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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Ngành: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

Trình độ: Đại học 
 
 
1. Tên học phần: KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT Mã học phần: 77274 
2. Loại học phần: Lý thuyết 
3. Số tín chỉ: 04, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập: 

- Lý thuyết: 50 tiết; 
- Thực hành 1: 10 tiết. 

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: Không 
5. Mục tiêu chung: 
- Về kiến thức: 

+ Khái quát được tình hình sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt trên thế giới và Việt Nam; một số vấn đề sản xuất giống và nuôi 
thủy sản ở Việt Nam; 

+ Trình bày được những cơ sở khoa học để ứng dụng trong kỹ thuật sản xuất cá giống; 
+ Tóm tắt được qui trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế; 
+ Phân tích được ưu và nhược điểm của các mô hình nuôi kết hợp. 

- Về kỹ năng: 
+ Ứng dụng các kiến thức được học vào các quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài cá nước ngọt; 
+ Phân tích, đánh giá các mô hình/qui trình được học, chọn ra mô hình/ qui trình phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất hoặc đề xuất 
cải tiến để đạt hiệu quả cao hơn. 
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- Về thái độ: Hình thành lòng say mê và hứng thú với nghề nuôi thủy sản nước ngọt. 
6. Nội dung học phần: 

6.1 . Mô tả vắn tắt: 
Học phần đề cập đến những nội dung sau: 
- Tổng quan về sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt trên thế giới và ở Việt Nam; 
- Cơ sở khoa học của kỹ thuật sản xuất cá giống; 
- Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá có giá trị kinh tế; 
- Cở sở khoa học và kỹ thuật nuôi thuỷ sản kết hợp. 
6.2. Nội dung chi tiết của học phần: 

  
Chương 

 
Nội dung chi tiết 

 
Số tiết 
(giờ) 

 
Mục tiêu cụ thể 

 
Hình thức 
dạy-học 

 
Nhiệm vụ 
sinh viên 

 
I. Tổng 
quan về sản 
xuất giống 
và nuôi 
thủy sản 
nước ngọt 

 
I.1 Sơ lược lịch sử hình thành 
và phát triển nghề nuôi thủy 
sản nước ngọt 

 
01 

 
Kể được một số cột mốc quan trọng 
trong quá trình hình thành và phát triển 
của nghề nuôi thủy sản nước ngọt trên 
thế giới và ở Việt Nam. 

 
- Thuyết giảng;  
- Trực quan;  
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương I - 
tài liệu [1], [2] và 
tham khảo thêm 
tài liệu có liên 
quan đến môn 
học trước khi lên 
lớp;  
- Nghe giảng, 
xem phim, ảnh 
và ghi chép;  
- Tham gia thảo 
luận. 

 
I.2 Tình hình sản xuất giống, 
nuôi thủy sản trên thế giới và ở 
Việt Nam 

 
Khái quát được tình hình sản xuất giống 
và nuôi thủy sản trên thế giới và ở Việt 
Nam. 

 
I.3 Một số vấn đề sản xuất 
giống và nuôi thủy sản ở Việt 
Nam 

 
Nêu lên được một số vấn đề tồn tại 
trong sản xuất giống và nuôi thủy sản 
nước ngọt ở Việt Nam. 
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II. Cơ sở 
khoa học và 
kỹ thuật 
sản xuất cá 
giống 

 

 
II.1 Đặc điểm sinh sản của cá  
II.1.1 Đại cương về sinh sản cá  
II.1.2 Sự phát triển của tế bào 
sinh dục, noãn sào, tinh sào 
của cá  
II.1.3 Khả năng thụ tinh của 
tinh trùng và trứng cá 

 
04 

  
- Nêu được các thời kỳ phát triển của tế 
bào sinh dục cái và đực; 
- Nhận biết được các giai đoạn phát 
triển của noãn sào và tinh sào; 
- Trình bày các khái niệm về sinh sản 
cá: các hình thức sinh sản, tuổi thành 
thục, tính mùa vụ trong sinh sản của cá 
và sức sinh sản của cá. 
 

 
- Thuyết giảng;  
- Trực quan;  
- Thảo luận. 

 
 

 
- Đọc Chương 4: 
Sinh sản của cá 
nuôi - tài liệu [2] 
và tham khảo các 
tài liệu có liên 
quan đến môn 
học trước khi lên 
lớp;  
- Nghe giảng, 
xem phim, ảnh 
và ghi chép;  
- Tham gia thảo 
luận.  

II.2 Cơ sở khoa học và kỹ 
thuật nuôi vỗ cá bố mẹ  
II.2.1 Cơ sở khoa học của biện 
pháp nuôi vỗ cá bố mẹ  
II.2.2 Kỹ thuật nuôi vỗ cá bố 
mẹ 

 
04 

  
- Liệt kê được những yêu cầu kỹ thuật 
chung về thiết bị nuôi: ao và lồng (bè) 
nuôi cá bố mẹ; vấn đề kỹ thuật liên 
quan đến việc thả nuôi cá bố mẹ; 
- Nêu được những yêu cầu về chế độ 
dinh dưỡng cho cá bố mẹ, công tác quản 
lý ao và bè nuôi cá bố mẹ; 
- Trình bày được đặc điểm dinh dưỡng, 
sinh sản, phân bố theo độ sâu và khả 
năng thích nghi của đối tượng nuôi với 
môi trường; 
- Giải thích được mối liên hệ giữa tích 
lũy dinh dưỡng với sự phát triển của 
tuyến sinh dục. 

 
- Thuyết giảng;  
- Trực quan;  
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương 5: 
Nuôi cá bố mẹ - 
tài liệu [2] và 
tham khảo các tài 
liệu có liên quan 
đến môn học 
trước khi lên lớp;  
- Nghe giảng, 
xem phim, ảnh 
và ghi chép;  
- Tham gia thảo 
luận. 
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II.3 Cơ sở khoa học và kỹ 
thuật kích thích cá sinh sản  
II.3.1 Cơ sở khoa học của kích 
thích cá sinh sản  
II.3.2 Biện pháp kỹ thuật kích 
thích cá sinh sản 

 
04 

  
- Liệt kê các dụng cụ và thiết bị phục vụ 
cho cá đẻ và nêu được các tiêu chuẩn 
đánh giá cá thành thục để kích thích sinh 
sản;  
- Nêu ra được những đặc trưng kích 
thích sinh sản cá có sử dụng và không sử 
dụng hormone; 
- Trình bày được những đặc điểm của 
quá trình sinh sản tự nhiên của cá;  
- Hệ thống được qui trình kỹ thuật kích 
thích sinh sản cá;  
- Phân tích được các tác nhân kích thích 
sinh sản cá. 

 
- Thuyết giảng;  
- Trực quan;  
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương 6: 
Kích thích sinh 
sản cá - tài liệu 
[2] và tham khảo 
các tài liệu có 
liên quan đến 
môn học trước 
khi lên lớp;  
- Nghe giảng, 
xem phim, ảnh 
và ghi chép;  
- Tham gia thảo 
luận. 

 
II.4 Cơ sở khoa học và kỹ 
thuật quản lý phôi  
II.4.1 Cơ sở khoa học và kỹ 
thuật quản lý phôi  
II.4.2 Biện pháp kỹ thuật kỹ 
thuật quản lý phôi 

 
03 

  
- Liệt kê được các dụng cụ và thiết bị 
phục vụ ấp trứng;  
- Mô tả được biện pháp  xử lý  nguồn 
nước dùng để ấp trứng;  
- Kể ra đ ư ợ c  một số chỉ tiêu kỹ 
thuật quan trọng trong quá trình quản lý 
phôi; 
  -Trình bày được đặc điểm các giai 
đoạn phát triển của phôi và các yếu 
tố ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi;  
- Tóm tắt được qui trình kỹ thuật thu và 
ấp trứng cá. 

 
- Thuyết giảng;  
- Trực quan;  
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương 7: 
Quản lý phôi - tài 
liệu [2] và tham 
khảo các tài liệu 
có liên quan đến 
môn học trước 
khi lên lớp.  
- Nghe giảng, 
xem phim, ảnh 
và ghi chép;  
- Tham gia thảo 
luận. 
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II.5 Cơ sở khoa học và kỹ 
thuật ương nuôi cá con  
II.5.1 Cơ sở khoa học ương 
nuôi cá con  
II.5.2 Kỹ thuật ương nuôi cá 
con 

 
03 

  
- Xác định các yêu cầu kỹ thuật của 
ao, bể xi măng, bể đất lót bạt, giai 
dùng để ương cá; 
- Mô tả được những biện pháp kỹ 
thuật trong việc chăm sóc và quản lý cá 
ương trong ao, bể xi măng, bể đất lót 
bạt, giai dùng để ương cá; 
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng của cá con: dinh dưỡng, 
sinh trưởng, khả năng thích nghi với 
điều kiện môi trường; 
- Phân tích ưu và nhược điểm của mỗi 
phương thức ương cá. 

 
- Thuyết giảng;  
- Trực quan;  
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương 8: 
Ương nuôi cá 
con - tài liệu [2] 
và tham khảo các 
tài liệu có liên 
quan đến môn 
học trước khi lên 
lớp.  
- Nghe giảng, 
xem phim, ảnh 
và ghi chép;  
- Tham gia thảo 
luận. 

 
Kiểm tra 
giữa kỳ 

 
Nội dung chương I và chương 
II 

 
01 

 
Hệ thống lại các kiến thức chương I 
và chương II. 

 
 

 
Ôn lại nội dung 
chương I và 
chương II. 
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III. Kỹ 
thuật sản 
xuất giống 
và nuôi một 
số loài cá 
nước ngọt   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
III.1 Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi cá tra thương phẩm 

 
03 

 
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng đ ể  ứng dụng trong 
sản xuất giống và nuôi cá tra thương 
phẩm; 
- Tóm tắt được qui trình kỹ thuật sản 
xuất giống và nuôi cá tra thương phẩm; 
- So sánh ưu và nhược điểm của các hình 
thức nuôi cá tra thương phẩm (nuôi ao, 
bè, đăng quầng...). 

 
- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương 2 - 
tài liệu [1] và 
tham khảo thêm 
các tài liệu có 
liên quan đến  
chủ đề để làm 
báo cáo chuyên 
đề;  
- Tham gia báo 
cáo và thảo luận. 

 
III.2 Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi cá chép 

 
03 

  
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng và ứng dụng trong chăm 
sóc, quản lý cá chép nuôi; 
- Tóm tắt được qui trình kỹ thuật sản 
xuất giống và các hình thức nuôi cá 
chép. 

 
- Thuyết giảng; 
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương 2 
tài liệu [1] và 
tham khảo thêm 
các tài liệu có 
liên quan đến chủ 
đề để làm báo 
cáo chuyên đề;  
- Tham gia báo 
cáo và thảo luận. 

 
III.3 Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi cá trê 

 
03 

 
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng và ứng dụng trong sản 
xuất giống và nuôi cá trê; 
- Tóm tắt được qui trình kỹ thuật sản 
xuất giống và nuôi cá trê; 
- So sánh ưu và nhược điểm của các hình 
thức nuôi cá trê (nuôi ao, bè, bể xi 
măng...). 
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III.4 Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi cá thát lát 

 
03 

  
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng và ứng dụng trong sản 
xuất giống và nuôi cá thát lát; 
- Tóm tắt được qui trình kỹ thuật sản 
xuất giống và nuôi cá thát lát. 
   

III.5 Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi rô phi 

 
03 

 
- Nêu được qui trình kỹ thuật sản xuất 
giống và nuôi cá rô phi; 
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng và ứng dụng trong sản 
xuất giống và nuôi cá rô phi;  
- So sánh ưu và nhược điểm của các hình 
thức nuôi cá rô phi (nuôi ao, bè, bể xi 
măng, giai...). 

 
- Thuyết giảng; 
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương 2 
tài liệu [1] và 
tham khảo thêm 
các tài liệu có 
liên quan đến chủ 
đề để làm báo 
cáo chuyên 
đề;  
- Tham gia báo 
cáo và thảo luận. 

 
III.6 Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi cá rô đồng 

 
03 

 
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng và ứng dụng trong sản 
xuất giống và nuôi cá rô đồng; 
- Tóm tắt được qui trình kỹ thuật sản 
xuất giống và nuôi cá rô đồng.  

 

 
- Thuyết giản; 
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương 2 - 
tài liệu [1] và 
tham khảo thêm 
các tài liệu có 
liên quan đến  
chủ đề để làm 
báo cáo chuyên 
đề;  
- Tham gia báo 
cáo và thảo luận. 

 
III.7 Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi cá lóc 

 
03 

 
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng và ứng dụng trong sản 
xuất giống và nuôi cá lóc; 
- Tóm tắt được qui trình kỹ thuật sản 
xuất giống và nuôi cá lóc trong các hình 
thức khác nhau (nuôi ao, bè...);  
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III.8 Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi cá tai tượng 

 
03 

 
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng và ứng dụng trong sản 
xuất giống và nuôi cá tai tượng; 
- Tóm tắt được qui trình kỹ thuật sản 
xuất giống và nuôi cá tai tượng. 
  

 
 
III.9 Kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi cá mè vinh 

 
03 

 
- Trình bày được những đặc điểm sinh 
học quan trọng và ứng dụng trong sản 
xuất giống và nuôi cá mè vinh; 
- Nêu được qui trình kỹ thuật sản xuất 
giống và nuôi cá mè vinh. 
  

 
 
IV. Các mô 
hình nuôi 
thủy sản 
kết hợp 

 
IV.1 Cơ sở khoa học của nuôi 
kết hợp 

 
01 

 
- Trình bày được những lợi ích của nuôi 
kết hợp;  
- Giải thích được mối quan hệ giữa các 
thành phần trong mô hình nuôi kết hợp. 

 
- Thuyết giảng;  
- Trực quan;  
- Thảo luận. 

 
- Đọc Chương 4 - 
tài liệu [1] và 
tham khảo các tài 
liệu có liên quan 
đến môn học 
trước khi lên lớp;  
- Nghe giảng, 
xem phim, ảnh 
và ghi chép;  
- Tham gia thảo 
luận. 

 
IV.2 Mô hình nuôi kết hợp cá 
– lúa 

 
01 

 
- Trình bày được những đặc điểm kỹ 
thuật trong việc thiết kế, xây dựng mô 
hình cá – lúa;  
- Phân tích được những lợi ích của mô 
hình cá – lúa. 

 
IV.3 Mô hình nuôi kết hợp 
VAC 

 
01 

 
- Trình bày được những đặc điểm kỹ 
thuật trong việc thiết kế, xây dựng mô 
hình VAC;  
- Phân tích được những lợi ích của mô 
hình kết hợp VAC. 

8/10  



 
 
Thảo luận 

 
Kiến thức tổng hợp về sản xuất 
giống và kỹ thuật nuôi 

 
 
 
 

 
10 

 
  - Trình bày được đặc điểm sinh học sinh 

sản; 
  - Tóm tắt được kỹ thuật sản xuất giống 

và nuôi thương phẩm một số loài cá có 
giá trị kinh tế ở đồng bằng sông Cửu 
Long. 

 
Thảo luận. 
 

 
 - Ôn tập lại tất cả 

các kiến thức đã 
học; 

 - Tham gia thảo 
luận. 

 
 
 

7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính: 
[1].  Dương Nhựt Long, Giáo trình Kỹ thuật nuôi thuỷ sản nước ngọt, NXB Đại học Cần Thơ, 2003. 
[2].  Phạm Minh Thành và Nguyễn Văn Kiểm, Cơ sở khoa học và kỹ thuật sản xuất cá giống, NXB Nông nghiệp, 2009. 
- Tài liệu tham khảo: 
[3].  Nguyễn Tường Anh, Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá nuôi, NXB Nông nghiệp, 2007.  
[4].  Phạm Văn Khánh, Lý Thị Thanh Loan, Kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt và biện pháp phòng trị bệnh, NXB Nông 

nghiệp, 2005. 
[5].  Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS), Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi, NXB Nông nghiệp, 2003. 
[6].  Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS), Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá cá tra, basa đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm,NXB 

Nông nghiệp, 2004. 
[7].  Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS), Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, NXB Nông 

nghiệp, 2004. 
8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
8.2. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần 

- Kiểm tra thường xuyên (hệ số: 01): Kiểm tra 15 phút, thời gian bất kỳ; 
- Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2): Hình thức: tự luận, thời gian 50 phút, sau khi học xong chương II; 
- Thảo luận (hệ số 2): Một nhóm 3 - 5 SV trình bày báo cáo seminar về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một đối tượng cá nước 

ngọt có giá trị kinh tế. Điểm được đánh giá: khả năng trình bày, khả năng hiểu vấn đề và nội dung quyển báo cáo. 
8.3. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần 
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+ Hình thức: trắc nghiệm + tự luận; 
+ Thời lượng: 90  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 
Sinh viên không được vắng các buổi thảo luận.  
 

        TL. HIỆU TRƯỞNG              TRƯỞNG BỘ MÔN        NGƯỜI BIÊN SOẠN 
    TRƯỞNG KHOA     
 
 
 
               Giảng viên : Bùi Văn Mướp  

     Nguyễn Vân Ngọc Phượng           Võ Minh Quế Châu      
 

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