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1. Tên học phần: DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN                                                   Mã học phần: 77502 
2. Loại học phần: Lý thuyết  
3. Số tín chỉ: 02, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  
Lý thuyết:  30 tiết 
4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình:  
Học phần học trước: Sinh hóa. 

5. Mục tiêu chung 
- Về kiến thức: 

+ Trình bày được vai trò các thành phần dinh dưỡng đối với động vật thủy sản; 
+ Mô tả được các phương pháp xác định nhu cầu dinh dưỡng cho các loài động vật thuỷ sản và các phương pháp xác định giá trị 

dinh dưỡng của thức ăn và nguyên liệu; 
+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy sản. 

- Về kỹ năng: 
 + Nhận biết và lựa chọn được các nguyên liệu thích hợp dùng để sản xuất thức ăn cho từng đối tượng và giai đoạn phát triển; 

 + Đề xuất giải pháp để sử dụng và quản lý hiệu quả thức ăn thủy sản. 
- Về thái độ: Nhận thức được vai trò của thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. 



6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt 
Học phần đề cập đến các nội dung cơ bản sau: 

- Sự tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa các thành phần dinh dưỡng của thức ăn trong cơ thể động vật thủy sản; 
- Các phương pháp tính toán và thiết lập công thức thức ăn để làm cơ sở cho sản xuất, sử dụng, quản lý thức ăn một cách hiệu quả. 

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. Giới thiệu về 
dinh dưỡng và 
thức ăn thủy sản 
 

I.1 Khái niệm về dinh dưỡng và 
thức ăn thủy sản 

02 Nêu được khái niệm dinh dưỡng 
và thức ăn thủy sản. 

- Thuyết giảng; 
- Thảo luận. 
 

- Đọc tài liệu số [1] 
nội dung giới về dinh 
dưỡng và thức ăn 
thủy sản; 
- Tìm thêm thông tin 
về hiện trạng sử 
dụng thức ăn trong 
nuôi thủy sản hiện 
nay trên website [4], 
[5]. 
- Tham gia thảo luận 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương I 

I.2. Vai trò của thức ăn đối với 
nghề nuôi thuỷ sản 

Trình bày được vai trò của thức 
ăn đối với nghề nuôi thủy sản. 

I.3 Đặc điểm dinh dưỡng cơ 
bản của động vật thủy sản 

Phân tích được các đặc điểm dinh 
dưỡng cơ bản của từng nhóm, 
từng giai đoạn động vật thủy sản. 

I.4 Hiện trạng sử dụng thức ăn 
trong nuôi thủy sản 

Đánh giá được hiện trạng sử 
dụng thức ăn trong nuôi thủy sản, 
các vấn đề tồn tại trong chế biến 
và sử dụng thức ăn thủy sản ở 
đồng bằng sông Cửu Long. 

II.  Thành phần 
hóa học của 
động vật thủy 

II.1 Thành phần học của động 
vật thủy sản và thức ăn 

03 - Trình bày được đặc điểm của 
các thành phần hóa học của động 
vật thủy sản và thức ăn; 

- Thuyết giảng; 
- Thảo luận. 
 

- Đọc Thành phần 
hóa học của động vật 
thủy sản và các 
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sản và thức ăn-   - Phân tích được các yếu tố ảnh 
hưởng đến thành phần hóa học 
của động vật thủy sản. 

phương pháp xác 
dịnh giá trị dinh 
dưỡng của thức ăn ở 
tài liệu số [1], [3]. 
- Tham gia thảo luận 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương II 
 

II.2 Các phương pháp xác định 
giá trị dinh dưỡng trong thức ăn 
 

- Liệt kê được các phương pháp 
xác định giá trị dinh dưỡng có 
trong thức ăn; 
- Nêu được các chỉ tiêu cơ bản 
trong nghiên cứu dinh dưỡng ở 
động vật thủy sản; 
- Phân tích ưu nhược điểm của 
từng phương pháp. 

III.  Năng lượng 
trong thức ăn 
thuỷ sản 

III.1 Một số khái niệm về năng 
lượng sinh học 

03 Nêu được khái niệm các dạng 
năng lượng. 

- Thuyết giảng; 
- Thảo luận. 
  
  
  

- Đọc năng lượng 
trong thức ăn thủy 
sản trong tài liệu số 
[1] 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương III 
 
  

III.2 Sự biến đổi năng lượng 
trong cơ thể động vật thuỷ sản 

Giải thích được nguyên nhân 
động vật thủy sản sử dụng năng 
lượng hiệu quả hơn động vật trên 
cạn. 

III.3 Nhu cầu năng lượng của 
động vật thuỷ sản 

Trình bày được quá trình biến đổi 
năng lượng trong cơ thể động vật 
thủy sản. 

III.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến 
nhu cầu năng lượng 

Trình bày được các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhu cầu năng lượng. 

III.5 Các nguồn thức ăn cung 
cấp năng lượng 

Liệt kê được các nguồn nguyên 
liệu cung cấp năng lượng. 

IV.  Protein và 
acid amin  

IV.1 Vai trò của protein 04 Trình bày được vai trò của 
protein đối với động vật thủy sản. 

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

- Đọc tài liệu số [1], 
[3]. 
- Xem ảnh 
- Tham gia trả lời 
câu hỏi xây dựng 

IV.2 Sự tiêu hoá và biến dưỡng 
protein 

- Kể được tên các enzyme tiêu 
hóa protein; 
- Phân biệt được sự tiêu hóa 
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protein ở cá có dạ dày và không 
có dạ dày; 
- Vẽ được sơ đồ trao đổi protein 
của động vật thủy sản. 

  
  
  
  

bài. 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương IV. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

IV.3 Nhu cầu protein của động 
vật thủy sản 
 

- Nêu được định nghĩa nhu cầu 
protein tuyệt đối và nhu cầu 
protein tương đối, nhu cầu acid 
amin; 
- Phân biệt được acid amin thiết 
yếu và không thiết yếu; 
- So sánh nhu cầu protein động 
vật thủy sản và động vật trên cạn. 

IV.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến 
nhu cầu protein 

 - Trình bày được các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhu cầu protein; 
- Nêu các phương pháp đánh giá 
chất lượng nguồn protein. 

IV.5 Các nguồn thức ăn cung 
cấp protein 

 Liệt kê được các nguồn nguyên 
liệu cung cấp protein. 

V.  Lipid và acid 
béo  

V.1 Chức năng của các lipid 03 - Phân loại được lipid; 
- Trình bày được vai trò của lipid 
đối với động vật thủy sản, đặc 
biệt ở giai đoạn con non. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan. 
- Thảo luận 
  
  
  
  
  
  

- Đọc nội dung Lipid 
và acid béo trong tài 
liệu số [1], [3]. 
- Xem phim ảnh 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương V. 
 
 
  

V.2 Sự tiêu hoá và hấp thu lipid  Kể được tên các enzyme tiêu 
hóa. 

V.3 Nhu cầu lipid của động vật 
thuỷ sản 

Liệt kê được các cơ sở để xác 
định nhu cầu lipid của động vật 
thủy sản. 
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V.4 Acid béo  - Đọc được tên và hiểu ý nghĩa 
của tên rút gọn của acid béo; 
- Phân biệt PUFA (poly 
unsaturated fatty acid) và HUFA 
(highly unsaturated fatty acid); 
- Nhận biết dấu hiệu thiếu acid 
béo ở động vật thủy sản. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

V.5 Nhu cầu acid béo thiết yếu - Nêu ra sự khác biệt về nhu cầu 
acid béo và thành phần acid béo 
trong cơ thể giữa động vật thuỷ 
sản nước ngọt và nước mặn/lợ; 
- So sánh được sự khác biệt về 
nhu cầu lipid giữa cá ăn động vật 
và cá ăn thực vật.  

V.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến 
thành phần acid béo 

Trình bày được các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhu cầu aicd béo. 

V.7 Các nguồn thức ăn cung 
cấp lipid 

Liệt kê được các nguồn nguyên 
liệu cung cấp lipid. 

Kiểm tra giữa 
học phần 

  Từ chương I đến chương V 01      Làm bài thi giữa 
HP. 

VI. 
Carbohydrate  

VI.1 Chức năng của 
carbohydrate trong thức ăn 
động vật thuỷ sản 

03  Trình bày được vai trò của 
carbohydrate đối với động vật 
thủy sản, đặc biệt ở giai đoạn con 
non. 

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

   - Đọc carbohydrate 
ở tài liệu số [1], [3]. 
 - Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương VI. 
- Tham gia thảo luận 
 
  
  

VI.2 Sự tiêu hoá và biến dưỡng 
carbohydrate 

-  Trình bày được quá trình tiêu 
hoá carbohydrate ở động vật thuỷ 
sản; 
- Phân tích được các yếu tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả sử dụng các 

5 
 



nguồn carbohydrate của động vật 
thủy sản. 

VI.3 Nhu cầu carbohydrate của 
động vật thuỷ sản 
 

 - Trình bày được khả năng sử 
dụng tinh bột trong thức ăn thủy 
sản; 
 - Trình bày được các yếu tố ảnh 
hưởng đến nhu cầu carbohydrate. 

VI.4 Chất xơ trong thức ăn thủy 
sản 

Trình bày được vai trò của chất 
xơ trong thức ăn của động vật 
thủy sản. 

VI.5 Các nguồn thức ăn cung 
cấp carbohydrate 

 Liệt kê được các nguồn nguyên 
liệu cung cấp carbohydrate. 

VII.  Vitamin  VII.1 Các yếu tố ảnh hưởng 
đến sự sử dụng vitamin 

03 - Trình bày được vai trò của 
vitamin đối với cơ thể động vật 
thủy sản và các yếu tố ảnh hưởng 
đến sự sử dụng vitamin; 
- Sắp xếp được các vitamin vào 
các nhóm theo phân loại. 

- Thuyết giảng; 
- Thảo luận . 
  
  

- Đọc Vitamin tài 
liệu số [1], [3]. 
 - Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương VI. 
- Tham gia thảo luận 
 
  
  

VII.2 Tính chất và nhu cầu 
vitamin của động vật thuỷ sản 

- Nêu được các dấu hiệu thiếu 
vitamin ở động vật thủy sản;  
- Trình bày được các tính chất 
của vitamin; 
- Ghi nhớ được những điểm cần 
chú ý khi sử dụng vitamin cho 
động vật thủy sản. 
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VII.3 Các nguồn cung cấp 
vitamin 

Liệt kê được các nguồn nguyên 
liệu cung cấp vitamin. 

VIII.  Muối 
khoáng  

VIII.1 Chức năng của muối 
khoáng 

03 - Trình bày được vai trò của muối 
khoáng đối với cơ thể động vật 
thủy sản; 
- Sắp xếp được các muối khoáng 
vào các nhóm theo phân loại. 

- Thuyết giảng; 
- Thảo luận. 
 

- Đọc muối khoáng 
tài liệu số [1], [3]. 
 - Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương VI. 
- Tham gia thảo luận 
 
  
  

VIII.2 Khoáng đa lượng - Kể được tên các khoáng đa 
lượng; 
- Nhận biết được các dấu hiệu 
thiếu khoáng đa lượng ở động vật 
thủy sản. 

VIII.3 Các nguyên tố vi lượng - Kể được tên các khoáng vi 
lượng; 
- Nhận biết được các dấu hiệu 
thiếu khoáng vi lượng ở động vật 
thủy sản. 

VIII.4 Các nguồn cung cấp chất 
khoáng 

Liệt kê được các nguồn nguyên 
liệu cung cấp khoáng, các dạng 
khoáng được sử dụng trong thức 
ăn của động vật thủy sản. 

IX. Nguyên liệu 
và chế biến thức 
ăn 

IX.1 Thiết lập công thức thức 
ăn 
 

05 - Trình bày được nguyên tắc xây 
dựng công thức thức ăn thủy sản 
và phương pháp tổ hợp khẩu 
phần; 
- Kể tên phụ gia được sử dụng 
trong chế biến thức ăn. 

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

- Đọc nguyên liệu, 
chất phụ gia trong 
thức ăn thủy sản ở 
tài liệu số [3] 
- Tham gia trả lời 
câu hỏi. 
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IX.2 Phương pháp chế biến 
thức ăn 
 

- Liệt kê được các bước cơ bản 
trong chế biến thức ăn thủy sản; 
- Trình bày được các yếu tố ảnh 
hưởng đến chất lượng thức ăn 
trong quá trình chế biến và bảo 
quản. 

- Đọc tài liệu số [2] 
để tìm hiểu thêm qui 
trình chế biến thức 
ăn ở qui mô nông hộ. 
- Xem ảnh. 
  
  IX.3 Độ bền trong nước của 

viên thức ăn  
Đánh giá được độ bền trong nước 
của thức ăn thủy sản. 

7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính:  

[1] Nguyễn Anh Tuấn và Trần Thị Thanh Hiền, Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2009. 
- Sách, tài liệu tham khảo:  

[2] Lại Văn Hùng, Dinh Dưỡng và Thức ăn trong nuôi trồng Thuỷ sản,  NXB Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh, 2004. 
[3] Lê Thanh Hùng, Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2008. 

- Các Website: 
[4]. http://aquanetviet.org 
[5]. http://thuysanvietnam.com.vn 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần 
- Kiểm tra thường xuyên (hệ số:1): Hình thức: tự luận khoảng 5 - 10 phút. Thời điểm kiểm tra ngẫu nhiên không thông báo trước.  
- Nhận thức, thái độ tham gia thảo luận (hệ số:1): Điểm cho theo nhóm, mỗi nhóm sẽ tự chia điểm cho từng thành viên.  Điểm của 

từng cá nhân do nhóm quyết định trên cơ sở tổng điểm của nhóm và điểm cộng cho câu hỏi/câu trả lời hay. 
- Thi giữa học phần: (Hệ số: 2) Thi tự luận, 50 phút.  
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần  
- Hình thức: tự luận; 
- Thời lượng: 60 phút 
9. Điểm đánh giá: 
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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 

trung bình cộng của các bài thực hành, điểm tiểu luận, đồ án,…. 

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 tham dự đầy đủ các buổi thảo luận. 

            TL. HIỆU TRƯỞNG 
P. TRƯỞNG KHOA 

 
 
 
 

Nguyễn Vân Ngọc Phượng 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
 
 
 
 

Võ Minh Quế Châu 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

      
      
  
Giảng viên 1: Võ Minh Quế Châu 

       Giảng viên 2: Lê Quốc Phong 
   
 
                   . 

 
 
 

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