ương ốc bươu 
đồng (Pila polita Deshayes, 1830) 

Lê Văn Bình ThS 
449/2014 

01 
 

461.  

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học cá 
tra  (Pangasianodon hypophthalmus) 
nhiễm vi nấm 

Nguyễn Trúc Phương 
ThS 447/2014 

01 
 

462.  

Nghiên cứu đặc điểm phát triển ống tiêu 
hóa của cá lóc đen (Channa striata) giai 
đoạn bột đến 35 ngày tuổi 

Nguyễn T Long Châu 
ThS 469/2014 

01 
 

463.  

Nghiên cứu một số khía cạnh kỹ thuật Tăng Hoàng Vinh 01 
 



sản xuất giống cá chạch bùn 
(Misgurnus anguillicaudatus) 

ThS 448/2014 
464.  

Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục và kích 
thích sinh sản cá Heo (Botia modesta 
Bleeker, 1865) 

Nguyễn Thanh Sử 
ThS 450/2014 

01 
 

465.  

Nghiên cứu sản xuất giống lương đồng 
(Monopterus albus Zuiew,1793) 

Lê Hoàng Quý 
Ths 462/2014 

01 
 

466.  

Nghiên cứu tử nghiệm sản xuất chế 
phẩm vi sinh dạng bột từ các dòng 
Bacillus phân lập ở ao nuôi tôm sú 
thâm canh 

Huỳnh Hữu Điền 
ThS 485/2014 

01 
 

467.  

Phân tích hiện trạng kỹ thuật và hiệu 
quả tài chính các mô hình nuôi thủy sản 
trên bể ở vùng Tứ giác Long Xuyên 

Trần Văn Toàn     
ThS 452/2014 

01 
 

468.  

Phân tích thực trạng sản xuât giống cá 
rô phi đỏ (Oreochromis sp) ở một số 
tỉnh ĐBSCL 

Trần Đạt Huy       
ThS 493/2014 

01 
 

469.  

Phân tích vai trò nghề lưới đăng và rập 
xếp đối với thu nhập của nông hộ ở tỉnh 
Hậu Giang 

Võ Trung Oai          
ThS 501/2014 

01 
 

470.  

Phân tích hiệu quả sản xuất của các mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú 
thâm canh tỉnh Ninh thuận 

Phùng Thị Hồng Gấm 
ThS 451/2014 

01 
 

471.  

So sánh nhu cầu protein của cá rô đầu 
vuông và cá rô đồng  (Anabas 
testudineus Bloch, 1972) 

Trần Gió Lạnh ThS 
453/2014 

01 
 

472.  

So sánh thành phần nguồn lợi thủy sản 
tự nhiên và hiệu quả tài chính của mô 
hình tôm rừng ở tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Công Quốc 
ThS 546  /2014 

01 
 

473.  

Sử dụng vi khuẩn  Bacillus subtilis để 
cải thiện môi trường nước trong nuôi 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) 

Trần Quốc Qui 
ThS 486/2014 

01 
 

474.  

Sự phát triển ống tiêu hóa và thời điểm 
thích hợp sử dụng thức ăn chế biến của 
cá chạch lấu (Mastacembelus favus) 

Lê Thị Xuân Thanh 
ThS 465/2014 

01 
 

475.  

Thành phần  loài cá phân bố ở huyện U 
Minh tỉnh Cà Mau 

Võ Thùy Mỵ 
ThS 467/2014 

01 
 

476.  

Thành phần động vật không xương 
sông ở khu vực có nguồn nước thải từ 
hoạt động nuôi trồng thủy sản trên Sông 
Hậu 

Lâm Quang Huy  ThS 
490/2014 

01 
 



477.  

Thành phần loài cá và hiện trạng khai 
thác nguồn lợi thủy sản trong thảm cỏ 
biển thuộc khu bảo tồn biển  Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang 

Trần Nghĩa Quang 
Minh                     
ThS 454/2014 

01 
 

478.  

Thử nghiệm nuôi sinh khối trùng quế 
(Perionyx excavates) làm chất kích 
thích bắt mồi trong nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei) 

Huỳnh T Phương 
Thảo 
ThS 460/2014 

01 
 

479.  

Xác định khả năng gây hoại tử gan tụy 
cấp tính của vi khuẩn Vibrio 
paraphaemolyticus kết hớp với Phage 
trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) và tôm sú (Penaeus 
monodon) 

Trần Thị Kim Chi 
ThS 459/2104 

01 
 

480.  

Xác định nhu cầu protein, lipid và phát 
triển thức ăn chế biến cho cá thát lát 
còm (Chitala chitala) 

Nguyễn T Thúy Anh 
ThS 468/2014 

01 
 

481.  

Xác định thành phần loài cá lưỡi trâu 
giống cynoglossus và biến động quần 
thể loài cynoglossus micgolepis trên 
sông Hậu 

Nguyễn Thế Nghiệp 
ThS 473/2014 

01 
 

482.  

Xác định thức ăn và liều lượng thức ăn 
thích hợp cho nuôi sinh khối copepoda 
apocyclops dengizicus (Lepeskin, 1900) 

Đinh Thanh Sơn 
ThS 484/2014 

01 
 

483.  

Xác định mật độ, độ mặn và tỉ lệ thu 
hoạch thích hợp cho nuôi sinh khối 
COPEPODA  Apocyclops dengizicus 
(Lepeshkin,1900) 

Lý Bảo Chân 
ThS 499/2014 

01 
 

484.  

Integrations of microfinance and 
business development services, 
empirical evidence on microfinance 
institution and clients 

Vũ Thị Hồng Nhung 
ThS 570,571/2014 

02 
 

485.  

Sustainable development of export- 
orientated farmed seafood in Mekong 
delta, Viet Nam 

Phan Thanh Lam  
ThS 572/2014 

01 
 

486.  

Đánh giá hiện trạng sử dụng của ký cư 
(Paguroidea) làm thức ăn nuôi vỗ tôm 
sú (Penaeus monodon) mẹ ở Cà Mau và 
Bạc Liêu 

Hồ Minh Kha  
ThS 523/2014 

01 
 

487.  

Khảo sát hoạt động sản xuất và hiệu 
quả tài chính của nghề lưới kéo xa bờ 
(>90 CV) huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 

Âu Chúc Mai 
ThS 524/2014 

01 
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488.  

Ảnh hưởng của beta Glucan lên một số 
chỉ tiêu sinh lý máu và khả năng chịu 
đựng stress của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giống 

Dương Thị Mỹ Tiên 
ThS 543/2015 

01 
 

489.  

Ảnh hưởng của các loại thức ăn và nền 
đáy lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của hải 
sâm cát (Holothuria scabra) giai đoạn 
giống 

Nguyễn Văn Bình 
ThS 532/2015 

01 
 

490.  

Ảnh hưởng của các nền đáy và chế độ 
dinh dưỡng khác nhau đến tăng trưởng 
và chất lượng của rong nho (Caulerpa 
lentillifera)  

Đoàn Hồng Vân 
ThS 533/2015 

01 
 

491.  

Ảnh hưởng của hàm lượng chất kết dính 
lên tăng trưởng, tiêu hóa và một số đặc 
điểm phân của cá Tra (Pangasianodon 
hypophthalamus) 

Nguyễn Thành Công 
ThS 516/2015 

01 
 

492.  

Ảnh hưởng của hàm lượng protein và 
lipid khác nhau trong thức ăn lên tỉ lệ 
sống, sinh trưởng và sinh sản của 

Dương T Mỹ Hận 
ThS 547/2015 

01 
 



artemia franciscana Vĩnh Châu 
493.  

Ảnh hưởng của hỗn hợp  polysaccharide 
ly trích từ rong mơ Sargassium 
microcytum lên tăng trưởng và tỷ lệ 
sống của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Trần Trung Giang 
ThS 534/2015 

01 
 

494.  

Ảnh hưởng của Levamisole lên chỉ tiêu 
sinh lý máu, miễn dịch và tăng trưởng 
của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giống 

Nguyễn Tín Trọng 
ThS 526/2015 

01 
 

495.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên một số chỉ 
tiêu sinh lý máu và tăng trưởng của cá 
tai tượng (Osphronemus goramy) giống 

Võ Quốc Hào 
 ThS 548/2015 

01 
 

496.  

Ảnh hưởng của nitrit lên chỉ tiêu sinh lý 
máu và tăng trưởng của cá thát lát 
(Chitala chitala Hamilton,1822) giống 

Nguyễn Thị Thụy Vũ 
ThS 545/2015 

01 
 

497.  

Ảnh hưởng của nitrit và nhiệt độ lên 
một số chỉ tiêu sinh lý máu và tăng 
trưởng của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giống 

Lê Thị Kiều Trang 
ThS 536/2015 

01 
 

498.  

Ảnh hưởng của tần suất cho ăn lên chất 
lượng nước, tăng trưởng của cá lóc 
(Channa striata) và cân bằng dinh 
dưỡng trong hệ thống nuôi tuần hoàn 

Nguyễn Cao Phúc 
ThS 519/2015 

01 
 

499.  

Ảnh hưởng của thời gian gây sốc oxy, 
nhiệt độ và độ mặn đến phương thức 
sinh sản của Artemia (Artemia 
franciscana) 

Phạm Ng Huyền Trinh  
ThS 511/2015 

01 / 

500.  

Ảnh hưởng của vi khuẩn Bacillus 
subtilis lên sự phát triển của tảo 
Spirulina platensis nuôi bằng nước thải 
ao cá tra 

Nguyễn T Diễm Thắm 
ThS 517/2015 

01 
 

501.  

Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ 
mặn lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng 
trưởng của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giống 

Trần Thị Kiều Linh 
ThS 544/2015 

01 
 

502.  

Chọn lọc vi khuẩn Bacillus sp có tính 
đối kháng với vi khuẩn Aeromonas 
hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Phạm Thị Thanh Lan 
ThS 542/2015 

01 
 

503.  

Đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng của 
cá bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus) 

Nguyễn Ngọc 
ThS 539/2015 

01 
 



và cá bống trứng (Eleotris melanosoma) 
504.  

Đặc điểm hình thái và di truyền của cá 
tra bần (Pangaisus mekongensis) và cá 
sác sọc (Pangaisus siamensis) 

Bùi Sơn Nên 
ThS 525/2015 

01 
 

505.  

Đặc điểm hình thái và mã vạch di 
truyền DNA của cá dứa (Pangaisus 
enlongatus) và cá bông lau (Pangasius 
krempfi) 

Nguyễn Kiệt 
ThS 518/2015 

01 
 

506.  

Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của cá 
vồ chó (Sciades sagor) ở đầm Thị 
Tường, tỉnh Cà Mau 

Trương Trung Quân 
ThS 550/2015 

01 
 

507.  

Đánh giá hiện trạng sản xuất giống cá 
lóc ở Đồng bằng sông Cửu Long 

Huỳnh Văn Trọng 
ThS 521/2015 

01 
 

508.  

Đánh giá hiệu quả nuôi tôm chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) thâm canh theo 
các hình thức tổ chức khác nhau ở Đồng 
bằng sông Cửu long 

Đỗ Minh Vạnh 
ThS 514/2015 

01 
 

509.  

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu 
và biện pháp thích ứng của nghề nuôi cá 
lóc ở ĐBSCL 

Nguyễn Tuấn Lộc  ThS 
551/2015 

01 
 

510.  

Đánh giá thực trạng cung cấp giống cua 
biển (Scylla paramamosain ) ở ĐBSCL 

Trần Quốc Nghi  
ThS 549/2015 

01 
 

511.  

Đánh giá tiềm năng phát triển mô hình 
nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong ao 
ở các tỉnh ven biển ĐBSCL 

Lê Việt Hà 
ThS 510/2015 

01 
 

512.  

Định danh và xác định tính nhạy với 
thuốc kháng sinh của mầm bệnh vi 
khuẩn phân lập từ cá lóc (Channa 
striata) nuôi ở An Giang 

Mai Thị Thu Vân 
ThS 507/2015 
 

01 
 

513.  

Hiện trạng khai thác và biến động thành 
phần loài cá trong mùa lũ dọc tuyến 
sông Hậu 

Tăng Bảo Toàn 
ThS 538/2015 

01 
 

514.  

Investigation on phytoplankton 
community in intensive aquaculture 
pond systems in the Mekong delta, VN 

Nguyen Ngoc Tuấn 
ThS606,607,608/2015 

03 
 

515.  

Khả năng lưu giữ giống copepoda 
Apocyclops dengizicus trong điều kiện 
phòng thí nghiệm 

Nguyễn Hoàng Phong 
ThS 531/2015 

01 
 

516.  

Khảo sát khí độc (CO2 , H2S) trong ao 
nuôi và ảnh hưởng của chúng lên một 
số chỉ tiêu sinh lý máu cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Bi 
ThS 552/2015 

01 
 



517.  

Khảo sát một số chỉ tiêu hình thái và di 
truyền của cá rô (Anabas testudineus) 
trong điều kiện nuôi 

Hà Huy Tùng 
ThS 553/2015 

01 
 

518.  

Khảo sát tính kháng thuốc kháng sinh 
nhóm beta-lactam của vi khuẩn 
Escherichia coli phân lập trên cá ở An 
Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp. 

Nguyễn Thị Ngọc Hòn 
ThS 512/2015 

01 
 

519.  

Nghiên cứu biến động thành phần loài 
thủy sản và sản lượng khai thác trong và 
ngoài đập Ba Lai, tỉnh Bến tre 

Nguyễn Hải Bằng 
 ThS 555/2015 

01 
 

520.  

Nghiên cứu khả năng sử dụng bột đậu 
nành đậm đặc (SPC) làm thức ăn chế 
biến cho cá lóc (Channa striata) 

Nguyễn Bảo Trung 
ThS 513/2015 

01 
 

521.  

Nghiên cứu khả năng thay thế artemia 
bằng giáp xác chân chèo (Apocyclop 
dengizicus và Schmackera duibia) trong 
ương ấu trùng cua biển (Scylla 
paramamosain Estampador) 

Huỳnh Duy Phong 
ThS 530/2015 

01 
 

522.  

Nghiên cứu khả năng thay thế Artemia 
bằng giáp xác chân chèo (Apocyclop 
dengizicus và Schmackera duibia) trong 
ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Trần Quốc Việt 
ThS 522/2015 

01 
 

523.  

Nghiên cứu mầm bệnh vi nấm nhiễm 
trên cá rô phi đỏ (Oreochromis sp) và cá 
rô phi vằn (Oreochromisniloticus) 

Ngô T Mộng Trinh 
ThS 554/2015 

01 
 

524.  

Nghiên cứu một số đặc điểm dinh 
dưỡng của cá lau kính (Pterygoplichthys 
disjunctivus Weber, 1991) 

Trần Trung Thuận ThS 
556/2015 

01 
 

525.  

Nghiên cứu nhu cầu duy trì và hiệu quả 
sử dụng methionine của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Kiên Thị Trang  
ThS 605/2015 

01 
 

526.  

Phát triển qui trình PCR chẩn đoán bệnh 
xuất huyết ở cá bống kèo 
(Pseudapocryptes elongatus) 

Lê Thanh Cần 
ThS 537/2015 

01 
 

527.  

So sánh hiệu quả kỹ thuật và tài chính 
giữa nuôi tôm sú (Penaeus monodon) và 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) luân canh với lúa ở tỉnh Kiên 
Giang 

Phù Vĩnh Thái 
ThS 528/2015 

01 
 

528.  

So sánh hình thái, sinh sản và tăng 
trưởng của các dòng cá sặc rằn 

Đinh Hùng Cường 
ThS 508/2015 

01 
 



(Trichopodus pectoralis) 
529.  

Thành phần loài cá và đặc điểm sinh 
học sinh trưởng của một số loài cá ở 
đầm Thị Tường, tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Hoàng Nam 
ThS 520/2015 

01 
 

530.  

Thí nghiệm nuôi lươn đồng 
(Monopterus albus, Zuiew 1973) với 
các loại giá thể và thức ăn khác nhau 
trong bể bạt tại huyện Vĩnh Thạnh, 
thành phố Cần Thơ 

Lương Quốc Bảo 
ThS 568/2015 

01 
 

531.  

Thử nghiệm khả năng phòng bệnh đốm 
trắng của bào tử Bacillus subtilis biểu 
gen VP28 trên tôm sú (Penaeus 
monodon)  trong điều kiện phòng thí 
nghiệm 

Hồng Mộng Huyền 
ThS 509/2015 
 

01 
 

532.  

Thực nghiệm mô hình nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) - 
lúa luân canh với tôm sú (Penaeus 
monodon)ở tỉnh Bạc Liêu. 

Phạm Minh Tứ 
ThS 541/2015 

01 
 

533.  

Xác định độc lực của mầm bệnh vi 
khuẩn phân lập từ cá lóc (Channa 
striata) giai đoạn ương giống và giai 
đoạn nuôi thịt 

Huỳnh Chí Thanh 
ThS 535/2015 

01 
 

534.  

Xác định độc lực của vi khuẩn 
Streptoccoccus iniae gây bệnh trên cá 
nuôi ở Đồng băng sông Cửu long 

Nguyễn Bảo Trung 
ThS 527/2015 

01 
 

535.  

Xác định độc lực và tính nhạy với thuốc 
kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus 
spp. phân lập từ cá bống kèo 
(Pseudapocryptes lanceolatus) bệnh 
xuất huyết 

Bùi Thị Diễm My 
ThS 515/2015 

01 
 

536.  

Xác định độc tính của thuốc trừ cỏ 
pretilachlor với tôm sú (Penaeus 
monodon) và tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Âu T Kim Ngọc 
ThS 557/2015 

01 
 

537.  

Xác định một số đặc điểm sinh học loài 
copepoda Apocyclops dengizicus trong 
phòng thí nghiệm 

Phạm Kiều Diễm 
ThS 540/2015 

01 
 

538.  

Xác định sự hiện diện của integron ở vi 
khuẩn Edwardsiella ictaluri và 
Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Huỳnh Thị Diễm 
Trang 
ThS 529/2015 

01 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANH SÁCH LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016 

TT NHAN ĐỀ Tên học viên SL GHI 
CHÚ 

1.  

Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến 
tăng trưởng , tỷ lệ sống và năng suất  
tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) nuôi trong mương vườn 
dừa tỉnh Bến tre 

Võ Hoàng Liêm Đức 
Tâm                     ThS 
561/2016 

01 
 

2.  

Ảnh hưởng của độ mặn cao đến sự phát 
triển của vi khuẩn Bacilus trong môi 
trường nuôi artemia 

Nguyễn Thị Phường 
ThS 560/2016 

01 
 

3.  

Ảnh hưởng của hàm lượng CO2 trong 
nước lên một số chỉ tiêu sinh lý máu và 
tăng trưởng của cá basa (Pangasius 
bocourti) 

Nguyễn T Xuân 
Biểu                    ThS 
578/2016 

01 
 

4.  

Ảnh hưởng của nitrit (NO2) lên một số 
chỉ tiêu sinh lý máu và tăng trưởng của 
cá ba sa (Pangasius bocourti) 

Nguyễn Trần Phương 
Thảo      ThS 
587/2016 

01 
 

5.  

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N và mật độ Nguyễn Hữu Dự ThS 01 
 



nuôi đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của 
cá nâu (Scatophagus argus) trong hệ 
thống biofloc 

565/2016 

6.  

Ảnh hưởng của việc sử dụng bột cá lên 
sự phát triển của phiêu sinh thực vật 
trong ao bón phân nuôi artemia 

Đào Tố Nhi         ThS 
586/2016 

01 
 

7.  

Biến động sinh lượng và tác động của 
các loài rong xanh( Cladophoraceae) 
trong đầm  nuôi quãng canh cải tiến 

Đinh Thanh Hồng 
ThS 567/2016 

01 
 

8.  

Đánh giá biến động quần thể sò huyết 
(Anadara granosa) ở khu vực cồn 
ngang, huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền 
Giang 

Nguyễn Thái Dương 
ThS 588/2016 

01 
 

9.  

Đánh giá sự đa dạng di truyền của các 
quần đàn cá trê vàng (Clarias 
macrocephalus) tự nhiên và cá nuôi ứng 
dụng kỹ thuật ISSR và RAPD 

Trần Thị Thu Hà 
ThS 577/2016 

01 
 

10.  

Điều tra hiện trạng nguồn lợi cá trê 
vàng (Clarias macrocephalus) ở các 
tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long 

Lê Nguyễn Ngọc 
Thảo ThS 579/2016 

01 
 

11.  

Hiện trạng khai thác của nghề lưới kéo 
ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Trần Thanh Tuấn    
ThS 566/2016 

01 
 

12.  

Hiện trạng khai thác nguồn lợi cá bống 
trong vùng ven sông Hậu và sông Tiền 

Huỳnh Trung Hiếu 
ThS580/2016 

01 
 

13.  

Khả năng sử dụng rong mền 
(Cladophora sp) làm thức ăn cho cá rô 
phi(Oreochromis niloticus) 

Nguyễn T Thúy An 
ThS 563/2016 

01 
 

14.  

Nghiên cứu bệnh ký sinh trùng trên cá 
bóp (Rachyrentron canadum Linaeus, 
1766) nuôi lồng/bè vùng biển tỉnh Kiên 
Giang. 

Đặng Chí Kiệm 
ThS 583/2016 

01 
 

15.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ 
thuật sinh sản cá dày(Channa lucius 
Cuvier 1831) 

Tiền Hải Lý  
TS 576/2016 

01 
 

16.  

Nghiên cứu hiện trạng và một số đặc 
điểm sinh học tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii De 
Man,1879) nuôi trong môi trường nước 
lợ 

Huỳnh Kim Hường 
TS 574/2016 

01 
 

17.  

Nghiên cứu khả năng gây bệnh của vi 
nấm trên cá lóc (Channa striata) nuôi 
ao thâm canh 

Đoàn Văn Chương 
ThS 581/2016 

01 
 



18.  

Nghiên cứu khả năng thích ứng của cá 
tai tượng (Osphronemus goramy) với 
nhiệt độ và độ mặn tăng 

Đinh Thị Trúc Giang 
ThS 590/2016 

01 
 

19.  

Nghiên cứu sản xuất cá rô phi 
(Oreochromis niloticus) đơn tính đực 
bằng Spironolactone 

Nguyễn Thị Ngọc 
Giàu ThS 582/2016 

01 
 

20.  

Nghiên cứu sự phát triển của thức ăn tự 
nhiên trong ao ương cá lóc (Channa 
striata) giai đoạn bột lên giống 

Hồ Thị Bích Ngân 
ThS 589/2016 

01 
 

21.  

Phát triển quy trình công nghệ biofloc 
và khả năng ứng dụng trong nuoi tôm 
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Tạ Văn Phương 
TS 585/2016 

01 
 

22.  

Thành phần loài thuộc họ Eleotridae và 
đặc điểm sinh học của một số loài cá 
bống phân bố trên tuyến sông hậu 

Võ Thành Toàn     TS 
573/2016 

01 
 

23.  

Thành phần loài, giá trị dinh dưỡng và 
khả năng sử dụng rong xanh họ 
Cladophoraceae làm thức ăn cho cá nâu 
(Scatophagus argus) giai đoạn giống 

Huỳnh Lý Hương 
ThS 559/2016 

01 
 

24.  

Thử nghiệm phòng  và trị bệnh ở cá lóc 
(Channa striata) giai đoạn giống 

Nguyễn T Mỹ Hằng 
ThS 558/2016 

01 
 

25.  

Thực nghiệm nuôi cá rô phi 
(Oreochromis niloticus) trong hệ thống 
biofloc với độ mặn và tỷ lệ C:N khác 
nhau 

Trần Văn Ghẹ     ThS 
564/2016 

01 
 

26.  

Xác định nhu cầu Lysine và Methionine 
trong thức ăn cho cá lóc (Channa 
striata) 

Nguyễn T Cẩm 
Duyên 
ThS 584/2016 

01 
 

27.  

Xác định nhu cầu phospho trong thức 
ăn của cá lóc (Channa striata) 

Thạch Lan Sa 
ThS 591/2016 

01 
 

28.  

Xác định tác nhân vi khuẩn gây bệnh 
xuất huyết trên cá bống 
kèo(Pseudapocryptes elongatus) 

Nguyễn Thu Dung 
TS 575/2016 

01 
 

29.  

Đánh giá hiệu quả sử dụng bột cá nuôi 
artemia thu trứng bào xác 

Phan Thái Tuyết Anh 
ThS 592/2016 

01 
 

30.  

Edwardsiella ictalure in pangasianodon 
catfish: antimicrobial resistance and the 
early interactions with is host 

Tu Thanh Dung     TS 
609/2016 

01 
 

31.  

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và xây 
dựng công thức thức ăn nuôi cá kèo 
(Pseudapocryptes elongates 
(Cuvier,1816)) 

Trần Thị Bé 
TS 611/2016 

01 
 



32.  

Ảnh hưởng của kích thước ốc bố mẹ và 
phương pháp kích thích sinh sản và chất 
lượng giống ốc bươu đồng(Pila polita) 

Nguyễn Văn Triệu 
ThS 610/2016 

01 
 

 
DANH SÁCH LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 

TT NHAN ĐỀ Tên học viên SL GHI 
CHÚ 

1.  

Ảnh hưởng của Bacillus thuringigensis lên 
khả năng nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp ở 
tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) 

Võ Lê Thanh 
Trúc 
ThS 374/2017 

01 
 

2.  

Ảnh hưởng của chất chiết xuất từ cỏ mực 
(Eclipta alba Hassk) lên đáp ứng miễn dịch 
của tế bào bạch cầu cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Nguyễn Phương 
Trang 
ThS 626/2017 

01 
 

3.  

Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng khác 
nhau lên sự phát triển của tảo Chaetoceros 
calcitrans 

Trần Đình Huy 
ThS 625/2017 

01 
 

4.  

Ảnh hưởng của độ mặn, mật độ và phương 
thức thu hoạch đến năng suất của sinh khối 
Artemia franciscana nuôi trên bể 

Lê Văn Thông 
ThS630/2017 

01 
 

5.  

Ảnh hưởng của levamisole lên một số chỉ 
tiêu miễn dịch của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Lê Văn Tèo 
ThS 621/2017 

01 
 

6.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng của 
cá tra  (Pagasianodon hypophthalmus) giai 
đoạn hương và giống  

Nguyễn Thế 
Diễn 
ThS 595/2017 

01 
 

7.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ và CO2 lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú (Penaeus 
monodon) 

Nguyễn Kim Pha 
ThS 616/2017 

01 
 

8.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ và CO2 lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
giống (Litopenaeus vannamie)  

Phan Thanh Tạo 
ThS 628/2017 

01 
 

9.  

Ảnh hưởng của sục khí lên chất lượng nước, 
tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của 
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Lê Tiến Cường 
ThS 612/2017 

01 
 

10.  

Ảnh hưởng của vitamin C lên  tăng trưởng 
và đáp ứng miễn dịch của cá lóc (Channa 
striata) 

Nguyễn Tường 
Khanh 
ThS 618/2017 

01 
 

11.  

Ảnh hưởng nhiệt độ và nitrite lên một số chỉ 
tiêu sinh lý máu và tăng trưởng ở cá thát lát 
(Chitala chitala Gray,1831) 

Trần Trọng Nhân 
ThS 597/2017 

01 
 

12.  

Biến động thành phần loài và mật độ động Huỳnh Thuần 01 
 



vật phù du trong Búng Bình Thiên Duy 
ThS 613/2017 

13.  

Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và tài chính 
của các mô hình nuôi cá lóc đen (Channa 
striata, Bloch 1795) ở Đồng bằng sông Cửu 
Long 

Châu Văn Nhớ 
ThS 492/2017 

01 
 

14.  

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất 
trong nuôi tôm biển tỉnh Bạc Liêu 

Long Văn Nghĩa 
ThS 602/2017 

01 
 

15.  

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi cua biển ở tỉnh Bạc Liêu 

Trần Thị Kim 
Ngân 
ThS 601/2017 

01 
 

16.  

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
mô hình tôm sú quảng canh cải tiến và tôm-
lúa tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

Bành Văn Nhẫn 
ThS 604/2017 

01 
 

17.  

Đánh giá hiệu quả tài chính và kỹ thuật của 
các hình thức sản xuất và đề xuất giải pháp 
nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh 
ở Đồng bằng sông Cửu Long 

Phạm Công Kỉnh 
ThS 622/2017 

01 
 

18.  

Đánh giá khả năng xử lý môi trường nước 
và kháng khuẩn của hỗn hợp vi khuẩn 
Bacillus và Streptomyces 

Mai Bé Túy 
ThS 593/2017 

01 
 

19.  

Đánh giá nguồn lợi cá và đặc điểm sinh học 
của cá dảnh (Puntioplites proctozysron 
Bleeker,1865)) trong khu vực Búng Bình 
Thiên 

Tăng Xuân Bằng 
ThS 594/2017 

01 
 

20.  

Đánh giá sự đa dạng về hình thái và di 
truyền của cá hường (Helostoma temminkii) 
ở ĐBSCL 

Nguyễn Phương 
Thảo 
ThS 614/2017 

01 
 

21.  

Hiện trạng khai thác của nghề lồng bẫy 
vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu 

Trương Thanh 
Trước 
ThS 629/2017 

01 
 

22.  

Khả năng sử dụng bột cá và dầu cá tra làm 
thức ăn cho cá lóc (Channa striata) 

Huỳnh Trang 
Thảo 
ThS 569/2017 

01 
 

23.  

Khảo sát chất lượng nước trong khu vực 
Búng Bình Thiên 

Đặng Văn Tý 
ThS 615/2017 

01 
 

24.  

Khảo sát hiện trạng sử dụng thuốc, hoá chất 
và thảo dược trong nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) và cá lóc 
(Channa striata) ở ĐBSCL 

Vương Thị Kiều 
Mơ 
ThS 599/2017 

01 
 

25.  

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc, hóa chất 
và tồn lưu kháng sinh florfenicol - 

Nguyễn Tâm Em 
ThS 617/2017 

01 
 



Doxycycline và amoxicillin trên cá rô phi 
đỏ (Oreochromis sp.) nuôi bè 

26.  

Một số đặc điểm sinh học của cá đỏ mang 
(Systomus rubripinnis) phân bố trên tuyến 
Sông Hậu 

Âu Văn Hóa 
ThS 600/2017 

01 
 

27.  

Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng, sinh 
trưởng và sinh học sinh sản cá sặc bướm 
(Trichogaster trichopterus Pallas,1770) 

Chung Tuấn Vũ 
ThS 598/2017 

01 
 

28.  

Nghiên cứu một số mầm bệnh trên nghêu 
(Meretrix lyrata Sowerby,1851) ở tỉnh Bến 
Tre 

Nguyễn Thanh 
Hà 
ThS 455/2017 

01 
 

29.  

Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeuus vannamei) theo công nghệ 
biofloc với cường độ và chu kỳ chiếu sáng 
khác nhau 

Trương Văn 
Ngân 
ThS 596/2017 

01 
 

30.  

Nghiên cứu sử dụng artemia làm thức ăn 
trong ương lươn đồng (Monopterus albus 
Zuiew 1793) 

Trần Thanh Hải 
ThS 562/2017 

01 
 

31.  

Nghiên cứu ương ấu trùng ba khía (Sesarma 
sederi) theo hai hệ thống nước xanh và 
nước trong 

Nguyễn Nghi Lễ 
ThS 603/2017 

01 
 

32.  

Nghiên cứu vi bào tử trùng (Microsporidia) 
nhiễm trong cơ cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Nguyễn T Thu 
Hằng  
TS624/2017 

01 
 

33.  

Phân tích hiện trạng sản xuất và thị trường 
cá bóp (Rachycentron canadum) thương 
phẩm ở quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang 

Nguyễn Lương 
Gia Huân 
ThS 620/2017 

01 
 

34.  

So sánh khía cạnh kỹ thuật và tài chính 
trong nuôi tôm biển thâm canh giữa trong 
và ngoài đập Ba Lai, tỉnh Bến Tre. 

Hồ Minh Phong 
ThS 627/2017 

01 
 

35.  

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 
sản xuất cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu  
Long 

Phạm Thị Thu 
Hồng  
TS 623/2017 

01 
 

36.  

Xác định gen kháng kháng sinh nhóm 
sulfonamide của Escherichia colisinh beta-
lactamases phổ rộng phân lập trên cá 

Phan Như ý 
ThS 619/2017 

01 
 

37.  

Nghiên cứu khả năng sử dụng rong câu 
(Gracilaria sp.) trong nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Minh 
Kha 
ThS 632 /2017 

01 
 

38.  

Nghiên cứu nuôi thương phẩm hàu 
(Crassostrea belcheri) từ các nguồn giống 

Trần Cẩm Loan 
ThS 633 /2017 

01 
 



khác nhau tại tỉnh Cà Mau 
39.  

Nghiên cứu các phương pháp kích thich 
sinh sản và ương ấu trùng vọp (Geloina 
coaxans Gmelin,1791) 

Danh Nhiệt 
ThS 631/2017 

01 
 

40.  

Đặc điểm phát triển ống tiêu hóa và khả 
năng sử dụng thức ăn chế biến của cá trê 
Phú Quốc (Clarias gracilentus Ng, Hong 
&Tu,2011) 

Nguyễn Hồng 
Quyết Thắng 
ThS 636/2017 

01 
 

41.  

Khảo sát tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá 
sặc rằn (Trichogater pectoralis Regan, 
1910) thịt có nguồn gốc cá bố mẹ khác nhau 

Nguyễn Văn Trở 
ThS55/2017 

01 
 

42.  

Đặc điểm hình thái, phân bố và hoạt động 
nuôi hàu (Ostreidae) vùng ven biển đồng 
bằng sông Cửu Long.  

Dương Minh 
Thùy 
ThS 635/2017 

01 
 

43.  

Nghiên cứu sự khác biệt hình thái và biến dị 
di  truyền dựa trên chỉ thị mtDNA của cá 
lóc (Channa striata) ở đồng bằng sông Cửu 
Long 

Võ Ngọc Duyên 
ThS 637/2017 

01 
 

44.  

Ảnh hưởng của độ mặn kết hợp nhiệt độ lên 
tiêu hóa và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá 
lóc (Channa striata) 

Võ Nguyên Mẫn 
ThS 281/2017 

01 
 

45.  

Nghiên cứu biến động thành phần loài cá 
phân bố vùng cửa sông Trần Đề 

Hồng Thị Hải 
Yến 
ThS634/2017 

01 
 

46.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ và CO2 lên sự phát 
triển và tăng trưởng của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Châu Huỳnh 
Thùy Trâm  
ThS 04/2017 

01 
 

47.  

Nghiên cứu phương pháp quan trắc sinh học 
trong đánh giá chất lượng nước trên tuyến 
sông hậu sử dụng động vật không xương 
sống cỡ lớn 

Nguyễn Thị Kim 
Liên  
TS638/2017 

01 
 

TỔNG CỘNG: 608 nhan/633 quyển (10/01/2018)  
 

DANH SÁCH LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 
TT NHAN ĐỀ Tên học viên SL GHI 

CH
Ú 

1.  

Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự phát triển của 
tảo Spirulinaplatensis 

Kim Lệ Chân 
ThS658/2018 

01 
 

2.  

Ảnh hưởng của chất chiết từ thảo dược lên một 
số chỉ tiêu sinh lý và enzym tiêu hóa cá tra 
(Pagasianodon hypophthalmus) giống. 

Nguyễn Thị 
Hội 
ThS645/2018 

01 
 



3.  

Ảnh hưởng của dịch chiết xuất lá ổi (Psidium 
guajava) và rong mơ (Sargassum microcystum)  
lên sự đề kháng bệnh đốm trắng nội tạng trên cá 
lóc (Channa striata) 

Nguyễn Như 
Huỳnh 
ThS647/2018 

01 
 

4.  

Ảnh hưởng của độ mặn kết hợp nhiệt độ lên tiêu 
hóa và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá rô phi đỏ 
(Oreochromis sp.) 

Trần Tín 
Nhiệm 
ThS650/2018 

01 
 

5.  

Ảnh hưởng của độ mặn và cường độ ánh sáng 
trong ương giống tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) bằng công nghệ 
biofloc 

Dương Thiên 
Kiều 
ThS642/2018 

01 
 

6.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ và hàm lượng oxy thấp 
lên cấu trúc cơ quan hô hấp của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Lê Mỹ 
Phương 
TS659/2018 

01 
 

7.  

Ảnhhưởngcủanhiệtđộvà 
CO2lênsinhlývàtăngtrưởngcủatômthẻchântrắng 
(Litopenaeusvannamei)  

Nguyễn Thị 
Thúy Nga 
ThS655/2018 

01 
 

8.  

Đặc điểm sinh học và kỹ thuật sản xuất giống cá 
chành dục(Channa gachua (Hamilton,1822) 

Hồ Mỹ Hạnh 
TS639/2018 

01 
 

9.  

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của nghề 
lưới kéo và lưới rê ở tỉnh Bạc Liêu. 

Lê Văn Chí 
ThS640/2018 

01 
 

10.  

Hiện trạng nghề lưới kéo và lưới rê vùng ven 
biển huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 

Hồ Tấn 
Thanh 
ThS652/2018 

01 
 

11.  

Khảo sát hiện trạng khai thác cá sửu 
Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) trên 
sông Hậu 

Nguyễn 
Hoàng Linh 
ThS641/2018 

01 
 

12.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn có hàm 
lượng đạm khác nhau đến hiệu quả nuôi vỗ và 
ương giống ốc bươu đồng (Pila polita 
Deshayes,1830) 

Võ Thị Kiều 
Diễm 
ThS644/2018 

01 
 

13.  

Nghiên cứu bổ sung vitamin C vào thức ăn nuôi 
cá lóc (Channa striata) thương phẩm 

Mai Thanh 
Lâm 
ThS643/2018 

01 
 

14.  

Nghiên cứu nuôi lươn (MonopterusalbusZuiew, 
1973) kết hợp rau xà lách xoong (Nasturtium 
officinaleAiton, 1811) trong hệ thống 
Aquaponic). 

Phan Quỳnh 
Như 
ThS654/2018 

01 
 

15.  

Nghiên cứu ương ấu trùng tôm càng xanh 
(Macrobrachiumrosenbergii) bằng công nghệ 
biofloc 

Phạm Văn 
Đầy 
ThS657/2018 

01 
 

16.  

Nghiên cứu ương giống cá nâu (Scatophagus Nguyễn Tấn 01 
 



argus) trong hệ thống biofloc Duy 
ThS646/2018 

17.  

Nghiên cứu ương và nuôi tôm sú 
(Penaeusmonodon) kết hợp với rong câu 
(Gracilaria sp.)  

Trịnh Tái 
Luyến 
ThS656/2018 

01 
 

18.  

Nghiên cứu vi nấm trong nuôi cá tra 
(Pagasianodon hypophthalmus) và cá lóc 
(Channa striata) thâm canh 

Đặng Thụy 
Mai Thy 
TS648/2018 

01 
 

19.  

So sánh hiệu quả của mô hình nuôi tôm càng 
xanh (MacrobrachiumrosenbergiiDeMan, 1879) 
trênruộnglúacómứcnướckhácnhau. 

Nguyễn Nhật  
Minh 
ThS651/2018 

01 
 

20.  

So sánh hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô 
hình nuôi tôm sú (Penaeusmonodon) và tôm thẻ 
(Litopenaeus vannamei) thâm canh  ở tỉnh Trà 
Vinh 

Lâm Thị 
Quang Tạo 
ThS653/2018 

01 
 

21.  

Thành phần loài và mật độ tảo trong khu vực 
Búng Bình Thiên 

Diệp Thành 
Toàn 
ThS649/2018 

01 
 

22.  

Ứng dụng mô hình hóa xác định nhu cầu năng 
lượng và protein để phát triển thức ăn cho cá lóc 
(Channa striata) 

Ngô Minh 
Dung 
TS671/2018 

01 
 

23.  

Tuyển chọn vi khuẩn lactic kháng với vi khuẩn 
gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (Vibrio 
parahaemolyticus) trên tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vannamei) 

Nguyễn T 
Trúc Linh 
TS673/2018 

1  

24.  

So sánh một số chỉ tiêu hình thái, tang trưởng 
giữa cá lóc(Channa striata) tự nhiên, cá lóc 
nuôi, con lai giai đoạn cá giống và cá thương 
phẩm  

Le Hoàng 
Khương 
ThS676/2018 

1 
 

25.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm 
nuôi thương phẩm vọp(Geloina coaxans) tại tỉnh 
Kiên Giang 

Nguyễn Nhật 
Cường 
ThS677/2018 

1 
 

26.  

Nghiên cứu sang lọc loại thảo dược tiềm năng 
để phòng bệnh do vi khuẩn vibrio spp ở tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vanamei) 

Võ Tấn Huy 
ThS675/2018 

1 
 

TỔNG CỘNG: 608 nhan/633 quyển (10/01/2018)  
         10 nhan/10 quyển (07/08/2018) 
         12 nhan/ 12 quyển(15/10/2018) 
           9 nhan/ 12 quyển (13/11/2018)(86,89,95,01,06) 
            2 nhan/ 2 quyển (19/04/2019) (2018,2019) 
                               641 nhan/ 669 quyển 
 
 



 
 
 
 

DANH MỤC LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 
 
TT NHAN ĐỀ TÊN HỌC VIÊN SL GHI 

CHÚ 
20.  

Nghiên cứu giảm tỷ lệ lượng thức ăn 
viên và chế độ che sáng trong nuôi 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vanamei) theo công nghệ biofloc 

Cao Nhựt Trường 
ThS696/2019 

1 
 

 

Nghiên cứu đặc điểm quần xã cỏ biển 
và khả năng lưu trữ cacbon của chúng 
ở một số đầm phá tiêu biểu khu vực 
miền Trung Việt Nam 

Cao Văn Lương 
TS721/2019 

1 
 

2.  

Ảnh hưởng của bột dinh dưỡng lên 
thành phần và mật độ phiêu sinh vật 
trong bẻ ương cá tra  (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Hà Đức Sơn 
ThS701/2019 

1 
 

19.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá 
lưỡi trâu (Cynoglossus arel) 

Hồ Huỳnh Hoa 
ThS693/2019 

1 
 

22.  

Nghiên cứu kỹ thuật ương cá tra  
(Pangasianodon hypophthalmus) giai 
đoạn hương lên giống trong điều kiện 
có mái che 

Hứa Huy Bình 
ThS692/2019 

1 
 

 

Khảo sát sự biến động thành phần và 
mật độ phiêu sinh vật vùng cửa sông 
Hậu  

La Minh Trung 
ThS700/2019 

1 
 

10.  

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài 
chính của nghề lưới kéo và lưới rê ở 
tinh Kiên giang 

Lê Duy Lam 
ThS707/2019 

1 
 

18.  

Nghiên cứu biến động thành phần loài 
và sản lượng cá khai thác ở vùng cửa 
sông Hậu 

Lê Hữu Nhân 
ThS705/2019 

1 
 

 

Xác định đặc điểm mô bệnh học của 
một số bệnh thường gặp trên cá điêu 
hồng (Oreochromis sp.) nuôi bè ở tỉnh 
Vĩnh Long 

Lê Ngọc Huyền 
ThS716/2019 

1 
 



1.  

Ảnh hưởng của nitrite, nhiệt độ và nồng 
độ CO2 cao lên các quá trình sinh lý và 
tăng trưởng của cá thát lát còm (Chitala 
ornata, Gray 1831). 

Lê Thị Hồng Gẩm 
TS674/2019 

11  

2.  

Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn 
bacillus sp đối kháng với Vibrio 
parahaemolyticus gây bệnh hoại tử 
gan tụy câp trong nuoi trồng thủy sản 

Lê Thế Xuân 
TS806/2019 

1 
 

14.  

Khảo sát tình hình nuôi cá lồng bè ở 
xã Mỹ Hòa Hưng thành phố Long 
Xuyên tỉnh An Giang 

Ngô Huỳnh Nhật 
Toàn 
ThS703/2019 

1 
 

16.  

Một số đặc điểm sinh học sinh sản và 
nhu cầu lipid trong nuôi vỗ nhum 
trắng Echinotrix 
calamais(Pallas,1774) 

Nguyễn Huỳnh 
Long 
ThS713/2019 

1 
 

7.  

Ảnh hưởng  của nhiệt độ và độ mặn 
lên một só chỉ tiêu sinh lý và tăng 
trưởng cá tra(Pangasianodon 
hypophthalmus) giai đoạn từ cá bột 
lên cá hương  

Nguyễn Minh 
Ngọc 
ThS690,702/2019 

2 
 

 

Đánh giá hiệu quả tài chính và kỹ 
thuật nuôi lươn đồng (Monopterus 
albus Zuiew,1793) theo tiêu chuẩn 
VietGAP ở An Giang 

Nguyễn Minh Thư 
ThS715/2019 

 
 

 

Effects of broodstock sources of 
bighead catfish (Clarias 
macrocephalus) on reproductive traits 
and larval development 

Nguyen Thanh 
Tuan  
ThS719/2019 

1 
 

28.  

Xác định đặc điểm probiotic  của vi 
khuẩn phân lập từ cá tra nuôi 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Ánh 
Ngọc 
ThS708/2019 

1 
 

 

Ảnh hưởng của nitrite,CO2, nhiệt độ 
lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng 
trưởng của cá basa giống (Pangasius 
bocourti Sauvage,1880) 

Nguyễn Thị Kim 
Hà 
TS717/2019 

 
 

 

Xác định khả năng xử lý nước của vi 
khuẩn Bacillus phân lập từ ao nuôi cá 
tra(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Ngọc 
Hà ThS710/2019 

1 
 

 

So sánh đặc điểm bệnh học của vi Nguyễn Thị Ngọc  
 



khuẩn edwardsiella ictaiuri gây bệnh 
gan thận mũ trên cá tra  
(Pangasianodon hypophthalmus) và 
cá điêu hồng (Oreochromis sp.) 

Huyền 
ThS706/2019 

 

Nghiên cứu sự phát triển ống tiêu hóa 
và bống hơi cá tra  (Pangasianodon 
hypophthalmus) giai đoạn cá bột lên 
cá hương 

Nguyễn Thị Quỳnh 
ThS695/2019 

 
 

17.  

Nghiên cứu ảnh hưởng  của đồng 
(Cu2+) trong điều kiện nhiệt độ cao 
đến loài giáp xác chân chèo 
Pseuđoiaptomus annandalei 

Nguyễn Thị Thanh 
Quyên 
ThS698/2019 

1 
 

12.  

Khả năng thay thế protein bột cá bằng 
protein bột đậu nành trong thức ăn cho 
lươn  (Monopterus albus) giống 

Nguyễn Thị Thanh 
Tú 
ThS714/2019 

1 
 

21.  

Nghiên cứu kích thích sinh sản nhân 
tạo cá chốt giấy (Mystus albolineatus 
Roberts,1994) 

Nguyễn Văn Tiền 
ThS712/2019 

1 
 

 

Ảnh hưởng kết hợp của độ mặn và 
nhiệt độ lên tăng trưởng, tiêu hóa của 
tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) 

Nguyễn Viết Hiển 
ThS711/2019 

1 
 

3.  

Ảnh hưởng của CO2, nhiệt độ và nitrit 
lên sự cân bằng axit bazơ và các chỉ 
tiêu sinh lý máu của lươn đồng 
(Monopterus albus Zuiew,1793)  

Phan Vinh Thinh 
TS718/2019 

1 
 

26.  

Tìm hiểu tác động của chất chiết thảo 
dược lên một số chỉ tiêu miễn dịch và 
khả năng kháng vi khuẩn edwardsiella 
ictaluri trên cá tra 

Quách Thị Thanh 
Tâm 
ThS697/2019 

1 
 

8.  

Ảnh hưởng  của nhiệt độ và độ mặn 
lên một só chỉ tiêu sinh lý và tăng 
trưởng của cá lóc (Channa striata) 
giai đoạn cá bột lên cá hương 

Tăng Minh Kỳ 
ThS694/2019 

1 
 

9.  

Đặc điểm sinh học sinh sản cá đù kẽm 
Nibea soldado(Lacepède,1802) 

Trần Hữu Học 
ThS699/2019 

1 
 

4.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên quần thể 
vi khuẩn Vibrio tự nhiên ở vùng sông 
Mỹ Thanh 

Trần Văn Trọng 
ThS704/2019 

1 
 



15.  

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và  
hóa chất trong nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vanamei) thâm canh ở 
tỉnh Cà Mau 

Trịnh Minh Thiên 
ThS691/2019 

1 
 

23.  

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật 
nâng cao tỷ lệ sống trong ương cá tra 
bột (Pangasianodon hypophthalmus)  

Võ Thanh Toàn 
ThS709/2019 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

DANH MỤC LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 
 
TT NHAN ĐỀ TÊN HỌC 

VIÊN 
SL GHI 

CHÚ 
1.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng, 
tỷ lệ sống và enzyme tiêu hóa của cua 
biển (Scylla paramamosain) giai đoạn 
ấu trùng đến cua giống 

 
Lê Thanh Đăng 
ThS740/2020 

1 
 

1.  

Nghiên cứu mô hình nuôi kết hợp tôm 
sú (Penaeus monodon) với rong câu 
chỉ(Gracilaria sp.) ở Đồng bằng sông 
Cửu Long 

Đặng Trung 
Đoàn 
ThS741/2020 

1 
 

1.  

Nghiên cứu nuôi cá chim vây vàng Đỗ Trung 1 
 



(Trachinotus blochii, Lacepede) trong 
lồng với mật độ khác nhau 

ThS749/2020 

1.  

Khảo sát tình hình sử dụng và khả năng 
kháng Streptococcus agalactiae gây 
bệnh trên cá điêu hồng (Oreochromis 
sp.) của một số chất chiết thảo dược 

Đoàn Thị Minh  
Châu 
ThS768/2020 

1 
 

1.  

Biện pháp nâng cao năng suất nuôi sinh 
khối tảo Chaetoceros calcitrans 
(Takano, 1968) 

Huỳnh Thị 
Ngọc Hiền 
ThS744/2020 

1 
 

 

Sinh trưởng của cá trê vàng (Clarias 
macrocephalus) từ các tổ hợp lai giữa 
các nguồn cá bố mẹ 

Huỳnh Thị Trúc 
Ly 
ThS756/2020 

1 
 

 

Tình hình khai thác và đặc điểm sinh 
học sinh sản của bào ngư (Haliotis 
asinine,Linnaeus,1758) ở đảo Nam Du, 
tỉnh Kiên Giang 

Huỳnh Văn 
Rạng 
ThS747/2020 

1 
 

 

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính 
của mô hình nuôi cá lồng ở tỉnh Kiên 
Giang 

Lâm Hoài Son 
ThS751/2020 

1 
 

 

Bước đầu phát triển vắc-xin phòng bệnh 
xuất huyết do vi khuẩn Aeromonas 
hydrophila trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Lê Minh Khôi 
ThS745/2020 

1 
 

 

Nghiên cứu ương ấu trùng tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) 
bằng công nghệ biofloc 

Lê Thanh Nghị 
ThS765/2020 

1 
 

1.  

Nhu cầu protein và lipid của cá nâu  
(Scatophagus argus Linnaeus, 1766) 
giai đoạn giống 

Lê Thanh Tuấn 
ThS764/2020 

1 
 

1.  

Thành phần loài cá và sinh học sinh 
trưởng  Cá lưỡi trâu, (Cynoglossus 
lingua, Hamilton, 1822) ở vùng cửa 
song Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

Mai Trí Thật 
ThS762/2020 

1 
 



1.  

Ảnh hưởng của sự kết hợp nhiệt độ và 
độ mặn lên sự mẫn cảm của tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) với 
vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 

Ngô Chí 
Nguyện 
ThS771/2020 

1 
 

1.  

Ảnh hưởng của độ mặn đến chỉ tiêu sinh 
lý sinh sản của cá lóc (Channa striata) 

Ngô Minh Nhựt 
ThS766/2020 

1 
 

1.  

Dược động lực học và tồn lưu kháng 
sinh Florfenicol, Doxycycline, 
Amoxicillin trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Nguyễn Công 
Luận 
ThS769/2020 

1 
 

1.  

Xác định đặc điểm sinh học và bệnh học 
của mầm bệnh vi khuẩn Vibrio sp phân 
lập từ tôm nước lợ bệnh đường ruột 

Nguyễn Ngọc 
Anh 
ThS767/2020 

1 
 

1.  

Nghiên cứu nuôi trồng rong nho 
(Caulerpa lentillifea J. Agardh, 1837) 
trong bể 

Nguyễn Phương 
Lam 
ThS737/2020 

1 
 

1.  

Thành phần loài, hiện trạng nuôi và khai 
thác thủy sản và đặc điểm sinh học sinh 
sản của cá sặc điệp (Trichopodus 
microlepis Gunther,1861) ở U Minh Hạ 

Nguyễn Thanh 
Lam 
ThS760/2020 

1 
 

1.  

Xác định nhu cầu protein và lipid của cá 
chim vây vàng (Trachinotus microlepis 
Gun) ở giai đoạn cá giống 

Nguyễn Thị 
Hồng Gấm 
ThS761/2020 

1 
 

1.  

Sự phát triển của một số đối tượng nuôi 
trong mô hình thử nghiệm phát triển 
thủy sản ở vùng cửa Sông Hậu 

Nguyễn Thị 
Ngọc Linh 
ThS753/2020 

1 
 

1.  

Phân tích và đánh giá hiện trạng khai 
thác nguồn lợi thủy sản vùng cửa sông 
Cửu Long 

Nguyễn Trung 
Tín 
ThS743/2020 

1 
 

1.  

Đánh giá hiện trạng sử dụng thảo dược 
trong nuôi tôm biển ở Cà Mau 

Nguyễn Văn 
Toàn 
ThS757/2020 

1 
 

1.  

Ảnh hưởng của các chất bổ sung lên độ 
tiêu hóa, đặc điểm phân thu, tăng trưởng 

Phạm Thị Cẩm 
Lài 

1 
 



và tỷ lệ sống trong ương cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) giai 
đoạn giống 

ThS770/2020 

1.  

Phân lập và tuyển chọn một số dòng xạ 
khuẩn ứng dụng trong Nuôi Trồng Thủy 
Sản 

Phạm Văn 
Nhuần 
ThS752/2020 

1 
 

1.  

Bản đồ hóa chất lượng nước trên tuyến 
sông Gành Hào tại Cà Mau 

Phạm Việt Khái 
ThS758/2020 

1 
 

1.  

Ảnh hưởng của một số ion khoáng đa 
lượng lên sinh trưởng và tỉ lệ sống  của 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) 

Phan Khắc Nhật 
Tiến 
ThS746/2020 

1 
 

1.  

Ương ấu trùng tôm sú (Penaeus 
monodon) theo công nghệ biofloc với 
chu kỳ bổ sung rỉ đường và mật độ khác 
nhau 

Phùng Văn 
Toàn 
ThS738/2020 

1 
 

1.  

Ảnh hưởng của hàm lượng protein và 
vitamine E lên sinh sản của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus). 

Quách Văn 
Phúc 
ThS759/2020 

1 
 

1.  

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính 
của các nghề khai thác thủy sản ở vùng 
cửa sông Cửu Long 

Trần Quang Trí 
ThS742/2020 

1 
 

1.  

So sánh hiệu quả kỹ thuật và tài chính 
của mô hình luân canh artemia - Tôm và 
chuyên canh artemia ở vùng ven biển 
Sóc Trăng - Bạc liêu 

Trần Thị Kim 
Muội 
ThS755/2020 

1 
 

1.  

Nghiên cứu cải tiến mô hình tôm lúa 
luân canh ở huyện An Biên tỉnh Kiên 
Giang. 

Trần Văn Hảo 
ThS754/2020 

1 
 

1.  

Ảnh hưởng bổ sung Lactobacillus 
plantarum (LP20) vào thức ăn lên tăng 
trưởng và đáp ứng miễn dịch của cá trê 
vàng (Clarias macrocephalus) 

Trần Văn Thuận 
ThS739/2020 

1 
 



1.  

Ảnh hưởng bổ sung các hợp chất 
carotenoid lên màu cá trê vàng (Clarias 
macrrocephalus) 

Trịnh Văn Lộc 
ThS750/2020 

1 
 

1.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá lành 
canh (Coilia rebentischii Bleeker, 1858) 
ở vùng cửa Sông Hậu 

Trương Thanh 
Dinh 
ThS763/2020 

1 
 

1.  

Nghiên cứu bệnh do streptococcus iniae 
gây ra trên cá chẽm (Lates calcarifer) và 
biện pháp phòng trị  

Trương Thị Hoa 
TS722/2019 

1 
 

1.  

Đánh giá dự báo chất lượng nước nuôi 
trồng thúy sản ở đầm phá Tam Giang- 
Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trương Văn 
Đàn 
TS723/2020 

1 
 

1.  

Đặc điểm sinh học và nuôi dưỡng cá tỳ 
bà bướm phân bố tại Thừa Thiên Huế 

Võ Điều 
TS748/2020 

1 
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TT NHAN ĐỀ TÊN HỌC 

VIÊN 
SL GHI 

CHÚ 
 Ảnh hưởng của cao chiết lá cách 

(Premna corymbosa) và lá thanh trà 
(Bouea gandaria Blume) lên một số chỉ 
tiêu huyết học và miễn dịch cá điêu 
hồng (Oreochromis sp.) 

Châu Khánh 
Lộc 
ThS838/2021 

1 
 

 Ảnh hưởng của nhiệt độ và CO2  cao lên 
tăng trưởng và phát triển của tôm sú 
(Penaeus monodon Fabricius,1798) và 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vanamei) tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vanamei Boone,1931) 

Đỗ Văn Bước 
TS562/2021 

1 
 

 Ảnh hưởng của choline lên tăng trưởng, 
hiệu quả sử dụng thức ăn và chất lượng 
của cá tra  (Pangasianodon 
hypophthalmus Sauvage,1878) 

Huỳnh Hoàng 
Lam 
ThS835/2021 

1 
 

 Nghiên cứu các mối lien kết và tiêu thụ 
theo chứng nhận chất lượng ngành hàng 
cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Huỳnh Văn 
Hiền 
TS828/2021 

1 
 

 Ảnh hưởng của lipid trong thức ăn chế Lâm Tâm 1 
 



biến lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu 
trùng cua biển (Scylla paramamosain 
Estampador,1949) 

Nguyên 
TS843/2021 

 Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến sự 
phát triển của cá tra  (Pangasianodon 
hypophthalmus) ở các độ mặn khác 
nhau 

Lê Quốc Bảo 
ThS829/2021 

1 
 

 Thành phần loài và phân bố họ cálưỡi 
trâu cynoglosidae và đặc điểm sinh học 
sinh sản của loài Cynoglossus lingua 
(Hamilton,1822) trên sông Hậu 

Lê Thị Thùy 
Dung 
ThS842/2021 

1 
 

 Ảnh hưởng của các mức protein khác 
nhau có bổ sung acid amin lên tăng 
trưởng và tiêu hóa thức ăn của tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vanamei) 

Lê Tình Cảm 
ThS832/2021 

1 
 

 Ảnh hưởng của loại nền đáy và độ mặn 
đến tăng trưởng và tỷ lệ của vọp 
(Geloina coaxans) giai đoạn giống  

Lý Thị Hoàng 
Kiến 
ThS839/2021 

1 
 

 Nghiên cứu sử dụng ozone trong sản 
xuất giống cua biển (Scylla 
paramamosain Estampador,1949) 

Nguyễn Việt 
Bắc 
TS844/2021 

1 
 

 Ảnh hưởng của việc bổ sung cao chiết 
riềng và lá trứng cá lên sức khỏe và khả 
năng kháng vi nấm Achlya.sp ở cá lóc 
(Channa striata) 

Phan Hoàng 
Đông 
ThS840/2021 

1 
 

 Khảo sát hiện trạng sử dụng và tồn lưu 
kháng sinh trong nuôi cá tra  
(Pangasianodon hypophthalmus) ở 
đồng băng sông Cửu Long 

Phan Thị Hừng 
ThS836/2021 

1 
 

 Nghiên cứu tỷ lệ và số lần cho ăn trong 
nuôi cá tra  (Pangasianodon 
hypophthalmus) thương phẩm 

Trần Bảo Di 
ThS834/2021 

1 
 

 Ảnh hưởng của diện tích bề mặt giá thể 
và mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống 
của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vanamei) nuôi trong hệ thống tuần hoàn 

Trương Quốc 
Duẩn 
ThS841/2021 

1 
 

 Thành phần loài cá và hiện trạng quản 
lý nguồn lợi thủy sản ở vườn quốc gia U 
Minh Thượng tỉnh Kiên Giang 

Trương Thị 
Ngọc Thu 
ThS837/2021 

1 
 



 Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược lên 
một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng 
của cá tra  (Pangasianodon 
hypophthalmus) dưới tác động của độ 
mặn  

Viên Tuyết 
Anh 
ThS830/2021 

1 
 

 
 
 
               DANH MỤC LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC 2022 
 

TT NHAN ĐỀ TÊN HỌC 
VIÊN 

SL GHI 
CHÚ 

 Thành phần loài luân trùng (Rotifera) ở 
đồng bằng sông Cửu Long và tiềm 
năng sử dụng làm thức ăn trong sản 
xuất giống thủy sản 

Lê Hoàng Vũ  
TS846/2022 

1 
 

 


