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1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Khánh 
2. Năm sinh: 1979                                                   3. Nam/Nữ: NAM 
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm: 
    Học vị: Th.S                                                           Năm đạt học vị: 2011 
5. Chức danh Khoa học: ủy viên thường trực hội đồng khoa học Viện KH&CNKTTS;   
Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện KH&CNKTTS 
6. Địa chỉ nhà riêng: 41 Khu dân cư Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang 
7. Điện thoại: CQ: 0582471393                 NR:                      Mobile: 01247114878 
8. Fax:  058 3832065                                     E-mail: qkhanh1979@gmail.com 
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án:  
     Tên tổ chức: Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang 
     Tên người Lãnh đạo: Trần Đức Phú                                  
     Điện thoại người Lãnh đạo: 058 3832067 
     Địa chỉ tổ chức: 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang 
 
10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 
Đại học Trường Đại học Nha Trang Khai thác TS 2004 
Thạc sỹ Trường đại học Tromso, Nauy Quản lý nghề cá 2011 
Tiến sỹ Trường đại học Memorial, 

Canada 
Khoa học và công 
nghệ thủy sản 

Đang học 

Thực tập sinh khoa học    
11. Quá trình công tác 

Thời gian  
(Từ năm .. đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2004 –  Nay  Giảng viên Viện Khoa học và 
Công nghệ Khai thác 
Thủy sản - Trường 
Đại học Nha Trang 

9 Nguyễn Đình Chiểu, Nha 
Trang 

2011 – Nay Phó viện trưởng 
Viện 
KH&CNKTTS 

Viện Khoa học và 
Công nghệ Khai thác 
Thủy sản - Trường 

9 Nguyễn Đình Chiểu, Nha 
Trang 

                                                           
1 Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ trì hoặc tham gia thực hiện chính đề tài KHCN hoặc dự án SXTN 
(gọi tắt là dự án). Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.  
2 Nếu đăng ký tham gia, ghi số thứ tự theo mục 12 bản Thuyết minh đề tài KHCN hoặc mục 11 bản Thuyết minh dự án 
SXTN tương ứng. 

mailto:qkhanh1979@gmail.com
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Đại học Nha Trang 
12. Các công trình công bố chủ yếu  

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 
(tên tạp chí đã đăng công 

trình) 

Năm công 
bố 

1 Benefits of using LED 
light for purse seine 
fisheries: A case study in 
Ninh Thuan Province, 
Vietnam 

Tác giả Fish for the People – 
Volume 13. Number 2 -
2015 

2015 

2 Assessing the Quality of 
Tuna Caught by Handlines 
with Artificial Light: Case 
Study in Vietnam 

Tác giả Asian Journal of Food & 
Agro-Industry - Vol. 7, 
Issue 2 - 2014 

2014 

3 Appropriate Fishing 
Depths for Squid Longline 
Fishery in the Gulf of 
Tonkin, Vietnam 

Tác giả Fish for the People – 
Volume 11. Number 3 -
2013 

2013 

4 Giải pháp khai thác hợp lý 
nguồn lợi tôm hùm giống 
tại Vịnh Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Đồng tác giả Tạp chí nghề cá Sông Cửu 
Long, số 1/2013 

2013 

5 Nghiên cứu độ sâu hợp lý 
của nghề câu vàng khai 
thác mực tầng đáy ở Vịnh 
Bắc Bộ 

Tác giả Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ, số 3, tháng 10/2013 

2013 

6 Impact of the IUU 
Regulation of EC on Tuna 
Long-line Fisheries in 
Vietnam 

Tác giả Fish for the People – 
Volume 11. Number 1 -
2013 

2013 

7 Thực trạng tai nạn và giải 
pháp đảm bảo an toàn cho 
tàu và thuyền viên nghề câu 
mực xà tỉnh Quảng Nam 

Tác giả Tạp chí khoa học – Công 
nghệ Thủy sản, số 1/2013 

2013 

8 Áp dụng quy định của 
Liên minh Châu Âu số 
1005/2008 (Quy định 
IUU) ở Việt Nam - 
Trường hợp nghề câu cá 
ngừ đại dương 

Tác giả Kỷ yếu hội nghị ViFINET 2012 

9 Hiệu quả sản xuất nghề 
lưới kéo ven bờ tỉnh 
Quảng Ninh 

Đồng tác giả Tạp chí khoa học – Công 
nghệ Thủy sản, số 2/2012 

2012 
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10 The application of the 
European Community 
regulation No 1005/2008 
on tuna longline fisheries 
in Khanh Hoa province, 
Vietnam 

Tác giả Trường Đại học Tromso, 
Nauy 

2011 

11 Thực trạng nghề lưới kéo 
ven bờ tỉnh Khánh Hòa 

Đồng tác giả Tạp chí khoa học – Công 
nghệ Thủy sản  

2011 

12 Nghiên cứu ảnh hưởng của 
tốc độ kéo lưới đến hiệu 
quả sản xuất nghề lưới kéo 
đáy xa bờ của huyện Trần 
Văn Thời tỉnh Cà Mau, 
Việt Nam 

Tác giả Kỷ yếu khoa học, 2003, 
Trường Đại học Nha Trang. 
SV 2003 - 33 - 01  

2003 

13 Đánh giá hiệu quả kinh tế 
của một cặp tàu lưới kéo 
xa bờ tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam 

Tác giả Kỷ yếu khoa học, 2002, 
Trường Đại học Nha Trang. 
SV 2002 - 33 - 10  

2002 

14 Lựa chọn cỡ loại tàu cho 
nghề lưới kéo xa bờ của 
tỉnh Cà Mau, Việt Nam 

Tác giả Kỷ yếu khoa học, 2001, 
Trường Đại học Nha Trang. 
SV 2001 - 33 – 27 

2001 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn, giống cây trồng đã được cấp 
TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 
1   

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 
1 Chuyển giao công nghệ 

lồng bẫy tại tỉnh Bình 
Thuận; Bà Rịa–Vũng Tàu 

2 hộ/1 địa điểm 6 -12/2011 

2 Chuyển giao công nghệ 
làm hầm bảo quản bằng 
vật liệu PU cho tàu khai 
thác thủy sản 

Các địa phương ven biển 2011 – nay 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia  

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác 
đã chủ trì 

Thời gian 
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình 
(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 
Nghiên cứu xây dựng rạn nhân tạo 
tại Vịnh Nha Trang nhằm bảo vệ 
và tái tạo nguồn lợi thủy sản 

2013 – 2014  
Nghiên cứu khoa 

học 
Đã nghiệm thu 
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Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho 
nghề lưới vây xa bờ tỉnh Ninh Thuận 

2013 – 2014  
Nghiên cứu khoa 

học 
Đã nghiệm thu 

Tiếp nhận và chuyển giao công 
nghệ khai thác thuỷ sản có chọn lọc: 
- Công nghệ lồng bẫy cải tiến để 
nâng cao hiệu quả khai thác thủy 
sản. 
- Công nghệ khai thác mực bằng 
nghề câu vàng  tầng đáy. 

2012 
Dự án chuyển giao 

công nghệ tỉnh 
Quảng Ninh 

Đã nghiệm thu 

Chương trình sinh kế các nước 
Nam Á và Đông Nam Á tại Việt 
Nam 

2011- 2012 FAO – Việt Nam Đã nghiệm thu 

Kỹ năng quản lý rủi ro thảm họa 
dựa vào cộng đồng và thích ứng 
với sự biến đổi khí hậu 

3 – 6/2012 SCAFI Bình Định Đã nghiệm thu 

Đánh giá tình tính hợp lý của việc 
trang bị máy hàng hải trên tàu lưới 
kéo xa bờ cỡ công suất từ 350 CV 
trở lên thuộc tỉnh Cà Mau khai 
thác tại vùng biển Tây Nam Bộ 

2004  Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu 

    

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 
khác đã tham gia 

Thời gian 
(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương 
trình 

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 
(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 
Xây dựng mô hình hiện đại hóa 
đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ 

2014 – 2015  
Dự án Khuyến 

nông Trung ương 
Đang thực hiện 

Nghiên cứu ứng dụng điện Mặt trời 
trên tàu lưới vây tỉnh Quảng Nam 

2014 – 2015  Đề tài cấp tỉnh Đang thực hiện 

Xây dựng mô hình hầm bảo quản 
sản phẩm trên tàu khai thác hải 
sản xa bờ 

2013 – 2015  
Dự án Khuyến 

nông Trung ương 
Đang thực hiện 

Đánh giá tác động của nghề nuôi 
tôm hùm giống đến cảnh quan môi 
trường và nguồn lợi thủy sản Vịnh 
Nha Trang 

2012 – 2013  Đề tài cấp tỉnh Đang thực hiện 

Điều tra thực trạng bảo quản sau 
thu hoạch sản phẩm khai thác trên 
tàu cá xa bờ và đề xuất giải pháp 

2012 – 2013 Dự án cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Sơ chế và bảo quản sản phẩm trên 
biển 

2011 – 2013  
Dự án Khuyến 

nông Trung ương 
Đã nghiệm thu 
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Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh 
thái, phân bố và đề xuất giải pháp 
bảo vệ và khai thác hợp lý loài Vọp 
Geloima coaxans ở Bến Tre 

2011 – 2012 Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng 
hệ thống thiết bị cơ khí, tự động 
hóa, thiết bị hàng hóa trong hệ 
thống đội tàu khai thác hải sản xa 
bờ khu vực Nam Bộ 

2011 – 2012  Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu thí điểm nghề câu 
mực tầng đáy tại TT Rạch Gốc, 
huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

2012 Dự án cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Đào tạo Kỹ năng quản lý rủi ro 
thảm họa dựa vào cộng đồng và 
thích ứng với sự biến đổi khí hậu 

2012 
Dự án SCAFI - 

FSPS II 
Đã nghiệm thu 

Hỗ trợ xây dựng phương án neo 
trú đậu cho các tàu cá nhỏ tại các 
bến cá thuộc vùng biển Quy Nhơn 

2012 
Dự án SCAFI - 

FSPS II 
Đã nghiệm thu 

Triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết 
nuôi trồng thủy sản Vịnh Nha Trang 

2011 Dự án cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ xây dựng rạn nhân tạo tại 
vùng biển Nghệ An 

2011 Dự án cấp tỉnh Đã nghiệm thu 

Chương trình sinh kế các nước 
Nam Á và Đông Nam Á-Việt Nam 

2011 FAO – Việt Nam Đã nghiệm thu 

Đào tạo cho cán bộ về kỹ năng xây 
dựng chương trình quản lý và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản mang tính 
bền vững 

2011 
Dự án SCAFI - 

FSPS II 
Đã nghiệm thu 

16. Giải thưởng  
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 
1 Giải thưởng VIFOTEC  2003 
2 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích 

xuất sắc trong nghiên cứu khoa học 
Quyết định số 7173/GD- ĐT. 

Năm 2003 
3 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy sản (nay 

là đại học Nha Trang) vì có thành tích xuất sắc trong 
nghiên cứu khoa học, năm học 2002 - 2003 

Quyết định Số 
882/QĐ/ĐHTS-KHCN.  

Năm 2003 
4 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy sản (nay 

là đại học Nha Trang) vì có thành tích xuất sắc trong 
nghiên cứu khoa học, năm học 2001 - 2002 

Quyết định Số 
788/2002/QĐ/ĐHTS-KHCN. 

Năm 2002 
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 

 
Khánh Hòa, ngày ….  tháng ……  năm 2015 
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TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN 
ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN3 

(Xác nhận và đóng dấu) 
Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông 
Nguyễn Quốc Khánh tham gia thực hiện dự án. 

 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM  
ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

(Họ, tên và chữ ký) 
 
 
 
 

ThS. Nguyễn Quốc Khánh 
 

                                                           
3 Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này. 


