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Stt Tên nhiệm vụ KHCN Chủ nhiệm Thời gian 
thực hiện 

Mục tiêu chung Kết quả/Sản phẩm theo 
Hợp đồng/Quyết định 

Ghi chú 

I ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA 
     

1 
Nghiên cứu chọn tạo tôm thẻ chân trắng (Penaeus 
vannamei) 

TS. Nguyễn Đình Quang Duy 2018-2020 
   

II 
NHIỆM VỤ BẢO TỒN NGUỒN GEN NÔNG, LÂM 
NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2018      

1 
Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống các loài thủy sản khu 
vực miền Trung 

TS. Nguyễn Văn Hùng 2016-2020 

Bảo tồn đa dạng 
sinh học, lưu giữ lâu 
dài, an toàn nguồn 
gen và nâng cao 
chất lượng giống 
thủy sản nhằm phát 
triển bền vững nghề 
nuôi thủy sản khu 
vực miền Trung 

- Bảo tồn, lưu giữ an toàn 
mẫu vật sống của 8 nguồn 
gen thủy sản và 06 nguồn 
gen vi tảo; Báo cáo kết quả 
bảo tồn, lưu giữ. 
- Thu thập bổ sung 03 
nguồn gen mới (Cá chạch 
lấu 50 con; Cá bè vẫu 30 
con; Cá song mỡ 30 con, 03 
nguồn gen vi tảo), báo cáo 
kết quả thu thập bổ sung 
nguồn gen 
- Báo cáo đánh giá sơ bộ, 
đánh giá chi tiết các nguồn 
gen 
- Tư liệu hóa 20 nguồn gen 
bao gồm 11 nguồn gen thủy 
sản và 9 nguồn gen vi tảo 
biển; hồ sơ tư liệu hóa 
nguồn gen cập nhật; cập 
nhật thông tin, kết quả 
nghiên cứu lưu giữ lên trang 
web nhiệm vụ 
- Báo cáo cung cấp và trao 
đổi vật liệu di truyền cho 
các đơn vị nghiên cứu lưu 

 



giữ gen bao gồm cung cấp 
nguồn gen thủy sản. 

III DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG 
     

1 
Xây dựng mô hình  phòng, trị bệnh sữa và đỏ thân trên tôm 
hùm nuôi lồng hiệu quả 

ThS. Võ Thị Ngọc Trâm 
01/2018 - 
08/2020    

IV TCVN, QCVN 
     

1 QCVN-Động vật thân mềm - Yêu cầu kỹ thuật ThS. Nguyễn Văn Hà 2018 - 2019 
   

2 QCVN- giống cá nước mặn, lợ - Yêu cầu kỹ thuật ThS. Võ Thị Hồng Phượng 2018 - 2019 
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