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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 60 NĂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC 

QUỐC TẾ: NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 
 

LỜI NÓI ĐẦU 

(Ban thư ký đang viết) 

 

Phần I. ĐÀO TẠO 

I. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

1. Giai đoạn 1959-1966: 

Các ngành đào tạo: 

1. Khai thác thủy sản 1959 

2. Cơ khí thủy sản 1959 

3. Chế biến thủy sản 1959 

4. Nuôi trồng thủy sản 1959 
(Phòng đào tạo đang viết bổ sung phần giới thiệu ngắn về các ngành đào tạo của Nhà 

trường) 

2. Giai đoạn  1967-1975 

Các ngành đào tạo: 

5. Khai thác thủy sản 1959 

6. Cơ khí thủy sản 1959 

7. Chế biến thủy sản 1959 

8. Nuôi trồng thủy sản 1959 
(Phòng đào tạo đang viết bổ sung phần giới thiệu ngắn về các ngành đào tạo của Nhà 

trường) 

3. Giai đoạn 1976-1986 

Các ngành đào tạo: 

1. Kinh tế và quản lý thủy sản 1979 

2. Bệnh học thủy sản 1980 

3. Quản lý môi trường và NLTS 1980 
(Phòng đào tạo đang viết bổ sung phần giới thiệu ngắn về các ngành đào tạo của Nhà 

trường) 

4. Giai đoạn 1987-2009 

Các ngành đào tạo: 

1. Quản trị kinh doanh 1997 

2. Kế toán 1997 

3. Công nghệ thực phẩm 1997 

4. Cơ khí 1997 

5. Công nghệ thông tin 1996 

6. Khoa học hàng hải (An toàn hàng hải) 2001 

7. Tiếng Anh 2004 

8. CNKT điện, điện tử 2005 

9. Kỹ thuật cơ điện tử 2005 

10. Kỹ thuật nhiệt 2006 

11. Kỹ thuật xây dựng 2007 

12. Điều khiển tàu biển 2009 

13. Kỹ thuật tàu thủy 2009 

14. Kỹ thuật tàu thủy 2009 
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15. Hệ thống thông tin quản lý 2009 

16. Kỹ thuật môi trường 2008 
(Phòng đào tạo đang viết bổ sung phần giới thiệu ngắn về các ngành đào tạo của Nhà 

trường) 

5. Giai đoạn 2010-2019 

Các ngành đào tạo: 

1. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2011 

2. Kinh tế nông nghiệp 2011 

3. Kỹ thuật ô tô 2012 

4. Công nghệ chế tạo máy 2012 

5. Công nghệ sinh học 2012 

6. Kinh doanh thương mại 2012 

7. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2012 

8. CNKT hóa học 2013 

9. Công nghệ sau thu hoạch 2013 

10. Marketing 2016 

11. Tài chính Ngân hàng 2016 

12. Kinh tế 2017 

13. Kinh tế phát triển 2018 
(Phòng đào tạo đang viết bổ sung phần giới thiệu ngắn về các ngành đào tạo của Nhà 

trường) 

 

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

Giai đoạn 1987-1991 

Đào tào tiến sĩ: 

❖ Nuôi cá nước ngọt và nghề cá nước ngọt  

❖ Nuôi cá biển và nghề cá biển nước mặn lợ 

 

Giai đoạn 1992-1993 

Các ngành đào tào tiến sĩ Các ngành đào tào thạc sĩ 

❖ Nuôi cá nước ngọt và nghề cá nước ngọt  

❖ Nuôi cá biển và nghề cá biển nước mặn lợ 

❖ Thiết bị và các bộ phận năng lượng trong tàu  

❖ Công nghệ chế biến sản phẩm từ thịt và cá 

❖ Cơ khí tàu thuyền 

❖ Nuôi trồng thủy sản 

 

Giữa tháng 3/1993, nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Thắng bảo vệ thành công luận án 

phó tiến sĩ về đề tài Sản xuất giống tôm càng xanh ở đồng bằng Nam bộ. Đây là 

phó tiến sĩ đầu tiên được đào tạo tại Trường. 

Đào tạo thêm ngành tiến sĩ mới: Chế biến và Cơ khí. Bắt đầu đào tạo thạc sĩ ngành 

Nuôi trồng và Cơ khí năm 1992 

Tuyển sinh được 7 NCS thuộc các ngành Nuôi trồng, Chế biến thủy sản, Cơ khí 

tàu thuyền và 13 học viên cao học ngành Cơ khí Nuôi trồng thủy sản 

 

 

 

Giai đoạn 1994-2002 

Các ngành đào tào tiến sĩ Các ngành đào tào thạc sĩ 

❖ Nuôi cá nước ngọt và nghề cá nước ngọt  

❖ Nuôi cá biển và nghề cá biển nước mặn lợ 

❖ Cơ khí tàu thuyền 

❖ Nuôi trồng thủy sản 
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❖ Thiết bị và các bộ phận năng lượng trong tàu  

❖ Công nghệ chế biến sản phẩm từ thịt và cá 

❖ Công nghệ khai thác 

thủy sản 

❖ Công nghệ chế biến 

thủy sản 

Mở thêm 2 ngành thạc sĩ mới là Khai thác thủy sản và chế biến thủy sản. 

Năm 1994 NCS Trần Thị Luyến (hiện nay là giáo sư) là người thứ 2 tốt nghiệp tiến 

sĩ (ngành chế biến thủy sản). Có tổng cộng 13 NCS (bao gồm: Chế biến 6 NCS, 

Nuôi trồng 6 NCS và 3 NCS Cơ khí ) và 119 học viên cao học tốt nghiệp trong giai 

đoạn này. 

 

 

Giai đoạn 2003-2007 

Các ngành đào tào tiến sĩ Các ngành đào tào thạc sĩ 

❖ Nuôi thuỷ sản nước ngọt  

❖ Nuôi thuỷ sản nước mặn, lợ  

❖ Khai thác thủy sản 

❖ Kỹ thuật tàu thuỷ 

❖ Công nghệ chế biến thủy sản 

❖ Nuôi trồng thuỷ sản 

❖ Khai thác thủy sản 

❖ Công nghệ chế biến thủy sản 

❖ Công nghệ sau thu hoạch 

❖ Kỹ thuật tàu thuỷ 

❖ Kinh tế thủy sản 

Mở thêm 3 ngành thạc sĩ mới là Công nghệ sau thu hoạch, Kỹ thuật tàu thuỷ và 

Kinh tế thủy sản. Tên các ngành đào tạo được đổi danh mục và có sự điều chỉnh về 

tên của ngành hoặc chuyên ngành so với trước. 

Trong giai đoạn 6 năm này, có đến 22 NCS  (trong đó có 13 NCS ngành Nuôi 

trồng thủy sản, 5 NCS ngành Kỹ thuật tàu thủy, 4 NCS ngành Chế biến thủy sản) 

và 151 học viên cao học tốt nghiệp. 

 

Giai đoạn 2008-2011 

Các ngành đào tào tiến sĩ Các ngành đào tào thạc sĩ 

❖ Nuôi trồng thủy sản  

❖ Kỹ thuật khai thác thủy sản 

❖ Công nghệ chế biến thủy sản 

❖ Kỹ thuật cơ khí động lực 

 

❖ Nuôi trồng thủy sản  

❖ Kỹ thuật khai thác thủy sản 

❖ Công nghệ chế biến thủy sản 

❖ Công nghệ sau thu hoạch  

❖ Kỹ thuật cơ khí động lực 

❖ Kỹ thuật ô tô, máy kéo 

❖ Kinh tế nông nghiệp 

❖ Quản trị kinh doanh 

Mở thêm ngành thạc sĩ mới là Kỹ thuật ô tô, máy kéo, Kinh tế nông nghiệp và 

Quản trị kinh doanh. Kinh tế nông nghiệp được thay cho Kinh tế thủy sản. 

Trong giai đoạn này có 15 NCS và 296 học viên cao học tốt nghiệp 

 

 

Giai đoạn 2012-2016 

Các ngành đào tào tiến sĩ Các ngành đào tào thạc sĩ 

❖ Nuôi trồng thủy sản  

❖ Kỹ thuật khai thác thủy sản 

❖ Công nghệ chế biến thủy sản 

❖ Kỹ thuật cơ khí động lực 

❖ Công nghệ sau thu hoạch 

❖ Nuôi trồng thủy sản  

❖ Kỹ thuật khai thác thủy sản 

❖ Công nghệ chế biến thủy sản 

❖ Công nghệ sau thu hoạch  

❖ Kỹ thuật cơ khí động lực 
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 ❖ Kỹ thuật cơ khí 

❖ Kinh tế nông nghiệp 

❖ Quản trị kinh doanh 

❖ Công nghệ sinh học 

❖ Công nghệ thực phẩm 

❖ Kinh tế phát triển 

❖ Quản lý hệ sinh thái biển và biến 

đổi khí hậu 

Mở thêm 01 ngành tiến sĩ công nghệ sau thu hoạch năm 2014, 

04 ngành thạc sĩ: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm (năm 2013); Kinh tế 

phát triển, Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu (năm 2014). 

Giai đoạn này tuyển sinh được 55 nghiên cứu sinh, 1441 học viên cao học. Có 16 

NCS tốt nghiệp (gồm 6 Nuôi trồng, 3 Cơ khí, 2 Khai thác, 5 Chế biến). 

 

Giai đoạn 2017 đến nay 

Các ngành đào tào tiến sĩ Các ngành đào tào thạc sĩ 

❖ Nuôi trồng thủy sản  

❖ Kỹ thuật khai thác thủy sản 

❖ Công nghệ chế biến thủy sản 

❖ Kỹ thuật cơ khí động lực 

❖ Kỹ thuật tàu thủy 

❖ Kỹ thuật cơ khí động lực 

❖ Công nghệ sau thu hoạch 

 

❖ Nuôi trồng thủy sản  

❖ Khai thác thủy sản 

❖ Công nghệ chế biến thủy sản 

❖ Quản lý thủy sản 

❖ Công nghệ sau thu hoạch 

❖ Công nghệ thực phẩm  

❖ Kỹ thuật cơ khí động lực 

❖ Kỹ thuật tàu thủy 

❖ Kỹ thuật ô-tô 

❖ Kỹ thuật cơ khí 

❖ Quản trị kinh doanh 

❖ Kinh tế phát triển 

❖ Quản lý kinh tế 

❖ Công nghệ sinh học 

❖ Công nghệ thông tin 

❖ Quản lý hệ sinh thái biển và biến 

đổi khí hậu 

❖ Quản trị Kinh doanh và Du lịch 

❖ Công nghệ thực phẩm (tiếng 

Anh) 

Năm 2018, Bộ GD&ĐT đã ra quyết định chuyển đổi danh mục các ngành đào tạo 

sau đại học. Đến nay, Trường ĐHNT có 6 mã ngành trình độ tiến sĩ và 15 mã 

ngành đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt, 3 ngành đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh, 

Pháp.  

Có 12 NCS đã tốt nghiệp trong giai đoạn 2017 đến nay. 

Như vậy, từ năm 1987 đến nay, Trường đã đào tạo được 87 tiến sĩ và hơn 2800 

thạc sĩ. 

 

Giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động đào tạo đại học và sau đại học của Nhà 

trường  (Đang sưu tầm để bổ sung) 
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Phần II. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

I. LĨNH VỰC CƠ KHÍ 

Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình Tác giả 

Thiết kế, chế 

tạo trang thiết 

bị cơ giới hóa, 

tự động hóa 

phục vụ nuôi 

trồng, khai 

thác và chế 

biết thủy sản  

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo đồng bộ các thiết 

bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm 

thâm canh, quy mô trang. Mã số: KC.07.27 

PGS.TS. Phạm Hùng 

Thắng 

Thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất chitin-

chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản. Mã 

số: B2004-33-42-TĐ 

PGS.TS. Phạm Hùng 

Thắng 

Thiết kế, chế tạo thiết bị trộn oxy lắp trong hệ 

thống đảo nước – sục khí phục vụ mô hình 

nuôi tôm công nghiệp. Mã số: B2002-33-12 

PGS.TS. Phạm Hùng 

Thắng 

Nghiên cứu thiết kế trang bị cơ khí phục vụ 

nghề nuôi tôm ở các tỉnh Nam Trung bộ. Mã 

số: B98-33-17 TĐ 

PGS.TS. Phạm Hùng 

Thắng 

Hệ thống cân tổ hợp. Đề tài cấp tỉnh ThS. Trần Văn Hùng 

Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại và thống 

kê cá ngừ theo trọng lượng.  Dự án cấp tỉnh 

DA-2016-20305-ĐL 

TS. Nguyễn Văn Tường 

Thiết kế, chế tạo thiết bị chế tạo ống và phụ 

kiện từ vật liệu composite để lắp ráp lồng  nuôi 

tôm hùm trên biển. Mã số: B2009-13-36 

ThS. Nguyễn Văn Hân 

Thiết kế-chế tạo bơm đảo nước chuyên dụng 

dùng trong nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu 

phi kim loại. Mã số: B2005-33-47  

PGS.TS. Đặng Xuân 

Phương 

Nghiên cứu thiết kế - chế tạo thiết bị sản xuất 

thức ăn viên công nghiệp nuôi tôm Hùm lồng 

thương phẩm tại khu vực Nam Trung Bộ. Mã 

số: B2007-13-20 

ThS. Trần An Xuân 

Hoàn thiện công nghệ chế tạo và quy trình sử 

dụng hệ thống thiết bị sản xuất chitin-chitosan 

từ phế liệu chế biến thủy sản. Mã số: B2009 - 

13 - 02DA 

ThS. Trần An Xuân 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot lặn phục 

vụ công nghệ nuôi tôm lồng trên biển  

TS. Vũ Thăng Long 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ truyền bánh 

răng cycloid bằng vật liệu kết hợp làm việc 

trong môi trường ăn mòn. Đề tài cấp trường 

PGS.TS. Đặng Xuân 

Phương 

Thiết kế, chế tạo băng tải ra liệu cho cân tổ hợp 

dùng trong chế biến thủy sản. Mã số TR2017 - 

13 - 06 

TS. Nguyễn Văn Tường 

Thiết kế, chế 

tạo thiết bị 

phục vụ đào 

tạo ngành cơ 

khí 

Thiết kế và chế tạo thiết bị quét laser dùng 

trong kỹ thuật ngược phục vụ đào tạo. Mã số: 

TR2012-13-27 

TS. Nguyễn Văn Tường 

Xây dựng một số bài thực hành ảo về gia công 

trên máy phay và tiện CNC phục vụ đào tạo. 

Mã số: TR2011 - 13 – 06 

TS. Nguyễn Văn Tường 
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Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình Tác giả 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài thực 

hành và thí nghiệm trên các máy CNC để nâng 

cao chất lượng đào tạo tại trường ĐH Nha 

Trang. Mã số: TR2012-13-04 

PGS.TS. Đặng Xuân 

Phương 

Thiết kế chế tạo một số đồ gá gia công, kiểm 

tra - đo lường phục vụ đào tạo tín chỉ chuyên 

ngành Chế tạo máy, trường Đại học Nha 

Trang. Đề tài cấp trường 

TS. Nguyễn Hữu Thật 

Thiết kế và chế tạo tủ đông gió công suất 

5kg/mẻ phục vụ đào tạo tại Trường Đại học 

Nha Trang. Đề tài cấp trường  

ThS. Lê Như Chính 

Thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị truyền 

nhiệt qua cánh phục vụ công tác đào tạo. Đề tài 

cấp trường  

TS. Nguyễn Hữu Nghĩa 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sấy năng 

lượng mặt trời kết hợp với bơm nhiệt phục vụ 

cho công tác đào tạo. Đề tài cấp trường 

TS. Trần Đại Tiến 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sấy đối lưu 

kết hợp với bơm nhiệt phục vụ đào tạo tại 

Trường ĐHNT. Đề tài cấp trường   

TS. Trần Đại Tiến 

Nghiên cứu thiết kế  và chế tạo bộ điều khiển 

máy khảo nghiệm ma sát điều khiển bằng PC 

phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu tại 

Trường Đại học Nha Trang. Đề tài cấp trường 

ThS. Trần Văn Hùng 

Thiết kế, chế tạo robot Delta phục vụ đào tạo. 

Đề tài cấp trường 

TS. Nguyễn Thiên 

Chương 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình ôtô 

hybrid 2 chỗ ngồi phục vụ đào tạo kỹ sư ngành 

Cơ điện tử và Kỹ thuật ôtô. Đề tài cấp trường 

ThS. Nguyễn Văn Định 

 

 

II. LĨNH VỰC TÀU THUYỀN 
Hướng nghiên 

cứu nổi bật 

Đối tượng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án 

đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả 

NGHIÊN CỨU 

ỨNG DỤNG 

VẬT LIỆU 

COMPOSITE 

PHỤC VỤ 

KINH TẾ BIỂN 

Tàu thuyền và 

thiết bị bằng 

composite 

1.1 Đề tài cấp Nhà 

nước:’Nghiên cứu thiết kế 

chế tạo tàu đáng cá vỏ nhựa 

trên cơ sở mẫu tàu FAO và 

mẫu tàu cá dân gian Khánh 

Hòa” – 1990 

 

 

1.2 Dự án cấp Bộ:”Hoàn 

thiện quy trình chế tạo tàu 

thuyền bằng vật liệu 

Võ Thiên Lăng 

(đồng chủ nhiệm với 

PGS.Nguyễn Hữu 

Niếu – ĐHBK 

Tp.HCM) và 

Nguyễn Văn Đạt. 

Ngô Năng  & 

Nguyễn Văn Đạt. 

Nguyễn Văn Đạt 
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Hướng nghiên 

cứu nổi bật 

Đối tượng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án 

đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả 

Composite” 1997-1999 

1.3 Đề tài:”Nghiên cứu 

phương pháp gia cường cơ 

học cục bộ để ứng dụng bọc 

tàu vỏ gỗ bằng vật liệu 

composite”. Mã số B98-33-

13-TĐ 

1.4 Dự án: “Hoàn thiện quy 

trình bọc tàu vỏ gỗ bằng vật 

liệu composite có gia cường 

cơ học cục bộ” . Mã số 

B2000-33-03-DA 

1.5 Đề tài “Nghiên cứu xác 

định tần số dao động tự do 

của tấm composite cốt sợi 

dùng trong kết cấu tàu”. Mã 

số: B2002-13-33 

1.6 Dự án: “Hoàn thiện quy 

trình công nghệ chế tạo tàu 

đẩy vỏ composite công suất 

300-400Hp phục vụ vận tải 

đường sông”. Mã số: B2005-

33-01-DA. 

1.7 Đề tài: “Nghiên cứu thiết 

kế mẫu xuồng cấp cứu bằng 

vật liệu composite dùng cho 

tàu biển Việt Nam chạy 

tuyến quốc tế”. Mã số: 

TR2005-33-06. 

1.8 Dự án: “Hoàn thiện quy 

trình công nghệ chế tạo 

xuồng cấp cứu bằng vật liệu 

composite trang bị trên các 

tàu vận tải chạy tuyến quốc 

tế”. Mã số: B2006-33-01-

DA; 

1.9 Đề tài: “ Nghiên cứu 

tính toán kết cấu và hoàn 

thiện hồ sơ thiết kế – chế tạo 

tàu hai thân (Catamaran) vỏ 

composite phục vụ du lịch 

biển”. Mã số: B2009-13-39; 

1.10 Dự án: “Hoàn thiện quy 

trình công nghệ chế tạo tàu 

hai thân vỏ composite phục 

Nguyễn Văn Đạt 

 

 

Nguyễn Văn Đạt 

 

 

 

 

 

 

Phan Tuấn Long 

 

 

 

Phan Tuấn Long 

 

 

 

Nguyễn Văn Đạt 

 

 

 

Đinh Đức Tiến 

 

 

Phạm Văn Thu 

 

 

 

Phạm Văn Thu 

 

 

 

Đinh Đức Tiến 

 

 

Phan Tuấn Long 

 

 

Huỳnh Tấn Đạt 
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Hướng nghiên 

cứu nổi bật 

Đối tượng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án 

đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả 

vụ du lịch biển”. Mã số: 

B2010-13-01-DA; 

1.11 Đề tài:”Nghiên cứu 

thiết kế, chế tạo hệ thống 

toilet bằng vật liệu 

composite có xử lý vi sinh 

trang bị trên các tàu khách 

ven bờ”. Mã số TR-2009-13-

07; 

1.12 Dự án: “ Hoàn thiện 

quy trình công nghệ chế tạo 

hệ thống toilet bằng vật liệu 

composite trang bị trên các 

tàu khách hoạt động ven 

biển Việt Nam”. Mã số: 

B2012-13-09-DA 

1.13 Đề tài: Nghiên cứu thiết 

kế chế tạo nhà hàng bè nổi 

bằng vật liệu composite. Mã 

số: TR2017-13-09; 

1.14 Đề tài cấp Viện: Nghiên 

cứu, thiết kế chế tạo mẫu 

tàu du lịch vỏ FRP thay thế 

tàu vỏ gỗ truyền thống 

Khánh Hòa”. Mã số: 

VTT2019-01 

1.15 Đề tài cấp Viện: 

“Nghiên cứu thiết kế chế tạo 

khách sạn nổi bằng vật liệu 

composite” . Mã số 

VTT2019-02 

 

 

III. LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

 

Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với 

mỗi đối tượng/hướng nghiên cứu nổi 

bật 

Tác giả của các công 

trình 

Cá chim vây vàng 

(Trachinotus 

blochii Lacepède, 

1081) 

1. Đề tài cấp tỉnh: Thử nghiệm sản xuất 

giống cá chim vây vàng (Trachinotus 

blochii) tại Khánh Hòa. Đề tài cấp tỉnh 

Khánh Hòa, thời gian thực hiện 2009-

2011 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng  

2. Đề tài cấp tỉnh: Chuyển giao công 

nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng  
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với 

mỗi đối tượng/hướng nghiên cứu nổi 

bật 

Tác giả của các công 

trình 

(Trachinotus blochii Lacepede, 1801) 

cho Trung tâm giống hải sản cấp I Ninh 

Thuận. Đề tài cấp tỉnh Ninh Thuận, thời 

gian thực hiện 2011-2012 

3. Đề tài cấp tỉnh: Hoàn thiện quy trình 

kỹ thuật sản xuất giống cá chim vây 

vàng (Trachinotus blochii) và tổ chức 

chuyển giao cho người dân tại Khánh 

Hòa. Đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa, thời 

gian thực hiện 2012-2014 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng  

4. Dự án SXTN cấp Nhà nước: Hoàn 

thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm cá chim vây vàng 

(Trachinotus blochii). Dự án thuộc 

chương trình trọng điểm cấp Nhà nước. 

Mã số: KC06.DA20/11-15. Thời gian 

thực hiện 2012-2015. 

 Chủ nhiệm dự án: TS. 

Ngô Văn Mạnh 

5. Dự án SXTN cấp Bộ: Xây dựng mô 

hình ấp, ương nuôi ấu trùng, cá giống cá 

chim vây vàng tại khu vực Bắc Trung 

bộ. Dự án SXTN cấp Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Mã số: B2014-13-01DA. Thời 

gian thực hiện 2014-2016. 

Chủ nhiệm dự án: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng  

6. Chuyển giao công nghệ cho dự án 

thuộc Chương trình Nông thôn miền 

núi: Xây dựng mô hình sản xuất giống 

và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng 

(Tranchinotus blochii Lacepède, 1081) 

tại tỉnh Khánh Hòa. Dự án thuộc 

Chương trình Nông thôn miền núi, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2011 

– 2015. Thời gian thực hiện 2014-2015. 

 

Trưởng nhóm CGCN: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng  

7. Chuyển giao công nghệ cho dự án 

thuộc Chương trình Nông thôn miền 

núi: Xây dựng mô hình sản xuất giống 

và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng 

(Tranchinotus blochii Lacepède, 1081) 

tại tỉnh Khánh Hòa. Dự án thuộc 

Chương trình Nông thôn miền núi, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2011 

– 2015. Thời gian thực hiện 2014-2015. 

Trưởng nhóm CGCN: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng  

Nghiên cứu sinh 

lý sinh sản và sản 

xuất giống cá biển 

1. Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu một số 

thông số kỹ thuật, sản xuất giống nhân 

tạo cá dìa Siganus guttatus tại Khánh 

Chủ nhiệm đề tài: ThS 

Phan Văn Út 
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với 

mỗi đối tượng/hướng nghiên cứu nổi 

bật 

Tác giả của các công 

trình 

Hòa 

2. Đề tài Nafosted: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của dinh dưỡng, yếu tố môi 

trường và kích thích sinh sản lên chất 

lượng trứng của cá dìa Siganus guttatus 

(Đề tài Nafosted, 2014 – 2017) 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS Phạm Quốc 

Hùng 

3. Đề tài Nafosted: Nghiên cứu sự biến 

động testosterone và estradiol trong chu 

kỳ sinh sản cá dìa (Siganus guttatus) 

 (Đề tài Nafosted, 2017 – 2020) 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS Phạm Quốc 

Hùng 

4. Đề tài Nafosted: Nghiên cứu một số 

đặc tính và bảo quản tinh trùng của cá 

chẽm mõm nhọn (Psammoperca 

waigiensis Cuvier, 1828)  

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS Lê Minh Hoàng 

5. Đề tài Nafosted: Đánh giá chất lượng 

tinh trùng cá chẽm mõm nhọn 

Psammoperca waigiensis (Cuvier và 

Valenciennes, 1828) thông qua thời 

điểm thu mẫu, tiêm hormone và bảo 

quản lạnh 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS Lê Minh Hoàng 

6. Đề tài Nafosted: Đánh giá chất lượng 

tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm 

mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) 

thông qua việc cải thiện dinh dưỡng cá 

bố mẹ trong điều kiện biến đổi khí hậu 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS Lê Minh Hoàng 

7. Dự án: Nghiên cứu một số đặc tính lý, 

hóa học và bảo quản tinh trùng cá mú 

cọp tại Việt Nam 

Chủ nhiệm dự án: 

PGS.TS Lê Minh Hoàng 

8. Dự án: Ảnh hưởng của sóng nhiệt lên 

sản xuất giống cá chẽm mõm nhọn 

(Psammoperca waigiensis) 

Chủ nhiệm dự án: 

PGS.TS Lê Minh Hoàng 

9. Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học và sinh sản của cá 

thiều (Arius thalassinus Rüppell, 1837) 

tại vùng biển tỉnh Kiên Giang 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. 

Trần Văn Phước 

10. Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu đặc 

điểm sinh thái, sinh học và thử nghiệm 

sinh sản nhân tạo cá lưỡi trâu U Minh 

Thượng 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. 

Trần Văn Phước 

11. Đề tài cấp tỉnh: Ứng dụng chuyển 

giao và phát triển công nghệ sản xuất 

giống cá bớp (Rachycentron canadum) 

tại Kiên Giang 

Chủ nhiệm đề tài: TS. 

Nguyễn Tấn Sỹ 

12. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quy trình 

sản xuất giống loài cá khoang cổ cam 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. 

Trần Thị Lê Trang 
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với 

mỗi đối tượng/hướng nghiên cứu nổi 

bật 

Tác giả của các công 

trình 

(Amphiprion percula) phục vụ nhu cầu 

nuôi cá cảnh trong nước và xuất khẩu 

13. Đề tài cấp Trường: Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học sinh sản cá khế vằn 

Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775) 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. 

Hứa Thị Ngọc Dung 

Tôm thẻ chân 

trắng (Litopenaeus 

vannamei) 

1. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hội chứng 

chết đỏ ở tôm he chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) nuôi thương 

phẩm tại Khánh Hòa và đề xuất biện 

pháp phòng và trị 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS Đỗ Thị Hòa 

2. Đề tài cấp tỉnh: Khảo sát một số bệnh 

nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) nuôi thương 

phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện 

pháp phòng ngừa, điều trị 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS Phạm Quốc 

Hùng 

3. Dự án SXTN cấp Bộ: Xây dựng mô 

hình nuôi tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ở 

Bắc Trung Bộ 

Chủ nhiệm dự án: TS 

Nguyễn Tấn Sỹ 

4. Dự án Khuyến nông Quốc gia: Xây 

dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) thương phẩm 

theo tiêu chuẩn VietGAP 

Chủ nhiệm dự án: TS 

Nguyễn Tấn Sỹ 

5. Đề tài cấp Trường: Thử nghiệm nuôi 

thương phẩm tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) trong lồng bè 

nổi Vũng Ngán – Nha Trang. Thời gian 

thực hiện: 6/2016 – 6/2017 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. 

Nguyễn Đình Huy 

Nghiên cứu về 

thức ăn sống 

1. Dự án: Vai trò của sự thích nghi nhiệt 

độ của giáp xác copepods với hiện tượng 

ấm lên toàn cầu trong tương tác với sự 

mẫn cảm của chúng với ô nhiễm môi 

trường và tảo độc?  

Chủ nhiệm dự án: TS. 

Đinh Văn Khương 

2. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đặc điểm 

sinh học, sinh thái của giáp xác chân 

chèo (Pseudodiaptomus annandalei) 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu  

Chủ nhiệm đề tài: TS. 

Đinh Văn Khương 

3. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nâng cao 

năng suất và chất lượng sinh khối 

Artemia nuôi trong ao đất tại Khánh Hòa 

Chủ nhiệm đề tài: TS. 

Nguyễn Tấn Sỹ 

4. Đề tài cấp Bộ: Thử nghiệm nuôi thu 

sinh khối và thu trứng bào 

xác Artemia trong ao đất ở khu ruộng 

muối Cam Ranh, Khánh Hòa  

Chủ nhiệm đề tài: TS. 

Nguyễn Tấn Sỹ 

5. Đề tài cấp Trường: Thuần hóa, lưu Chủ nhiệm đề tài: ThS. 
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với 

mỗi đối tượng/hướng nghiên cứu nổi 

bật 

Tác giả của các công 

trình 

giữ và nhân sinh khối loài tảo Spirulina 

platensis (Geitler, 1925) trong nước mặn 

Trần Thị Lê Trang 

6. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quy trình 

sản xuất tảo xoắn Spirulina platensis 

(Geitler, 1925) bằng nước biển  

Chủ nhiệm đề tài: ThS. 

Trần Thị Lê Trang 

7. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quy trình 

nuôi thu sinh khối loài trùn chỉ 

(Limnodrilus hoffmeisteri) 

Chủ nhiệm đề tài: TS. 

Trương Thị Bích Hồng 

Nghiên cứu sản 

xuất thức ăn công 

nghiệp cho tôm 

hùm và cá biển 

1. Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nhu cầu 

dinh dưỡng để sản xuất thức ăn dạng 

viên nuôi tôm hùm bông (Panulirus 

ornatus) bằng lồng từ giai đoạn giống 

đến cỡ thương phẩm tại vùng biển 

Khánh Hòa. Thời gian thực hiện 2005-

2006. 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng 

2. Dự án nuôi tôm hùm bền vững tại 

Việt Nam, tài trợ bởi ACIAR thuộc 

Hợp phần: Thức ăn cho tôm hùm bông 

giai đoạn giống. Thời gian thực hiện 

2007 – 2009. 

Chủ nhiệm dự án: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng 

3. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước: 

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công 

thức và công nghệ sản xuất thức ăn công 

nghiệp nuôi tôm hùm bông (P. ornatus) 

và tôm hùm xanh (P. homarus). Thời 

gian thực hiện 2009 – 2010. 

Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng 

4. Đề tài thuộc Hợp phần: Nâng cao 

năng lực đào tạo và nghiên cứu Khoa 

Nuôi trồng thủy sản – Đại học Nha 

Trang. Dự án SRV – 2701 (do Chính 

phủ Nauy tài trợ): Nghiên cứu nhu cầu 

dinh dưỡng và thử nghiệm sản xuất thức 

ăn viên nuôi cá giò (Rachycentron 

canadum). Thời gian thực hiện 2009 – 

2011. 

Chủ nhiệm hợp phần: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng 

5. Dự án SXTN trọng điểm cấp Nhà 

nước : Hoàn thiện công nghệ sản xuất 

thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông 

(Panulirus ornatus) và tôm hùm xanh 

(Panulirus homarus). Thời gian thực 

hiện 2012 – 2014. 

Chủ nhiệm dự án: 

PGS.TS. Lại Văn Hùng 
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IV. LĨNH VỰC KHAI THÁC THUỶ SẢN 

TT Hướng nghiên 

cứu nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối 

tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công trình 

1 Nghiên cứu giải 

pháp bảo vệ 

NLTS 

Đề tài 1: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa 

học và giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ 

nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam và 

lân cận 

TS Trần Đức 

Phú 

Đề tài 2: Nghiên cứu sử dụng thiết bị lọc cá 

bằng lưới có mắt lưới hình vuông ở đụt lưới 

kéo đáy ven bờ thành phố Nha Trang 

TS. Hoàng 

Hoa Hồng 

Đề tài 3: Nghiên cứu xây dựng bãi cá nhân 

tạo tại Ninh Thuận nhằm bảo vệ, tái tạo và 

phát triển nguồn lợi thủy sản 

 ThS. Nguyễn 

Trọng Lương 

Đề tài 4: Nghiên cứu xây dựng mô hình chà – 

rạn nhân tạo nhằm khai thác bền vững và tái 

tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ tỉnh Quảng 

Nam 

ThS. Nguyễn 

Trọng Lương 

Đề tài 5: Nghiên cứu xây dựng rạn nhân tạo 

tại Vịnh Nha Trang nhằm bảo vệ và tái tạo 

nguồn lợi thủy sản 

ThS. Nguyễn 

Văn Nhuận, 

Nguyễn Quốc 

Khánh 

2 Nghiên cứu cải tiến 

ngư cụ nâng cao 

hiệu quả khai thác 

Đề tài 1: Nghiên cứu hỗ trợ chuyển giao nghề 

lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển khơi tỉnh 

Quảng Nam.  

ThS Nguyễn 

Trọng Thảo 

Đề tài 2: Nghiên cứu cải tiến lồng bẫy truyền 

thống tại Ninh Thuận để nâng cao hiệu quả 

khai thác thủy sản 

TS. Trần Đức 

Phú 

Đề tài 3: TR2012-13-28: Nghiên cứu cải tiến 

cấu trúc lưới đăng ở Nha Trang,  Khánh Hòa 

KS. Nguyễn Y 

Vang 

Đề tài 4: Nghiên cứu cải thử nghiệm nghề câu 

vàng khai thác mực ở Bến Tre 

TS. Hoàng 

Văn Tính 

Đề tài 5: Nghiên cứu cải thử nghiệm nghề câu 

vàng khai thác mực ở Quảng Nam 

TS. Hoàng 

Văn Tính 

Đề tài 6: B2007 -13-23TĐ: Chuyển giao kỹ 

thuật khai thác bằng lồng bẫy cho ngư dân 

các xã Bảo Ninh, Quang Phú và Hải Trạch 

tỉnh Quảng Bình 

ThS Nguyễn 

Trọng Thảo 

Dự án 7: Hỗ trợ tiếp nhận công nghệ khai 

thác hải sản bằng lồng bẫy cải tiến cho ngư 

dân tại Khu Kinh tế Dung Quất và vùng ven 

ThS Nguyễn 

Trọng Thảo 

Dự án 8: Hoàn thiện và chuyển giao công 

nghệ khai thác mực bằng câu vàng tầng đáy 

vùng ven biển Khánh Hoà 

 TS Nguyễn 

Trọng Lương 

Dự án 9: Hoàn thiện và chuyển giao công 

nghệ nghề lưới rê hỗn hợp cho đội tàu lưới rê 

khơi tỉnh Khánh Hoà 

ThS Nguyễn 

Trọng Thảo 

Dự án 10: Hoàn thiện quy trình sản xuất hệ 

thống lưới Đăng khai thác cá thu ở vùng biển 

TS. Trần Đức 

Phú 
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TT Hướng nghiên 

cứu nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối 

tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công trình 

Khánh Hòa 

3 Nghiên cứu ứng 

dụng quy trình, 

công nghệ trong 

khai thác và quản lý 

tàu cá 

Đề tài 1: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho 

nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Ninh Thuận 

 TS Nguyễn 

Quốc Khánh 

Đề tài 2: Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời 

trên tàu lưới vây tỉnh Quảng Nam 

 TS Nguyễn 

Đức Sĩ 

Đề tài 3: Công nghệ khai thác cá ngừ đại 

dương (công nghệ câu cá ngừ và công nghệ 

bảo quản cá ngừ) tại Khánh Hòa 

 TS Nguyễn 

Trọng Lương 

Đề tài 4: TR2018-13-03 “Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ VMS trong công tác quản lý 

tàu thuyền khai thác thủy sản tỉnh Khánh 

Hòa” 

TS. Tô Văn 

Phương 

Đề tài 5: TR2009-13-11CH: Ứng dụng GIS 

xây dựng bản đồ khu neo đậu tránh trú bão 

Sông Tắc - Hòn Rớ - Phước Đồng - Nha 

Trang – Khánh Hòa phục vụ công tác quản lý 

tàu cá neo đậu 

Phạm Văn 

Thông 

Dự án 6: Hoàn thiện và chuyển giao công 

nghệ khai thác mực bằng câu vàng tầng đáy 

vùng ven biển Khánh Hoà 

ThS. Nguyễn 

Văn Nhuận, 

TS Trần Đức 

Phú 

4 Ứng dụng Quy 

trình công nghệ 

nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm 

khai thác 

Dự án 1: Sơ chế và bảo quản sản phẩm trên 

biển 

ThS. Phan 

Xuân Quang 

Dự án 2: Xây dựng mô hình hầm bảo quản 

sản phẩm khai thác trên tàu khai thác hải sản 

xa bờ 

TS. Trần Đức 

Phú 

Dự án 3: Ứng dụng giải pháp công nghệ mới 

về khai thác và bảo quản sản phẩm nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh tế của đội tàu khai 

thác hải sản xa bờ 

ThS. Vũ Như 

Tân 

Dự án 4: Điều tra thực trạng bảo quản sản 

phẩm trên tàu khai thác xa bờ 

TS. Trần Đức 

Phú 

 

V. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Hướng 

nghiên cứu 

nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

Thu nhận và 

ứng dụng 

các hoạt 

chất sinh 

học 

Đề tài 1: Nghiên cứu chế biến và thu nhận các 

chất có hoạt tính sinh học từ măng tây trồng tại 

Ninh Thuận 

PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 

Đề tài 2: Nghiên cứu tách chiết và tinh chế lutein 

từ hoa cúc vạn thọ (Tagetes Erecta L..) trồng tại 

tỉnh Khánh Hòa, Đề tài NCKH cấp Bộ (Mã số: 

B2007-13-17) (2007-2008) 

TS. Hoàng Thị Huệ An 

Đề tài 3: Xây dựng quy trình công nghệ quy mô 

phòng thí nghiệm thu nhận lutein từ hoa cúc vạn 

TS. Hoàng Thị Huệ An 
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Hướng 

nghiên cứu 

nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

thọ Tagetes erecta L., ứng dụng làm chất màu 

thực phẩm, Đề tài NCKH tỉnh Khánh Hòa (2012-

2014) 

Đề tài 4: Hoàn thiện quy trình tách chiết, xây 

dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein 

và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes 

erecta  L. Đề tài NCKH tỉnh Khánh Hòa 

(12/2015-12/2017) 

TS. Hoàng Thị Huệ 

Đề tài 5: Nghiên cứu chiết xuất astaxanthin từ 

phế liệu vỏ tôm, Đề tài NCKH cấp trường (TR-

2002). 

TS. Hoàng Thị Huệ 

Đề tài 6: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống 

trích ly hỗ trợ vi sóng quy mô phòng thí nghiệm 

phục vụ nghiên cứu của giảng viên và sinh viên 

Trường Đại học Nha Trang. Đề tài KHCN cấp 

Trường năm 2018. Mã số: TR2018-13-15.  

TS. Nguyễn Văn Tặng 

Đề tài 7: Nghiên cứu chiết tách một số hợp chất 

có hoạt tính sinh học từ phế liệu quả cacao định 

hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức 

năng. Đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018. Mã số: 

KC-244.  

TS. Nguyễn Văn Tặng 

Đề tài 8: “Xây dựng phương pháp đánh giá hoạt 

tính chống oxy hóa dựa vào phản ứng Fenton 

trong hệ lipid/myoglobin/H2O2”, TR2012-13-14, 

Trường ĐH Nha Trang 

PGS. TS. Huỳnh 

Nguyễn Duy Bảo 

Đề tài 9: “Nghiên cứu chiết tách hoạt chất sinh 

học từ củ hành (Allium ascalonicum), tỏi (Allium 

sativum) để bảo quản cá nục”, TR2015-13-03, 

Trường ĐH Nha Trang 

PGS. TS. Huỳnh 

Nguyễn Duy Bảo 

Đề tài 10: Khảo sát nguồn lợi hải miên trong hệ 

sinh thái ven đảo và đánh giá khả năng cung cấp 

nguồn nguyên liệu cho y dược, ĐTĐL.2012-

G/10, Bộ KH & CN (tham gia) 

PGS. TS. Huỳnh 

Nguyễn Duy Bảo 

(tham gia) 

Đề tài 11: Nghiên cứu các peptide hoạt tính sinh 

học thần kinh của ốc nón săn nhuyễn thể ở vùng 

biển Khánh Hoà. Mã số: 106-NN.02-2015.14, 

Nafosted 

TS. Nguyễn Bảo 

Đề tài 12: Nghiên cứu đặc tính hóa lý và sinh học 

của các phân đoạn protein thủy phân từ cơ thịt 

sẫm cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares), Mã 

số 106.99-2018.42, Nafosted 

TS. Nguyễn Trọng 

Bách 

Đề tài 13: Đề tài cấp trường: Nghiên cứu tách 

chiết Galactomannan từ một số đối tượng tiềm 

năng để áp dụng bảo quản sản phẩm hạt điều. Mã 

ThS. Bùi Trần Nữ 

Thanh Việt 
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Hướng 

nghiên cứu 

nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

số: TR2015-13-05 

Đảm bảo 

chất lượng 

và an toàn 

thực phẩm 

Đề tài 1: Hợp tác nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

hệ thống giám sát sử dụng mạng cảm biến không 

dây trong kiểm soát chất lượng và tiết kiệm năng 

lượng cho chuỗi hậu cần thủy sản lạnh (2014-

2017), Nhiệm vụ Nghị định thư với Trung Quốc 

TS. Mai Thị Tuyết Nga 

Đề tài 2: Đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm 

trong chuỗi cung ứng hải sản khai thác tại Khánh 

Hòa và các giải pháp đảm bảo chất lượng 

(10/2013-10/2015), Sở Khoa học Công nghệ 

Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa  

PGS.TS. Nguyễn 

Thuần Anh 

Đề tài 3: Khái niệm hóa về hiểu biết an toàn 

thực phẩm và mối liên hệ sự hiểu biết này đến 

các hành vi đảm bảo ATTP và sức khỏe con 

người/Conceptualization of food safety literacy 

and relation to food safety practices and health 

(2018, 30 tháng), NAFOSTED 
 

TS. Lưu Hồng Phúc 

Đề tài 4: Đánh giá nguy cơ đối với mối nguy vi 

sinh vật gây bệnh, ký sinh trùng, nitrat trên rau 

ăn sống tại Khánh Hòa và đề xuất giải pháp quản 

lý nguy cơ (10/2017-10/2019), Sở Khoa học 

Công nghệ Khánh Hòa 

PGS.TS. Nguyễn 

Thuần Anh 

Đề tài 5: Đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực 

phẩm tại các hàng quán gần trường Đại học Nha 

Trang và nguy cơ phơi nhiễm của sinh viên 

(5/2012-5/2013), Mã số: TR 2012-13-15, Trường 

Đại học Nha Trang  

PGS.TS. Nguyễn 

Thuần Anh 

Đề tài 6: Ứng dụng thang điểm chỉ số chất lượng 

QIM trong nghiên cứu và đào tạo ngành công 

nghệ thực phẩm và công nghệ chế biến thủy sản, 

TR2012-13-24, Trường Đại học Nha Trang  

TS. Mai Thị Tuyết Nga 

Tận dụng 

nguyên liệu 

còn lại trong 

chế biến 

thực phẩm 

và thủy sản 

Đề tài 1: Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm giá 

trị gia tăng từ phế liệu tôm và ứng dụng trong xử 

lý môi trường và nông nghiệp. (2014-2018). 

Nhiệm vụ HTQT theo NĐT  

PGS.TS. Trang Sĩ 

Trung 

Đề tài 2: Đề tài cấp trường: Nghiên cứu thu nhận 

dịch đạm thủy phân từ đầu, xương cá tra và ứng 

dụng trong sản xuất nước mắm. Mã số TR2017-

13-01  

TS. Nguyễn Thị Mỹ 

Hương 

Đề tài 3: Đề tài cấp trường: Nghiên cứu quy trình 

công nghệ sản xuất nước mắm từ sò lông bằng 

enzyme Protease thương mại. Mã số TR2012-13-

16  

TS.Nguyễn Thị Mỹ 

Hương 

Đề tài 4: Tận dụng phế liệu từ ngành chế biến cá 

ngừ đại dương để sản xuất sản phẩm giá trị gia 

Nguyễn Xuân Duy 
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Hướng 

nghiên cứu 

nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

tăng – Đại học Nha Trang 2015 – 2016 

Đề tài 5: Đề tài cấp trường ‘’Nghiên cứu tách 

chiết collagen từ da cá tra (Pangasius 

hypophthalmus) bằng phương pháp hóa học’, đã 

nghiệm thu 2011. 

Trần Thị Huyền 

Bảo quản 

thực phẩm, 

thủy sản 

Đề tài 1: KC.07.08/11-15: Nghiên cứu công 

nghệ và thiết bị bảo quản, chế biến rong nho 

(Caulerpa lentillifera) quy mô công nghiệp 

ThS.Nguyễn Thị Mỹ 

Trang 

Đề tài 2: Nghiên cứu quá trình ôxy hóa lipid và 

acid béo của sản phẩm cá bớp (Rachycentron 

canadum) phi lê trong chế biến và bảo quản đông 

lạnh - Đề tài Bộ giáo dục và đào tạo, mã 

số B2014-13-11, thời gian thực hiện 2014-2016. 

TS. Nguyễn Văn Minh 

Đề tài 3: Nghiên cứu sử dụng chất phụ gia thực 

phẩm STPP, và acid Sorbic để khắc phục hiện 

tượng giảm trọng lượng và chất lượng của sản 

phẩm tôm sú thịt đông lạnh (2002), Đề tài cấp 

Bộ, được nhiều doanh nghiệp áp dụng và nghiên 

cứu mở rộng 

PGS.TS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

Đề tài 4: Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của 

cá bò tẩm gia vị trong quá trình sấy ở nhiệt độ 

thấp - Đề tài cấp trường, mã số TR2003-33-17, 

thời gian thực hiện 2004-2005 

Nguyễn Văn Minh 

Đề tài 5: Khắc phục hiện tượng hư hỏng của 

Geoduck thu hoạch ở Alaska – Công ty Trident 

Way Seafood , Hoa Kỳ, tài trợ 

Nguyễn Xuân Duy 

Sản phẩm 

giá trị gia 

tăng và sản 

phẩm truyền 

thống 

Đề tài 1: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công 

nghệ chế biến Agar-Agar từ rong câu chỉ vàng 

(Gracillaria verrucosa) của vùng biển miền 

Trung (1986), Chủ nhiệm, Đề tài cấp trường, 

được ứng dụng vào sản xuất tại trường ĐH Thủy 

Sản (nay là trường Đại học Nha Trang) và 

chuyển giao công nghệ cho nhà máy Bia và nước 

giải khát Nha Trang.  

PGS.TS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

Đề tài 2: Đề tài cấp tỉnh Ninh Thuận: Nghiên cứu 

sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ 

(Sargassum) tại Ninh Thuận 

PGS.TS Vũ Ngọc Bội 

Đề tài 3: Ứng dụng công nghệ enzyme trong sản 

xuất carragennan và microgel từ rong sụn 

(Kappaphycus alvarezii) ĐT cấp Nhà nước 

TS. Đỗ Văn Ninh 

Đề tài 4: Chuyển giao công nghệ chế biến các 

sản phẩm khô chín, tẩm gia vị và sản phẩm lên 

men chua cho ngư dân các xã Ngư Thủy Trung, 

Nhân Trạch, Cảnh Dương và Bảo Ninh, tỉnh 

Quảng Bình (2007), Chủ nhiệm, Đề tài cấp Bộ 

PGS.TS. Nguyễn Anh 

Tuấn 
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Hướng 

nghiên cứu 

nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

CB2007-13-27-TĐ  

Đề tài 5: Các phương pháp công nghệ trong sản 

xuất nước mắm và xây dựng xưởng sản xuất 

nước mắm đạt yêu cầu quản lý chất lượng theo 

HACCP (2003), Chủ nhiệm đề tài, triển khai cho 

Công ty Phú Mỹ, Tổng Công ty Hải sản Biển 

Đông TP.HCM  

PGS.TS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

Đề tài 6: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản 

xuất và bảo quản surimi cá mè (2010), Chủ 

nhiệm nhánh số 03/2009/HĐ-ĐT/GTGT-CNN, 

thuộc đề tài 01/2009/HĐ-BNN-TS, Cục Chế biến 

và xúc tiến thương mại Nông – Lâm – Thủy sản, 

Bộ NN&PTNT chủ trì. 

PGS.TS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

Dự án 7: Hoàn thiện công nghệ sản xuất surimi 

xuất khẩu và các sản phẩm mô phỏng từ surimi 

(2008); Dự án cấp nhà nước KC06.DA09/06-10 

GS.TS. Trần Thị 

Luyến 

Đề tài 8: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang 

sinh học (bioencapsulation) và ứng dụng của nó 

trong lĩnh vực sinh học - thực phẩm tại Việt 

Nam. Mã số đề tài B2012-13-14SP; Đề tài Bộ 

GDĐT  

TS.Tạ Thị Minh Ngọc 

Đề tài 9: Nghiên cứu sử dụng sinh khối nấm men 

nuôi cấy trên môi trường phế liệu thủy sản để tạo 

vi nang dầu gấc. Mã số E5666-1; Đề tài IFS 

TS.Tạ Thị Minh Ngọc 

Đề tài 10: Nghiên cứu nâng cao chất lượng và sử 

dụng các sản phẩm từ rong nâu (1997), Chủ 

nhiệm nhánh rong mơ, đề tài cấp Bộ, Trường Đại 

học Nha Trang chủ trì. 

PGS.TS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

Đề tài 11: Nghiên cứu biện pháp khắc phục hiện 

tượng giảm khả năng tạo gel của cơ thịt cá mối 

xay sau quá trình làm đông và bảo quản đông 

dùng cho chế biến chả cá, TR2010-13-07 

ThS. Phạm Thị Hiền 

 

VI. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 

Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

Bảo tồn nguồn gen 

thủy sản 

Chương trình bảo tồn nguồn gen thủy sản, đề tài hàng năm (2004-

2009) 

1. Xây dựng cây phát sinh chủng loại phân 

tử của ốc cối Conus spp. ở vùng biển Nam 

Trung Bộ Việt Nam. Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ Thủy sản, Số 3/2011. 

Phạm Thu Thủy, 

Đặng Thúy Bình, 

Trương Thị Thu 

Thủy, Ngô Đăng 

Nghĩa. 

2. Đặc điểm phân bố của ốc cối (Conus 

spp) tại vịnh Vân Phong Khánh Hòa. Tạp 

Đặng Thúy Bình, Bùi 

Vân Khánh, Nguyễn 
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 

3/2011. 

Thị Thu Nga. 

3. Nghiên cứu biến động di truyền quần 

thể cá ngựa ba chấm (Hippocampus 

trimaculatus) tại khu vực Nam trung bộ 

Việt Nam. Tạp chí Công nghệ sinh học, 

Tập 9, Số chuyên san 44/2011. 

Đặng Thúy Bình, Ngô 

Đăng Nghĩa, Vũ 

Đặng Hạ Quyên. 

 

4. Nghiên cứu bảo quản tinh trùng tôm sú 

(Penaeus monodon Fabricius, 1798) trong 

nitơ lỏng. Tạp chí Khoa học – Công nghệ 

thủy sản số 1/2010. 

Nguyễn Văn Minh, 

Ngô Đăng Nghĩa, 

Đặng Thúy Bình. 

 

5. Nghiên cứu đa dạng di truyền tôm sú 

(Penaeus monodon) tại khu vực Trung và 

Nam bộ, Tạp chí Khoa học - Công nghệ 

Thủy sản, Số 1/2011. 

Đặng Thúy Bình, Ngô 

Đăng Nghĩa. 

Chương trình Bảo tồn gen, đề tài năm (2010-2014) 

6. Đề tài cấp Bộ: Bảo tồn và lưu giữ 

nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.) và 

cá ngựa thân trắng (Hippocampus 

kelloggi) ven biển Nam Trung Bộ, Việt 

Nam (Khánh Hòa và Phú Yên), Chương 

trình bảo tồn gen, 2010 – 2011.  

CN đề tài: Đặng Thuý 

Bình 

7. Đề tài cấp Bộ: Bảo tồn và lưu giữ 

nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.) và 

trai tai tượng (Tridacna spp.) ven biển 

Trung và Nam Bộ, Việt Nam, Chương 

trình bảo tồn gen, 2011 – 2012.  

CN đề tài: Đặng Thuý 

Bình 

8. Đề tài cấp Bộ: Bảo tồn và lưu giữ 

nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), 

trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa 

(Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung 

Bộ và Nam bộ Việt Nam, Chương trình 

bảo tồn gen, 2012.  

CN đề tài: Đặng Thuý 

Bình 

9. Đề tài cấp Bộ: Bảo tồn và lưu giữ 

nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), 

trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa 

(Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung 

Bộ và Nam bộ Việt Nam, Chương trình 

bảo tồn gen, 2013-2014.  

CN đề tài: Đặng Thuý 

Bình 

10. Đề tài cấp Nhà nước “Khai thác và 

phát triển nguồn gen cua hoàng đế 

(Ranina ranina)” 2012 – 2016.  

CN đề tài: Đặng Thuý 

Bình 

11. The population genetics of Conus 

textile Linnaeus, 1758 from the Southern 

central coast of Vietnam, Tạp chí Khoa 

học - Công nghệ Thủy sản, Số 4/2011. 

Đặng Thúy Bình, Lê 

Thị Thu Hà, Nguyễn 

Thị Như Thường, 

Trương Thị Thu 
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

Thủy. 

12. Định danh các loài ốc cối (Conus spp.) 

ở vùng biển Nam Trung Bộ, Việt nam dựa 

trên đặc điểm hình thái và di truyền. Tạp 

chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 

2/2012. 

Đặng Thúy Bình, 

Khúc Thị An, Nguyễn 

Thị Thúy Hà. 

 

8. Phương thức dinh dưỡng của ốc cối 

(Conus spp.) và mối quan hệ tiến hóa. Tạp 

chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 

3/2012. 

Đặng Thúy Bình, Ngô 

Đăng Nghĩa, Đào Thị 

Ngà. 

13. Quan hệ phát sinh loài của trai tai 

tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Nam 

và Trung bô, Việt Nam. Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 

10/2012. 

Đặng Thúy Bình, 

Nguyễn Thị Anh Thư, 

Lê Thị Mai Anh. 

 

14. Cấu tạo tuyến nọc độc và mối quan hệ 

với đặc điểm dinh dưỡng của 3 loài ốc cối 

Conus striatus, C. textile và C. vexillum ở 

vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tạp chí 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 

1/2013. 

Đặng Thúy Bình, Ngô 

Đăng Nghĩa, Nguyễn 

Lương Hiểu Hòa. 

 

15. Nghiên cứu đa dạng di truyền cá ngựa 

đen (Hippocampus kuda Bleeker, 1852) 

tai haitỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Tạp 

chí Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp, 

2/2013: trang 42-47. 

Hoàng Kim Quỳnh, 

Đặng Thúy Bình, Lê 

Phương Chung. 

 

16. Phân lập và định danh vi khuẩn phát 

sáng gây bệnh trên cá ngựa đen 

Hippocampus kuda. Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn số 23/2013. Trang 

64-69. 

Văn Hồng Cầm, Phan 

Thị Thảo, Đặng Thúy 

Bình. 

 

17. Xác định chủng loại alpha-conotoxin 

của 3 loài ốc cối ở Nha Trang dựa vào đa 

hình trình tự của các peptit trong tuyến 

độc của chúng. Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, số 17/2015, ISSN 

1859 – 4581. Trang 100-104. 

Đặng Thúy Bình, 

Nguyễn Thị Anh Thư, 

Nguyễn Thị Xuân 

Diệu. 

18. Nghiên cứu cấu tạo tuyến nọc độc và 

mô hình hóa cấu trúc không gian 3D bậc 3 

của protein độc tố loài ốc cối Conus 

tesulatus. Tạp chí Khoa học, Trường Đại 

học Cần Thơ, Số chuyên đề thủy sản 

(2014)(1): 245-251. 

Nguyễn Thị Anh Thư, 

Đặng Thúy Bình, 

Phan Dũng. 

 

19. Nghiên cứu di truyền quần thể của trai 

tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển 

Trung và Nam bộ, Việt Nam. Tạp chí Sinh 

Nguyễn Thị Anh Thư, 

Đặng Thúy Bình, 

Châu Mỹ Linh. 
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

học 2014, 36 (1 se): 189-194  

20. Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối 

(Conus striatus) ở vùng biển Khánh Hòa. 

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, 

Số 1/2014: trang 08-13. 

Đặng Thúy Bình, Vũ 

Đặng Hạ Quyên. 

Đề tài nhánh cấp Nhà nước “Khai thác và 

phát triển nguồn gen chim yến đảo 

(Aerodramus fuciphagus germani 

Oustalet, 1878) phục vụ phát triển bền 

vững nghề chim yến của Việt Nam” 2014 

– 2018.  

 

21. Population genetics of white-nest 

swiftlet Aerodramus fuciphagus in 

Vietnam. Tạp chí Khoa học-Công nghệ 

Thủy sản, Số đặc biệt 2015. Trang 63-68. 

Le Huu Hoang, Dang 

Thuy Binh, Nguyen 

Thi Anh Thu, Luong 

Cong Binh. 

22. Nghiên cứu đặc điểm di truyền phân 

loài chim yến (Aerodamus fucifagus) tại 

Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn. Số 2/2014, Trang 77-82.  

Lê Hữu Hoàng, Đặng 

Thúy Bình, Nguyễn 

Thị Anh Thư. 

Đa dạng sinh học 

và  Biến đổi khí 

hậu 

Dự án Peer 2-7: Conservation Genetics for Improved Biodiversity 

and Resource Management in a Changing Mekong Delta (2013-

2017) 

1. Population Genomics of the Peripheral 

Freshwater Fish Polynemus melanochir 

(Perciformes, Polynemidae) in a Changing 

Mekong Delta. Conservation Genetics. 

Accept Manuscript under review (2019). 

Dang BT, Vu QHD, 

Biesack EE, Doan 

TV, Truong TO, Tran 

TL, Ackiss AS, 

Stockwell BL, 

Carpenter KE. 

2. Molecular phylogeny of catfishes 

(Teleostei: Siluriformes) inferred from 

mitochondrial markers – implications for 

lower Mekong River Basin. European 

Journal of Advanced Research in 

Biological and Life Sciences, 6 (3), ISSN 

2056-5984, 1-12 (2018). 

Quyen VDH, Oanh 

TT, Phuong TTL, 

Thuoc TL, Binh TD. 

 

3. Molecular phylogeny of Cyprinidae and 

Cobitidae (Teleostei: Cypriniformes) – 

Implication for Mekong Fish. Proceedings 

of ISER 169th International Conference, 

Bangkok, Thailand, 11-16. ISBN 978-93-

88350-68-6 (2018). 

Quyen DHV, Oanh 

TT, Thuoc LT, Binh 

TD 

Dự án PEER 3-100: “Building the Mekong river genetic 

biodiversity research network”.  NFS and USAID tài trợ  (2014 -

2018).  
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

4. Cryptic lineages and a population 

dammed to incipient extinction? Insights 

into the genetic structure of a Mekong 

River catfish. Journal of Heredity, esz016, 

https://doi.org/10.1093/jhered/esz016 

(2019). 

Ackiss AS, Dang BT, 

Bird CE, Biesack EE, 

Chheng P, 

Phounvisoul L, Vu 

QHD, Uy S, Capenter 

KE 

Dự án NORHED: Improve training and research capacity of Nha 

Trang University, NORRAD  Incorporating Climate Change into 

Ecosystem Approaches to Fisheries and Aquaculture Management 

in Sri Lanka and Vietnam, NORHED (20114-2019) 

5. Host choice and fitness of 

anemonefish Amphiprion 

ocellaris (Perciformes: Pomacentridae) 

living with host anemones (Anthozoa: 

Actiniaria) in captive conditions. Journal 

of Fish Biology. Symposium special issue 

regular paper: 1-11.  

https://doi.org/10.1111/jfb.13910 (2019). 

Nguyen HTT, Tran 

ANT, Ha LTL, Ngo 

DN, Dang BT, Geffen 

AJ 

 

6. Species diversity and phylogenetic 

relationships of symbiotic crustaceans 

on Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in 

Vietnam, Proceedings of ISER 169th 

International Conference, Bangkok, 

Thailand, 31-38. ISBN 978-93-88350-68-

6 (2018). 

Dang BT, Tran SQ, 

Le OTK, Oanh TT, 

Glenner H. 

 

7. Tình trạng nhiễm giáp xác chân tơ 

giống Octolasmis trên ghẹ xanh (Portunus 

pelagicus Linnaeus, 1758) tại tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam, Tạp chí phòng chống 

bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng, 

104(2), 93-98 (2018). 

Lê Thị Kiều Oanh, 

Đặng Thúy 

Bình, Trần Quang 

Sáng. 

Dự án EU: Parasite Risk Assessment with Integrated Tools in EU 

fish production value chains (Đánh giá mức độ nhiễm ký sinh 

trùng bằng các phương pháp kết hợp trong các sản phẩm cá nhập 

vào EU)” 2012 – 2015. 

8. Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng 

trên cá tra (Pangasianodon 

hypophthanus Sauvage 1878) bằng 

phương pháp hình thái và di truyền. Tạp 

chí Sinh học 2014, 36 (1 se):138-144. 

Vũ Đặng Hạ Quyên, 

Đặng Thúy Bình, 

ĐàoThị Hàn Ly, 

Phạm Thị Diệu Anh.  

 

9. Xác định ấu trùng sán lá song chủ 

(Metacercariae) ký sinh trên một số loài cá 

dựa vào đặc điểm hình thái và di truyền. 

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần 

Thơ, Số chuyên đề thủy sản (2014)(2): 15-

23. 

Đặng Thúy Bình, Vũ 

Đặng Hạ Quyên, Lê 

Thị Thu Hà, Trần 

Quang Sáng, Nguyễn 

Đắc Kiên. 

https://doi.org/10.1093/jhered/esz016
javascript:;
https://www.researchgate.net/project/Improve-training-and-research-capacity-of-Nha-Trang-University-NORRAD-Incorporating-Climate-Change-into-Ecosystem-Approaches-to-Fisheries-and-Aquaculture-Management-in-Sri-Lanka-and-Vietnam-NORHED
https://www.researchgate.net/project/Improve-training-and-research-capacity-of-Nha-Trang-University-NORRAD-Incorporating-Climate-Change-into-Ecosystem-Approaches-to-Fisheries-and-Aquaculture-Management-in-Sri-Lanka-and-Vietnam-NORHED
https://www.researchgate.net/project/Improve-training-and-research-capacity-of-Nha-Trang-University-NORRAD-Incorporating-Climate-Change-into-Ecosystem-Approaches-to-Fisheries-and-Aquaculture-Management-in-Sri-Lanka-and-Vietnam-NORHED
https://www.researchgate.net/project/Improve-training-and-research-capacity-of-Nha-Trang-University-NORRAD-Incorporating-Climate-Change-into-Ecosystem-Approaches-to-Fisheries-and-Aquaculture-Management-in-Sri-Lanka-and-Vietnam-NORHED
https://doi.org/10.1111/jfb.13910
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Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

Đề tài nhánh cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề 

xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt 

Nam” (2012 – 2015). 

10. Nghiên cứu an toàn sinh học chim yến 

(Aerodramus fuciphagus) tại Việt Nam. 

Báo cáo Khoa học về Nghiên cứu và 

Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Hội nghị 

Khoa học quốc gia Lần thứ 3, Quy Nhơn, 

952-960 (2018) 

Lê Hữu Hoàng, 

Lương Công Bình, 

Đặng Thúy Bình. 

Các công trình khác 

12. Mối quan hệ tiến hóa của sán lá đơn 

chủ (Monogenea: Platyhelminthes) trên cá 

mú (Epinephelus spp. Và Plectropomus 

leopardus) tại Khánh Hòa, Việt Nam, Tạp 

chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Số 5/2011 

Đặng Thúy Bình, 

Bristow G. A, Vũ 

Đặng Hạ Quyên. 

 

12. Endocarditis associated with blood 

fluke infections (Digenea: 

Aporocotylidae: Psettarium cf. anthicum) 

among aquacultured cobia (Rachycentron 

canadum) from Nha Trang Bay, 

Vietnam. Aquaculture 468:549-557 

(2016). 

Roberts JR, Orélis-

Ribeiro R, Dang BT, 

Halanych KM, 

Bullard SA. 

 

 

13. Blood flukes of Asiatic softshell 

turtles: revision of Coeuritrema Mehra, 

1933 (Digenea: Schistosomatoidea) and 

description of a new species infecting 

Chinese softshell turtles, Pelodiscus 

sinensis, (Testudines: Trionychidae) 

cultured in the Da Rang River Basin, 

Vietnam. Folia Parasitologica 63 (2017). 

Roberts JR, Orélis-

Ribeiro R, Dang BT, 

Halanych KM, 

Bullard SA. 

 

14. Two new species 

of Elopicola (Digenea: Aporocotylidae) 

from Hawaiian ladyfish, Elops 

hawaiensis (South China Sea) and Atlantic 

tarpon, Megalops atlanticus (Gulf of 

Mexico) with a comment on monophyly 

of elopomorph blood flukes. Parasitology 

International 66: 305-318 (2017). 

Orélis-Ribeiro R, 

Halanych KM, Dang 

BT, Bakenhaster MD, 

Arias CR, Bullard 

SA. 

15. A new genus and species of turtle 

blood fluke (Digenea: Schistosomatoidea) 

from the Mekong snail-eating turtle, 

Malayemys subtrijuga (Schlegel & 

Mu¨ller) (Testudines: Geoemydidae) in 

Vietnam, with a reassessment of related 

Asiatic turtle blood flukes and molecular 

Roberts JR, Arias CR, 

Halanych KM, Dang 

BT, Bullard SA. 
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phylogeny. Syst Parasitol (2018) 95:133–

145  

16. Vibriosis in cultured seahorse 

(Hippocampus spp.) in Khanh Hoa 

Province, Vietnam. International Journal 

of Innovative Studies in Aquatic Biology 

and Fisheries (IJISABF), 2: 43-50 (2016). 

Binh DT, Quyen 

VDH, Sang TQ, Oanh 

TT. 

 

17. Endocarditis associated with blood 

fluke infections (Digenea: 

Aporocotylidae: Psettarium cf. anthicum) 

among aquacultured cobia (Rachycentron 

canadum) from Nha Trang Bay, 

Vietnam. Aquaculture 468:549-557 

(2016). 

Roberts JR, Orélis-

Ribeiro R, Dang BT, 

Halanych KM,  

Bullard SA. 

18. Molecular evidence for co-occurring  

cryptic lineages within the Sepioteuthis 

cf.lessoniana species complex in the 

Indian and Indo-West Pacific Oceans. 

Hydrobiologia (2014) 725:165–188  

Cheng SH, Anderson 

FE, Bergman A, 

Mahardika GN, 

Muchlisin ZA, Dang 

BT, Calumpong HP, 

Mohamed KS. 

19. Three new species of 

Pseudorhabdosynochus (Monogenea: 

Diplectanidae) from Vietnamese grouper 

(Epinephelus sp.) (Perciformes: 

Serranidae), International Journal of 

Aquatic Science. 4(2) (2013). 

Dang BT, Bristow 

GA, Schander C, 

Berland B. 

Nấm đông trùng hạ 

thảo (Cordyceps 

militaris) 

 

1. Ảnh hưởng của bã cà phê lên sự phát 

triển của nấm Cordyceps militaris. Tạp chí 

KHCN Trường Đại học Tây Nguyên 

2018. 

Văn Hồng Cầm, Khúc 

Thị An, Bùi Thị Thuý 

Kiều 

2. Sự phát triển hệ sợi nấm Cordyceps 

militaris trên môi trường nuôi cấy rắn và 

lỏng trong sản xuất giống. Hội thảo Khoa 

học phát triển năng lực nghiên cứu & công 

bố khoa học của giảng viên, Trường Đại 

học Khánh Hòa, tháng 5/2017. 

Văn Hồng Cầm, Khúc 

Thị An 

 

3. Mycelium growth and fruit body 

formation on silkworm by Cordyceps 

militaris. 2nd International Workshop On 

Encapsulation Technology In South East 

Asia (ENCAPSEA2017), tháng 7/2017 

Nha Trang, Vietnam 

Văn Hồng Cầm, Khúc 

Thị An 

4. Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật sản xuất 

nấm ĐTHT cho công ty Yến Sào, 2017.   

Khúc Thị An, Văn 

Hồng Cầm, Phạm Thị 

Minh Thu 

5. Hướng dẫn sinh viên làm đồ án/ thực Văn Hồng Cầm, Khúc 



25 

 

Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 
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Tác giả của các công 

trình 

tập tốt nghiệp (khảo sát các nhân tố khác 

nhau lên sự phát triển của đông trùng hạ 

thảo) 

1. Vũ Thái Thân, 55CNSH (ảnh 

hưởng của ánh sáng) 

2. Phạm Huy Hiệp, 55CNSH (ảnh 

hưởng của nuôi cấy thoáng khí) 

3. Bùi Thị Thuý Kiều, 56CNSH (ảnh 

hưởng của bã cà phê) 

4. Huỳnh Ngọc Hằng, 56CNSH (ảnh 

hưởng của dịch chiết rong) 

Thị Quỳnh Hoa, 57CNSH (môi trường 

không có đạm động vật) 

Thị An 

Nhân giống thực 

vật và rong tảo 

1. Ảnh hưởng của chitosan lên vi nhân 

giống lan Mokara. Đề tài cấp trường 

TR2018-13-09 

Phạm Thị Minh Thu, 

Khúc Thị An 

2. Xây dựng qui trình thu nhận chế phẩm 

từ rong lục võng Ulva reticulate bổ sung 

vào phân bón hữu cơ nâng cao năng suất 

rau xanh. Đề tài cấp trường TR2017-13-05 

Văn Hồng Cầm, Khúc 

Thị An 

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều 

hòa sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh 

hình thái trong nhân giống loài rong sụn 

(Kappaphycus alvarezii) bằng phương pháp 

nuôi cấy mô. Đề tài cấp Trường TR2013-

13-08   

Khúc Thị An, Văn 

Hồng Cầm 

 

4. Vi nhân giống cây hoa cúc 

(Chrysanthemum sp.) tại Trường đại học 

Nha Trang. Tạp chí KHCN thủy sản số 

2/2012. 

Phạm Ngọc Minh 

Quỳnh, Khúc Thị An 

5. Protocol for inducing flower color 

somaclonal variation in Torenia 

(Torenia fournieri Lind.). Methods Mol 

Biol 994: 455–462 (2013). 

Nhut DT, Hai NT, 

Thu PTM, Thi NN, 

Hien TTD, Tuan TT, 

Nam NB, Huy NP, 

Chien HX, Jain SM 

6. Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphyte 

algae) trên rong sụn (Kappaphycus 

alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và 

Ninh Thuận. Đề tài cấp Bộ B2016-TSN-

01. 

Khúc Thị An, Văn 

Hồng Cầm, Phạm Thị 

Minh Thu 

 

7. Khảo sát qui trình tách chiết 

carrageenan từ rong sụn (Kappaphycus 

alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa. Tạp 

chí Khoa học công nghệ Trường đại học 

Phạm Văn Đồng số 15. 

Phạm Thị Minh Thu, 

Lê Thị Tri, Nguyễn 

Thị Ngọc Anh, Khúc 

Thị An 

8. Callus induction of Kappaphycus Khuc Thi An, Van 
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alvarezii collected from Khanh Hoa 

province by tissue culture. Tạp chí Khoa 

học Công nghệ Số đặc biệt 2015. 

Hong Cam 

Công nghệ vi sinh 

ứng dụng: Phát 

triển các sản phẩm 

thay thế kháng 

sinh từ vi sinh vật 

(probiotics và 

bacteriocin) nhằm 

cải thiện sức khỏe 

con người và động 

vật thủy sản theo 

hướng bền vững 

Đề tài tiêu biểu  

1. Sàng lọc phân tử các bacteriocin có 

tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh 

vật người bằng cách tiếp cận tin sinh học 

và sinh học phân tử. Mã số: 106.YS.04-

2014.40, Đề tài cấp Nhà nước, Quỹ 

NAFOSTED, 01/02/2015 - 30/09/2018, 

nghiệm thu: 10/10/2018, Xếp loại: Đạt 

(không xếp hạng) 

Nguyễn Văn Duy 

(chủ nhiệm), Nguyễn 

Hà Hùng Chương, 

Phạm Thu Thủy, 

Nguyễn Thị Kim Cúc, 

Lê Nhã Uyên, 

Nguyễn Thị Chính, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trà 

2. Effects of dietary probiotics on growth 

performance, digestive enzymes and 

immunity of pacific white shrimp, 

Litopenaeus vannamei. Mã số: SAT-

ASEAN 5606, Dự án quốc tế do PSU 

Collaborative Research Fund tài trợ 

Chokchai 

Lueangthuwapranit 

(chủ nhiệm), Montira 

Leelakriangsak 

(Trường Đại học 

Hoàng tử Songkla 

(PSU), Thái Lan), 

Nguyễn Văn Duy 

3. Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn mới 

dùng để sản xuất probiotics phòng trừ dịch 

bệnh trong sản xuất tôm hùm ở Việt Nam. 

Mã số: B2011-13-02, Đề tài cấp Bộ, Bộ 

GD&ĐT, thực hiện: 4/2011- 4/2013, đã 

nghiệm thu năm 2014, Xếp loại: Khá 

Phạm Thu Thủy (chủ 

nhiệm), Vũ Ngọc Bội, 

Nguyễn Văn Duy,  

Lại Văn Hùng, Lê 

Đình Đức 

4. Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu đặc 

điểm sinh học của vi khuẩn biển sinh 

bacteriocin dùng làm thuốc đa năng trong 

nuôi trồng hải sản. Mã số: 106.03-

2011.34, Đề tài cấp Nhà nước, Quỹ 

NAFOSTED, thực hiện: 12/2011-6/2014, 

ngày nghiệm thu: 6/8/2014, Xếp loại: Đạt 

(không xếp hạng)  

Nguyễn Văn Duy 

(chủ nhiệm), Phạm 

Thu Thủy, Lê Phương 

Chung, Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh, Nguyễn 

Thị Hải Thanh, 

Nguyễn Thị Hồng 

Mai 

5. Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn lactic sinh 

bacteriocin trong bảo quản thực phẩm. Mã 

số: B2010-13-54, Đề tài cấp Bộ, Bộ 

GD&ĐT, thực hiện: 04/2010-04/2012, 

ngày nghiệm thu: 12/4/2014, Xếp loại: 

Tốt  

Nguyễn Văn Duy 

(chủ nhiệm), Vũ 

Ngọc Bội, Phạm Thu 

Thủy, Lê Đình Đức, 

Nguyễn Thị Hải 

Thanh, Nguyễn Thị 

Kim Cúc 

6. Nghiên cứu đa dạng sinh học nấm phù 

du ở vùng ven biển Khánh Hòa dựa trên 

cách tiếp cận phụ thuộc và độc lập nuôi 

cấy. Mã số đề tài: 106-NN.02-2016.70, Đề 

Phạm Thu Thủy (chủ 

nhiệm), Nguyễn Văn 

Duy, Đinh Văn 

Khương, Nguyễn Thế 
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tài cấp Nhà nước, Quỹ NAFOSTED, thực 

hiện từ 4/2017 đến 4/2020 

Hân, Trần Thị Châu 

Loan, Nguyễn Thị 

Thanh Hải, Nguyễn 

Thị Chính 

Bài báo tiêu biểu  

7. A screening of marine bacteria with 

bacteriocin-like activities and protective 

effect of bacteriocinogenic probiotics 

against pathogenic Vibrio owensii in 

ornate spiny lobster (Panulirus ornatus) 

juvenile. Fish and Shellfish Immunology, 

40(1): 49-60, 2014. (SCI, Scopus, Q1, IF 

2,7) 

Van Duy Nguyen, 

Thu Thuy Pham, Thi 

Hai Thanh Nguyen, 

Thi Thanh Xuan 

Nguyen, Lone Hoj 

8. Discovery of azurin-like anticancer 

bacteriocins from human gut microbiome 

through homology modeling and 

molecular docking against the tumor 

suppressor p53. Biomed Research 

International, 2016, Article ID 8490482. 

(SCIE, Scopus, Q2, IF 1,6) 

Chuong Nguyen, Van 

Duy Nguyen 

9. Molecular screening and genetic 

diversity analysis of anticancer Azurin-

encoding and Azurin-like genes in human 

gut microbiome deduced through 

cultivation-dependent and cultivation-

independent studies. Int Microbiol (2019). 

https://doi.org/10.1007/s10123-019-

00070-8. (SCIE, Scopus, Q3, IF 0,8) 

Van Duy Nguyen, 

Thanh Tra Nguyen, 

Thu Thuy Pham, 

Michael Packianather, 

Chi Hieu Le 

10. Screening for bacteriocin-like 

antimicrobial activity against shrimp 

pathogenic vibrios and molecular 

identification of marine bacteria from otter 

clam Lutraria philippinarum. Thai Journal 

of Veterinary Medicine, 44(3): 345-353, 

2014. (SCIE, Scopus, Q3 (năm 2013)) 

Thu Thuy Pham, Thi 

Hong Nhi Ho, Van 

Duy Nguyen 

11. Promotion of Lactobacillus plantarum 

on growth and resistance against acute 

hepatopancreatic necrosis disease 

pathogens in white-leg shrimp 

(Litopenaeus vannamei). Thai Journal of 

Veterinary Medicine, 48 (1): 19-28, 2018. 

(SCIE, Scopus, Q4) 

Nguyen Thi Thuy 

Giang, Nguyen Thi 

Chinh, Montira 

Leelakriangsak, Pham 

Thu Thuy, Pham 

Quoc Hung, Chokchai 

Lueangthuwapranit, 

Nguyen Van Duy 

12. Vertical transmission and early 

diagnosis of the microsporidian 

Enterocytozoon hepatonaei in whiteleg 

Hung Vu-Khac, Thuy 

Nguyen Thi Thanh, 

Giang Nguyen Thi 

https://doi.org/10.1007/s10123-019-00070-8
https://doi.org/10.1007/s10123-019-00070-8
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shrimp Penaeus vannamei. Journal of Pure 

and Applied Microbiology, 12(3):1125-

1131, 2018. (Scopus, Q4) 

Thu, Chi Hieu Le, 

Van Duy Nguyen 

13. Molecular screening of Azurin-like 

anticancer bacteriocins from human gut 

microflora using bioinformatics. Advances 

in Intelligent Systems and Computing, 

358, pp. 219-229, 2015. (ISI Proceedings, 

Scopus, Q4) 

Van Duy Nguyen, Ha 

Hung Chuong 

Nguyen 

14. Two novel strains of bacteriocin-

producing Lactobacillus plantarum and 

their application as biopreservative in 

chill-stored fresh cobia meat. Journal of 

Pure and Applied Microbiology, 8(2): 

1547-1557, 2014. (SCIE (năm 2014), 

Scopus, Q4) 

Van Duy Nguyen, 

Thu Thuy Pham, 

Ngoc Minh Quynh 

Pham 

15. Depletion of thiol-containing proteins 

in response to quinones in Bacillus 

subtilis. Molecular Microbiology 

69(6):1513-29, 2008. (SCI, Scopus, Q1, IF 

5,0) 

Manuel Liebeke, 

Dierk-Christoph 

Pöther, Nguyen Van 

Duy, Dirk Albrecht, 

Dörte Becher, Falko 

Hochgräfe, Michael 

Lalk, Michael 

Hecker, Haike 

Antelmann 

16. Regulation of quinone detoxification 

by the thiol stress sensing DUF24/MarR-

like repressor, YodB in Bacillus subtilis. 

Molecular Microbiology 67(5), 1108-24, 

2008. (SCI, Scopus, Q1, IF 5,0) 

Montira 

Leelakriangsak, 

Nguyen Thi Thu 

Huyen, Stefanie 

Töwe, Nguyen Van 

Duy, Dörte Becher, 

Michael Hecker, 

Haike Antelmann, 

Peter Zuber 

17. The MarR-type repressor MhqR 

(YkvE) regulates multiple 

dioxygenases/glyoxalases and an 

azoreductase which confer resistance to 2-

methylhydroquinone and catechol in 

Bacillus subtilis. Molecular Microbiology 

66(1), 40-54, 2007. (SCI, Scopus, Q1, IF 

5,0) 

Stefanie Töwe, 

Montira 

Leelakriangsak, 

Kazuo Kobayashi, 

Nguyen Van Duy, 

Michael Hecker, Peter 

Zuber, Haike 

Antelmann 

18. Transcriptome and proteome analyses 

in response to 2- methylhydroquinone and 

6-brom-2-vinyl-chroman-4-on reveal 

different degradation systems involved in 

Nguyen Van Duy, 

Carmen Wolf, Ulrike 

Mäder, Michael Lalk, 

Peter Langer, Ulrike 
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trình 

the catabolism of aromatic compounds in 

Bacillus subtilis. Proteomics 7(9), 1391-

408, 2007. (SCI, Scopus, Q1, IF 4,0) 

Lindequist, Michael 

Hecker, Haike 

Antelman 

19. The proteome and transcriptome 

analysis of Bacillus subtilis in response to 

salicylic acid. Proteomics 7(5), 698-710, 

2007. (SCI, Scopus, Q1, IF 4,0) 

Nguyen Van Duy, 

Ulrike Mäder, Ngoc 

Phuong Tran, Jean-

François Cavin, Le 

Thi Tam, Dirk 

Albrecht, Michael 

Hecker, Haike 

Antelmann 

Giáo trình, sách tiêu biểu  

20. “Công nghệ probiotic”, NXB Khoa 

học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2015. (ISBN 

978-604-67-0509-3)  

Nguyễn Văn Duy 

(chủ biên), Lê Đình 

Đức, Nguyễn Thị 

Kim Cúc, Phạm Thu 

Thủy, Lê Phương 

Chung 

21. “Characterization and Applications of 

Marine Microbial Enzymes in 

Biotechnology and Probiotics for Animal 

Health”. In: Se-Kwon Kim and Fidel 

Toldrá, editors, Advances in Food and 

Nutrition Research, Vol. 80, Burlington: 

Academic Press, pp. 37-74, 2017. ISBN: 

978-0-12-809587-4. 

Nguyen The Han and 

Nguyen Van Duy 

22. “Marine glycans in relationship with 

probiotic microorganisms to improve 

human and animal health”. In: Se-Kwon 

Kim (ed.), “Marine Glycobiology: 

Principles and Applications”, CRC Press, 

pp. 67-84, 2016. ISBN: 978-1-4987-0961-

3. 

Nguyen Van Duy 

23. “Application of probiotics from 

marine microbes for sustainable marine 

aquaculture development”. In: Se-Kwon 

Kim (ed.), “Marine Microbiology: 

Bioactive Compounds and 

Biotechnological Applications”, 

Weinheim: Wiley, pp. 307-349, 2013. 

ISBN: 978-3-527-33327-1. 

Nguyen Van Duy, Le 

Minh Hoang, Trang 

Si Trung 

Quan trắc và xử lí 

môi trường nước 

nội đồng và nước 

biển ven bờ 

1. Đánh giá hiện trạng môi trường và các 

nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm 

Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, 

2013 - 2016 

Nguyễn Thanh Sơn 

2. Tư vấn thiết kế hệ thống XLNT đạt tiêu Ngô Đăng Nghĩa 
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chuẩn môi trường cho Công ty Long Sinh, 

2015 

3. Đánh giá hiện trạng môi trường nền 

phục vụ công tác chuẩn bị xây dựng nhà 

máy điện hạt nhân Ninh Thuận, 2012 - 

2014 

Ngô Đăng Nghĩa 

4. Đánh giá và phân loại doanh nghiệp ô 

nhiễm trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, 2009-

2013 

Ngô Đăng Nghĩa 

5. Đánh giá hiện trạng môi trường nước 

các đầm phá và hồ thuỷ điện cho các tỉnh 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, 2007-

2009 

Ngô Đăng Nghĩa 

 

VII. LĨNH VỰC KINH TẾ 

 

Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

Giải thích 

hành vi khách 

hàng và người 

tiêu dùng 

Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành 

của du khách đối với du lịch biển Việt Nam, Sách chuyên khảo, 

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân (2017). 

Lê Chí Công 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân 

viên ở các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang, Tạp chí 

Kinh tế và Phát triển, số 204 (II), tháng 06, (2014), tr. 115-124. 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

Nguyễn Thị 

Thanh Nhân 

Lê Chí Công 

A formative model of the relationship between destination 

quality, tourist satisfaction and intentional loyalty: An empirical 

test in Vietnam, Journal of Hospitality and Tourism 

Management, Vol.26 (2016), pp.50-62. 

Lê Chí Công 

Factors affecting European tourists’ satisfaction in Nha Trang 

City: Perceptions of destination quality, International Journal of 

Tourism Cities, Vol.3, (2017) Issue: 4, pp.350-362. 

Lê Chí 

Công, Đồng 

Xuân Đảm 

The roles of variety seeking in the satisfaction-destination 

intentional loyalty relationship: An empirical test from 

Vietnamese visitor’s beach, Journal of Development and 

Economics, Vol. 15, No.2, (2013), pp. 19 – 37. 

Lê Chí Công 

Phạm Hồng 

Chương 

Lại Phi 

Hùng 

Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến thái độ và ý định 

sử dụng dịch vụ Tour bốn đảo của du khách quốc tế tại Nha 

trang, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 28(2), (2017) tr.86-104. 

 Lê Chí 

Công 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới ý định hành vi tiêu dùng 

xanh: trường hợp khách du lịch quốc tế đến Nha Trang, Tạp chí 

Kinh tế và Phát triển, số 241, (2016), tr. 96-104 

Lê Chí Công 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ẩm thực địa phương đến sự hài lòng 

của du khách: Trường hợp khách du lịch quốc tế đến du lịch biển 

tại Nha Trang, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 224, (2016), 

tr.88-99,  

Lê Chí Công 

Đồng Xuân 

Đảm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến lòng trung thành 

du khách: Trường hợp khách du lịch quốc tế đến du lịch biển tại 

Nha Trang, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 210, (2014), tr. 62-

72. 

Lê Chí Công 

Đồng Xuân 

Đảm 

Chất lượng điểm đến: nghiên cứu so sánh hai thành phố du lịch 

biển Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 269, (2013), tr. 2-

10. 

Lê Chí Công 

Nguyễn Văn 

Mạnh 

Ứng dụng mô hình IPA đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch biển 

Nha Trang, Tạp chí thông tin và dự báo Kinh tế-Xã hội, số 88, 

(2013), tr. 32-39. 

Lê Chí Công 

Huỳnh Cát 

Duyên 

Mối quan hệ giữa cảm xúc điểm đến và chất lượng quan hệ trong 

kinh doanh du lịch: Trường hợp du khách nội địa tại TP. Hồ Chí 

Minh, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 

28(12), 22-40.  

Lê Nhật 

Hạnh, 

Nguyễn Hữu 

Khôi (2017).  

Nghiên cứu về cảm xúc tiêu cực và hành vi đối phó của khách 

hàng: Trường hợp ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng, Tạp chí 

Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 29(1), 21-37. 

Lê Nhật 

Hạnh, 

Nguyễn Hữu 

Khôi (2018).  

Giá trị cảm nhận, chất lượng mối quan hệ và động cơ truyền 

miệng của du khách, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 258, 63-73. 

  

Nguyễn Hữu 

Khôi, 

Nguyễn Hữu 

Ngọc, Lê 

Nhật Hạnh 

(2019) 

Truyền thông xã hội và hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực 

du lịch. Kỷ yếu hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin 

trong du lịch, 31-46. 

  

Lê Nhật 

Hạnh, 

Nguyễn Hữu 

Khôi, Bùi 

Chí Thành, 

Mai Cường 

Thọ (2017).  

Hành vi truyền miệng của du khách: vai trò của chất lượng dịch 

vụ, tình cảm và hài lòng. Tạp chí Khoa học Kinh tế, 7(1), 80-91  

 

Nguyễn Hữu 

Khôi, Lê 

Nhật Hạnh 

(2019).  

Công trình/ Đề tài/Dự án 9: Yếu tố ảnh hưởng tới cầu giải trí du 

lịch của du khách nội địa đối với Vịnh Nha Trang”, Tạp chí KH 

&CN Thủy sản (số đặc biệt), tr. 216 - 222. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

Tuu, H.H. Olsen, S.O., Thao, D.T., Anh, N.T.K. (2008), “The 

role of norms in explaining attitudes, intention and consumption 

of a common food (fish) in Vietnam”, Appetite (SCI), Vol. 51, 

Hồ Huy Tựu 

và các cộng 

tác viên 

http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so-210/muc-luc-444/nghien-cuu-anh-huong-cua-rui-ro-cam-nhan-den-long-trung-thanh-du-khach-truong-hop-khach-du-lich-quoc-te-den-du-lich-bien-tai-nha-trang.373870.aspx
http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so-210/muc-luc-444/nghien-cuu-anh-huong-cua-rui-ro-cam-nhan-den-long-trung-thanh-du-khach-truong-hop-khach-du-lich-quoc-te-den-du-lich-bien-tai-nha-trang.373870.aspx
http://ktpt.edu.vn/tap-chi/so-210/muc-luc-444/nghien-cuu-anh-huong-cua-rui-ro-cam-nhan-den-long-trung-thanh-du-khach-truong-hop-khach-du-lich-quoc-te-den-du-lich-bien-tai-nha-trang.373870.aspx
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

546–551. 

Cong, L.C., Olsen, S.O., Tuu, H.H. (2013), “The roles of 

ambivalence, preference conflict and family identity:  A study of 

food choice among Vietnamese consumers”, Food Quality and 

Preference (SCI), Vol. 28, pp. 92–100. 

Olsen, S.O., Tuu, H.H., Grunert, K.G. (2017), “Attribute 

importance segmentation of Norwegian seafood consumers: The 

inclusion of salient packaging attributes”, Appetite (SCI), Vol. 

117, pp. 214–623. 

Tuu, H.H. & Olsen, S.O. (2013), “Consideration set size, variety 

seeking and the satisfaction-repurchase loyalty relationship at a 

product category level", Asia Pacific Journal of Marketing and 

Logistics (SSCI), Vol. 24, pp. 590 – 613. 

Olsen, S.O. & Tuu, H.H. (2017), “Time perspectives and 

convenience food consumption among teenagers in Vietnam: 

The dual role of hedonic and healthy eating values”, Food 

Research International (SCI), Vol. 99, pp. 98-105 

Hồ Huy Tựu (2017), Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm cá 

tại Việt Nam (Sách chuyên khảo), NXB Lao Động. 

Tuu, H.H., Olsen, S.O., Linh, P.T.T. (2011), “The moderator 

effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in 

the satisfaction–loyalty relationship”, Journal of Consumer 

Marketing, Vol. 28(5), pp. 363–375.  

 

10 bài báo quốc tế trên các Tạp chí quốc tế uy tín khác. 

 

Trên 20 bài trên các Tạp chí trong nước có uy tín. 

Tan Vo Thanh, Thi Ai Cam Tran, And Rey Dang (2018). 

Satisfaction as a bridge to loyalty in a tourist 

destination, Tourism Analysis, vol. 23, 2018 

Trần Thị Ái Cẩm, Ninh T Kim Anh (2019). Sự thỏa mãn như 

chiếc cầu nối giữa lòng trung thành với điểm đến du lịch, Tạp chí 

PTKHCN-Luật-Kinh tế & Quản lý, 2019 
Hồ Huy Tựu & Trần Thị Ái Cẩm (2012). Ý định quay lại và 

truyền miệng của du khách với Nha Trang, Tạp chí Phát triển 

kinh tế, 8(6), 55-63, 2012,  
 

Trần Thị Ái 

Cẩm và 

cộng sự 

Nghiên cứu vai 

trò của cộng 

đồng trong 

phát triển du 

lịch bền vững 

 

Ảnh hưởng của cộng đồng địa phương đến phát triển bền vững 

du lịch biển: trường hợp các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Sách 

chuyên khảo, Nhà xuất bản Lao động 

  

Lê Chí Công 

và cộng sự 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố niềm tin của cộng đồng địa 

phương lên thái độ và ý định tham gia chương trình phát triển 

bền vững du lịch biển tại duyên hải Nam Trung Bộ, Tạp chí 

Quản lý kinh tế, số 91, (2018), tr.13-26 

Lê Chí Công 

Huỳnh Cát 

Duyên 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

Ảnh hưởng của nhận thức lợi ích đến thái độ và hành vi của cộng 

đồng địa phương tham gia  chương trình phát triển bền vững du 

lịch biển tại duyên hải Nam Trung Bộ, Tạp chí Phát triển Kinh 

tế, số 9, (2017), tr.65-74. 

Lê Chí Công 

Hồ Huy Tựu 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhận thức lợi ích, chất lượng cuộc 

sống đến thái độ và hành vi tham gia chương trình phát triển du 

lịch bền  vững của cộng đồng địa phương tại duyên hải Miền 

Trung, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 99, (2017), tr.15-30. 

Lê Chí Công 

Nguyễn văn 

Ngọc 

Nguyễn Thị 

Hồng Trâm 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng địa 

phương vào chương trình phát triển bền vững du lịch biển tại 

duyên hải Nam Trung Bộ, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 240 

(2), (2017), tr.29-39. 

Lê Chí Công 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thành phần thái độ đến ý định của 

cộng đồng địa phương tham gia phát triển du lịch bền vững, Tạp 

chí Khoa học Thương mại, số 100, (2016), tr.65-72. 

Lê Chí Công 

Đoàn 

Nguyễn 

Khánh Trân 

Nguyễn Văn 

Ngọc 

Nghiên cứu thái độ của cộng đồng dân cư tại Nha Trang đối với 

phát triển du lịch biển, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 08, (2015), 

tr. 42-44. 

Lê Chí Công 

Võ Hoàn 

Hải 

Vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với phát triển bền vững 

trong kinh doanh du lịch Khánh Hòa, Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 

47, (2012), tr. 45-51. 

Lê Chí Công 

Nghiên cứu tư 

vấn chính sách 

phát triển 

ngành du lịch 

Đề tài cấp tỉnh: Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Lê Chí Công 

 Từ dự báo nhu cầu nhân lực cho phát triển ngành du lịch giai 

đoạn 2011 - 2020 đến định hướng và giải pháp phát triển đào tạo 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch tại Đại học Nha 

Trang, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 164 (II), (2011), tr. 24-

27. 

Lê Chí Công 

 Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Khánh Hòa, Tạp chí Du 

lịch, số 12, (2012), tr. 24-25. 

Lê Chí Công 

Đoàn 

Nguyễn 

Khánh Trân 

 Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú tại 

Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Tạp chí du lịch Việt 

Nam, số 3/2019. 

Lê Chí Công 

Trần Ngọc 

Quyền 

 Nguồn nhân lực du lịch trước tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, Tạp chí du lịch Việt Nam, số 1+2/2019 

Nguyễn Văn 

Lưu 

Lê Chí Công 

 Kinh nghiệm ASEAN về phát triển nguồn nhân lực du lịch trong Lê Chí Công 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

bối cảnh hội nhập và bài học cho Khánh Hòa, Tạp chí KHCN và 

Môi trường Số 3/2018 

Lê Trần 

Phúc 

 

 Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống tại Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 

Tạp chí KHCN và Môi trường Số 6/2018. 

Lê Chí Công 

Nguyễn 

Xuân Hùng 

 Chương trình trọng điểm cấp Tỉnh (2012) : Chương trình phát 

triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và định 

hướng đến năm 2020. 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

(chủ trì) và 

nhóm thành 

viên 

 Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó của nhân 

viên : Trường hợp của Công ty Hệ thống thông tin FPT. Tạp chí 

“Kinh tế và phát triển” 

Trương 

Hoàng Lâm, 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

 Quản trị có hiệu quả dòng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Xuất 

nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Nha Trang, tạp chí “Quản lý 

kinh tế”. 

Nguyễn Thị 

Hằng Nga, 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

 Đề tài KHCN cấp cơ sở (2014): Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự biến động dòng nhân lực trong các khách sạn cao 

cấp (4 hoặc 5 sao) trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

(chủ trì) và 

nhóm thành 

viên 

 Giáo trình (2016) : Gestion des ressources humaines, NXB Hồng 

Đức,  108 trang 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

 Đề tài KHCN cấp cơ sở (2016) : Nghiên cứu mô hình sử dụng 

lao động có trách nhiệm trong ngành du lịch khách sạn ở địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

(chủ trì) và 

nhóm thành 

viên 

 Đề tài KHCN cấp Tỉnh (2018-2019 đang thực hiện): Phát triển 

nguồn nhân lực du lịch tỉnh Khánh Hòa 

Lê Chí Công 

(chủ trì) và 

nhóm thành 

viên 

 Xây dựng chỉ tiêu đánh giá du lịch bền vững: Nghiên cứu điển 

hình tại thành phố Nha Trang, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 

217, (2015), tr. 56-64. 

Lê Chí Công 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tỉnh Ninh Thuận 

(Đề tài NCKH cấp tỉnh Ninh Thuận) 

Phạm Hồng 

Mạnh 

(2019) 

Hiệu quả sản 

xuất và phát 

triển bền vững 

nghề nuôi 

Phân tích hiệu quả sử dụng yếu tố đầu vào và khả năng sinh lợi 

của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại huyện Ninh 

Hòa, Khánh Hòa. Đề tài cấp Trường ĐH Nha Trang 2012-2013, 

mã số: TR2012-13-11 

Lê Kim 

Long, Đặng 

Hoàng Xuân 

Huy, 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

trồng thủy sản Nguyễn Thị 

Hồng Đào 

và Trương 

Ngọc Phong 

Phân tích khả năng sinh lợi của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng 

tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Thuỷ sản, Trường ĐH Nha Trang 2013, 2, p. 62-66 

Lê Kim 

Long và 

Phạm Thị 

Thanh Bình 

Phân tích hiệu quả kỹ thuật cho các ao nuôi tôm he chân trắng tại 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí khoa học, Trường ĐH 

Cần Thơ 2015, 40, 7-14. 

Lê Kim 

Long và 

Đặng Hoàng 

Xuân Huy 

Phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh 

duyên hải Nam Trung Bộ. Đề tài cấp Bộ giáo dục & đào tạo 

2014-2016, mã số: B2014-13-12.   

Lê Kim 

Long, Lê 

Văn Tháp, 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

và Phạm 

Xuân Thủy 

Analysis of Technical Efficiency of Intensive White-Leg Shrimp 

Farming in Ninh Thuan, Vietnam: An Application of the Double-

Bootstrap Data Envelopment Analysis.  

Bài báo được giải thưởng Japan International Fisheries 

Research Society (JIFRS)-Yamamoto Prizes tại Hội thảo IIFET, 

2016 (Scotland). 

Lê Văn 

Tháp, Lê 

Kim Long 

và Nguyễn 

Trọng Hoài 

Hiệu quả sản xuất trong nuôi trồng thủy sản: Trường hợp nghề 

nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Ninh Thuận. Sách 

chuyên khảo 2017, NXB Đại học Nông Nghiệp, mã số: 978-604-

924-327-1 

 Lê Kim 

Long 

Phân tích hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi thâm canh tôm thẻ 

chân trắng tại Tỉnh Phú Yên. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt 

Nam (Khoa học và phát triển), Học Viện Nông Nghiệp 2017, 

15(5), p. 681-688. 

Lê Kim 

Long 

Phân tích khả năng sinh lợi của các hộ nuôi trồng thủy sản: 

Nghiên cứu trường hợp nghề nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng 

tại tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Bộ NN&PTNT 2017, 319, p. 87-92. 

Lê Kim 

Long 

Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng 

thâm canh tại tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

2017, 237(2), p. 50-58. 

 Lê Kim 

Long 

Hiệu quả chi phí, kỹ thuật và phân bổ trong nuôi trồng thủy sản: 

Trường hợp nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh 

Ninh Thuận. Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2017, 238(2), p. 88-

96. 

 Lê Kim 

Long 

Đánh giá tính bền vững của nghề nuôi trồng thủy sản: Trường Lê Kim 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

hợp nghề nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung 

ương 2017, 83, 34-42. 

Long 

Hiệu quả sử dụng đầu vào trong nuôi trồng thủy sản: Trường hợp 

nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại tỉnh Phú Yên. Tạp 

chí Kinh tế và Phát triển 2019, 261, p. 72-80. 

Lê Kim 

Long và Lê 

Văn Tháp 

Công trình/ Đề tài/Dự án 3: 

National project B2014-13-12 ‘Sustainable development for 

white leg shrimp in the South Central Vietnam’, funded by 

Ministry of Education, VND 370 million, 2014-2016.  

Lê Kim 

Long và 

cộng sự 

Bài báo khoa học (2017) : La protection internationale du 

patrimoine culturel subaquatique, sách chuyên khảo « Patrimoine 

naturel et culturel de la Nouvelle-Calédonie » - chủ biên Céline 

Castets-Renard, Guylène Nicolas, NXB Harmattan 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

và Guy 

Agniel 

Bài báo quốc tế (2009): Aquaculture in Vietnam: Perspectives 

and development. Tạp chí “Development in Practice”, Oxfam 

GB, Routledge, Taylor&Francis 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

Công trình/ Đề tài/Dự án 1: 

Contribution of Aquaculture to Food Security and Economic 

Development in Vietnam 

Đóng góp của nuôi trồng thủy sản cho an ninh lương thực và 

phát triển kinh tế ở Việt Nam  

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 3: 

Aquaculture Insurance and Risk Management Capacity in 

Vietnam 

Bảo hiểm nuôi trồng thủy sản và năng lực quản lý rủi ro trong 

nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam    

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự  

Công trình/ Đề tài/Dự án 4: 

EU Horizon 2020 AQUAVITAE ‘New species, processes and 

products contributing to increased production and improved 

sustainability in emerging low trophic, and existing low and high 

trophic aquaculture value chains in the Atlantic’ 

Phạm Thị 

Thanh Thủy 

và cộng sự 

Flaaten, O., Thuy P.T.T. 2019. Resource rent in aquaculture. In 

‘Contributions in Natural Resource Economics’ (Olaussen J.O., 

Eds.). Fagbokforlaget. 

Phạm Thị 

Thanh Thủy 

và cộng sự 

Đề tài NCKH cấp nhà nước (2018-2020) 

Producer and consumer preferences for sustainable shrimp 

aquaculture policy in Vietnam (Sở thích của người tiêu dùng và 

người sản xuất đối với chính sách nuôi tôm bền vững tại Việt 

Nam) 

Bùi Bích 

Xuân (chủ 

trì) và nhóm 

nghiên cứu 

Nghiên cứu 

sinh kế, thu 

nhập và đói 

nghèo cho cộng 

đồng ngư dân 

Công trình/ Đề tài/Dự án 1: Xây dựng mô hình chuyển đổi nghề 

Mành Lùi tại vùng bãi ngang xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình. Đề tài trọng điểm cấp Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 

(Mã số: B2007-13-22TĐ) 

Trần Công 

Tài và cộng 

sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 2: Nguyên nhân và giải pháp giảm Phạm Hồng 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

ven biển nghèo trong cộng đồng ngư dân ven biển tỉnh Khánh Hòa, Đề tài 

NCKH cấp cơ sở, Trường Đại học Nha Trang (Mã số: TR2010 -

13-04). 

Mạnh 

Công trình/ Đề tài/Dự án 4: Pham Hong Manh, Ha Thi Thieu 

Dao (2015), “Settlement household livelihoods for poor 

fishermen: The case of Cam Ranh Reservoir, Khanh Hoa 

Province”, Vol 1 (1), Asian Journal for Poverty Studies (AJPS), 

pp. 1 -7. 

Pham Hong 

Manh, Ha 

Thi Thieu 

Dao 

Công trình/ Đề tài/Dự án 5: Phạm Hồng Mạnh (2015), Ảnh 

hưởng của suy giảm nguồn lợi, suy thoái môi trường ven biển 

đến năng suất khai thác và thu nhập của hộ ngư dân ven biển tại 

khu vực Nam Trung Bộ (Kỷ yếu Hội thảo do Chương trình môi 

trường và kinh tế cho các quốc gia Đông Nam Á (EEPSEA), 

Trường Đại học Nha Trang tổ chức ngày 15/11/2015 tại Trường 

Đại học Nha Trang), tr. 23- 37. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

Công trình/ Đề tài/Dự án 6: Phạm Hồng Mạnh, Nguyễn Vĩnh An 

(2014), “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nghèo trong cộng đồng 

ngư dân ven biển tỉnh Ninh Thuận”, Tạp chí phát triển KH và 

CN, tập 17, Số Q4, tr. 46 – 56. 

Phạm Hồng 

Mạnh, 

Nguyễn 

Vĩnh An 

Công trình/ Đề tài/Dự án 8: Phạm Hồng Mạnh (2011), “Lượng 

hóa ảnh hưởng của một số yếu tố về điều kiện tự nhiên tới tình 

trạng nghèo của hộ ngư dân nghề khai thác hải sản ven bờ tại khu 

vực Nam Trung Bộ”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 02, tr. 47 

– 53. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

Công trình/ Đề tài/Dự án 9: Nguyễn Văn Luân, Phạm Hồng Mạnh 

(2010), “Nghèo đói và môi trường: nhìn từ khía cạnh hộ gia đình 

ngư dân nghề khai thác hải sản ven bờ”, Tạp chí KH & CN Thủy 

sản, (số 03), tr. 22 – 29. 

Nguyễn Văn 

Luân, Phạm 

Hồng Mạnh 

Công trình/ Đề tài/Dự án 10: Phạm Hồng Mạnh (2011), Phương 

pháp phân tích lượng các hộ nghèo: Lý thuyết và khảo sát các hộ 

ngư dân Nam Trung Bộ (Sách chuyên khảo: Khi Rồng muốn 

thức dậy: Loay hoay với mô hình kinh tế sau đổi mới), Nhà xuất 

bản Lao động – Xã hội, Hà nội, tr. 366 – 384. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

Công trình/ Đề tài/Dự án 11: Phạm Hồng Mạnh (2011), “Những 

giải pháp giảm nghèo trong cộng đồng ngư dân nghề khai thác 

hải sản ven bờ tại khu vực Nam Trung Bộ”, Tạp chí Kinh tế sinh 

thái, Số 40, tr. 117 - 127. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

Kim Anh N.T., Thuy P.T.T., Flaaten O. 2007. Income Sharing 

System among Purse Seine Fishermen in Cam Ranh and Nha 

Trang. Fish for the People Journal 5(2). 

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 12: Phạm Hồng Mạnh, Bùi Quang 

Thỉnh (2012), “Mối quan hệ giữa thu nhập và môi trường: 

Trường hợp tại hộ gia đình ngư dân hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình 

Định”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2, tr. 60 

- 65. 

Phạm Hồng 

Mạnh, Bùi 

Quang 

Thỉnh 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

Đề tài trọng điểm cấp Bộ: Nghiên cứu và đề xuất mô hình 

chuyển đổi nghề Mành lùi cho vùng bãi ngang xã Nhân Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2008-2010. Mã số B2010-33-

22TĐ 

Trần Công 

Tài và cộng 

sự 

Tiên đề và các điều kiện cần thiết cho sự tự nguyện liên kết của 

Ngư dân. Kỷ yếu khoa học trong khuôn khổ dự án TRIG. ĐH Đà 

Nẵng 2012. 

Trần Công 

Tài 

Trần Công Tài –

 Hoàng Hoa Hồng (2008). Mô hình quản lý theo mục tiêu của   

địa phương và nguyện vọng của người dân. Tạp chí Khoa học –

 Công nghệ thủy sản, NTU, số 1 – 2008... 

Trần Công 

Tài và cộng 

sự 

Phạm Hồng Mạnh (2013), Nhìn lại chính sách pháp luật của nhà 

nước về hỗ trợ  ngư dân trong phát triển kinh tế biển: một số 

khuyến nghị (Kỷ yếu Hội Thảo: Các giải pháp hỗ trợ ngư dân 

phát triển kinh tế biển, do Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển NT, Ủy Ban ND tỉnh Phú Yên và Báo 

Sài Gòn giải pháp phối hợp tổ chức ngày 21/12/2013 tại Phú 

Yên), tr. 146 – 161. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

(2013) 

Phạm Hồng Mạnh, Nguyễn Văn Ngọc (2014), Chính sách tín 

dụng hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản (Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học: Tín dụng ngân hàng với phát triển kinh tế biển khu vực Nam 

Trung Bộ, do Học viện Ngân hàng và BIDV Việt nam tổ chức 

ngày 22/10/2014 tại Tp Quy Nhơn), tr. 117 – 130. 

Phạm Hồng 

Mạnh, 

Nguyễn Văn 

Ngọc (2014) 

Phạm Hồng Mạnh, Hạ Thị Thiều Dao (2010), “Các yếu tố ảnh 

hưởng tới ý sử dụng dịch vụ tín dụng vốn vay chính thức tại ngân 

hàng đối với hộ ngư dân ven biển tại tỉnh Khánh Hòa”, Tạp chí 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, (số 18), tr. 27 – 32. 

Phạm Hồng 

Mạnh, Hạ 

Thị Thiều 

Dao (2010) 

Phạm Hồng Mạnh, Mai Văn Điệp (2015), “Hỗ trợ ngư dân làm 

ăn trong bối cảnh mới”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, Tập 594, Số 

10, tr. 82-84. 

Phạm Hồng 

Mạnh, Mai 

Văn Điệp 

(2015) 

Công trình/ Đề tài/Dự án 1: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh 

tế, việc làm và thu nhập của lao động tại Việt Nam (Chuyên đề 

nghiên cứu phục vụ dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển Kinh tế 

bằng Tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế SCOPUS), Trường Đại học 

Kinh tế Tp Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm chuyên đề), Tp Hồ Chí 

Minh. 

 Phạm Hồng 

Mạnh, 

Nguyễn Văn 

Ngọc và Hạ 

Thị Thiều 

Dao 

Phạm Hồng Mạnh (2011), “Rủi ro trong thị trường tiêu thụ sản 

phẩm khai thác của ngư dân hiện nay”, Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Số 5, tr. 64 – 68. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

(2011) 

Đánh giá nghèo theo tiếp cận đa chiều: Một nghiên cứu tại tỉnh 

Khánh Hoà: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Các vấn đề kinh tế - xã 

hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của 

Việt Nam. Viện Dân số và các vấn đề xã hội - NEU. Nhà xuất 

bản Lao động - Xã hội 

Phạm Thành 

Thái (2017) 
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Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

Hiệu quả sản 

xuất và phát 

triển nghề khai 

thác cá Việt 

Nam 

Economic Performance of Open-access Fisheries: the Case of 

Vietnam’s Longliners in the South China Sea. Fisheries 

Research 2008, 93, p. 296-304. 

  

Lê Kim 

Long, Ola 

Flaaten và 

Nguyễn Thị 

Kim Anh 

The Potential for Cooperation in Shared Fisheries. 

Bài báo được giải thưởng Best Student Paper Awards tại Hội 

thảo IIFET 2008 (Vietnam). 

Lê Kim 

Long và Ola 

Flaaten 

Regional Fisheries Management Organization with an 

Endogenous Minimum Participation Level for Cooperation in 

Straddling Stock Fisheries. Fisheries Research 2009, 97, 1-2, p. 

42-52. 

Lê Kim 

Long 

A Stackelberg Analysis of the Potential for Cooperation in 

Straddling Stock Fisheries. Marine Resource Economics 2011, 

26, p. 119-136.  

Lê Kim 

Long và Ola 

Flaaten 

Government support and profitability effects–Vietnamese 

offshore fisheries. Marine Policy 2015, 61, p. 77-86. 

Nguyễn 

Ngọc Duy, 

Ola Flaaten 

và Lê Kim 

Long 

Hiệu quả kỹ thuật trong khai thác thủy sản: Trường hợp nghề câu 

xa bờ tại tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2018, 

254, p. 31-39. 

Lê Kim 

Long và 

Nguyễn 

Đăng Đức 

Công trình/ Đề tài/Dự án 7: Trần Công Tài, Phạm Hồng Mạnh 

(2009), “Xác định số lượng ngư cụ, tàu thuyền và lao động tối ưu 

cho nghề khai thác thủy sản ven bờ”, Tạp chí KH & CN Thủy sản 

số đặc biệt, tr. 264 – 268. 

Trần Công 

Tài, Phạm 

Hồng Mạnh 

Open-access Fishing Rent and Efficiency - The Case of Gillnet 

Vessels in Nha Trang, Vietnam (2012). 

Quách 

Khánh Ngọc 

Economic Efficiency of Trawl Fisheries: A Case of Trawl 

Fisheries in Nha Trang, Vietnam (2012). 

Quách 

Khánh Ngọc 

Quách Khánh Ngọc (2011). Technical Efficiency of Gillnet 

Fishery in Da Nang, Vietnam: Application of stochastic 

production frontier (2011) 

Quách 

Khánh Ngọc 

Ngoc, Q. T. K., Flaaten, O., and Kim Anh, N.T., 2009. Efficiency 

of Fishing Vessels Affected by a Marine Protected Area – The 

Case of Small-Scale Trawlers and the Marine Protected Area in 

Nha Trang Bay, Vietnam. Chapter 15 on the book: “Integrated 

coastal zone management”, Wiley- Blackwell, US. 

Truong, N. X., Vassdal, T., Ngoc, Q.T.K., Kim Anh, N.T., and 

Thuy, P.T.T., 2011. Technical Efficiency of Gillnet Fishery in Da 

Nang, Vietnam: Application of stochastic production frontier. 

Fish for the People 9(1): 26-39. 

Duy, N. N., Flaaten. O., Kim Anh, N. T., and Ngoc, Q.T.K ., 

Quách 

Khánh Ngọc 

và cộng sự 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

2012. Open-access Fishing Rent and Efficiency - The Case of 

Gillnet Vessels in Nha Trang, Vietnam. Fisheries Research 127 – 

128: 98 – 108. 

Hao, T. V., Flaaten. O., and Ngoc, Q.T.K., 2012. Economic 

Efficiency of Trawl Fisheries: A Case of Trawl Fisheries in Nha 

Trang, Vietnam. Fish for the People 10(3): 28-34. 

NGọc, QK. (2009). Efficiency of Fishing Vessels Affected by a 

Marine Protected Area – The Case of Small-Scale Trawlers and 

the Marine Protected Area in Nha Trang Bay, Vietnam 

3. Thuy P.T.T., Flaaten O., Kim Anh N.T. 2013. Remuneration 

and Economic Performance- Theory and the Vietnamese Small-

Scale Purse Seine Fishery. Marine Resource Economics 28(1). 

4. Thuy P.T.T., Flaaten O. 2013. The Backward-bending supply 

curves in fisheries-Revisited. Journal of Sustainable 

Development 6(6). 

6. Truong X.N., Vassdal T., Ngoc Q.T.K., Kim Anh N.T., Thuy 

P.T.T. 2011. Technical Efficiency of the Gillnet Fishery in Da 

Nang, Vietnam: An Application of a Stochastic Production 

Frontier. Fish for the People Journal: 9(1). 

8. Thuy P.T.T. 2007. Doanh thu và chi phí nghề lưới vây ở Nha 

Trang và Cam Ranh, Việt Nam. [Costs and Earnings of Purse 

Seine Fisheries in Nha Trang and Cam Ranh, Khanh Hoa 

Province, Vietnam]. Fisheries Technology and Science Journal, 

Vol. 1, Nha Trang University. 

Phạm Thanh 

Thủy và 

cộng sự 

Nguyen Ngoc Duy and Ola Flaaten (2016), “Profitability effects 

and fishery subsidies: average treatment effects based on 

propensity scores”, Marine Resource Economics, 31(4): 373–

402. 

Nguyen Ngoc Duy and Ola Flaaten (2016), “Efficiency analysis 

of fisheries using stock proxies”, Fisheries Research, 181:102-

113.  

Nguyen Ngoc Duy, Ola Flaaten, and Le Kim Long (2015), 

"Government support and profitability effects – Vietnamese 

offshore fisheries". Marine Policy, 61:77-86. 

Ahasan Habib, Md. Hadayet Ullah, and Nguyen Ngoc Duy 

(2014), “Bioeconomics of Commercial Marine Fisheries of Bay 

of Bengal: Status and Direction,” Economics Research 

International, vol. 2014, Article ID 538074, 10 pages, 2014. 

Doi: 10.1155/2014/538074. 

Nguyen Ngoc Duy, Ola Flaaten, Nguyen Thi Kim Anh, Quach 

Thi Khanh Ngoc (2012), “Open-access Fishing Rent and 

Efficiency - The Case of Gillnet Vessels in Nha Trang, 

Vietnam”, Fisheries Research, 127-128: 98-108. 

Nguyễn 

Ngọc Duy 

và cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 3: Đánh giá hiệu quả kinh tế của đội tàu 

khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn TP Nha Trang, Đề tài NCKH 

Phạm Hồng 

Mạnh 
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Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

cấp cơ sở, Đại học Thủy sản (Mã số: TR2005 -33-08). 

Open-access inshore fisheries - the economic performance of the 

purse seine fishery in nha trang, vietnam. Journal of Economic 

Development, số 23(4), 42-61. 

Phạm Thành 

Thái &Trần 

Thị Thu Hòa 

(2016) 

Nghiên cứu tư 

vấn chính sách 

phát triển 

Kinh tế biển 

Công trình/ Đề tài/Dự án 1: 

Harnessing the Potential of Marine Resources for Sustainable 

Development 

Khai thác tiềm năng tài nguyên biển để phát triển bền vững  

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự  

Công trình/ Đề tài/Dự án 2: 

Policies for Fish – Dependent Developing Economies 

Chính sách cho các nền kinh tế đang phát triển dựa vào thủy sản  

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự  

Công trình/ Đề tài/Dự án 4: 

Asian Ocean Heatlh Case Study 

Nghiên cứu trường hợp sức khỏe đại dương Châu Á  

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự  

Công trình/ Đề tài/Dự án 2: 

Climate Change Impact, Vulnerability Assessment, and 

Economic Analysis of Adaptation Strategies in Vietnam 

Tác động của Biến đổi khí hậu, Đánh tính dễ bị tổn thương và 

Phân tích kinh tế các chiến lược thích ứng ở Việt Nam  

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 4: 

Value Chain of Fishery Products 

Chuỗi giá trị thủy sản  

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự  

Tram Anh N.T., Kim Anh N.T., Thuy P.T.T. 2012. Enhancing 

Stakeholders’ role in the Value Chain for Sustainable Fisheries 

Development: A Case of Anchovy Fisheries in Vietnam. Fish for 

the People Journal 10(2).  

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Xuan, B. B. & Armstrong, C. W., (2018). Trading off Tourism 

and Fisheries, Environmental and Resource Economics, 1-20.  

Xuan, B. B., Sandorf, E. D. & Aanesen, M., (2017). Informing 

Management Strategies for a Reserve: Results from a Discrete 

Choice Experiment Survey, Ocean and Coastal Management, 

145, 35-43.   

Xuan, B. B. & Armstrong, C. W., (2017). Marine reserve 

creation and interactions between fisheries and capture-based 

aquaculture: A bio-economic model analysis, Natural Resource 

Modeling, 30(2), 1-15    

Bùi Bích 

Xuân và 

cộng sự 

Ngoc, Q. T. K., 2018. Assessing the value of coral reefs in the 

face of climate change: the evidence from Nha Trang Bay, 

Vietnam. Ecosystem Services, 35: 99-108. 

Quách Thị 

Khánh Ngọc 

và cộng sự 

Staffan Waldo, Hans Ellefsen, Ola Flaaten, Jónas Hallgrimsson, 

Cecilia Hammarlund, Øystein Hermansen, John R. Isaksen, 

Frank Jensen, Marko Lindroos, Nguyen Ngoc Duy, Max Nielsen, 

Anton Paulrud, Fredrik Salenius and Daniel Schütt (2014), 

“Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries 

Nguyễn 

Ngọc Duy 

và cộng sự 
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Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic 

Countries”, Denmark, Nordic Council of Ministers. ISBN: 978-

92-893-2783-1TemaNord 2014:533, ISSN 0908-6692. 

Công trình/ Đề tài/Dự án 5: 

NAFOSTED project, ‘Impacts of subsidy policy on fisheries in 

Vietnam’, funded by National Foundation for Science and 

Technology Development, 2017-2019.   

Phạm Thị 

Thanh Thủy 

và cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 2: 

EU project, CLIMEFISH ‘Co-creating a Decision Support 

Framework to Ensure Sustainable Fish Production in Europe 

under Climate Change’, funded by EU, 2016-2020.  

Phạm Thị 

Thanh Thủy, 

thành viên 

nghiên cứu 

Phân tích hành vi chiến lược của các doanh nghiệp xuất khẩu cá 

tra Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, số đặc biệt, 11/2016. 

Nguyễn Thị 

Trâm Anh 

và cộng sự 

Macroeconomics and Product Challenges Facing Vietnamese the 

Pangasius Industry. Review in Fisheries Science and Aquaculture 

Journal, 2017. 

Nguyễn Thị 

Trâm Anh 

và cộng sự 

Đề tài cấp Bộ Mã số: B2015 – 13 - 12  “Giải pháp vượt rào cản 

xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam”. 

Trường hợp ngành hàng cá tra và tôm Việt Nam.  

Nguyễn Thị 

Trâm Anh 

và cộng sự 

Nâng cấp để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu – Trường hợp các 

doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, số 248, 2/2018.  

Nguyễn Thị 

Trâm Anh 

và cộng sự 

Food Safety and Vietnam EU Pangasius strategy- Agricultural 

Economics Review, Vol 18 (1), 2017  

 

Nguyễn Thị 

Trâm Anh 

và cộng sự 

Sách chuyên khảo: “Rào cản trong thương mại thủy sản toàn cầu 

– Lý thuyết và ứng dụng” - 2019 

Nguyễn Thị 

Trâm Anh 

và cộng sự 

Xây dựng chương trình phát triển kinh tế biển huyện Vạn Ninh 

giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.
 

 

Phạm Thành 

Thái và 

cộng sự. 

(2016). 

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh và Phan Lê Diễm 

Hằng (2014), “Phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị sản phẩm: 

trường hợp mặt hàng thủy sản khai thác biển ở Khánh Hòa”, Tạp 

chí Phát triển Kinh tế, Số 280, tr.78-96. 

Phan Lê Diễm Hằng và Nguyễn Ngọc Duy (2013), “Tiếp cận 

chuỗi giá trị nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm thủy 

sản khai thác - Trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh 

Hòa”, Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản, Số 4 (2013), 

tr.107-112. 

Nguyễn Ngọc Duy, Phan Lê Diễm Hằng và Nguyễn Thị Kim 

Anh (2013), “Liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm 

thủy sản khai thác để phát triển kinh doanh bền vững - Trường 

Nguyễn 

Ngọc Duy 

và cộng sự 
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hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hòa”, Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 16, Kỳ 2, tháng 8/2013, tr.11-

19. 

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Trâm 

Anh (2012), “Hài hoà lợi ích giữa ngư dân và các tác nhân trong 

chuỗi giá trị sản phẩm thuỷ sản khai thác-Trường hợp mặt hàng 

cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hoà”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Số 6, Kỳ 2, tháng 3/2012, tr.11-19. 

 

Bài báo cáo tại Hội thảo quốc gia COMB 2018 đạt giải “Best 

paper” 

Ảnh hưởng của tiêu chuẩn chất lượng&an toàn thực phẩm đến 

chuỗi giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam – Trường hợp 

ngành hàng cá Tra 

Nguyễn Thị 

Trâm Anh, 

Trần Thùy 

Chi (2018) 

Nghiên cứu tư 

vấn chính sách 

bảo tồn tài 

nguyên biển 

Công trình/ Đề tài/Dự án 3: 

Biodiversity, Coastal Protection and Resource Endowment: 

Policy Options for Improving Ocean Health 

Đa dạng sinh học, bảo vệ bờ biển và tài nguyên: Các lựa chọn 

chính sách để cải thiện sức khỏe đại dương  

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự  

Nhung, N.T.T., Armstrong, C.W., Kim Anh, N.T., Ngoc, Q.T.K.,  

and Hai Anh, N., 2011. Incorporating Fisheries Management into 

Biodiversity Conservation Policies in order to Enhance 

Effectiveness of MPAs: A Case Study in Cu Lao Cham MPA, 

Vietnam. Fish for the People 9(3): 39-49. 

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Ngoc, Q.T.K., 2010. Creation of Marine Reserve and Incentive 

for Biodiversity Conservation. Natural Resource Modeling 23 

(2): 138-175.  

Ngoc, Q.T.K., and Flaaten, O., 2010. Protected Areas for 

Conflict Resolution and Management of Recreational and 

Commercial Fisheries. Marine Resource Economics 25: 409 - 

426. 

Incorporating Fisheries Management into Biodiversity 

Conservation Policies in order to Enhance Effectiveness of 

MPAs: A Case Study in Cu Lao Cham MPA, Vietnam (2011) 

Ngoc, Q.T.K., Armstrong. W. C., and Kim Anh N.T., 2012. 

Indicators for assessing marine protected areas - the case of the 

Nha Trang Bay Marine Protected Area in Vietnam. Asian 

Fisheries Science 25: 52-65. 

Ngoc, Q.T.K., 2014. Marine protected areas: a literature review 

on their benefits and their design for fisheries management. 

Asian Fisheries Science 27: 185-198. 

Ngoc, Q.T.K., 2018. Impacts on the ecosystem and human 

well-being of the marine protected area in Cu Lao Cham, 

Vietnam. Marine Policy, 90: 174-183.  

Ngoc, Q. T. K., 2018. Assessing the value of coral reefs in the 

Quách Thị 

Khánh Ngọc 

và cộng sự 
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face of climate change: the evidence from Nha Trang Bay, 

Vietnam. Ecosystem Services, 35: 99-108. 

Staffan Waldo, Hans Ellefsen, Ola Flaaten, Jónas Hallgrimsson, 

Cecilia Hammarlund, Øystein Hermansen, John R. Isaksen, 

Frank Jensen, Marko Lindroos, Nguyen Ngoc Duy, Max Nielsen, 

Anton Paulrud, Fredrik Salenius and Daniel Schütt (2014), 

“Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries 

Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic 

Countries”, Denmark, Nordic Council of Ministers. ISBN: 978-

92-893-2783-1TemaNord 2014:533, ISSN 0908-6692. 

Nguyễn 

Ngọc Duy 

và cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 8: Phạm Hồng Mạnh, Trương Ngọc 

Phong (2008), “Ước lượng giá trị cải thiện chất lượng môi 

trường tại cụm đảo Hòn Mun, Nha Trang: Nhìn từ góc độ giải trí 

du lịch”, Tạp chí KH & CN Thủy sản, (số 04), tr. 53 – 59. 

Phạm Hồng 

Mạnh và 

cộng sự 

(2008) 

Phạm Hồng Mạnh, Nguyễn Văn Ngọc, Trương Ngọc Phong 

(2011), “Thách thức đối với khu bảo tồn biển Rạn Trào”, Tạp chí 

Tạp chí KH & CN Thủy sản, (số 01), tr. 111 – 116. 

Phạm Hồng 

Mạnh và 

cộng sự 

(2011) 

Công trình/ Đề tài/Dự án 2: 

EEPSEA project ‘Ecotourism: Good for biodiversity 

conservation and community’s economic well-being?’, funded 

by Worldfish, Philippines, 2014-2016. 

Phạm Thị 

Thanh Thủy 

và cộng sự 

Arbo P., Thuy P.T.T. 2016. Use conflicts in marine ecosystem-

based management- The case of oil versus fisheries. Ocean & 

Coastal Management Journal 122:77-86. 

Phạm Thị 

Thanh Thủy 

và cộng sự 

Xuan, B. B. & Armstrong, C. W., (2018). Trading off Tourism 

and Fisheries, Environmental and Resource Economics, 1-20.  
Xuan, B. B., Sandorf, E. D. & Aanesen, M., (2017). Informing 

Management Strategies for a Reserve: Results from a Discrete 

Choice Experiment Survey, Ocean and Coastal Management, 

145, 35-43.  

Xuan, B. B. & Armstrong, C. W., (2017). Marine reserve 

creation and interactions between fisheries and capture-based 

aquaculture: A bio-economic model analysis, Natural Resource 

Modeling, 30(2), 1-15. 

Bùi Bích 

Xuân và 

cộng sự 

Nghiên cứu tư 

vấn chính sách 

phát triển kinh 

tế 

Công trình/ Đề tài/Dự án 2: Phạm Hồng Mạnh (2015), Đầu tư 

cho hoạt động khoa học công nghệ để thúc đẩy tăng truởng kinh 

tế tại Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế 

Việt Nam 2015: Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh 

mới của hội nhập do Ban Kinh tế Trung Ương, Ủy ban Kinh tế 

của Quốc Hội và Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp tổ 

chức tại Hà nội ngày 16/01/2015), tr. 761 – 772, Nhà xuất bản 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

(2015) 

Công trình/ Đề tài/Dự án 3: Phạm Hồng Mạnh (2015), Tăng 

trưởng kinh tế tại Việt Nam: Nhìn từ đóng góp của yếu tố khoa 

Phạm Hồng 

Mạnh 
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học công nghệ, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 109, tr.14 – 23 (2015) 

Công trình/ Đề tài/Dự án 4: Phạm Hồng Mạnh (2014), “Tăng 

trưởng xanh tại Việt Nam: nhìn từ quá trình sử dụng năng lượng 

và mức phát thải khí CO2”, Tạp chí phát triển KH và CN, Tập 

17, Số Q3,  tr. 15 – 25. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

(2014) 

Công trình/ Đề tài/Dự án 5: Phạm Hồng Mạnh (2014), “Đổi mới 

thể chế: Giải pháp đột phá để tăng trưởng và phát triển kinh tế tại 

Việt Nam”, Tạp chí phát triển KH và CN, Tập 17, số Q1, 2014 , 

tr 29 – 46. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

(2014) 

Thực trạng, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế thủy sản việt 

nam hiện đại, hiệu quả, bền vững trong thời kỳ mới (Bài tham 

luận Hội nghị trực tuyến và triển lãm Quốc gia về thành tựu 10 

năm phát triển về nông nghiệp, nông dân và nông thôn 

Trang Sĩ 

Trung và 

cộng sự 

(2018) 

Phạm Hồng Mạnh (2012), “Chất lượng tăng trưởng kinh tế trong 

ngành thủy sản Việt Nam: Nhìn từ khía cạnh hàm sản xuất”, Tạp 

chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 13, tr. 12 – 17. 

Phạm Hồng 

Mạnh 

(2012) 

Công trình/ Đề tài/Dự án 6: Đầu tư vào giáo dục và tăng trưởng 

kinh tế: Trường hợp của Việt Nam (Chuyên đề nghiên cứu phục 

vụ dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển Kinh tế bằng Tiếng Anh đạt 

chuẩn quốc tế SCOPUS), Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí 

Minh (Thành viên nhóm nghiên cứu). 

Phạm Hồng 

Mạnh và 

cộng sự 

(2017) 

Ứng dụng mô hình đổi mới giá trị khách hàng nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ, Tạp 

chí Quản lý Kinh tế, số 73, (2015), tr.30-40 

Lê Chí Công 

Hồ Huy Tựu 

Hội nhập dọc-Con đường tạo năng lực cạnh tranh cho các doanh 

nghiệp Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển, số 10, (2006), tr.33-36. 

Lê Chí Công 

Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng ma trận, 

Tạp chí Công nghiệp, số 1, (2006), tr. 24-25. 

Lê Chí Công 

Lê Công 

Hoa 

Đề tài cấp tỉnh: Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch 

biển của tỉnh Ninh Thuận, 2018. 

Phạm Hồng 

Mạnh và 

cộng sự 

Mai H.T.T., Thuy P.T.T. 2016. Mối quan hệ giữa tăng trưởng 

kinh tế và đầu tư trực tiếp tại Khánh Hòa. [The relationship 

between economic growth and foreign direct investment in 

Khanh Hoa]. Journal of Science - Can Tho University 44.    

 

Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Hồng Mạnh (2014), Giải pháp xúc 

tiến thương mại sản phẩm thủy sản việt nam vào thị trường 

Nga (Kỷ yếu Hội thảo “Xúc tiến thương mại nhằm phát triển 

thủy sản bền vững vùng duyên hải miền Trung” do Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, Ban điều phối vùng duyên hải Miền Trung, 

Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 29/03/2014 tại 

Phú Yên), tr. 143 – 156. 

Nguyễn Văn 

Ngọc, Phạm 

Hồng Mạnh 

(2014) 

Trần Công Tài (2017), Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Các vấn đề Phạm Thành 

http://www.vasep.com.vn/Tin-Tuc/54_34574/Hoi-thao-Xuc-tien-thuong-mai-nham-phat-trien-thuy-san-ben-vung-vung-duyen-hai-mien-Trung.htm
http://www.vasep.com.vn/Tin-Tuc/54_34574/Hoi-thao-Xuc-tien-thuong-mai-nham-phat-trien-thuy-san-ben-vung-vung-duyen-hai-mien-Trung.htm
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Tác giả của 

các công 
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kinh tế - xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

2030 của Việt Nam. Viện Dân số và các vấn đề xã hội - NEU. 

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, Điều kiện khả thi cho giải pháp 

về "được mùa mất giá" 226  

Thái (2017) 

Quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực 

nghiệm từ trường hợp Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 

chuyên đề tháng 5, trang 9-12. 

Phạm Thành 

Thái &Trần 

Thị Thu Hòa 

(2014) 

Công trình/ Đề tài/Dự án 2: Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ 

lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. (Đề tài cấp Tỉnh - Thành viên). 

Nguyễn Hòa 

& cộng sự. 

(2015) 

Phân tích khả năng áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng 

nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học – 

Công nghệ Thủy sản, số 03/2016. 

Trương 

Ngọc Phong 

& Phạm 

Thành Thái 

(2016) 

Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt 

hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ, số 50d, trang 63-69. 

Trương 

Ngọc Phong 

& Phạm 

Thành Thái 

(2017) 

Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Võ Phương Nhung (2019), “Ảnh 

hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của 

các doanhnghiệp sản xuất hoa tại Đà Lạt”, Tạp chí Phát triển 

khoa học & Công nghệ: Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý. 

Số sắp đến. 

Nguyễn Ngọc Duy và Dương Thị Hồng Loan (2018), “Vai trò 

của chi tiêu công cho giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh 

Khánh Hòa”, Tạp chí Công thương, Số 9(6/2018), tr.103-110. 

Nguyễn 

Ngọc Duy 

và cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 1:  

Chiến lược và Chính sách phát triển vùng và địa phương 

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 2: 

Chiến lược và Chính sách phát triển ngành  

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 3: 

Chiến lược và Chính sách phát triển tổ chức 

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 4: 

Xây dựng Hệ thống Bảng điểm cân bằng BSC và Chỉ số Đánh 

giá thực hiện công việc KPIs 

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Công trình/ Đề tài/Dự án 5: 

Lãnh đạo chiến lược 

Nguyễn Thị 

Kim Anh và 

cộng sự 

Quản trị các Bài báo quốc tế (2009): Rôle des intermédiaires dans Đỗ Thị 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

nguồn lực 

trong tổ chức  

l’approvisionnement de l’industrie de transformation halieutique 

dans la région sud-centrale du Vietnam. Tạp chí « Cahiers 

agricultures ». 

Thanh Vinh 

Sách chuyên khảo (2011): L’approvisionnement en produits 

aquatiques des entreprises. Application à la région sud-centrale 

du Vietnam. NXB Les Editions Universitaires Européennes 

(Đức), 436 trang 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

Bài tham luận (2013): Một số giải pháp giải tỏa hàng tồn kho của 

doanh nghiệp.  Kỷ yếu Hội thảo quốc gia « Kinh tế Việt Nam 

2012-2013: Tái cơ cấu doanh nghiệp và cân đối kinh tế  vĩ mô”, 

Hà Nội  

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

Giáo trình (2013): Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh . 

NXB Phương Đông. 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

Bài báo khoa học (2015) : Xây dựng ma trận kỹ năng nghề đánh 

giá chất lượng nhân sự ngành  Công nghệ thông tin theo tiêu 

chuẩn Nhật bản, Tạp chí «Khoa học Kinh tế»,  Trường Đại học 

Kinh tế Đà Nẵng 

Huỳnh 

Hoàng 

Long, Đỗ 

Thị Thanh 

Vinh 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp – trường hợp các đơn vị kinh doanh lưu trú tại 

Nha trang, Tạp chí khoa học Thương mại, số 82+8, (2015), tr.90-

98. 

Lê Chí Công 

Võ Hoàn 

Hải 

Giáo trình (2013): Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh . 

NXB Phương Đông. 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

Bài báo khoa học (2015) : Xây dựng ma trận kỹ năng nghề đánh 

giá chất lượng nhân sự ngành  Công nghệ thông tin theo tiêu 

chuẩn Nhật bản, Tạp chí «Khoa học Kinh tế»,  Trường Đại học 

Kinh tế Đà Nẵng 

Huỳnh 

Hoàng 

Long, Đỗ 

Thị Thanh 

Vinh 

Hợp đồng tư vấn chuyên môn cấp Tỉnh (2018-2019 đang thực 

hiện): Xây dựng Đề án thí điểm định lượng hóa công việc để 

phân công giao công việc theo vị trí việc làm gắn với lượng hóa 

kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và phân loại cán bộ, công 

chức 

Đỗ Thị 

Thanh Vinh 

(chủ trì) và 

nhóm thành 

viên 

Trần Công Tài (2007), Cải thiện khả năng kiếm lời của DN, Tạp 

chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản số 1/2007, Trường Đại học 

Nha Trang. 

Trần Công Tài (2012), "Một đề xuất và phân tích hoạch định chi 

phí", Kỷ yếu về Hội thảo khoa học về Quản trị và Kinh doanh, 

Đại học Đà Nẵng tr.622. 

Trần Công Tài, Hồ Huy Tựu (2004), "Xác định giới hạn chi phí 

tối đa để đạt mục tiêu của doanh nghiệp", Tạp chí Khoa học - 

Công nghệ Thuỷ sản số 4, tr.38. 

Trần Công Tài (2010), "Xác định loại doanh nghiệp cần ưu tiên 

hỗ trợ lãi suất bằng cách phân loại doanh nghiệp theo cấu trúc tài 

Trần Công 

Tài và cộng 

sự 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

chính", Tạp chí Khoa học - Công nghệ thuỷ sản, Số 1/2010. 

Nghiên cứu 

cầu tiêu dùng 

thực 

phẩm/thủy sản 

Công trình/ Đề tài/Dự án 1: Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng các 

sản phẩm thịt và cá tại Việt Nam (Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm), 

thời gian thưc hiện : 2013-2014 . 

Phạm Thành 

Thái và 

cộng sự. 

(2014) 

Công trình/ Đề tài/Dự án 4: Phân tích cầu tiêu dùng: Lý thuyết và 

ứng dụng. Sách chuyên khảo. NXB Học viện Nông Nghiệp. 

Phạm Thành 

Thái (2019). 

Phân tích cầu thịt và cá của các hộ gia đình ở Việt Nam: Sự lựa 

chọn dạng hàm và ảnh hưởng của các biến nhân khẩu học. Tạp 

chí Phát triển Kinh tế, số 266, trang 30-37. 

Phạm Thành 

Thái (2012) 

Một nghiên cứu thực nghiệm về nhu cầu thịt và cá ở  khu vực 

thành thị và nông thôn Việt Nam. Tạp chí Khoa học Thương 

mại, số 49, trang 15-20. 

Phạm Thành 

Thái (2012) 

Xây dựng mô hình hàm cầu sản phẩm cá hồi của Na-Uy ở Việt 

Nam. Tạp chí Kkhoa học - Công nghệ Thủy sản, số 1, trang 69-

76. 

Phạm Thành 

Thái (2009) 

Estimation of meat and fish demand system in Vietnam: An 

application of the Almost Ideal Demand System Analysis. 

Journal of Economic Development, 214: 57- 69. 

Phạm Thành 

Thái (2012) 

Xây dựng khung phân tích cầu tiêu dùng: Tổng quan lý thuyết và 

Mô hình nghiên cứu. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, 

01, 225-230. 

Phạm Thành 

Thái & 

Trương 

Ngọc Phong 

(2015) 

Ước lượng hệ thống hàm cầu thịt và cá cho trường hợp Việt 

Nam: ứng dụng mô hình hàm cầu LA/AIDS. Tạp chí Khoa học – 

Công nghệ Thủy sản, 03,49-53. 

Phạm Thành 

Thái (2015) 

An analysis of meat and fish demand by vietnamese households 

segmented by income. Hội thảo Khoa học quốc tế: Phương pháp 

thống kê và Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế và tài chính. 

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. NXB Thông tin và Truyền 

thông.  

Phạm Thành 

Thái (2019) 

Analysis of domestic demand for shrimp in Vietnam. Hội thảo 

Khoa học quốc tế: Phương pháp thống kê và Kinh tế lượng ứng 

dụng trong kinh tế và tài chính. Trường Đại học Kinh tế TP. 

HCM. NXB Thông tin và Truyền thông. 

Trương 

Ngọc Phong 

& Phạm 

Thành Thái 

(2019). 

Giải thích 

hành vi người 

lao động trong 

tổ chức 

Cam Tran Thi Ai , Annaïg LE ROUX (2019). La culture 

organisationelle, l’identification à l’organisation et l’intention de 

rester : le rôle médiateur de l’implication affective, Revue 

Management international.  

Trần Thị Ái Cẩm (2019). Tác động của văn hóa tổ chức đến ý 

định ở lại và vai trò trung gian của sự hài lòng, Tạp chí Phát triển 

kinh tế, 261(3), 50-60. 2019 

Trần Thị Ái Cẩm  (2017). Tác động của văn hóa tổ chức, sự 

Trần Ái 

Cẩm và 

cộng sự 
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Đối 

tượng/Hướng 

nghiên cứu 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của 

các công 

trình 

nhận dạng tổ chức đến ý định ở lại và vai trò trung gian của cam 

kết tình cảm. Tạp chí Phát triển kinh tế, 28(6), 2017 
 

 Yang, J. S., & Hung, H. V. (2016). Happy workers value effort, 

sad workers value reward. The International Journal of Human 

Resource Management, (SSCI). 
Yang, J. S., & Hung, H. V. (2015). Emotions as constraining and 

facilitating factors for creativity: Companionate love and 

anger. Creativity and Innovation Management, Vol.24, No.2, 

pp.217-230. (SSCI). This paper in top 5 of 2015 Best Papers. 
Hung, H. V. (2010). The impacts of leading change on academic 

research in universities of Vietnam. International Conference on 

Dynamic and Innovation, June 2010, Kaohsiung, Taiwan. 

Hà Việt 

Hùng và 

cộng sự 

 Ảnh hưởng của môi trường tổ chức đến hành vi hỗ trợ thương 

hiệu của nhân viên trong ngành dịch vụ lưu trú tại Nha Trang, 

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 

Số 240, 94-202, 2017 

Ảnh hưởng của thiết kế côn, sự trưởng thành trong công việc đến 

sự đổi mới trong công việc của người lao động ở các khách sạn, 

khu nghỉ dưỡng tại thành phố Nha Trang, Tạp chí Kinh tế & Phát 

triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Số 256, 72-81, 2018 

Giải thích ý định chia sẻ tri thức của các doanh nghiệp du lịch ở 

Khánh Hòa, Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, 

ĐH Đà Nẵng, Số 3, tr. 78-86, 2015 

Sự gắn bó của nhân viên đối với Công ty Du lịch Khánh Hòa, 

Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. HCM, Số 264, 

56-64, 2012 

Hồ Huy Tựu 

và cộng sự 

 

 

VII. LĨNH VỰC KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH 
Đối 

tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 
Tác giả của các công trình 

Đối tượng 1: 

Tài chính 
The Effect of Capital Structure on Firm 

Value for Vietnam's Seafood Processing 

Enterprises 

Nguyen Thanh Cuong, 

Nguyen Thi Canh (2012) 

International Research 

Journal of Finance and 

Economics, Issue 89 (2012), 

pp. 221-223. 

The Factors Affecting Capital Structure for 

Each Group of Enterprises in Each Debt 

Ratio Threshold: Evidence from Vietnam’s 

Seafood Processing Enterprises 

Nguyen Thanh Cuong, 

Nguyen Thi Canh (2012) 

International Research 

Journal of Finance and 

Economics, Issue 94 (2012), 

pp. 23-37. 
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Đối 

tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 
Tác giả của các công trình 

Threshold effect of leverage on firm-value: 

Evidence from textile sector of Pakistan 

Aisha ismail, Nguyen 

Thanh Cuong, Nisar 

Ahmad, Rahila Hanif 

(2014) 

International Journal of 

Multidisciplinary 

Consortium, Vol 1, Issue 3, 

2014, pp. 1-21. 

Threshold Effect of Capital Structure on 

Firm Value: Evidence from Seafood 

Processing Enterprises in the South Central 

Region of Vietnam 

Nguyen Thanh Cuong 

(2014) 

International Journal of 

Finance & Banking Studies, 

Vol 3, No 3, 2014, pp.14-29 

Firm Characteristics and Capital Structure 

Decision: Evidence from Seafood 

Processing Enterprises in the South Central 

Region of Vietnam 

Nguyen Thanh Cuong & 

Nguyen Hong Thang (2015) 

Research Journal of Finance 

and Accounting, Vol.6, No.8, 

2015, pp.69-84.  

The Determinants of Working Capital 

Requirement and Speed of Adjustment: 

Evidence from Vietnam’s Seafood 

Processing Enterprises 

Nguyen Thanh Cuong & 

Bui Manh Cuong (2016) 

International Research 

Journal of Finance and 

Economics, Issue 147, pp.88-

98 

Determinants of Working Capital 

Requirement: Evidence from Non-Financial 

Firms Listed on the Vietnam Exchange  

Nguyen Thanh Cuong & 

Nguyen Thi Hong Nhung 

(2017) 

Journal of Insurance and 

Financial Management, Vol. 

3, Issue 1 (2017), pp. 19-29. 

The Effects of Policy Changes on Return 

and Volatility in Vietnamese Stock Market 

Hoang Thi Du (2017)  

Journal of Finance & 

Banking Studies 6 (1), 2017: 

69-84. 

The Impact of Female Board of Directors 

on Firm Performance and Dividend Payout 

Policies: Evidence from Vietnam 

Nguyen Thi Cam Tu (2017) 

International Research 

Journal of Finance and 

Economics,  Issue 164, 

November 2017, pp. 56-67. 

Modelling exchange rate volatility using 

GARCH model: An empirical analysis for 

Vietnam  

Nguyen Thi Kim Dung 

(2018) 

Studies in Computational 

Intelligence, Springer series, 

No 760, pp. 941-952 

The Effect of State Capital Factor on the 

Operational Effectiveness of Hose – Listed 

Companies 

Vo Thi Thuy Trang & 

Nguyen Thi Thuy Trang 

(2018) 

International Research 
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Đối 

tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 
Tác giả của các công trình 

Journal of Finance and 

Economics, Issue 166, March 

2018, pp 63-68. 

Dynamic Causality among Economic 

Growth, Inflation and Demand 

Management Policies in Vietnam 

Tu Mai Hoang Phi và 

Yung-Chang Wang (2015) 

Empirical Economics Letters, 

A Monthly International 

Journal of Economics, ISSN 

1681-8997. Vol 14,  No 01, 

01-2015. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 

doanh của các doanh nghiệp thủy sản có 

vốn FDI tại tỉnh Khánh Hòa 

Võ Văn Cần (2017) 

Tạp chí Công nghệ Ngân 

hàng, số 139, tháng 10/2017, 

trang 86-97 

Các nhân tố tài chính ảnh hưởng đến hiệu 

quả kinh doanh của các doanh nghiệp du 

lịch tỉnh Khánh hòa 

Võ Văn Cần (2017) 

Đề tài NCKH Cấp trường  

Xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho các 

doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt nam 

Nguyễn Thành Cường 

(2016) 

Đề tài NCKH Cấp trường 

Đánh giá hiệu quả tài chính của các doanh 

nghiệp nhà nước ( DNNN) sau cổ phần hóa 

(CPH) tại địa bàn tỉnh Khánh  Hòa. 

Chu Thị Lê Dung (2017) 

Đề tài NCKH Cấp trường 

Đối tượng 2: 

Ngân hàng 
Tổng quan lý thuyết về tác động của Kiểm 

soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động và rủi ro 

các Ngân hàng thương mại Việt Nam 

Nguyễn Tuấn & Đường 

Nguyễn Hưng (2015) 

Tạp chí Công nghệ Ngân 

hàng, số 113, tháng 08/2015. 

Hiệu quả huy động vốn giữa các nhóm 

NHTM tại tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Liên Hương 

(2015) 

Tạp chí Khoa học và đào tạo 

ngân hàng, số 162, tháng 

11/2015. 

Phân tích ảnh hưởng của Kiểm soát nội bộ 

đến mục tiêu kiểm soát Ngân hàng thương 

mại Việt Nam 

Nguyễn Tuấn & Đường 

Nguyễn Hưng (2016) 

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 

ISSN: 1859-0012, số 247, 

tháng 01/2018. 

Kiểm soát nội bộ đối với hiệu quả hoạt 

động và rủi ro phá sản tại các ngân hàng 

thương mại Việt Nam 

 

Nguyễn Tuấn & Đường 

Nguyễn Hưng (2016) 

Tạp chí Công nghệ Ngân 

hàng, ISSN: 1859-3682, số 

132, tháng 03/2017 

Studying the Impact of Internal Control on 

the Performance and Risk of Vietnamese 

Commercial Banks 

Nguyen Tuan (2016)   

International Research 

Journal of Finance and 

Economics, ISSN: 1450-

2887, Issue 151, 08-2016, pp 

90-101 
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Đối 

tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 
Tác giả của các công trình 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn 

ngân hàng: Những vấn đề đặt ra 

Nguyễn Hữu Mạnh (2016) 

Tạp chí tài chính, kỳ 1 tháng 

9/2016 (640). 

Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến khả 

năng lựa chọn ngân hàng gửi tiền bằng mô 

hình logit đa thức hỗn hợp. 

Nguyễn Thị Liên Hương 

(2017) 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 

số 246, trang 72-80.    

Các nhân tố tác động đến dự phòng rủi ro 

tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại 

Việt Nam. 

Nguyễn Thị Thu Hiền & 

Phạm Đình Tuấn (2014) 

Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 

284 (6/2014) 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại 

cung cấp dịch vụ tiền gửi định kỳ của  

khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Nguyễn Thị Liên Hương 

(2015) 

Đề tài NCKH Cấp trường 

Phân tích tác động của kiểm soát nội bộ đến 

hiệu quả hoạt động  các chi nhánh ngân 

hàng thương mại Nam Trung Bộ. 

Nguyễn Tuấn (2016) 

Đề tài NCKH Cấp trường 

Đối tượng 3: 

Kế toán – 

Kiểm toán 

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán 

chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp chế 

biến thủy sản 

Phan Thị Dung (2016) 

Tạp chí Kế toán và Kiểm 

Toán số 1+2/2016(148+149), 

trang 32-35. 

 Nghiên cứu về kế toán quản trị trong các 

doanh nghiệp 

Phan Thị Dung (2016) 

Tạp chí Kế toán và Kiểm 

Toán số 1+2/2018(172+173), 

trang 80-86. 

 Determinants of disclosure levels in the 

annual reports of firms listed on HOSE 

Võ Thị Thùy Trang (2016) 

International Research 

Journal of Finance and 

Economics, Issue 153, p42 - 

54. September, 2016. 

 The disclosure in the annual reports by the 

listed companies on the Ho Chi Minh stock 

change 

 

Vo Thi Thuy Trang 

& Nguyen Cong Phuong 

(2016) 

International Journal of 

Business and Social Science, 

ISSN 2219-1933 (Print), 

2219-6021  (Online) Vol. 6 

No. 12,  January 20, 2016; p. 

117-122 

 Áp lực lợi nhuận và báo cáo tài chính được 

trình bày lại: Bằng chứng ở Việt Nam 

Nguyễn Văn Hương (2016) 

Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

số 229, tháng 7 năm 2016. 

 Ứng dụng TOC để xác định kết cấu sản 

phẩm tối ưu tại doanh nghiệp sản xuất: 

Nghiên cứu tại công ty cổ phần May Khánh 

Hòa 

Phan Hồng Nhung (2015) 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển 

số 220, tháng 10/2015, ISSN: 

1859-0012, trang 76 – 84.  
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Đối 

tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 
Tác giả của các công trình 

 The Influence of Internal Control System 

on the Effectiveness of Risk Management 

in Tourism Companies of Khanh Hoa 

Province 

Nguyen Thi Lan Phuong 

(2017) 

International Research 

Journal of Finance and 

Economics ISSN 1450-2887 

Issue 163 September, 2017 

 Measuring and Assessing the Quality of 

Information on the Annual Reports: The 

Case of Seafood’s Companies Listed on the 

Vietnam Stock Market 

Nguyen Thanh Cuong & 

Do Thi Ly (2017) 

International Research 

Journal of Finance and 

Economics, Issue 160, pp.26-

40. 

 Influence of Financial Ratios on Earnings 

Management: Evidence from Vietnam 

Stock Exchange Market 

Nguyen Thanh Cuong & 

Nguyen Thi Thanh Ha 

(2018) 

Journal of Insurance and 

Financial Management, Vol. 

4, Issue 1 (2018) 57-77. 

 Mối liên hệ giữa một số đặc điểm doanh 

nghiệp với mức độ minh bạch thông tin trên 

báo cáo tài chính của các doanh nghiệp 

niêm yết ngành hàng tiêu dùng 

Ngô Xuân Ban (2018) 

Tạp chí Kế toán & Kiểm 

toán, số 171 tháng 12 năm 

2018, trang 8-12 

 Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế 

toán lập Báo cáo tài chính 

 

Nguyễn Tuấn & Đặng Thị 

Tâm Ngọc (2015) 

Tạp chí Kế toán & Kiểm 

toán, số 7/2015 (142).  

 Chi phí mục tiêu - Công cụ quản lý chi phí 

hiện đại 

Đặng Thị Tâm Ngọc (2015) 

Tạp chí Kế toán & Kiểm 

toán, Số 12 (135), tr 42-43. 

 Xây dựng văn hoá quản lý chi phí bằng 

ngân sách từ số 0 

Đặng Thị Tâm Ngọc (2017) 

Tạp chí Kế toán & Kiểm 

toán, Số 08/2017 (167). 

 Ảnh hưởng của đặc điểm công ty đến sai 

lệch báo cáo tài chính giữa trước và sau khi 

được kiểm toán – Nghiên cứu ở thị trường 

chứng khoán Việt Nam. 

Nguyễn Văn Hương (2016) 

Đề tài NCKH Cấp trường 

 Nghiên cứu mô hình kế toán quản trị chi 

phí của các doanh nghiệp chế biến thủy sản 

trên địa bàn thành phố Nha Trang 

Phan Thị Dung (2017) 

Đề tài NCKH Cấp trường 

 

VIII. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 
Tên công trình/đề tài/dự án 

đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

Toán-Toán ứng dụng TR2010-13-09: Các tiêu chuẩn 

hội tụ của thuật toán hiệu chỉnh 

Tikhonov cho mô hình bài toán 

TS. Phạm Gia Hưng 
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 
Tên công trình/đề tài/dự án 

đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

cân bằng (bao gồm một số mô 

hình toán kinh tế) 

Đề tài NCKH cấp Nhà nước 

(NAFOSTED) "Các phương 

pháp giải bài toán cân bằng 

đơn điệu và lồi suy rộng", Viện 

Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa 

học & Công nghệ Việt Nam, 

Hà Nội, 01/02/2013 - 

30//06/2014 

TS. Phạm Gia Hưng (cộng 

tác viên) 

GS.TSKH. Lê Dũng Mưu 

(Chủ nhiệm đề tài) 

Xây dựng thuật toán phân rã 

hàm siêu việt, Đề tài cấp cơ sở, 

Trường Đại học Thủy Sản, 

2000-2001 

TS. Đỗ Như An 

Xác định điều kiện cần và đủ 

của đồ thị Hamilton tối đại, Đề 

tài cấp cơ sở, Trường ĐHNT, 

2010-2011  

TS. Đỗ Như An 

Một số thuật toán điều khiển 

tương tranh và ứng dụng, đề tài 

cấp cơ sở, ĐHNT, 1998-1999 

TS. Nguyễn Đức Thuần 

Phát triển lý thuyết tập thô và 

ứng dụng hỗ trợ bài toán khảo 

sát chất lượng giảng viên tại 

Trường ĐHNT, đề tài cấp cơ 

sở, ĐHNT, 2010. 

TS. Nguyễn Đức Thuần 

Phần mềm ứng dụng TR2013-13-11: Xây dựng phần 

mềm quản lý nhân sự Trường 

Đại học Nha Trang 

ThS. Trần Minh Văn 

TR2015-13-02: Ứng dụng 

công nghệ GIS và công nghệ di 

động trên điện thoại thông 

minh hỗ trợ cho tàu cá hoạt 

động trên biển 

TS. Phạm Thị Thu Thúy 

TR2016-13-06: Nghiên cứu 

xây dựng công cụ tạo website 

tĩnh cho CBVC Trường Đại 

học Nha Trang 

ThS. Mai Cường Thọ 

TR2016-13-07: Nghiên cứu và 

ứng dụng điều khiển máy tính 

bằng các cử chỉ tay sử dụng 

camera 3D  

TS. Đinh Đồng Lưỡng 

Xây dựng ứng dụng quản lý 

trang thiết bị các khu giảng 

đường phục vụ đào tạo của 

SV: Nguyễn Tấn An 

GVHD: ThS. Phạm Thị 

Kim Ngoan hướng dẫn 
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Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 
Tên công trình/đề tài/dự án 

đối với mỗi đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

Trường ĐHNT 

 

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

Đối tượng/hướng 

nghiên cứu nổi 

bật 

Tên công trình/đề tài/dự án đối với mỗi 

đối tượng/hướng nghiên cứu nổi bật 

Tác giả của các công 

trình 

Hướng nghiên 

cứu: 

Công tác giáo dục 

chính trị tư 

tưởng, pháp luật, 

ý thức tự học cho 

SV 

 

Đề tài 1: Giải pháp nâng cao ý thức chính trị 

cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang 

giai đoạn hiện nay. 

TS. Trần Trọng Đạo 

Đề tài 2: Giải pháp về giáo dục và đào tạo 

trong việc phát triển nhân cách sinh viên 

Trường Đại học Nha Trang. 

TS. Nguyễn Hữu Tâm 

Đề tài 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động tự học của sinh viên Trường Đại học 

Nha Trang. 

ThS. Trần Thị Việt 

Hoài 

Đề tài 4: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất 

các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp 

luật cho học sinh, sinh viên Trường Đại học 

Nha Trang. 

TS. Lê Việt Phương 

Đề tài 5: Giải pháp nâng cao thái độ học tập 

các học phần Lý luận chính trị của sinh viên 

Trường Đại học Nha Trang hiện nay. 

ThS. Nguyễn Văn 

Hạnh 

Đề tài 6: Giải pháp nâng cao kết quả học tập 

các học phần giáo dục đại cương của sinh 

viên Trường Đại học Nha Trang. 

 ThS. Đỗ Văn Đạo 

Hướng nghiên 

cứu: 

Cải cách thủ tục 

hành chính, đổi 

mới và nâng cao 

hiệu quả công tác 

quản lý; xây dựng 

nhà nước pháp 

quyền 

Đề tài 1: Đề xuất mô hình giải quyết thủ tục 

hành chính thông qua cơ chế một cửa tại 

Trường Đại học Nha Trang. 

 ThS. Nguyễn Thị Lan 

Đề tài 2: Văn hóa pháp luật trong sự nghiệp 

xây dựng đất nước ta hiện nay. 

TS. Nguyễn Trọng 

Thóc 

Hướng nghiên cứu: 

Cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước và 

chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế 

Đề tài 1: Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 

nước Khánh Hòa. 

TS. Tô Thị Hiền Vinh 

Đề tài 2: Chuyển dịch cơ cấu ngành các tỉnh 

duyên hải Nam Trung bộ. 

TS. Tô Thị Hiền Vinh 

 

Giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 

của Nhà trường (Đang sưu tầm để bổ sung) 
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Phần III. HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Trải quả 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nha Trang đã thiết lập được 

mối quan hệ rộng rãi với gần 100 đối tác là các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ 

chức chính phủ và phi chính phủ trên thế giới. Trường bắt đầu xây dựng quan hệ hợp tác 

quốc tế (HTQT) từ đầu những năm 1990 bằng các hoạt động ban đầu với một số đối 

tác của Na Uy, Pháp, Canada.  Mục tiêu của hoạt động hợp tác quốc tế của Trường là 

nhằm nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu thông qua các hoạt động trao đổi cán 

bộ, sinh viên, trao đổi thông tin khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học, nâng cấp cơ 

sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu. 

Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo, trường đã triển khai nhiều chương trình liên kết 

đào tạo quốc tế, có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong lĩnh vực kinh tế - thuỷ sản bao gồm: 

Chương trình cao học quốc tế “Kinh tế và Quản lý Khai thác và Nuôi trồng thủy sản – 

Fisheries and Aquaculture Management and Economics” ( NOMA-FAME) liên kết với 

Trường Đại học Tromso, Na Uy  triển khai thực hiện từ 2007 với 4 khoá, với khoảng 70 học 

viên tốt nghiệp, trong số đó có 1/3 là người nước ngoài. Chương trình do Tổ chức Hợp tác 

Giáo dục quốc tế Na Uy (SIU) tài trợ. 

Chương trình đào tạo đại học song ngữ Việt – Pháp chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh và Quản trị du lịch. Chương trình thực hiện từ năm 2013 đến nay với sự hỗ trợ 

của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) và các Trường đại học đối tác Pháp (ĐH 

Nouvelle Caledonie,  ĐH Nantes, ĐH Perpignan, ĐH Toulon). Có 44 sinh viên đang 

theo học chương trình này. 

Chương trình Thạc sĩ “ Khoa học Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu - 

Marine Ecosystem Management and Climate Change” (NORHED) thực hiện từ 2014 

với 3 khoá đào tạo, gần 50 học viên, trong đó hơn một nửa là người nước ngoài. 

Chương trình có sự hợp tác của Đại học Tromso và Đại học Bergen, Na Uy; Đại học 

Ruhuna, Sri Lanka, và sự kết hợp của các trường Đại học đối tác như Đại học Auburn, 

Hoa Kỳ; Đại Nông nghiệp Bogor, Indonesia và các trường Đại học tại khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương. 

Chương trình cao học quốc tế “Quản trị kinh doanh và Du lịch – Business 

Administration and Tourism”  đào tạo bằng tiếng Pháp do Tổ chức Đại học Pháp ngữ 

(AUF) tài trợ thực hiện từ 2017 với sự tham gia giảng dạy của một số giảng viên đến 

từ các trường đại học của Pháp và các nước nói tiếng Pháp. Chương trình đã tuyển 

sinh được hai khoá, trong đó phần lớn học viên là người nước ngoài. 

Chương trình cao học quốc tế “Công nghệ thực phẩm – Food Technology” thực 

hiện từ 2018. Chương trình được xây dựng bởi các thành viên thuộc các trường trong 

mạng lưới của chương trình VLIR-Network với sự tham gia Đại học Gent và Đại học 

Leuven, Bỉ và tham gia của các đối tác trong nước bao gồm: Trường Đại học Cần Thơ, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Huế.  

Chương trình đào tạo đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo với ĐH Kỹ thuật 

Liberec, cộng hòa Séc. Có 21 sinh viên đang theo học chương trình này, trong đó 3 

sinh viên đã tốt nghiệp.  

 Ngoài ra, Trường còn triển khai hàng loạt các chương trình trao đổi hợp tác đào 

tạo ngắn hạn, tiêu biểu như  Chương trình trao đổi sinh viên về Văn hóa và du lịch 

Việt Nam Đại học Udon Thani, Thái Lan; Chương trình trao đổi sinh viên về lĩnh vực 

văn hóa và phát triển hợp tác thủy sản với đại học Pukyong ,Chương trình  và thực tập 

ngành nghề chuyên ngành đóng tàu với Trường Ulsan, Hàn Quốc; Chương trình Đào 

tạo Thủy sản UNU-FPT (Iceland) về Đào tạo/tập huấn ngắn hạn quốc tế các chuyên đề 
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nuôi trồng thủy sản;  Chương trình đào tạo hè cho các sinh viên Séc, Na Uy;  Chương 

trình trao đổi sinh viên về lĩnh vực văn hóa, đa dạng sinh học và thủy sản Việt Nam 

với Đại học Southern Cross, Australia; Đại học Memorial Newfoundland, Canada; 

Chương trình liên kết đào tạo với mạng lưới gồm 10 trường thủy sản khu vực Châu Á 

(ILP) vv. 
Về lĩnh vực khoa học công nghệ: Trường đã hợp tác với các đối tác thực hiện 

nhiều dự án nghiên cứu  tiêu biểu gồm:   

Dự án nghiên cứu “Đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh bằng công cụ tích hợp trong 

dây chuyền giá trị sản xuất thủy sản Châu Âu”, do EU tài trợ. 

Dự án nghiên cứu “Di truyền học bảo tồn phục vụ cải thiện đa dạng sinh học và 

tăng cường quản lý tài nguyên đối với sự thay đổi tại đồng bằng sông Mê Kông do Cơ 

quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quỹ khoa học tự nhiên (NSF), Hoa Kỳ 

tài trợ 

Dự án nghiên cứu “Xây dựng mạng lưới nghiên cứu đa dạng nguồn gen sinh học 

vùng sông Mê Kông”, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quỹ khoa 

học tự nhiên (NSF), Hoa Kỳ tài trợ 

Dự án nghiên cứu “Phát triển nghề nuôi tôm hùm bông bền vững ở Indonesia, 

Việt Nam và Australia” SMAR/2008/021 do chính phủ Úc thông qua Trung tâm 

nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) tài trợ 

Dự án  nghiên cứu “Nâng cao tính bền vững trong chế biến và sử dụng thức ăn 

cho nuôi trồng hải sản ở Việt Nam và Australia” (FIS/2006/141), do chính phủ Úc 

thông qua Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) tài trợ 

Dự án nghiên cứu “Đánh giá tác động của du lịch sinh thái đến bảo tồn đa dạng 

sinh học và kinh tế cho cộng đồng địa phương tại khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, 

Việt Nam” do Trung tâm quản lý nguồn lợi thủy sinh vật (ICLARM), WORLDFISH, 

Philippines tài trợ. 

Dự án nghiên cứu “Tác động của khu bảo tồn biển và bảo tồn rạn san hô đến con 

người – Nghiên cứu về cộng đồng ngư dân và khu bảo tồn biển ở miền Trung Việt 

Nam” do Trung tâm quản lý nguồn lợi thủy sinh vật (ICLARM), WORLDFISH, 

Philippines tài trợ 

Dự án “Tích hợp biến đổi khí hậu vào tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá 

và nuôi trồng thủy sản ở Sri Lanka và Việt Nam” do Cơ quan hợp tác quốc tế Na Uy 

tài trợ 

Dự án “Phát triển dự báo định hướng thị trường sáng tạo để tăng cường tính bền 

vững về kinh tế và sức cạnh tranh của thủy sản châu Âu trên thị trường địa phương và 

toàn cầu”do EU tài trợ. 

Các dự án nghiên cứu về “Nghiên cứu một số đặc tính lý, hoá học và bảo quản 

tinh trùng cá mú cọp (Mycteroperca tigris Valenciennes, 1833) tại Việt Nam”, dự án“ 

Nghiên cứu tạo nguyên liệu bao gói tự nhiên từ phế liệu thủy sản để tạo vi nang tiền tố 

vitamin A sử dụng trong thực phẩm và thức ăn bổ sung” và dự án “Vai trò của sự thích 

nghi nhiệt độ của giáp xác copepods với hiện tượng ấm lên toàn cầu trong tương tác 

với sự mẫn cảm của chúng với ô nhiễm môi trường và tảo độc?"   do Quỹ Khoa học 

Quốc tế của Thụy Điển (IFS) tài trợ. 

Dự án WiseFeed “Nâng cao tính bền vững thức ăn thủy sản” do EU tài trợ. 

Dự án nghiên cứu với Công ty TNHH Thực phẩm NISSIN, Nhật Bản về nuôi 

tôm trong hệ thống biofloc với nguồn kinh phí của NISSIN. 
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Giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường (Đang 

sưu tầm để bổ sung) 
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