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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học (1998 - 2002): Đại học Nông nghiệp I- Hà Nội
Cao học (2005 – 2008): Đại học Nha Trang

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản 2006
Công nghệ sản xuất thức ăn viên nổi cho đối tượng thủy sản 2011

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Giảng dạy: - Ngư loại học
- Thức ăn trong Nuôi trồng Thủy sản
- Thực hành Dinh dưỡng và Thức ăn trong Nuôi trồng Thủy sản.

Nghiên cứu khoa học:
Cộng tác viên của các đề tài/dự án:
1. Đề tài “Nghiên cứu thay thế bột cá bằng bã đậu nành và xác định nhu cầu n-3
HUFA trong thức ăn viên cho tôm Hùm bông (Panulirus ornatus) giai đoạn
giống trong điều kiện thí nghiệm”. Luận văn Thạc sỹ, 2008.
2. Đề tài cấp nhà nước 2009 -2010: 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.homatus)”.
3. Đề tài cấp trường (2011-2012): “Nuôi thương phẩm cá Chẽm (Lates calcarifer
Bloch, 1790) trong ao nước ngọt bằng thức ăn công nghiệp tại Trại thực nghiệm
Nuôi trồng Thủy sản Ninh Phụng”.
4. Đề tài cấp tỉnh (2011 – 2013): “Nghiên cứu các thông số kỹ thuật, xây dựng
quy trình sản xuất giống nhân tạo cá Dìa (Siganus guttatus Bloch 1787) tại
Khánh Hòa”.
5. Đề tài cấp Tỉnh (2012 – 2014): Hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống cá Chim vây
vàng (Trachinotus blochii Lacepede 1801) và tổ chức chuyển giao cho người
dân tại Khánh Hòa.

6. Đề tài cấp Tỉnh (2012 – 2013): Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả
năng sản xuất giống nhân tạo ốc Đĩa (Nerita balteata Reeve, 1855) tại Quảng
Ninh.
7. Dự án cấp nhà nước KC.06.DA.05/11-15: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức
ăn công nghiệp nuôi tôm Hùm bông (P.ornatus) và tôm Hùm xanh
(P.hormarus)”.
8. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước KC06-DA20/11-15: Hoàn thiện công
nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus
blochii Lacepede, 1801).

