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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
Trình độ: ĐẠI HỌC + CAO ĐẲNG 

 
1. Tên học phần: VI SINH TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN                Mã học phần: 77082 
2. Loại học phần: Lý thuyết – thực hành 
3. Số tín chỉ: 2     
- Lý thuyết: 20 tiết 
- Thực hành: 20 tiết  
4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: Không 
5. Mục tiêu chung 
- Về kiến thức:  

+ Trình bày được cấu tạo, phân loại, đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật; 
+ Liệt kê được các chủng vi sinh vật có thể ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản; 
+ Giải thích được ảnh hưởng của vi sinh vật có hại và những ứng dụng của vi sinh vật có lợi trong nuôi trồng thủy sản. 
+ Phân tích được những ưu nhược điểm của probiotic, prebiotic đối với động vật thủy sản. 

- Về kỹ năng: 
+ Pha chế được môi trường nuôi cấy vi sinh, thực hiện được các thao tác nuôi cấy; 
+ Nhận diện được các nhóm vi sinh vật qua hình thái khuẩn lạc và hình thái tế bào dưới kính hiển vi; 
+ Phân lập được sơ bộ vi sinh vật mục tiêu. 



- Về thái độ:  
+ Nhận thức rõ ảnh hưởng của vi sinh trong nuôi trồng thủy sản từ đó ứng dụng vào quá trình nuôi thủy sản sau này. 

6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt 
Học phần gồm hai phần lý thuyết và thực hành, phần lý thuyết đề cập đến các vấn đề sau: 
- Tổng quan về vi sinh vật học,  
- Hình thái, cấu tạo và phân loại vi sinh vật, 
- Sinh lý học vi sinh vật, 
- Sinh trưởng và phát triển vi sinh vật, 
- Ứng dụng của vi sinh vật trong ngành nuôi trồng thủy sản. 
Phần thực hành gồm 5 bài:  
……… 

 6.2. Nội dung chi tiết của học phần 
Phần lý thuyết 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  
dạy-học 

Nhiệm vụ  
sinh viên 

 



I. TỔNG 
QUAN VỀ 
VI SINH 
VẬT HỌC 

I.1. Giới thiệu 
I.1.1. Vi sinh vật và vi sinh vật 
học  
I.1.2. Đặc điểm của VSV 
I.2. Sơ lược lịch sử phát triển 
của VSV học  
I.3. Sự phân bố của VSV 
I.4. Tác động của VSV với đời 
sống 
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- Trình bày được khái niệm và đặc điểm 
chung của VSV; 
- Nêu được các sự kiện quan trọng của 
ngành VSV học; 
- Liệt kê được nơi phân bố của VSV, các 
tác động có lợi và hại do VSV gây ra đối 
với con người; 
 - Liên hệ được các hiện tượng gây ra bởi 
vi sinh vật (VSV). Nhận biết mối liên hệ 
giữa học phần này trong chương trình 
học. 

- Thuyết giảng 
- Trực quan 
- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu [1], 
chương 1 và 2. 
 
- Xem hình ảnh; 
- Chuẩn bị câu 
hỏi thảo luận. 

 



II. PHÂN 
LOẠI – 
HÌNH THÁI 
- CẤU TẠO 
VSV 

II.1. Phân loại VSV 
- Cách sắp xếp VSV: cách cổ 
điển, xếp loại số, so sánh acid 
nucleic. 
- Danh pháp quốc tế của VSV 
- Các nhóm VSV chính. 
II.2. VSV nhân nguyên thủy 
(Prokaryotes) 
II.2.1. Vi khuẩn 
II.2.2. Xạ khuẩn 
II.2.3. Vi khuẩn lam 
II.2.4. Vi khuẩn cổ 
II.3. VSV nhân thật 
II.3.1. Vi nấm 
II.3.2. Một số nguyên sinh 
động vật 
II.3.3. Vi tảo 
II.4. Virus  
II.4.1. Định nghĩa và lịch sử 
phát hiện virus 
II.4.2. Một số đặc tính của 
virus 
II.4.3. Hình thái và cấu trúc 
của virus 

4 (tăng 
tiết ?) 

- Liệt kê được các cách phân loại VSV, 
các nhóm VSV và xác định được các 
nhóm VSV trong sinh giới; 
- Nêu được khái niệm VSV nhân 
nguyên, nhân thật; 
- Trình bày được định nghĩa virus và các 
đặc tính chung của virus; 
- Phân biệt được cách ghi danh pháp 
quốc tế theo ngành, lớp, bộ, họ giống, 
loài, chủng VSV; 
- Mô tả được hình dạng, cấu tạo của vi 
khuẩn, virus, nấm sợi và nấm men. 
- Phân biệt được vi khuẩn, xạ khuẩn, vi 
khuẩn lam và vi khuẩn cổ, của nấm men, 
nấm mốc. 
- So sánh được nấm sợi, nấm men và xạ 
khuẩn; 
- Giải thích được lý do xếp một số 
nguyên sinh động vật và vi tảo vào VSV. 
 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề. 
 

- Đọc tài liệu [1] 
chương 2, 3. 
- Tham khảo tài 
liệu 3,4. 
 
Trả lời câu hỏi 
chương I. 

 



III. SINH 
LÝ HỌC VI 
SINH VẬT 

III.1. Dinh dưỡng VSV 
 III.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng 
của VSV 
III.1.2. Cơ chế vận chuyển các 
chất vào tế bào VSV 
III.1.3. Môi trường nuôi cấy 
VSV 
- Các loại môi trường nuôi cấy 
- Điều kiện của môi trường 
nuôi cấy 
- Nguyên tắc và các bước pha 
chế môi trường nuôi cấy 
III.2. Trao đổi chất và năng 
lượng 
Những quá trình trao đổi chất 
được ứng dụng trong nuôi 
trồng thủy sản 
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- Trình bày và giải thích được nhu cầu về 
dinh dưỡng của VSV; 
- Liệt kê được các thành phần và đặc 
điểm cần có của môi trường nuôi cấy 
VSV; các loại môi trường; 
- Nêu được nguyên tắc pha, các bước 
pha môi trường nuôi cấy VSV; 
- Mô tả được các con đường vận chuyển 
chất dinh dưỡng vào tế bào VSV. 
- Liên hệ được các con đường trao đổi 
chất và trao đổi năng lượng trong tế bào 
VSV với nhu cầu thực tế trong nuôi 
trồng thủy sản. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề. 
 

Đọc tài liệu [2] 
chương 5; tham 
khảo tài liệu 3 
chương 5. 
Trả lời câu hỏi 
ôn tập của 
chương II. 

IV.  VAI 
TRÒ CỦA 
VSV 
TRONG TỰ 
NHIÊN VÀ 
TRONG 
NTTS 

IV.1. Vai trò của VSV trong tự 
nhiên  
IV.2. Vai trò của VSV trong 
NTTS 
IV.2.1. Tham gia các vòng 
tuần hoàn vật chất 
IV.2.2. Tham gia vào chuỗi 
dinh dưỡng thủy vực 
IV.2.3. Tham gia vào sự lắng 
cặn và làm sạch nước 
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 - Nêu được vai trò của VSV trong tự 
nhiên, trong các hệ sinh thái thủy vực, 
trong nuôi trồng thủy sản, trong sự phân 
giải các chất hữu cơ; 
- Trình bày được ý nghĩa của chế phẩm 
sinh học trong nền nông nghiệp bền 
vững; khái niệm về probiotic, prebiotic; 
 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề; 
- Thảo luận. 
 

Đọc tài liệu [2] 
chương 4, tài liệu 
3 chương 8. 
Trả lời câu hỏi 
ôn tập chương 
III; 
Sinh viên chia 
nhóm và nhận 

 



IV.2.4. Vi sinh vật gây bệnh 
trong NTTS 
IV.3. Probiotic, prebiotic trong 
NTTS 
IV.3.1. Định nghĩa 
IV.3.2. Tình hình nghiên cứu 
và sử dụng probiotic, prebiotic 
trong NTTS 
- Tình hình nghiên cứu trong 
nước và thế giới 
- Sử dụng trong xử lý nước, 
tăng sức đề kháng, tăng khả 
năng sống của ấu trùng, phòng 
trị bệnh, xử lý bùn đáy ao, sản 
xuất thức ăn 
- Ý nghĩa của chế phẩm sinh 
học trong nền nông nghiệp bền 
vững. 
IV.3.3. Cơ chế tác động của 
probiotic  
- Đối với động vật thủy sản  
- Đối với môi trường nước 
nuôi thủy sản 
IV.3.4. Quy trình sản xuất 
probiotic, prebiotic 
- Giới thiệu quy trình chung 
- Chọn lọc chủng VSV có lợi 
- Một số chủng VSV được 
dùng trong NTTS hiện nay 

- Nêu được một số loài VSV có vai trò 
trong dinh dưỡng thủy vực; 
- Liệt kê những cơ chế tác động của 
probiotic trong ruột động vật và trong 
môi trường; ít nhất 3 loại probitotics 
đang lưu hành; 
- Phân tích vai trò của VSV đối với nước 
nuôi, sức khỏe động vật thủy sản và dinh 
dưỡng; 
- Vận dụng kiến thức để chọn lựa những 
loại VSV vào mục đích khác nhau trong 
NTTS; 
- Đánh giá tình hình sử dụng probiotic 
hiện nay; 
- Mô tả được quy trình chọn lọc VSV sử 
dụng để sản xuất chế phẩm sinh học. 

chủ đề từ giảng 
viên. 
 
 

 



V. SINH 
TRƯỞNG 
VÀ PHÁT 
TRIỂN VSV 

V.1. Khái niệm 
V.2. Mẫu lý thuyết về sinh 
trưởng và phát triển 
V.3. Sinh trưởng và phát triển  
V.3.1. Đường cong tăng 
trưởng và ứng dụng của nó  
V.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng 
đến sinh trưởng và phát triển  
V.3.3. Các kỹ thuật nuôi cấy 
đặc biệt 
V.4. Đo sự sinh trưởng và phát 
triển của chủng VSV mong 
muốn 
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- Trình bày và phân biệt được sự sinh 
trưởng và sự phát triển của VSV; 
- Nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá 
trình nuôi cấy; 
- Liệt kê được các kỹ thuật nuôi cấy; 
- Tính toán được các thông số liên quan 
đến phát triển như thời gian thế hệ, số 
lần phân chia; 
- Vẽ và giải thích được đường cong tăng 
trưởng của VSV;  
- Ứng dụng đường cong tăng trưởng vào 
nhu cầu thực tế. 
 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Nêu vấn đề; 
- Thảo luận. 
 

Tài liệu 3 
chương 6,  
Tham khảo tài 
liệu 4. 
Các nhóm sinh 
viên trình bày 
ngắn gọn các kết 
quả nghiên cứu 
và những ứng 
dụng thực tế của 
VSV trong 
NTTS hiện nay. 
 
 

Phần thực hành 

Bài Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) Mục tiêu cụ thể Dụng cụ, thiết bị sử 

dụng 
Định mức vật tư/ 

nhóm 5 SV 
1. NGUYÊN TẮC 
PHÒNG THÍ 
NGHIỆM VI 
SINH VẬT 
 

1.1. Quy tắc chung của 
phòng thí nghiệm vi sinh 
1.2. Các thiết bị phòng thí 
nghiệm vi sinh. 
1.3. Thao tác với một số 
dụng cụ nuôi cấy vi sinh vật 
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- Trình bày được các quy tắc 
vô trùng của phòng thí 
nghiệm vi sinh vật; 
- Nhận biết được công dụng 
của các thiết bị và dụng cụ 
cần thiết trong các thao tác 
liên quan đến vi sinh vật. 

Ống nghiệm, giá ống 
nghiệm, đĩa petri, 
becher, erlen, đèn 
cồn, pipette, 
micropipettes, que 
cấy, tủ ấm, tủ sấy, 
autoclave. 

- Bông không thấm 
nước, bông y tế, 1 
cuộn giấy nhôm, 0,5 
L cồn, nước cất. 
- 5 đĩa petri, 10 ống 
nghiệm. 
- Các loại môi 
trường nuôi cấy 
(MRS, TSA, BPW, 
NaCl, agar) 

2. PHA CHẾ MÔI 
TRƯỜNG NUÔI  

2.1. Chuẩn bị dụng cụ nuôi 
cấy  
2.2. Pha môi trường dinh 

3 
- Chọn lựa được phương 
pháp khử trùng thích hợp cho 
từng đối tượng; 

 



dưỡng (đặc dùng phân lập, 
lỏng dùng nhân sinh khối, 
môi trường pha loãng) 
2.3. Khử trùng dụng cụ và 
môi trường 
- Chuẩn bị mẫu đất và sản 
phẩm lên men cho bài 3 

- Pha chế được môi trường 
nuôi cấy ứng với vi sinh vật 
mong muốn; 
- Vận hành được thiết bị khử 
trùng (autoclave). 

3. PHÂN LẬP 
BACILLUS VÀ 
LACTOBACILLUS  

3.1. Lấy dụng cụ đã được 
khử trùng và sấy khô 
3.2. Đổ môi trường vào 
dụng cụ 
3.3. Chuẩn bị cỏ khô hoặc 
bùn ao và sản phẩm lên men 
chua 
3.4. Cấy mẫu vào môi 
trường tương ứng 
3.5. Ủ VSV ở nhiệt độ thích 
hợp 
3.6. Quan sát khuẩn lạc 
VSV 
3.7. Tách khuẩn lạc đơn và 
cấy chuyền vào môi trường 
mới 
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- Thực hiện được các thao tác 
cấy vi sinh vật; 
- Tạo được khuẩn lạc đơn; 
- Nhận diện được khuẩn lạc 
đơn, phân biệt các hình thái 
khuẩn lạc khác nhau; 
- Nêu được điều kiện nuôi 
cấy của Bacillus và 
Lactobacillus. 

- Ống nghiệm, giá 
ống nghiệm, đĩa petri, 
bình tam giác 250 
mL, cốc thủy tinh 250 
mL, pipette các loại, 
ống đong, đũa khuấy, 
đèn cồn, máy đo pH. 
- Micropipette, đầu 
tip vàng, tip xanh. 
 

- Nước cất, cồn 0,3 
L; 0,2 kg bùn ao, 0,1 
kg sản phẩm lên 
men. 
- Các đĩa và ống 
nghiệm môi trường 
đã pha ở Bài 2. 
 
 

 



4. QUAN SÁT VI 
SINH VẬT DƯỚI 
KÍNH HIỂN VI 

4.1. Làm tiêu bản VSV 
4.2. Nhuộm Gram  
4.3. Quan sát dưới kính hiển 
vi quang học 
4.4. Đếm VSV bằng buồng 
đếm hồng cầu 
 
- Cấy hoạt hóa VSV chuẩn 
bị cho bài 5 
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- Thực hiện được các thao tác 
làm tiêu bản sống, tiêu bản 
nhuộm Gram; 
- Quan sát được tế bào VSV 
của vi khuẩn dưới kính hiển 
vi; 
- Sử dụng được buồng đếm 
hồng cầu để đếm VSV. 

- Que cấy tròn, thẳng, 
que trang, pipette 1 
mL, ống nghiệm, giá 
ống nghiệm, đĩa petri, 
đèn cồn, buồng đếm 
hồng cầu  
- Kính hiển vi, Lame, 
lamelle. 

- Cồn 70%,  
- Methylen blue, 
- KI, I2, Safranin, 
tím tinh thể, 
ammonium oxalate;  
- Ống giống nấm 
men, nấm mốc, vi 
khuẩn; 
 
 

5. ĐÁNH GIÁ 
ĐẶC TÍNH CỦA 
VI KHUẨN SAU 
PHÂN LẬP 

5.1.  Nuôi cấy và thu nhận 
Bacillus và Lactobacillus từ 
môi trường lỏng 
5.2. Đánh giá khả năng sinh 
acid trong môi trường lỏng 
5.3. Thử tính tương thích 
của các chủng VSV phân 
lập được 
 

5 - Nuôi cấy thành thạo VSV 
trong môi trường lỏng; 
- Đánh giá được đặc tính sinh 
hóa của chủng VSV phân lập; 
- Giải thích được kết quả thử 
tính đối kháng của hai chủng 
VSV đang thực hiện thí 
nghiệm. 

- Bộ chuẩn độ, 
- Tủ ủ 
- Máy ly tâm 

- Thuốc thử phenol 
red;  
 

 
7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính:  
[1] Nguyễn Lân Dũng – chủ biên, Vi sinh vật học, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002. 
[2] Nguyễn Đức Lượng, Vi sinh vật công nghiệp (T1, T2, T3), NXB Đại học Quốc Gia Tp HCM, 2002. 
- Sách, tài liệu tham khảo: 
[3] Đặng Thị Hoàng Oanh, Giáo trình Vi sinh đại cương, Trường Đại học Cần Thơ, 2008. 
[4] Lương Đức Phẩm, Vi sinh vật học và An toàn vệ sinh thực phẩm, NXB Nông Nghiệp - Hà Nội, 2002. 
8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

 



8.1. Đánh giá quá trình: trọng số  40 % điểm học phần 
- Thảo luận (hệ số: 1): điểm trung bình các bài tập nhỏ và bài báo cáo. 
- Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2): tự luận, thời gian 50 phút, sau khi học xong chương IV.  
- Điểm thực hành (hệ số 2): điểm trung bình các bài thi thực hành. 
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 % điểm học phần  
- Hình thức: tự luận, thời gian 60 phút. 
9. Điểm đánh giá: 
Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần: tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. 
 Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A+  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B+ 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C+      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D+    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

 
10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 
Tham gia đầy đủ các buổi thực hành, nếu vắng một buổi thực hành sẽ có cột điểm thực hành là 0. 

 
      TL. HIỆU TRƯỞNG 
      KT. TRƯỞNG KHOA                               
       P. TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
                 (Đã ký)                                                                     (Đã ký)                                                          (Đã ký)              
      
  Nguyễn Vân Ngọc Phượng                                                  Trần Lê Vinh                  Giảng viên : Đoàn Thị Ngọc Thanh  
       

Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 
- Lưu: VP khoa (file + bản in). 
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