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 �� NGUYỄN VIẾT NGHĨA. Đánh giá rủi ro sinh thái của nghề lưới 
chụp khai thác cá nổi nhỏ ở vùng bi�n v�nh ��c b�� Vi�t Na� 

���� 

 �� T��N TH� NG�� �NH� V� TH� H�U� V� T��NG TH�NG� 
NGUYỄN VIẾT NGHĨA� V� VI�T H�. Tổng ��an về ng��n 
l�i� ��c �i�� sinh h�c� sinh thái h�c của cá nhá� voi �Rhinco�on�
����� ��ith� ����� 

����� 

 �� �H�NG V�N GI�I� NGUYỄN �UANG H�NG� NGUYỄN 
�H�� ��T� NGUYỄN V�N HIẾU� Đ� ANH �UY� ĐINH 
THANH Đ�T� T��N V�N H��NG. Ng��n l�i h� ��a b�i 
��ort�ni�a�� t�i �h� ��o t�n bi�n �h� ���c 

����� 

 �� �H�� �U�� HUY� NGUYỄN Đ�� �INH. �� hướng phát tán 
v� ph�n b� ��t �� của tr�ng cá� cá con ở vùng bi�n ph�a T�� v�nh 
��c b� 

����� 

 �� NGUYỄN V�N H��NG� NGUYỄN H��NG �INH� ��I 
THANH H�NG. Nghi�n c�� ��� l��t ph�n b� th�o �ùa vụ ngư 
trư�ng khai thác cá nổi nhỏ ��a tr�n ��t s� ��� t� h�i �ư�ng� ��i 
trư�ng ở vùng bi�n Đ�ng Na� b� 

����� 

 �� ��I THANH H�NG� Đ��N V�N ��� NGUYỄN H��NG 
�INH. Nghi�n c�� bi�n ��ng n�ng s��t sinh h�c ở v�nh ��c b� 

����� 

 �� Đ� ANH �UY� Đ� V�N �H��NG� Đ�NG TH� �UNG� Đ�� 
Đ�� TIẾN� NGUYỄN THẾ H�N. Ng��n l�i rong bi�n v�n các 
��o tiền ti�� ở bi�n Vi�t Na� 

����� 

 �� Đ� ANH �UY� T��N V�N H��NG� NGUYỄN H�U THI�N� 
Đ�� Đ�� TIẾN� NGUYỄN THẾ H�N. Th�nh ph�n lo�i� sinh 
lư�ng ng��n l�i rong bi�n v�n ��o Trư�ng �a� �hánh H�a 

����� 

 �� V� TH� H�U. Đ�c �i�� �inh �ư�ng của ��t s� nh�� cá �á� ở 
vùng bi�n v�n b� Vi�t Na� 

����� 

 �� NGUYỄN �H��� T�I�U� �A� V�N H�NG. ��t s� ��c �i�� 
sinh h�c của lo�i cá �ổng ���i������� ���co���� �Val�nci�nn�s� 
����� ở vùng bi�n Đ�ng Na� b� 

����� 

 �� NGUYỄN �U�N T��N. ��t ��� sinh s�n v� ư�ng gi�ng  cá 
bớp �R�ch�c�n��on�c�n���� �inna��s� ����� t�i ��o H�n �h��i 
t�nh �� �a� 

������ 

 �� NGUYỄN TH� �H��NG TH��� �A� V�N H�NG. �nh 
hưởng của th�c �n v� hor�on� ��n sinh s�n cá �ao �ch�
�����n�����ch������nni�n����inna��s� �����  

������� 

 �� Đ�NG �INH ��NG. �nh hưởng của th�c �n l�n t�c �� sinh 
trưởng v� t� l� s�ng của cá nác ��o��o�h�h��������c�ini�o���i�� 
giai �o�n t� cá b�t l�n cá hư�ng  

������� 

 �� ��I �UY �H��NG� �H�� TH�NH ��NG� NGUYỄN 
�U�� TĨNH� ��I TH� THU HI�N. Th� nghi�� th�c �n ch� 
bi�n n��i b�o ngư ch�n l� ����io�i�� �i����ico�o�� t� giai �o�n 
gi�ng ��n giai �o�n thư�ng ph�� 

������� 

 �� ��I T��NG T��� NGUYỄN TH� �I� �UNG� NGUYỄN TH� 
�UY�T� NGUYỄN V�N NGUY�N. �nh hưởng của h�� lư�ng 
�inh �ư�ng �N� ��� �� ��n� pha t�ng trưởng ��n sinh kh�i v� h�� 
lư�ng ch�t b�o của t�o ��nnoch�o�o��i�� oc����� ��roop� �. �. 
Hibb�r�� ���� 

������� 

 �� �H�� TH� ��T� Đ�� �UY THU� NGUYỄN V�N NGUY�N. 
Nghi�n c�� nh�n gi�ng rong sụn �������h�c����������ii� b�ng 
phư�ng pháp n��i c�� �� 
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 �� NGUYỄN �UY TH�NH� NGUYỄN �U�� TĨNH� V� �UY�N 
H�I. �p �ụng ki�n th�c b�n ��a trong �� báo ngư trư�ng khai 
thác cá ng� v�n �nghề lưới r�� ở vùng bi�n Vi�t Na� 

������� 

 �� �HAN Đ�NG �I��� NGUYỄN TH� THU� �H�� V�N 
TU�N� Đ� V�N TH�NH. Đánh giá hi�� ��� �ng �ụng �á� th� 
lưới thủ� l�c tr�n t�� lưới r� t�ng �á� t�i ���ng Na� 

������� 

 �� Đ�� TU�N ANH� V� VI�T H�. �ác ��� ��nh v� gi�i pháp 
gi�� thi�� �ánh b�t kh�ng chủ � của nghề khai thác cá ng� ��i 
với rùa bi�n 

������� 

 �� NGUYỄN V�N H�I. Hi�n tr�ng ho�t ��ng khai thác của ��t s� 
��i t�� ở vùng bi�n T�� Na� b�� Vi�t Na� 

������� 

 �� NGUYỄN NH� ��N� NGUYỄN T�� �I� NGUYỄN �HAN 
�H��� ��NG. Hi�n tr�ng c�ng ngh� b�o ���n s�n ph�� tr�n 
t�� cá �a b� t�nh ���ng Na� 

������� 

 �� �H�� V�N ��NG� Đ�NG V�N AN� T��N �U�N ���. 
Nghi�n c�� �ng �ụng c�ng ngh� nano U�� �Ultra �in� ��bbl�� 
�� b�o ���n cá ng� ��i �ư�ng tr�n t�� c�� ta� 

������� 

 �� NGUYỄN �U�N THI�  ĐINH �U�N H�NG� NGUYỄN T�� 
�I� NGUYỄN �HAN �H��� ��NG. ��� ��ng ��� tr�nh b�o 
���n cá ng� ��i �ư�ng b�ng �á s�t  tr�n t�� c�� cá ng� 

������� 

 �� �H�� TH� ĐI��� �HAN TH� H��NG� Đ�NG V�N AN�  
��I TH� �INH NGUY�T� V� �U�N ��N� ��I TH� THU 
HI�N. Nghi�n c�� �� l� v� chát của c� th�t ��c ��i �ư�ng phục 
vụ  s�n ���t s�ri�i  

������� 

 �� NGUYỄN V�N TH�NH� NGUYỄN THANH ��NH� V� 
�U�N ��N� �H�� TH� ĐI��� ��I TH� THU HI�N. Nghi�n 
c�� �ác ��nh �iề� ki�n thủ� ph�n cá n�c �anh 
����oc��h���� �h�����i � b�ng �n���� prot�as� thư�ng ��i 

������� 

 �� ��I TH� THU HI�N� V� TH� �UY�N� NGUYỄN THANH 
��NH� �� ANH T�NG� �HAN TH� H��NG� T��N TH� 
H��NG� ��I TH� �INH NGUY�T� Đ�NG V�N AN� 
NGUYỄN V�N TH�NH� V� �U�N ��N� �H�� TH� ĐI��. 
Nghi�n c�� s� bi�n �ổi ��t s� ch� ti�� c�� ��an� h�a h�c v� vi 
sinh v�t của cá b�c �á �R�������i���� ��n�������� trong ��á tr�nh 
b�o ���n b�ng nước �á 

������� 

 �� Đ�NG V�N AN� NGUYỄN THANH ��NH� NGUYỄN V�N 
TH�NH� V� TH� �UY�N. ��t ��� ��� ��ng �� h�nh �ng �ụng 
c�ng ngh� ng�� h� nhi�t nhanh k�t h�p ng�� phụ gia th�c ph�� 
b�o ���n ��c �ng tr�n t�� lưới chụp khai thác �a b� t�i Thái 
��nh 
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 �� NGUYỄN V�N HIẾU� NGUYỄN �H�� ��T� NGUYỄN V�N 
NGUY�N� Đ� V�N �H��NG. Đ�c �i�� ph�n b� r�n san h� 
v� �� phủ san h� c�ng t�i các kh� v�c nghi�n c�� th��c vùng 
bi�n v�n b�  Vi�t Na� 
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 �� NGUYỄN ��NG TH�NH� T���NG V�N TU�N� T��N 
�UANG TH�� Đ� TH� TUYẾT� TH�I TH� �I� THANH� 
��U NG�� THI�N. �i�n ��ng ch�t lư�ng ��i trư�ng t�i ��t s� 
kh� b�o t�n bi�n tr�ng �i��� giai �o�n t� n�� ��������� 

������� 

 �� ��I THANH H�NG� NGUYỄN H��NG �INH� H�N T��NG 
Đ�T� NGUYỄN NG�� TU�N. Nghi�n c�� ph�n b� v� bi�n 
��ng các kh� v�c nước tr�i v� �nh hưởng của ch�ng tới ng��n l�i 
cá nổi nhỏ vùng bi�n v�n b� Vi�t Na� 
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 �� NGUYỄN TH� TH�Y ���NG. Nghi�n c�� ��t s� ��c trưng 
kh� tư�ng ��o �h� ���c v� Thổ �h� giai �o�n ���������  
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