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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học (2000-2004):
Đại học Thủy sản – Nha Trang
Chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản
Cao học (2008-2010):
Đại học Nha Trang
Chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản
Nghiên cứu sinh (2012-2016):
Đại học Nha Trang
Chuyên ngành: Nuôi Thủy sản nước mặn lợ
GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giảng dạy: Môn Động vật không xương sống ở nước
Môn Chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước
Thực hành Động vật không xương sống ở nước
Thực tập cơ sở (phần động vật thủy sinh)
Nghiên cứu đã và đang thực hiện:
1. Hiện trạng sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi tôm thương phẩm trên cát
tại Ninh Thuận (2004).
2. Hiện trạng khai thác, ương nuôi nâng cấp tôm hùm bông (Panulirus
ornatus Fabricius,1789) và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi tôm hùm
giống ở vùng biển Khánh Hòa (2010).
3. Cộng tác viên đề tài cấp Tỉnh, tên đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, đánh giá
tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa và thử nghiệm mô hình

ương, nuôi cá điêu hồng (Red Talapia) trong lồng năng suất cao trên hồ chứa ở Bình
Định, 2010
4. Cộng tác viên đề tài của Viện nghiên cứu NTTS III, tên đề tài: Khảo
nghiệm sản phẩm BIO-SUPER BAC For Shrimp trong ao nuôi tôm chân trắng
thương phẩm, tại Nha Trang, Khánh Hòa, 2011
5. Cộng tác viên đề tài cấp Trường, tên đề tài: Thiết lập bộ hình ảnh giới
thiệu các loài thủy sinh vật hiện có tròng Phòng bảo tàng Thủy sinh vật tại Trường
Đại học Nha Trang, 2012.
6. Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu quy trình nuôi thu sinh khối loài Trùn
chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri” MS B2013 -13-05
7. Cộng tác viên đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải
pháp phát triển, quản lý nguồn lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đăk Nông” MS 18/HĐSKHCN
CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1.

Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Đình Mão, 2011. Hiện trạng khai

thác tôm hùm (Panulirus) giống ở vùng biển Khánh Hòa. Khoa học - Công nghệ
Thủy sản số 4/2011

2.

Trương Thị Bích Hồng, 2012. Hiện trạng ương nâng cấp tôm hùm

bông (Panulirus ornatus Fabricius, 1798) tại Khánh Hòa. Khoa học - Công nghệ
Thủy sản số 2/2012

3.

Nguyễn Thị Thúy, Trương Thị Bích Hồng, 2013, Thành phần loài cá

phân bố ở đồng bằng sông Cửu Long được lưu trữ tại Bảo tàng Thuỷ sinh vật Trường Đại học Nha Trang, Khoa học - Công nghệ Thủy sản số 04/2013.

4.

Trương Thị Bích Hồng, 2014, Vai trò của giun đốt (Annenida) trong

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp, Khoa học - Công nghệ Thủy sản số
01/2014.

5.

Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Tẫn Sỹ, Lê Hoài Nam, 2014. Đánh

giá khả năng sinh trưởng và gia tăng mật độ của quần thể trùn chi (L.hoffmeisteri
Claparede, 1962) trên các nguồn thức ăn khác nhau trong điều kiện thí nghiệm. Tạp
chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, Số Chuyên đề Thủy sản 08 / 2014.

6.

Trương Thị Bích Hồng, Tình hình nghiên cứu họ trùn ống

(Tubificidae), Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 04 năm 2014

7.

Trương Thị Bích Hồng, Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ sống của trùn

chỉ (L.hoffmeisteri Claparede, 1962) trên các nền đáy khác nhau trong điều kiện
phòng thí nghiệm. Chuyên mục Khoa học – Kỹ thuật của tạp chí Thủy sản Việt
Nam, Số 01 năm 2015.
HƯỚNG NGHIÊN CỨU SINH
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học làm cơ sở khoa học để nuôi sinh khối
trùn chỉ tại Nha Trang - Khánh Hòa.

