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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
_____________________________________________________ 

 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin học phần: 

 Tên học phần: CÁC HỆ THỐNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Aquaculture Systems 

 Mã số: AQ712 

 Thời lượng: 2(2-0) 

 Loại: Bắt buộc 

 Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 Đáp ứng CĐR: 1, 2, 3, 4, 5 

 Học phần tiên quyết: Không 

 Giảng viên biên soạn: GVC.TS. Lê Anh Tuấn 

 Bộ môn quản lý: Nuôi thủy sản nước lợ 

 

2. Mô tả: 

 Học phần gồm các nội dung: Khái niệm, tổng quát tình hình và xu hướng phát triển nuôi 

trồng thủy sản; phân loại các hệ thống nuôi trồng thủy sản theo các tiêu chí khác nhau, 

các thành phần chính của nuôi trồng thủy sản bền vững; các hệ thống nuôi trồng thủy sản 

và các nghiên cứu điển hình. 

 

3. Mục tiêu: 

  Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tình hình, xu hướng nuôi 

trồng và khai thác thủy sản trên thế giới; kiến thức nâng cao về các hệ thống nuôi trồng 

thủy sản; khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá toàn diện các hệ thống này cũng như 

tác động của chúng ở cấp độ quốc gia và quốc tế.  

 

4. Kết quả học tập mong đợi:  

 Sau khi học xong học phần, nghiên cứu sinh có thể: 

1) Phân tích được tình hình và xu hướng phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản ở trong 

nước và trên thế giới. 

2) Phân tích được các hệ thống nuôi trồng thủy sản với các mối liên hệ và các xu hướng 

phát triển. 

3) Tổng hợp và đánh giá được các hệ thống nuôi trồng thủy sản khác nhau với các nguyên 

tắc hoạt động và tác động của chúng ở cấp độ quốc gia và quốc tế. 
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5. Nội dung:  

TT. Chủ đề Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số tiết 

LT TH 

1 Đại cương 1 3 0 

1.1 Khái niệm hệ thống 

1.2 Khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản 

1.3 

 

Tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản ở trong nước 

và trên thế giới 

1.4 Những đối tượng nuôi trồng thủy sản chính 

1.5 Tiềm năng và trở ngại của nuôi trồng thủy sản trong 

tương lai 

2 Phân loại các hệ thống nuôi trồng thủy sản theo các tiêu 

chí khác nhau 

2, 3 3 0 

2.1 Sản phẩm thủy sản (cá, giáp xác, nhuyễn thể, rong biển và 

cá cảnh) 

2.2 Khối nước (nước tĩnh, nước chảy) và độ mặn (ngọt, lợ, 

biển) 

2.3 Nhiệt độ nước 

2.4 Thành phần loài 

2.5 Bản chất của công trình nuôi 

2.6 Mức độ thâm canh 

2.7 Sự kết hợp (bên trong và với các hệ thống khác; cấp hộ và 

cấp cộng đồng) 

3 Các thành phần chính của nuôi trồng thủy sản bền vững 1, 2, 3 4 0 

3.1 Kỹ thuật nuôi 

3.2 Môi trường 

3.3 Các khía cạnh kinh tế, xã hội và thể chế 

4 Các hệ thống nuôi trồng thủy sản nội địa quan trọng 2, 3 4 0 

4.1 Các hệ thống nuôi cá chép (nuôi đơn, nuôi ghép; quảng 

canh đến thâm canh) 

4.2 Các hệ thống nuôi cá rô phi (quảng canh đến thâm canh) 

4.3 Các hệ thống nuôi cá tra 

4.4 Các hệ thống nuôi cá ăn thịt khác – chình, cá lóc 

4.5 Các hệ thống nuôi các loài cá bản địa  

4.6 Nuôi tôm nước ngọt 

4.7 Nuôi trồng thủy sản sử dụng nước thải 

5 Các hệ thống nuôi trồng thủy sản kết hợp 2, 3 4 0 

5.1 Nguyên tắc 

5.2 Hệ thống cá – lúa  
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5.3 Hệ thống cá – vườn/cây ăn trái 

5.4 Hệ thống cá – gia súc 

5.5 Hệ thống vườn – ao – chuồng (VAC) 

5.6 Các hệ thống kết hợp nuôi trồng thủy sản – nuôi trồng 

thủy sản (hệ thống thâm canh với bán thâm canh) 

6 Các hệ thống nuôi trồng thủy sản ven bờ 2,3 6 0 

6.1 Nuôi cá (chẽm, mú, giò) 

6.2 Nuôi tôm he (tôm sú và tôm thẻ chân trắng) 

6.3 Nuôi tôm hùm 

6.4 Nuôi nhuyễn thể (ngọc trai, hàu) 

6.5 Trồng rong (rong sụn, rong nho, rong câu) 

7 Các nghiên cứu điển hình 1, 2, 3 6 0 

7.1 Đánh giá một hệ thống nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ 

liên quan đến sinh kế nông thôn 

7.2 Đánh giá một hệ thống nuôi trồng thủy sản quy mô 

thương mại  

7.3 Đánh giá tính khả thi của việc phát triển một hệ thống 

nuôi trồng thủy sản ở các tình huống cơ sở tài nguyên 

khác nhau 
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7. Kiểm tra và Đánh giá:  

TT. Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa kỳ 1 20 

2 Tiểu luận 1, 2, 3 80 

 

Giảng viên biên soạn: 

Họ và tên Chức danh, học vị Chữ ký 

Lê Anh Tuấn 

 

 

 

Giảng viên chính, Tiến sĩ  
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