
Mẫu 1 

11/2014/TT-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2019 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 
 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ: 

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tạo kháng thể IgY phòng và trị bệnh do Vibrio 
spp. trên tôm chân trắng 

Mã số:..................................... 

Thuộc: Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020. Mã số chương 
trình: 

2. Mục tiêu nhiệm vụ:  

Mục tiêu chung:  

Tạo được kháng thể IgY hiệu quả trong phòng và trị bệnh do Vibrio spp. 
gây ra trên tôm chân trắng. 

Mục tiêu cụ thể:  

Xây dựng được quy trình tạo kháng thể IgY đặc hiệu đối với vi khuẩn V. 
parahaemolyticus gây bệnh EMS và V. harveyi gây bệnh phát sáng trên tôm 
chân trắng. 

Xây dựng được quy trình ứng dụng kháng thể IgY trên tôm chân trắng hiệu 
quả bảo hộ ≥ 60%  

Tạo được sản phẩm 500.000 mg kháng thể IgY được sử dụng trực tiếp để 
phòng và trị bệnh do V. parahaemolyticus và V. harveyi gây ra trên 10 tấn tôm 
nuôi với hiệu quả bảo hộ ≥ 60%. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Võ Đức Duy 

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 4.200 triệu đồng. 

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.200 triệu đồng. 

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 

Bắt đầu: 01/01/2017 

Kết thúc: 31/12/2019 



Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm: 

Số TT Họ và tên 
Chức danh khoa học, học 

vị 
Cơ quan công tác 

1 Võ Đức Duy Nghiên cứu viên, Thạc Sỹ Viện NCNTTS III 

2 Đào Xuân Phát Nghiên cứu viên, Thạc Sỹ Viện NCNTTS III 

3 Phan Thường Tý Nghiên cứu viên, Thạc Sỹ Viện NCNTTS III 

4 Phan Thị Tâm Nghiên cứu viên, Kỹ sư Viện NCNTTS III 

5 Nguyễn Võ Hữu Phúc Nghiên cứu viên, Cử nhân Viện NCNTTS III 

6 Trương Quốc Thái Nghiên cứu viên, Tiến Sỹ Viện NCNTTS III 

7 Lê Văn Chí Nghiên cứu viên, Tiến Sỹ Viện NCNTTS III 

8 Nguyễn Văn Dũng Nghiên cứu viên, Thạc Sỹ Viện NCNTTS III 

9 Nguyễn Khắc Đạt Nghiên cứu viên, Kỹ sư Viện NCNTTS III 

10 Nguyễn Long Hồ Công nhân Trại chăn nuôi Suối 
Dầu, Viện Vắc xin và 
Sinh phẩm y tế 

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

1. Về sản phẩm khoa học: 
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 

Số 
TT 

Tên sản phẩm 
Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 
sắc 

Đạt Không 
đạt 

Xuất 
sắc 

Đạt Không 
đạt 

Xuất 
sắc 

Đạt Không 
đạt 

1 Kháng thể đặc 
hiệu IgY  

         

2 Mô hình ứng 
dụng kháng thể 
IgY trên tôm 
nuôi thương 
phẩm 

         

3 Quy trình tạo 
kháng thể Anti-
Vibrio IgY đặc 
hiệu cho 2 loài 
vi khuẩn Vibrio 
harveyi và V. 
parahaemolytic
us 

         

4 Quy trình ứng 
dụng kháng thể 
IgY trên tôm 

         



chân trắng với 
hiệu quả bảo hộ 
>60% 

5 Bài báo phương 
pháp tạo kháng 
thể đặc hiệu 
Anti-Vibrio IgY 

         

6 Bài báo so sánh 
hiệu quả ứng 
dụng kháng thể 
đặc hiệu trên 
tôm với các 
phương pháp 
truyền thống 

         

7 Bài báo phân 
tích các đáp ứng 
miễn dịch sau 
khi sử dụng 
kháng thể đặc 
hiệu IgY 

         

8 Đào tạo 1-2 
Thạc sỹ  

         

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có): 
Số 
TT 

Tên sản phẩm  Thời gian dự 
kiến ứng dụng 

Cơ quan dự kiến 
ứng dụng 

Ghi chú 

1     

2     

...     

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có): 
Số 
TT 

Tên sản phẩm  Thời gian ứng 
dụng 

Tên cơ quan ứng 
dụng 

Ghi chú 

1     

2     

...     

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 

Đề tài đã có quy trình tạo và ứng dụng kháng thể IgY phòng và trị bệnh 

EMS do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus và bệnh phát sáng do vi khuẩn 

Vibrio harveyi trên tôm chân trắng với hiệu quả bảo hộ đạt >80%. Những nghiên 



cứu của đề tài sẽ làm tiền đề cho việc ứng dụng kháng thể trên giáp xác và trên 

cá trong nuôi trồng thủy sản. 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ: 

3.1. Hiệu quả kinh tế 

Thông qua việc thực hiện các ứng dụng kháng thể IgY trong nuôi tôm chân 

trắng ngoài thực địa cho thấy, hiệu quả bảo hộ của kháng thể trước bệnh EMS 

và phát sáng >80%. Về hiệu quả kinh tế, người nuôi tôm sẽ giảm được những 

chi phí trong việc sử dụng kháng sinh, giá bán tôm sử dụng kháng thể được thu 

mua cao hơn so với tôm nuôi thông thường từ 7.000-10.000đ. Kết quả đề tài cho 

thấy một tiềm năng lớn khi ứng dụng kháng thể hoặc các chất làm tăng miễn 

dịch tự nhiên ở tôm nhằm thay thế kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Trong 

tương lai, nếu sản xuất kháng thể IgY ở quy mô công nghiệp, giá thành sản 

phẩm rẻ hơn. Ước tính đối với tôm giống giai đoạn tôm post 1 – post 10 chi phí 

sử dụng kháng thể khoảng 300.000đ/1 triệu post, đối với tôm nuôi thương phẩm 

chi phí sử dụng kháng thể khoảng 1.000.000đ/tấn tôm. Ngoài ra, đề tài sẽ tạo 

tiền đề cho việc ứng dụng kháng thể trên tôm hùm, cá và các đối tượng nuôi 

thủy sản khác 

3.2. Hiệu quả xã hội 

Hiện nay, quá trình thâm canh hóa ngành tôm nuôi đã làm chất lượng môi 

trường ngày càng giảm, việc lạm dụng hóa chất kháng sinh và hóa chất đã làm 

phát triển mầm bệnh mới, đặc biệt nhóm vi khuẩn Vibrio gây bệnh có hiện 

tượng kháng thuốc do người dân sử dụng kháng sinh liều cao với chủng loại và 

số lượng lớn dẫn đến dư lượng kháng sinh cao. Đề tài thực hiện đã ban đâu có 

những ứng dụng tích cực đáp ứng được tiêu chí phòng và trị bệnh EMS và phát 

sáng trên tôm nuôi, góp phần vào nuôi trông thủy sản bền vững và đẩy mạnh 

ngành xuất khẩu tôm Việt Nam ở các thị trường yêu cầu nghiêm ngặt dư lượng 

kháng sinh như Nhật Bản và các nước châu Âu. Qua những kết quả mà đề tài 

thực hiện được có thể khẳng định kháng thể IgY sử dụng có hiệu quả trong 

ngành công nghiệp nuôi tôm. 
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