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1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần:  Hệ thống sản xuất thủy sản mặn/lợ. Mã số: TSN601  

1.2. Cấu trúc học phần:  2TC (LT: 2; BT: 0; TH: 0), 3 tiết (LT: 30; BT: 0; TH: 30) 

1.3. Học phần tiên quyết:  

1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Trường Đại học Cần Thơ 

1.5. Thông tin giảng viên: 

PGS TS. Trần Ngọc Hải 

Email: tnhai@ctu.edu.vn  

Cán bộ tham gia giảng dạy: 

PGS TS Ngô Thị Thu Thảo 

Email: thuthao@ctu.edu.vn 

PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Email: ntnanh@ctu.edu.vn 

 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Môn học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và thông tin cập nhật về công nghệ 

nuôi trồng thủy sản nước lợ và nuôi biển. Nội dung môn học bao gồm (i) Phát triển, tiềm 

năng và trở ngại trong nuôi thủy sản nước lợ và nuôi biển; (ii) Kỹ thuật nuôi thủy sản nước 

lợ và nuôi biển hiện đại (Nuôi thâm canh, siêu thâm canh, nu6oi kết hợp, nuôi lồng biển.. 

một số loài quan trọng như giáp xác, cá biển, động vật thân mềm, rong biển…); (iii) Quản l 

và phát triển bền vững nuôi nước lợ và nuôi biển. Phương pháp giảng dạy gồm l hoạt động 

trên lớp (l thuya61t, bài tập, thảo luận..), thực hành và tham quan thực tế. Sau môn học, 

học viên sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng về nuôi thủy sản nước lọ - mặn, làm cơ sở cho các 

môn học khác, cũng như phục vụ cho quản l tổng hợp nuôi thủy sản vùng ven biển.  

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

.Về lý thuyết: 

 Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ: 

- Hiểu được những tiến bộ trong phát triển, tiềm năng, trở ngại và chiến lược 

phát triển nuôi hải sản 

- Nắm được kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất giống và quản lý trại các loài 

hải sản quan trọng 

- Nắm được kỹ thuật tiên tiến trong nuôi thương phẩm và quản lý trang trại 

các loài hải sản  quan trọng 

- Biết cách áp dụng vào điều kiện ở Việt Nam 

Về thực hành: 

-       Biết cách xây dựng qui hoạch, chọn vị trí, thiết kế, vận hàn và quản lý trại 

và trang trại hải sản  

-       Biết cách xây dựng dự án nghiên cứu và phát triển cho sản xuất giống và 

nuôi một số loài hải sản quan trọng 

-      Biết cách làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm, viết báo cáo, trình bày 

báo cáo của các bài tập. 
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4. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Tổng quan về phát triển nuôi hải sản  

Chương này giới thiệu tổng quan vế phát triển nuôi hải sản nhiệt 

đới, tiềm năng, trở ngại, định hướng phát triển 

1.1. Các loài quan trọng cho nuôi hải sản 

1.2. Phát triển nuôi thủy sản mặn/lợ trên thế giới và Việt Nam 

1.3. Các vấn đề trở ngại và tiềm năng  

1.4. Nuôi hải sản kết hợp bền vững 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu  [7], [15], 

[18], [19] 
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Chương 2. Sản xuất giống và nuôi một số loài giáp xác  

2.1.  Kỹ thuật sản xuất giống và quản lý trại giống giáp xác (tôm 

biển, tôm càng xanh, cua biển) 

         - Kết cấu và phương tiện trại giống 

         - Nuôi vỗ nguồn bố mẹ 

         - Nuôi ấu trùng 

         - An toàn sinh  học và thực hành quản lý trại tốt hơn 

         - Quản lý chất lượng giống 

2.2. Kỹ thuật nuôi và quản lý trang trai giáp xác 

         - Các hệ thống nuôi kết hợp 

         - Các hệ thống nuôi thâm canh và siêu thâm canh trong ao, bể 

ứng dụng hệ thống tuần hoàn, bioflocs,… 

         - An toàn sinh học trong nuôi thủy sản 

         - Nuôi thủy sản theo chứng nhận 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [4], [5], 

[6], [10], [11], [13], [14], [15], [16], [20], [24] 
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Chapter 3: Sản xuất giống và nuôi cá biển 

Chương này cung cấp những kiến thức về những kỹ thuật tiên tiến 

trong sản xuất giống và nuôi một số loài cá biển  

3.1   Sản xuất giống và quản lý trại giống cá nước lợ và cá biển 

         - Kết cấu trại và phương tiện 

         - Nuôi vỗ và quản lý cá bố mẹ và kích thích sinh sản một số 

loài cá quan trọng 

         - Ương nuôi ấu trùng một số loài cá quan trọng 

         - An toàn sinh học và thực hành quản lý tốt hơn 
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         - Quản lý chất lượng giống 

 

3.3. Kỹ thuật nuôi và quản lý trang trại nuôi cá nước lợ và cá biển 

         - Các hệ thống nuôi cá kết hợp 

         - Các hệ thống nuôi thâm canh và siêu thâm canh hiện đại 

trong ao, lồng, bể  

         -  An toàn sinh học và thực hành nuôi tốt  

         -  Nuôi thủy sản theo chứng nhận 

 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3], [8], [16] 

 

Chương 4. Sản xuất giống và nuôi một số loài động vật thân 

mềm  

Chương này cung cấp những kiến thức về kỹ thuât tiên tiến trong 

sản xuất giống và nuôi các loài nhuyễn thể  

4.1 Kỹ thuật sản xuất giống và quản lý trại giống  

         - Kết cấu và phương tiện trại giống 

         - Nuôi vỗ và cho sinh sản một số loài quan trong  

         - Ương nuôi ấu trùng   

         - An toàn sinh học và quản lý tốt hơn 

         - Quản lý chất lượng giống 

 

4.2. Kỹ thuật nuôi và quản lý trang trại động vật thân mềm 

         -  Các hệ thông nuôi truyền thống 

         - Các hệ thống nươi thâm canh và siêu thâm canh hiện đại  

         -  An toàn sinh học trong nuôi động vật thân mềm  

         - Vần đề nuôi theo chứng nhận 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [7], [12] 
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Chương 5: Nuôi trồng rong biển 

Chương này cung cấp những kiến thức quan trọng trong nuôi trồng 

rong biển 

5.1 Kỹ thuật sản xuất giống và quản lý trại giống rong biển 

5.2 Nuôi trồng rong biển hiện đại 

5.3 Sử dụng rong biển 

    Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [9]. 
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5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

5.1. Phương pháp giảng dạy:  

Phương pháp giảng dạy bao gồm lý thuyết, bài tập, thực hành và tham quan 

 

- Lý thuyết được trình bày bằng Powerpoint, video, tài liệu tham khảo…  

- Phương pháp dạy tích cực sẽ được áp dụng 

- Bài tập: 

o Bài tập cá nhân và bài tập nhóm 

o Các chủ đề bài tập: Bài tập giải quyết các tình huống 

     

5.2. Phương pháp đánh giá:  
- Bài tập: 30% 

- Thi giữa kỳ: 20% 

- Thi hết môn: 50% 
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