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cña c¸ nh©n thùc hiÖn chÝnh ®Ò tµi1  

 
           ®¨ng ký Chñ nhiÖm ®Ò tµi:                     

                                  ®¨ng ký Tham gia thùc hiÖn §Ò tµi2: 

          

1. Hä vµ tªn:   TrÇn §øc Phó 

2. N¨m sinh:               20/02/1964                             3. Nam/N÷:    Nam 
 

4. Häc hµm:              GVC                                         N¨m ®îc phong häc hµm:    2010 

    Häc vÞ:                  TiÕn sÜ                                      N¨m ®¹t häc vÞ:     2007 

5. Chøc danh nghiªn cøu:                                         Chøc vô:  Chñ nhiÖm ®Ò tµi             

6. §Þa chØ nhµ riªng: 38/19 B¾c S¬n – VÜnh H¶i – Nha Trang 
 
7. §iÖn tho¹i: CQ:  058.2471.393          ; NR:  0586279779      ; Mobile: 0914071027 

8. Fax:      0583.832067                           E-mail:   phudhnt@gmail.com 

9. Tæ chøc - n¬i  lµm viÖc cña c¸ nh©n ®¨ng ký chñ nhiÖm §Ò tµi:  
     Tªn tæ chøc:   ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ Khai th¸c Thñy s¶n - §¹i häc Nha Trang 
     Tªn ngêi L·nh ®¹o:   Trần Đức Phú                               
     §iÖn tho¹i ngêi L·nh ®¹o:   0583.832067 - 0914071027 

     §Þa chØ tæ chøc: 09 NguyÔn §×nh ChiÓu – Nha Trang – Kh¸nh Hßa 

10. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o 

BËc ®µo t¹o N¬i ®µo t¹o Chuyªn m«n N¨m tèt nghiÖp 

§¹i häc §¹i häc Thñy s¶n Khai th¸c Thñy s¶n 1993 

Th¹c sü §¹i häc Thñy s¶n Khai th¸c Thñy s¶n 2001 

TiÕn sü §¹i häc Nha Trang Khai th¸c Thñy s¶n 2007 

Thùc tËp sinh khoa häc    

                                                 
1 MÉu Lý lÞch nµy dïng cho c¸c c¸ nh©n ®¨ng ký chñ tr× hoÆc tham gia thùc hiÖn chÝnh ®Ò tµi KHCN hoÆc dù 
¸n SXTN (gäi t¾t lµ dù ¸n). Lý lÞch ®îc tr×nh bµy vµ in ra trªn khæ giÊy A4.  
2 NÕu ®¨ng ký tham gia, ghi sè thø tù theo môc 12 bản ThuyÕt minh ®Ò tµi KHCN hoÆc môc 11 b¶n ThuyÕt 
minh dù ¸n SXTN t¬ng øng. 

mailto:phudhnt@gmail.com
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11. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c 
 

Thêi gian  
(Tõ n¨m ... ®Õn n¨m) 

VÞ trÝ c«ng t¸c Tæ chøc c«ng t¸c §Þa chØ Tæ chøc 

1995 – 2/2002 Gi¶ng viªn §¹i häc Thñy s¶n 02 NguyÔn §×nh ChiÓu – 
Nha Trang – Kh¸nh Hßa 

3/2002-2009 Phã Trëng Khoa §¹i häc Nha Trang 02 NguyÔn §×nh ChiÓu – 
Nha Trang – Kh¸nh Hßa 

4/2010 – 9/2011 Trëng Khoa §¹i häc Nha Trang 02 NguyÔn §×nh ChiÓu – 
Nha Trang – Kh¸nh Hßa 

10/2011- nay ViÖn trëng §¹i häc Nha Trang 09 NguyÔn §×nh ChiÓu – 
Nha Trang – Kh¸nh Hßa 

12. C¸c c«ng tr×nh c«ng bè chñ yÕu  
(liÖt kª tèi ®a 05 c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· c«ng bè liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän trong 5 
n¨m gÇn nhÊt) 

TT 
Tªn c«ng tr×nh 

(bµi b¸o, c«ng tr×nh...) 

Lµ t¸c gi¶ 
hoÆc 

lµ ®ång t¸c 
gi¶ 

c«ng tr×nh 

N¬i c«ng bè 
(tªn t¹p chÝ ®· ®¨ng c«ng 

tr×nh) 
N¨m c«ng bè 

1 Kết quả khai thác máy 
Sonartrong nghề vây cá nổi 
(ngoài cá ngừ) tại vùng biển 
xa bờ Việt Nam, Tạp chí 
thuỷ sản . 

T¸c gi¶ Tạp chí Bộ thuỷ sản (3-4) 
tr 35. 

2007 

2 Thực trạng nghề lưới kéo 
ven bờ tỉnh Khánh Hòa 

T¸c gi¶ Tạp chí – Khoa học công 
nghệ Thủy sản số 1, tr69 

2011 

3 KÕt qu¶ nghiªn cøu c¶i tiÕn 
lång bÉy t¹i tØnh Ninh 
ThuËn 

T¸c gi¶ Tạp chí – Khoa học công 
nghệ Thủy sản số 2, tr60 

2012 

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

®ång t¸c gi¶ Tạp chí SEAFDEC – số 
1, trg 34 

2013 

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

®ång t¸c gi¶ Tạp chí – Khoa học công 
nghệ Thủy sản số 1, tr37 

2013 

6 Managing Overcapacity of 
Smaill – scale Fisheries in 
Vietnam 

®ång t¸c gi¶ Tạp chí SEAFDEC – số 
2, trg 32 

2013 

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

®ång t¸c gi¶ Tạp chí SEAFDEC – số 
3, trg 28 

2013 
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8 Research on the quality of 
Tuna caught  
by handlines with artificial 
light in VietNam 

Tác giả Tạp chí – Khoa học công 
nghệ Thủy sản số 3/2014, 
trang 61 

2014 

9 Khai thác hợp lý nguồn lợi 
thủy sản Đồng tác giả Tạp chí – Khoa học công 

nghệ Thủy sản số 4/2014, 
trang 59 

2014 

10 Nghiên cứu ảnh hưởng của 
phương pháp khai thác đến 
chất lượng cá ngừ đại 
dương ở Việt Nam 

Tác giả Tạp chí Nông nghiệp & 
Phát triển Nông thôn số 
1/2015, trang 104 

2015 

13. Sè lîng v¨n b»ng b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n 
dÉn, gièng c©y trång ®· ®îc cÊp  
 (liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã) 
TT Tªn vµ néi dung v¨n b»ng  N¨m cÊp v¨n b»ng 

1   

2   

    

15. C¸c ®Ò tµi, dù ¸n, nhiÖm vô kh¸c ®· chñ tr× hoÆc tham gia  
(trong 5 n¨m gÇn ®©y thuéc lÜnh vùc nghiªn cøu cña ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã) 

Tªn ®Ò tµi,dù ¸n,nhiÖm vô kh¸c 
®· chñ tr× 

Thêi gian 
(b¾t ®Çu - kÕt 

thóc) 

Thuéc Ch¬ng 
tr×nh 

(nÕu cã) 

T×nh tr¹ng ®Ò tµi 
(®· nghiÖm thu, cha 

nghiÖm thu) 
 

Đề tài: Khai thác máy dò ngang có 
hiệu quả cho nghề lưới vây  khai 
thác xa bờ ở vùng biển Cà Mau. 

3/2005-12/2006 Cấp Bộ 
GD&ĐT Đ· nghiÖm thu 

Đề tài: Giải pháp bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản của nghề lưới kéo ven bờ 
tỉnh Khánh Hòa. 

1/2009-12/2011 Cấp tỉnh 
Khánh Hòa Đ· nghiÖm thu 

Đề tài: Nghiên cứu cải tiến lồng, 
bẫy truyền thống tại Ninh Thuận 
để nâng cao hiệu quả khai thác 
thủy sản. 

4/2010-12/2011 Cấp tỉnh 
Ninh Thuận 

Đ· nghiÖm thu 

Dự án: Quy hoạch chi tiết khu vực 
nuôi trồng thủy sản Vịnh Nha 
Trang 

3/2011 - 9/2011 Cấp tỉnh TP. 
Khánh Hòa 

Đ· nghiÖm thu 

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

2/2012-12/2012 Cấp Bộ 
NN&PTNT Đ· nghiÖm thu 

Dự án: Đánh giá chất lượng sản 
phẩm cá ngừ đại dương của nghề 
câu vàng và nghề câu tay kết hợp 

10/2012-5/2013 Cấp Bộ 
NN&PTNT 

Đ· nghiÖm thu 
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ánh sáng 

Đề tài: Đánh giá tác động của 
nghề khai thác tôm hùm giống 
đến cảnh quan môi trường, nguồn 
lợi thủy sản vịnh Nha Trang 

6/2012-12/2013 Cấp tỉnh 
Khánh Hòa 

Đ· nghiÖm thu 

Dự án: Hoàn thiện và chuyển giao 
công nghệ khai thác mực bằng câu 
vàng tầng đáy vùng ven biển Khánh 
Hòa 

2/2014 - 6/2015 Cấp tỉnh 
Khánh Hòa 

Đang thực hiện 

Dự án: Hoàn thiện qui trình sản 
xuất hệ thống lưới Đăng khai thác 

cá Thu ở vùng biển Khánh Hòa 
5/2014- 12/2016 Cấp Bộ 

GD&ĐT Đang thực hiện 

Dự án: X©y dùng m« h×nh hÇm 
b¶o qu¶n trªn tµu khai thác hải 

sản xa bê 
1/ 2013-12/2015 Cấp Bộ 

NN&PTNT Đang thực hiện 

 
Tªn ®Ò tµi, dù ¸n,nhiÖm vô kh¸c 

®· tham gia 
 

Thêi gian 
(b¾t ®Çu - kÕt 

thóc) 

Thuéc Ch¬ng 
tr×nh 

(nÕu cã) 

T×nh tr¹ng ®Ò tµi 
(®· nghiÖm thu, cha 

nghiÖm thu) 

Nghiên cứu phương pháp bảo 
quản sản phẩm trên tàu lưới kéo 
xa bờ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

6/2004-12/2005  ®· nghiÖm thu 

    Đề tài nghiên cứu KHCN cấp 
Bộ “Cải tiến kỹ thuật khai thác 
ghẹ bằng lồng bẫy” tham gia phối 
hợp với Viện nghiên cứu nuôi 
trồng thủy sản 3. 

3/2006-12/2007 

 

 ®· nghiÖm thu 

    Đề tài trọng điểm cấp Bộ mã số 
B2007 – 13 -23TĐ “ Chuyển giao 
kỹ thuật khai thác bằng lồng bẫy 
cho ngư dân tỉnh Quảng Bình” 

2/2007-12/2008  ®· nghiÖm thu 

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an 
toàn cho tàu câu cá ngừ Đại 
dương ở tỉnh Khánh Hòa 

8/20007-
12/2009 

 ®· nghiÖm thu 

    X©y dùng Atlast ng cô nghÒ 
c¸ c¸c tØnh MiÒn Trung 

5/2008-12/2009  ®· nghiÖm thu 

Nghiên cứu xây dựng bãi cá nhân 
tạo tại Ninh Thuận nhằm bảo vệ, 
tái tạo và phát triển nguồn lợi 
thủy sản. 

2011-2013  ®· nghiÖm thu 
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Nghiên cứu ứng dụng đèn LED 
cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh 
Ninh Thuận 

2013-2014  Đã nghiệm thu cấp 
cơ sở 

16. Gi¶i thëng  
(vÒ KH&CN, vÒ chÊt lîng s¶n phÈm,... liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã) 
 
 
TT H×nh thøc vµ néi dung gi¶i thëng N¨m tÆng thëng 

   

17. Thµnh tùu ho¹t ®éng KH&CN vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c  
(liªn quan ®Õn ®Ò tµi, dù ¸n tuyÓn chän - nÕu cã) 
 

                   Nha Trang, ngµy ....... th¸ng ....... n¨m 2015 
 

Tæ chøc - n¬i  lµm viÖc cña c¸ 
nh©n ®¨ng ký tham gia thùc hiÖn 

®Ò tµi 

(X¸c nhËn vµ ®ãng dÊu) 
§¬n vÞ ®ång ý vµ sÏ dµnh thêi gian cÇn thiÕt ®Ó 
¤ng TrÇn §øc Phó tham gia thùc hiÖn §Ò tµi 

 
 

c¸ nh©n ®¨ng ký tham gia 
thùc hiÖn chÝnh)  

®Ò tµi, Dù ¸n 
(Hä, tªn vµ ch÷ ký) 

 
 
 
 
 

     TrÇn §øc Phó 
 
 


