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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BRVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỊA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG- 

KHUYẾN NGƯ 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ DƯỚI 03 THÁNG  

CHO NGHỀ: CHẨN ĐOÁN BỆNH THỦY SẢN NƯỚC LỢ, MẶN 

 

Tên nghề: Chẩn đoán bệnh thủy sản nước lợ, mặn 

Trình độ đào tạo: Dạy nghề dưới 03 tháng 

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có 

trình độ từ tiểu học trở lên (biết đọc và biết viết). 

Số lượng môn học và mô đun đào tạo: 6 (gồm: 03 môn học và 03 mô đun) 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ nghề. 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp 

a. Kiến thức 

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh, 

phương pháp sử dụng thuốc và biện pháp phòng bệnh tổng hợp trên động vật thủy sản nước 

lợ, mặn; 

- Nêu được phương pháp chẩn đoán nhanh và trị bệnh do môi trường, vi rút, vi khuẩn, 

nấm, ký sinh trùng gây ra. 

b. Kỹ năng 

- Thực hiện được các biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho động vật thủy sản nước lợ, 

mặn; 

- Chẩn đoán được một số bệnh thông thường do môi trường, do vi rút, vi khuẩn, nấm 

và ký sinh trùng gây ra trên động vật nuôi thủy sản nước lợ, mặn. 

- Lựa chọn và sử dụng thuốc đúng qui định, đúng kỹ thuật trong phòng và xử lý bệnh 

động vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn. 

c. Thái độ 

Tuân thủ qui trình chẩn đoán bệnh, qui trình kỹ thuật phòng bệnh tổng hợp và trị bệnh, 

qui định sử dụng các loại thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ. 

2. Cơ hội việc làm: Học viên hoàn thành chương trình học tập có thể trực tiếp tham gia 

sản xuất ở nông hộ, trang trại, công ty nuôi trồng thủy sản. 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU 

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu 

- Thời gian đào tạo: 02 tháng 

- Thời gian học tập: 08 tuần 

- Thời gian thực học: 300 giờ 
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- Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 32 giờ (trong 

đó ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học là 16 giờ) 

2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu 

- Thời gian thực học môn học và các mô đun đào tạo nghề: 300 giờ 

- Thời gian học lý thuyết: 28 giờ (chiếm 9,33% tổng thời gian đào tạo) 

- Thời gian học thực hành: 272 giờ (chiếm 90,67% tổng thời gian đào tạo) 

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC 

Mã 

MĐ 
Tên mô đun 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra * 

MH 01 Khởi sự doanh nghiệp 24 4 20 0 

MH 02 Phòng bệnh tổng hợp 22 2 18 2 

MH 03 Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do môi trường. 22 2 18 2 

MĐ 01 
Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do vi rút ở động 

vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn 
55 5 46 4 

MĐ 02 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở 

động vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn 
84 8 72 4 

MĐ 03 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở 

động vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn 
77 7 66 4 

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học 16   16 

Tổng cộng 300 28 240 32 

Phần trăm (%) 100 9,33 90,67 

Ghi chú: * Số giờ kiểm tra môn học/mô đun và cuối khóa được tính vào giờ thực hành. 
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ DẠY NGHỀ 

DƯỚI 03 THÁNG 

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bổ 

thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề 

Chương trình dạy nghề trình dạy nghề dưới 3 tháng của nghề “Chẩn đoán bệnh thủy 

sản nước lợ, mặn” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi 

học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ 

kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ nghề. 

Chương trình gồm có 03 môn học và 03 mô đun như sau: 

- Môn học 01: “Khởi sự doanh nghiệp” là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các nghề đào tạo, 

có thời gian đào tạo là 24 giờ, trong đó có 4 giờ lý thuyết và 20 giờ thực hành. Mục tiêu của 

môn học là cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành xác định những yếu tố 

cần thiết trước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh. 

- Môn học 02: “Phòng bệnh tổng hợp” “Phòng bệnh tổng hợp” có thời gian đào tạo là 

22 giờ trong đó có 02 giờ lý thuyết, 18 giờ thực hành và 02 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên 

môn thực hành mô tả những hiểu biết cơ bản bệnh của ĐVTS, phương pháp phun, tắm, tiêm 

thuốc, phương pháp trộn thuốc vào thức ăn cho động vật thủy sản và biện pháp phòng bệnh 

tổng hợp. 

- Môn học 03: “Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do môi trường” có thời gian đào tạo là 
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22 giờ trong đó có 02 giờ lý thuyết, 18 giờ thực hành và 02 giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên 

môn thực hành mô tả ảnh hưởng của oxy, pH, NH3, NO2 đối với ĐVTS, thao tác đo oxy, pH, 

NH3, NO2 và biện pháp xử lý. 

- Mô đun 01: “Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do vi rút ở ĐVTS nuôi nước lợ, mặn” 

có thời gian đào tạo là 55 giờ trong đó có 05 giờ lý thuyết, 46 giờ thực hành và 04 giờ kiểm 

tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả vi rút gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, nhận biết, 

chẩn đoán và biện pháp xử lý hoại tử thần kinh ở cá biển, bệnh vi rút đốm trắng ở tôm he, 

hội chứng Taura ở tôm he chân trắng. 

- Mô đun 02: “Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở ĐVTS nuôi nước lợ, 

mặn” có thời gian đào tạo là 84 giờ trong đó có 08 giờ lý thuyết, 72 giờ thực hành và 04 giờ 

kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả vi khuẩn, nấm gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, 

nhận biết, chẩn đoán và biện pháp phòng trị bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp xác; bệnh đốm 

trắng do vi khuẩn ở tôm he; bệnh lở loét do vi khuẩn ở cá nuôi nước lợ mặn; bệnh do vi 

khuẩn dạng sợi ở cá nuôi nước lợ mặn; bệnh nấm hạt ở cá nuôi nước mặn; bệnh nấm ở giáp 

xác. 

- Mô đun 03: “Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở ĐVTS nuôi nước lợ, 

mặn” có  có thời gian đào tạo là 77 giờ trong đó có 07 giờ lý thuyết, 66 giờ thực hành và 04 

giờ kiểm tra. Là mô đun chuyên môn thực hành mô tả ký sinh trùng gây bệnh, dấu hiệu bệnh 

lý, nhận biết, chẩn đoán và biện pháp phòng trị bệnh sinh vật bám ở tôm, cua nuôi nước lợ, 

mặn; bệnh sán lá đơn chủ, bệnh trùng mỏ neo, bệnh rận cá, bệnh trùng quả dưa, bệnh trùng 

bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn. 

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học 

- Thời gian ôn tập (thực hành): Không quá 4 giờ. 

- Thời gian kiểm tra kết thúc khóa học (thực hành kỹ năng nghề): 12 giờ. 

3. Các chú ý khác 

- Thời gian và địa điểm giảng dạy mô đun: mùa vụ nuôi thủy sản và tại cơ sở nuôi thủy 

sản.  

- Có thể tổ chức hoạt động ngoại khóa: tham quan Công ty nuôi thủy sản, bảo tàng mẫu 

bệnh của các trạm thú y. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: Khởi sự doanh nghiệp  

Mã số môn học: MH 01  

Dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT, trình độ dạy nghề dưới 3 tháng 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP 
 

Mã số môn học: MH 01 

Thời gian môn học: 24 giờ. (Lý thuyết: 4 giờ; thực hành: 20 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

- Vị trí: Nên bố trí môn học này đầu tiên. 

- Tính chất: Là phần học cơ bản nhằm phục vụ kiến thức cho việc khởi sự sản xuất, 

kinh doanh. 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng: 

a. Kiến thức 

- Hiểu được các đặc tính chủ yếu của những chủ doanh nghiệp thành công và những lý 

do chính dẫn đến sự thất bại trong việc khởi sự kinh doanh; 

- Dự toán, ước tính được chi phí vốn khởi sự; 

- Xác định được ý tưởng kinh doanh tốt là gì; 

- Xác định được những yếu tố cần thiết để tiến hành kinh doanh. 

b. Kỹ năng  

- Có khả năng khởi sự, duy trì một doanh nghiệp; 

- Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động để khởi sự doanh nghiệp. 

c. Thái độ: Lựa chọn được ý tưởng kinh doanh có tính thực tiễn. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

Số 

TT 
Tên các bài trong môn học 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 Bạn và ý tưởng kinh doanh 8 1 7 0 

2 
Marketing “Đánh giá thị trường”, tổ chức cơ sở kinh 

doanh 
8 1,5 6,5 0 

3 Ước tính vốn khởi sự 8 1,5 6,5 0 

 Tổng số giờ 24 4 20 0 

 Phần trăm (%) 100 16,67 83,33 

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1. Bạn và ý tưởng kinh doanh Thời gian: 08 giờ 

a. Mục tiêu 

- Học viên xác định sản xuất, kinh doanh nghề gì? 

- Biết được ý tưởng kinh doanh tốt; 

- Xác định các yếu tố cần thiết để sản xuất, kinh doanh. 

b. Nội dung giảng dạy 

- Kinh doanh là gì? 

- Tại sao nên kinh doanh? 
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- Bạn có phải là nhà kinh doanh không? 

- Tăng cường năng lực làm nhà kinh doanh? 

- Bạn có báo nhiêu tiền để khởi sự kinh doanh? 

- Bạn có thể tiến hành được loại hình kinh doanh nào? 

- Thử nghiệm ý tưởng kinh doanh của bạn? 

Bài 2. Marketing “Đánh giá thị trường”; Tổ chức cơ sở kinh doanh Thời gian: 08 giờ 

A. Phần 1. Marketing “Đánh giá thị trường” 
a. Mục tiêu 

- Học viên phân tích được: nhu cầu, đặc điểm, thói quen của khách hành, đối thủ canh 

tranh; 

- Lập được kế hoạch marketing tốt cho cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình? 

b. Nội dung giảng dạy 

- Khách hàng của bạn là ai? 

- Đối thủ kinh doanh của bạn là ai? 

- Lập kế hoạch marketing 

- Ước tính lượng hành bán ra. 

B. Phần 2. Tổ chức cơ sở kinh doanh 

a. Mục tiêu: Xác định đanh giá được nguồn nhân lực của cơ sở sản xuất, kinh doanh 

của mình? 

b. Nội dung giảng dạy 

- Ai là người quyết định – Có phải người quản lý không? 

- Ai sẽ làm việc trong cơ sở kinh doanh của bạn? 

- Điều kiện làm việc của bạn và nhân viên của bạn? 

- Hình thức pháp lý của cơ sở kinh doanh 

Bài 3. Ước tính vốn khởi sự Thời gian: 08 giờ 

a. Mục tiêu 

- Học viên hiểu và phân biệt được tài sản cố định và tài sản lưu động; 

- Tầm quan trọng của việc ước tính được doanh thu và biết cách ước tính doanh thu; 

- Biết cách lập được kế hoạch sản xuất, kinh doanh. 

b. Nội dung giảng dạy 

- Bạn cần bao nhiêu tiền để khởi sự kinh doanh? 

- Tài sản cố đinh, nhà xưởng… 

- Tài sản lưu động 

- Dự trữ nguyên vật liệu, hàng hóa 

- Tiền công 

- Tiền thuê nhà xưởng, trang thiết bị 

- Bảo hiểm, khấu khao 

- Các chi phí khác 

- Doanh thu của bạn 

- Lấp kế hoạch doanh thu và chi phí 

- Nguồn vốn 

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH 
- Thiết bị, dụng cụ dạy học: Máy chiếu projector, máy tính xách tay… 

- Mô hình hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh giỏi để học viên tham quan và trao đổi ý 
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tưởng trực tiếp với người sản xuất và chủ cơ sở kinh doanh giỏi. Số lượng là từ 1 – 2 mô 

hình (tốt nhất là chọn mô hình của nghề chuẩn bị đào tạo). 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  

1. Phương pháp đánh giá  

- Phương pháp đánh giá truyền thống: Sổ theo dõi học tập và phiếu đánh giá;  

- Bài tập tính toán, tự luận và bài thu hoạch thực hành. 

2. Nội dung đánh giá  

- Ý tưởng kinh doanh của học viên;  

- Ý kiến đánh giá thị trường; 

- Tính toán về vốn khởi sự doanh nghiệp.  

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

1. Phạm vi áp dụng  

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề.  

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy môn học  

- Giảng lý thuyết trên lớp (4 giờ); 

- Tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi và trao đổi ý tưởng với chủ mô hình 

(16 giờ); 

- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm về nội dung đã được học (4 giờ). 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Việc hình thành và xây dựng ý tưởng 

sản xuất kinh doanh; tính toán vốn khởi sự.  

4. Tài liệu cần tham khảo 

Khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khởi sự doanh nghiệp (SIYB) Việt Nam. Tài liệu 

thuộc dự án ILO và SIDA VIE/98/M02/SID. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: Phòng bệnh tổng hợp  

Mã số môn học: MH 02  

Nghề: Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước lợ, mặn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC PHÒNG BỆNH TỔNG HỢP 

 

Mã số môn học: MH02  

Thời gian môn học: 22 giờ.  

Trong đó: Lý thuyết: 02 giờ; thực hành: 18 giờ; kiểm tra: 02 giờ 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

1.Vị trí: Môn học Phòng bệnh tổng hợp là một môn học chuyên môn nghề trong 

chương trình dạy nghề trình độ dưới 3 tháng của nghề chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy 

sản nước ngọt; Được giảng dạy trước các môn học/mô đun khác. 

2 Tính chất: Là môn học chuyên môn thực hành, có một phần lý thuyết để giới thiệu, 

hướng dẫn, được thực hiện tại trang trại nuôi. 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

Sau khi học xong môn học này, học viên cần đạt được: 

- Hiểu biết được nguyên tắc quản lý môi trường nuôi, phòng bệnh tổng hợp  

- Thu được mẫu bệnh phẩm; Xác định được tác nhân gây bệnh  

- Xác định được thuốc và biện pháp phòng trị bệnh;  

- Tắm thuốc cho ĐVTS, phun thuốc phòng trị bệnh  

- Trộn thuốc vào thức ăn phòng trị bệnh; Tiêm thuốc phòng trị bệnh cho cá  

III. NỘI DUNG MÔN HỌC 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

Số 

TT Tên các bài trong môn học 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

1 Bài 1: Hiểu biết cơ bản bệnh của ĐVTS 2 0,4 1,6 0 

2 
Bài 2: Phương pháp sử dụng thuốc trong phòng 

trị bệnh ĐVTS 
9 0,8 8,2 0 

3 Bài 3: Biện pháp phòng bệnh tổng hợp 9 0,8 8,2 0 

 Kiểm tra kết thúc mô đun 2   2 

 Tổng số 22 2 18 2 

 Phần trăm (%) 100 9,09 90,01 

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Hiểu biết cơ bản bệnh của ĐVTS Thời gian: 02 giờ 

Mục tiêu:  

- Nêu được các khái niệm bệnh ĐVTS  

- Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố gây bệnh  

Nội dung: 

1. Định nghĩa bệnh của động vật thủy sản 1.1. Định nghĩa  

1.2. Phân loại bệnh  1.2.1. Bệnh truyền nhiễm  

1.2.2. Bệnh ký sinh trùng  2. Mối quan hệ của các yếu tố gây bệnh 



 2 

2.1. Yếu tố môi trường  2.2. Tác nhân gây bệnh  

2.3. Yếu tố nội tại (ĐVTS)  

Bài 2: Phương pháp sử dụng thuốc trong phòng trị bệnh ĐVTS  

Thời gian: 09 giờ 

Mục tiêu: 

- Nêu được các phương pháp phun, tắm, tiêm thuốc và trộn thuốc vào thức ăn phòng trị 

bệnh ĐVTS;  

- Xác định được thể tích nước trong ao và bể: Khối lượng thuốc cần sử dụng;  

- Thực hiện được các thao tác phun, tắm, tiêm thuốc và trộn thuốc vào thức ăn;  

Nội dung: 

1. Phun thuốc 1.1. Xác định thể tích nước trong ao 

1.1.1. XĐ diện tích mặt nước TB của ao 1.1.2. XĐ độ sâu trung bình của ao 

1.1.3. XĐ thể tích nước trong ao 1.2. XĐ khối lượng thuốc cần sử dụng  

1.2.1. Lựa chọn loại thuốc  1.2.2. Lựa chọn nồng độ thuốc  

1.2.3. Tính khối lượng thuốc cần sử dụng  1.3. Thao tác phun thuốc xuống ao  

1.3.1. Pha thuốc 1.3.2. Phun thuốc xuống ao 

2. Tắm thuốc 2.1. Xác định thể tích nước 

2.2. XĐ khối lượng thuốc cần sử dụng  2.2.1. Lựa chọn loại thuốc  

2.2.2. Lựa chọn nồng độ thuốc  2.2.3. Tính khối lượng thuốc cần SD  

2.3. Tắm thuốc cho ĐVTS 2.3.1. Pha thuốc 

2.3.2. Tắm thuốc 3. Trộn thuốc vào thức ăn  

3.1. Xác định khối lượng ĐVTS nuôi  3.2. Xác định khối lượng thức ăn  

3.3. Xác định khối lượng thuốc  3.4. Trộn thuốc vào thức ăn  

3.5. Cho ĐVTS ăn thức ăn trộn thuốc  4. Tiêm thuốc 

4.1. Xác định nồng độ thuốc và vaccine  4.2. Hòa tan thuốc đểtiêm  

4.3. Tiêm thuốc   

Bài 3: Phòng bệnh tổng hợp  Thời gian: 09 giờ 

Mục tiêu: 

- Hiểu được ý nghĩa, biện pháp phòng bệnh tổng hợp;  

- Thực hiện được các bước phòng bệnh tổng hợp động vật thủy sản.  

Nội dung: 

1. Ý nghĩa của việc phòng bệnh ĐVTS 2. N. lý phòng bệnh tổng hợp ĐVTS 

2.1. Tác nhân gây bệnh  2.2. Điều kiện để phát sinh bệnh  

3. BP phòng bệnh tổng hợp cho ĐVTS 3.1. Cải tạo và vệ sinh m/t ao nuôi  

3.1.1. Xây dựng hệ thống NTTS đảm bảo yêu cầu phòng bệnh  

3.1.2. Vệ sinh dụng cụ 3.1.3. Vệ sinh môi trường nuôi  

3.2. Hạn chế nguồn gốc gây bệnh  3.2.1. Khử trùng cơ thể vật nuôi  
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3.2.2. Khử trùng thức ăn và sàng cho ăn   

3.2.3. Dùng thuốc phòng ngừa trước mùa phát bệnh  

3.2.4. Tiêu diệt vật chủ trung gian   

3.3. Tăng cường sức đề kháng của ĐVTS  

3.3.1. Kiểm tra chất lượng giống thủy sản trước khi thả 

3.3.2. Thả ghép và nuôi luân canh các ĐVTS  3.3.3. Cho ĐVTS ăn theo PP "4 định"  

Kiểm tra 

- Nội dung 

+ Câu 1: Tắm thuốc cho cá?  

+ Câu 2: Các biện pháp phòng bệnh tổng hợp?  

- Thời gian Kiểm tra: 02 giờ 

- Hình thức: Thực hành thao tác 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC 

1. Tài liệu giảng dạy 

Giáo trình dạy nghề môn học "Phòng bệnh tổng hợp" trong chương trình dạy nghề, 

trình độ dưới 3 tháng của nghề chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước ngọt.  

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ 

Máy vi tính, máy chiếu, phim tài liệu, băng đĩa, tranh ảnh.  

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- Phòng học 01  - Cơ sở sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt: 01  

- Ao: 03  - Bể: 03  

- Cốc đong: 03  - Vôi: 300 kg  

- Thuốc tím (KMnO4); 5kg  - Sulphat đồng (CuSO4): 5 kg  

4. Điều kiện khác 

- Quần áo lội nước: 04  - Quần áo blue: 30  

- Găng tay: 30 bộ - Khẩu trang: 30 cái  

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá 

- Trong quá trình thực hiện môn học: Kiểm tra, đánh giá mức độ thành thạo thao tác.  

- Kết thúc môn học: Kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết kiến thức và khả năng thực 

hiện các kỹ năng.  

- Nội dung đánh giá 

+ Hiểu biết về mối quan hệ giữa các nhân tố gây bệnh động vật thủy sản;  

+ Thao tác phun thuốc, tắm thuốc cho ĐVTS;  

+ Biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho ĐVTS  

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 
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- Chương trình môn học Chẩn đoán phòng bệnh tổng hợp áp dụng cho các khóa đào tạo 

nghề trình độ dạy nghề dưới 3 tháng. 

- Quá trình dạy học đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận trong quá trình dạy học; tránh các nguy 

hiểm như nhiễm độc hóa chất.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học 

- Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của học viên, lấy học 

viên làm trung tâm  

- Giảng dạy tích hợp lý thuyết và thực hành, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, học viên dễ 

hiểu, dễ áp dụng.  

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh  

- Phương pháp phun thuốc, tắm thuốc cho động vật thủy sản  

- Biện pháp phòng bệnh tổng hợp  

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Bùi Quang Tề, 2007. Giáo trình bệnh của động vật thủy sản và biện pháp phòng trị. 

NXB Nông nghiệp HN.  

- Bùi Quang Tề, Ngô Thế Anh, Hoàng Thị Phương Hồng, 2009. Giáo trình chẩn đoán 

và phòng trị một số bệnh thông thường của bệnh động vật thủy sản (Lý thuyết và thực ành).  
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  

CHẨN ĐOÁN NHANH VÀ XỬ LÝ BỆNH DO MÔI TRƯỜNG 

 

Mã số môn học: MH 03  

Thời gian môn học: 22 giờ (Lý thuyết: 02 giờ; Thực hành: 18 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)  

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

1. Vị trí: Môn học chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do môi trường là môn học chuyên 

môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ dạy nghề dưới 3 tháng của nghề chẩn đoán 

nhanh bệnh động vật thủy sản. 

2. Tính chất: Là môn học chuyên môn thực hành, có một phần lý thuyết để giới thiệu, 

hướng dẫn, mô đun được thực hiện tại thực địa. 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

Sau khi học xong môn học này, học viên cần đạt được:  

- Hiểu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường gây ra cho ĐVTS;  

- Thu được mẫu môi trường;  

- Sử dụng được các bộ thử nhanh, máy đo để xác định thông số của các yếu tố môi 

trường gây bệnh;  

- Thực hiện được các biện pháp xử lý các yếu tố môi trường bất lợi đối với ĐVTS;  

- Tuân thủ các nguyên tắc chẩn đoán, các bước kỹ thuật để kết luận chính xác bệnh do 

môi trường gây ra ở động vật thủy sản.  

III. NỘI DUNG MÔN HỌC 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

Số 

TT Tên các bài trong môn học 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

1 Bài 1: Chẩn đoán và xử lý bệnh do oxy 5 0,5 4,5 0 

2 Bài 2: Chẩn đoán và xử lý bệnh do pH 5 0,5 4,5 0 

3 Bài 3: Chẩn đoán và xử lý bệnh do NH3 5 0,5 4,5 0 

4 Bài 4: Chẩn đoán và xử lý bệnh do NO2 5 0,5 4,5 0 

 Kiểm tra kết thúc mô đun 2   2 

 Tổng số 22 2 18 2 

 Phần trăm (%) 100 9,09 90,91 

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Chẩn đoán và xử lý bệnh do oxy Thời gian: 05 giờ 

Mục tiêu 

- Nêu được ảnh hưởng của oxy đối với ĐVTS, các bước chẩn đoán nhanh bệnh do oxy 

gây ra và biện pháp quản lý oxy trong ao nuôi thủy sản.  

- Sử dụng thành thạo bộ thử nhanh, máy đo oxy xác định hàm lượng oxy trong nước.  

- Thực hiện được biện pháp quản lý oxy ao nuôi.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực.  
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Nội dung: 

1. Ảnh hưởng của oxy đối với ĐVTS  2. Trạng thái hoạt động bất thường ĐVTS  

3. B/ pháp quản lý oxy trong ao nuôi  3.1. XĐ hàm lượng oxy bằng bộ thử nhanh  

3.1.1. Chuẩn bị các dụng cụ 3.1.2. Thu và xử lý mẫu nước  

3.1.3. SD bộ thử nhanh và đọc KQ 3.2. XĐ hàm lượng oxy bằng máy đo oxy  

3.2.1. Chuẩn bị máy đo  3.2.2. Đo và đọc kết quả 

3.3. Biện pháp xử lý ao nuôi thiếu oxy  3.3.1. Tháo và cấp nước mới vào ao  

3.3.2. Sử dụng máy quạt nước  3.3.3. Sử dụng hóa chất tăng oxy 

Bài 2: Chẩn đoán và xử lý bệnh do pH Thời gian: 05 giờ 

Mục tiêu 

- Nêu được ảnh hưởng của pH đối với ĐVTS, các bước chẩn đoán nhanh bệnh do pH 

gây ra và biện pháp quản lý pH trong ao nuôi thủy sản.  

- Sử dụng được bộ thử nhanh, máy đo pH xác định hàm lượng pH trong nước.  

- Thực hiện được biện pháp quản lý pH ao nuôi.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực.  

Nội dung:  

1. Ảnh hưởng của pH đối với ĐVTS  2. Trạng thái hoạt động bất thường ĐVTS  

3. B/ pháp quản lý pH trong ao nuôi  3.1. Xác định pH bằng bộ thử nhanh  

3.1.1. Chuẩn bị các dụng cụ 3.1.2. Thu và xử lý mẫu nước  

3.1.3. SD bộ thử nhanh và đọc kết quả 3.2. XĐ hàm lượng pH bằng máy đo pH  

3.2.1. Chuẩn bị máy đo  3.2.2. Đo và đọc kết quả 

3.3. Biện pháp quản lý pH ao nuôi  3.3.1. Biện pháp quản lý pH thấp  

3.3.2. Biện pháp quản lý pH cao  

Bài 3: Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do NH3 Thời gian: 05 giờ  

Mục tiêu: 

- Nêu được ảnh hưởng của NH3 đối với ĐVTS, các bước chẩn đoán nhanh bệnh do pH 

gây ra và biện pháp quản lý NH3 trong ao nuôi thủy sản.  

- Sử dụng được bộ thử nhanh, máy đo NH3 xác định hàm lượng NH3 trong nước.  

- Thực hiện được biện pháp quản lý NH3 ao nuôi.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực.  

Nội dung:  

1. Ảnh hưởng của NH3 đối với ĐVTS  2. Trạng thái hoạt động bất thường ĐVTS  

3. B/ pháp quản lý NH3 trong ao nuôi  3.1. XĐ NH3 bằng bộ thử nhanh  

3.1.1. Chuẩn bị các dụng cụ 3.1.2. Thu và xử lý mẫu nước  

3.1.3. SD bộ thử nhanh và đọc KQ 3.2. XĐ hàm lượng NH3 bằng máy đo 

3.2.1. Chuẩn bị máy đo  3.2.2. Đo và đọc kết quả 

3.3. B. pháp xử lý NH3 cao trong ao nuôi  3.3.1. Tháo và cấp nước mới vào ao  
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3.3.2. Sử dụng các biện pháp tăng oxy  3.3.3. Duy trì độ pH ổn định từ 7 – 8,5  

3.3.4. Bón phân vi sinh 

Bài 4: Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do NO2  Thời gian: 05 giờ 

Mục tiêu: 

- Nêu được ảnh hưởng của NO2 đối với ĐVTS, các bước chẩn đoán nhanh bệnh do pH 

gây ra và biện pháp quản lý NO2 trong ao nuôi thủy sản.  

- Sử dụng được bộ thử nhanh, máy đo NO2 xác định hàm lượng NO2 trong nước.  

- Thực hiện được biện pháp quản lý NO2 ao nuôi.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực.  

Nội dung:  

1. Ảnh hưởng của NO2 đối với ĐVTS  2. Trạng thái hoạt động bất thường ĐVTS  

3. B/ pháp quản lý NO2 trong ao nuôi  3.1. XĐ NO2 bằng bộ thử nhanh  

3.1.1. Chuẩn bị các dụng cụ 3.1.2. Thu và xử lý mẫu nước  

3.1.3. SD bộ thử nhanh, đọc kết quả 3.2. XĐ hàm lượng NO2 bằng máy đo 

3.2.1. Chuẩn bị máy đo  3.2.2. Đo và đọc kết quả  

3.3. B. pháp xử lý NO2 cao trong ao nuôi  3.3.1. Tháo và cấp nước mới vào ao  

3.3.2. Sử dụng các biện pháp tăng oxy  3.3.3. Hạn chế SD t/ ăn và bón phân dư thừa  

3.3.4. Giảm thiểu chất thải ở đáy ao   

Kiểm tra 

- Nội dung 

+ Câu 1: Xác định hàm lượng oxy bằng bộ thử nhanh và biện pháp xử lý hàm lượng 

oxy trong nước ao thấp? 

+ Câu 2: Xác định pH bằng bộ thử nhanh và biện pháp xử lý pH ao nuôi thấp? 

- Thời gian Kiểm tra: 02 giờ 

- Hình thức: Thực hành thao tác 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC 

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề môn học Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh 

do môi trường trong chương trình dạy nghề trình độ dạy nghề dưới 3 tháng của nghề chẩn 

đoán nhanh bệnh động vật thủy sản.  

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ 

Máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, băng đĩa, tranh ảnh.  

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

Phòng học: 01   Bộ kiểm tra nhanh (pH, ôxy, H2S, NH3): 03  

Vợt: 03  Cơ sở sản xuất giống: 01  

Vôi: 300 kg Máy đo ôxy hòa tan: 03  

Cơ sở nuôi thủy sản: 01  Thuốc tím: 5 kg   

Máy đo pH: 03  Máy bơm nước: 01  
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Formalin: 3 lít   Máy đo NH3: 03  

Máy quạt nước: 01   Men vi sinh: 5 kg   

Máy đo NO2: 03  Bộ giải phẫu (dao, panh, kéo): 03 bộ 

Lưới: 03   

4. Điều kiện khác 

- Quần áo bảo hộ lao động: 03 bộ - Găng tay: 30 bộ 

- Khẩu trang: 30 chiếc  - Chuyên gia hướng dẫn  

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá 

- Trong quá trình thực hiện môn học: Kiểm tra đánh giá mức độ thành thạo thao tác.  

- Kết thúc môn học: Kiểm tra mức độ hiểu biết kiến thức và khả năng thực hiện các kỹ 

năng.  

2. Nội dung đánh giá 

- Nêu ảnh hưởng của oxy, pH, NH3, NO2 đối với ĐVTS;  

- Thao tác đo oxy, pH, NH3, NO2 bằng bộ thử nhanh;  

- Biện pháp xử lý oxy, pH trong ao nuôi ĐVTS.  

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình môn học Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do môi trường áp dụng cho 

các khóa đào tạo nghề trình dạy nghề dưới 3 tháng.  

- Trong quá trình dạy học mô đun đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận; tránh các nguy hiểm điện 

giật, nhiễm độc hóa chất.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

-Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của học viên, lấy học 

viên làm trung tâm  

- Giảng dạy tích hợp lý thuyết và thực hành, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, học viên dễ 

hiểu, dễ áp dụng.  

3. Những trọng tâm trong mô đun cần chú ý 

- Ảnh hưởng của oxy, pH, NH3, NO2 đối với ĐVTS; 

-Phương pháp đo oxy, pH, NH3, NO2 trong nước bằng bộ thử nhanh 

-Biện pháp quản lý oxy, pH trong ao nuôi ĐVTS 

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Bùi Quang Tề, 2007. Giáo trình bệnh của động vật thủy sản và biện pháp phòng trị. 

NXB Nông nghiệp HN.  

- Bùi Quang Tề, Ngô Thế Anh, Hoàng Thị Phương Hồng, 2009. Giáo trình chẩn đoán 

và phòng trị một số bệnh thông thường của bệnh động vật thủy sản (Lý thuyết và thực hành)  



 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do vi rút ở động 

vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn 

Mã số mô đun: MĐ01  

Nghề: Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước lợ, mặn  
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHẨN ĐOÁN NHANH VÀ XỬ LÝ BỆNH  

DO VI RÚT Ở ĐỘNG VẬT THỦY SẢN NUÔI NƯỚC LỢ, MẶN 

 

Mã số mô đun: MĐ01  

Thời gian mô đun: 55 giờ (Lý thuyết: 05 giờ; Thực hành: 46 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN  

1. Vị trí: Mô đun chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do vi rút ở ĐVTS nuôi nước lợ, mặn 

trong chương trình đào tạo nghề chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản, được giảng dạy 

sau môn học chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do môi trường.  

2. Tính chất: Là mô đun chuyên môn thực hành, có một phần lý thuyết để giới thiệu, 

hướng dẫn.  

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

Sau khi học xong mô đun này, học viên cần đạt được: 

- Hiểu được dấu hiệu bệnh lý, phương pháp chẩn đoán, phòng và xử lý bệnh hoại 

tửthần kinh ở cá biển, bệnh vi rút đốm trắng ở tôm he, hội chứng Taura ở tôm he chân trắng  

- Nhận biết và chẩn đoán được dấu hiệu bệnh lý của ba loại bệnh trên;  

- Thực hiện được biện pháp xử lý bệnh hoại tửthần kinh ở cá biển, bệnh  

vi rút đốm trắng ở tôm he và hội chứng Taura ở tôm he chân trắng;  

- Tuân thủ các nguyên tắc chẩn đoán, các bước kỹ thuật.  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 

2. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

Số 

TT 

Bài 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

1 
Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh hoại tử thần kinh ở cá 

biển  
16 1,4 14,6 0 

2 
Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh vi rút đốm trắng ở tôm 

he  
19 2,2 16,8 0 

3 
Chẩn đoán nhanh và xử lý hội chứng Taura ở tôm he 

chân trắng  
16 1,4 14,6 0 

 Kiểm tra kết thúc mô đun 4   4 

 Tổng số 55 5 46 4 

 Phần trăm (%) 100 9,09 90,91 

2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển  

Thời gian: 16 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển 

bằng dấu hiệu bệnh lý.  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 
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hoại tửthần kinh ở cá biển.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ.  

Nội dung:  

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát vi rút qua hình ảnh  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Dấu hiệu bên ngoài  2.1.1. Hoạt động của cá bệnh trong ao  

2.1.2. Dấu hiệu bệnh ở thân, vây, mắt, miệng, mang  

2.2. Dấu hiệu bên trong  3. Phân bố và lan truyền bệnh  

4. Chẩn đoán bệnh  4.1. Thu mẫu cá bị bệnh  

4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 4.1.2. QS trạng thái cá bị bệnh trong ao.  

4.1.3. Thu mẫu cá bệnh  4.2. Quan sát cơ thể cá  

4.2.1. QS thân, vây, mắt, miệng, mang cá  4.2.2. Giải phẫu và quan sát nội tạng  

5. Phòng và xử lý bệnh  5.1. Phòng bệnh  

5.1.1. Cải tạo ao, vệ sinh lồng nuôi  5.1.2. Quản lý môi trường nuôi  

5.1.3. Chọn giống có chất lượng tốt  5.1.4. Cho cá ăn t/ ăn trộn thuốc phòng bệnh  

5.2. Xử lý bệnh 

Bài 2: Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh vi rút đốm trắng ở tôm he  

Thời gian: 19 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh vi rút đốm trắng ở tôm he 

bằng dấu hiệu bệnh lý và bằng que thử nhanh.  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

vi rút đốm trắng ở tôm he.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ.  

Nội dung:  

1. Tác nhân gây bệnh  

1.1. Giới thiệu  1.2. QS nhận dạng vi rút qua ảnh  

2. Dấu hiệu bệnh lý  2.1. Hoạt động của tôm bệnh trong ao 

2.2. Dấu hiệu bệnh trên vỏ tôm  3. Phân bố và lan truyền bệnh  

4. Chẩn đoán bệnh  4.1. Thu mẫu tôm bị bệnh  

4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 4.1.2. QS trạng thái tôm bị bệnh trong ao 

4.1.3. Thu mẫu tôm bệnh  4.2. Quan sát cơ thể tôm  

4.3 Kiểm tra bệnh bằng que thử nhanh  4.3.1 Lấy mẫu kiểm tra  

4.3.2 Nghiền mẫu  4.3.3 Hút dịch mẫu nghiền vào que thử 

4.3.4 Đọc kết quả 5. Phòng và xử lý bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Chọn tôm giống có chất lượng tốt  5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  
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5.1.4. Cho tôm ăn t/ăn tăng cường sức đề kháng  5.2. Xử lý bệnh 

Bài 3: Chẩn đoán nhanh và xử lý hội chứng Taura ở tôm thẻ chân trắng  

Thời gian: 16 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh và xử lý hội chứng Taura ở tôm thẻchân 

trắng bằng dấu hiệu bệnh lý.  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của tôm; xác định được 

chứng Taura ở tôm thẻchân trắng 

Nội dung:  

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. QS nhận dạng vi rút qua ảnh  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của tôm bệnh trong ao 2.2. Dấu hiệu bệnh ở thân, vỏ, đuôi  

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu tôm bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

4.1.2. QS trạng thái tôm bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu tôm bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể tôm  5. Phòng và xử lý bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Chọn tôm giống có chất lượng tốt  5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.1.4. Cho tôm ăn TA tăng cường sức đề kháng  5.2. Xử lý bệnh  

Kiểm tra kết thúc mô đun:  

- Câu 1: Nhận biết và xử lý bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển?  

- Câu 2: Nhận biết bệnh vi rút đốm trắng ở tôm he bằng dấu hiệu bệnh lý và bằng que 

thử nhanh; cách xử lý bệnh vi rút đốm trắng ở tôm he? 

- Thời gian kiểm tra: 4 giờ (mỗi câu 2 giờ) 

- Hình thức: Thực hành thao tác  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun "Chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh 

do vi rút ở động vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn" trong chương trình dạy nghề, trình độ dạy 

nghề dưới 3 tháng của nghề chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước lợ, mặn.  

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy vi tính, máy chiếu, phim tài liệu, 

băng đĩa, tranh ảnh.  

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- Phòng học 01  

- Cơ sở sản xuất giống và nuôi thủy sản nước lợ, mặn 01  - Chài: 03  

- Que thử nhanh bệnh đốm trắng do vi rút ở tôm he  - Vợt: 03  

- Bộ giải phẫu (dao, panh, kéo): 03  - Vôi: 300 kg  

- Chế phẩm vi sinh: 10 kg  - Thuốc tím (KMnO4); 5kg  
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- Thuốc TCCA: 10 kg  - Vitamin C: 5 kg  

- Tôm he ấu trùng bệnh: 120 con  - Tôm he giống bệnh : 60 con  

- Tôm he bệnh thương phẩm: 30 con  - Cá biển giống bệnh: 30 con  

4. Điều kiện khác 

- Quần áo lội nước: 04 

- Quần áo blue: 30  

- Găng tay: 30 bộ 

- Khẩu trang: 30 cái  

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá 

- Trong quá trình thực hiện mô đun: Kiểm tra, đánh giá mức độ thành thạo thao tác. 

- Kết thúc mô đun: Kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết kiến thức và khả năng thực 

hiện các kỹ năng.  

- Nội dung đánh giá 

+ Nhận biết dấu hiệu bệnh lý và chẩn đoán hoại tử thần kinh ở cá biển, bệnh vi rút đốm 

trắng ở tôm; hội chứng Taura ở tôm he chân trắng  

+ Thực hiện được biện pháp xử lý ba loại bệnh trên.  

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun chẩn đoán nhanh bệnh do vi rút áp dụng cho các khóa đào tạo 

nghề trình dạy nghề dưới 3 tháng. 

- Quá trình dạy học đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận trong quá trình dạy học; tránh các nguy 

hiểm như nhiễm độc hóa chất. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo 

- Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của học viên, lấy học 

viên làm trung tâm  

- Giảng dạy tích hợp lý thuyết và thực hành, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, học viên dễ 

hiểu, dễ áp dụng.  

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

+ Nhận dạng vi rút gây bệnh và dấu hiệu bệnh lý bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển, 

bệnh vi rút đốm trắng ở tôm he, hội chứng Taura ở tôm he chân trắng.  

+ Biện pháp phòng và xử lý ba loại bệnh trên.  

4. Tài liệu cần tham khảo  

- Bùi Quang Tề, 2007. Giáo trình bệnh của động vật thủy sản và biện pháp phòng trị. 

NXB Nông nghiệp HN.  

- Bùi Quang Tề, Ngô ThếAnh, Hoàng Thị Phương Hồng, 2009. Giáo trình chẩn đoán 

và phòng trị một số bệnh thông thường của bệnh động vật thủy sản (Lý thuyết và thực hành)  



 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn,  

nấm ở động vật thủy sản nuôi nước lợ, mặn  

Mã số mô đun: MĐ 02  

Nghề: Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước lợ, mặn  
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHẨN ĐOÁN NHANH VÀ TRỊ BỆNH  

DO VI KHUẨN, NẤM Ở ĐỘNG VẬT THỦY SẢN NUÔI NƯỚC LỢ MẶN  

 

Mã số mô đun: MĐ02  

Thời gian mô đun: 84 giờ (Lý thuyết: 08 giờ; Thực hành: 72 giờ; Kiểm tra: 03 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

1. Vị trí: Mô đun chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở ĐVTS nuôi nước lợ 

mặn là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ dạy nghề dưới 3 tháng 

của nghề chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước lợ mặn, được giảng dạy sau mô đun 

chẩn đoán nhanh và xử lý bệnh do vi rút ở ĐVTS nuôi nước lợ mặn, được giảng dạy trước 

mô đun chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở ĐVTS nuôi nước lợ mặn. 

2. Tính chất: Là mô đun chuyên môn thực hành, có một phần lý thuyết để giới thiệu, 

hướng dẫn, mô đun được thực hiện tại thực địa. 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

Sau khi học xong mô đun này, học viên cần đạt được:  

- Hiểu được dấu hiệu bệnh lý, phương pháp chẩn đoán, phòng và xử lý bệnh phát sáng 

ở ấu trùng giáp xác; bệnh đốm trắng do vi khuẩn ở tôm he; Bệnh lở loét do vi khuẩn; bệnh 

do vi khuẩn dạng sợi; bệnh nấm hạt ở cá nuôi nước mặn; bệnh nấm ởgiáp xác.  

- Nhận biết và chẩn đoán được dấu hiệu bệnh lý của sáu loại bệnh trên;  

- Thực hiện được biện pháp xử lý bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp xác; Bệnh đốm trắng 

do vi khuẩn ở tôm he; bệnh lở loét do vi khuẩn; bệnh do vi khuẩn dạng sợi; bệnh nấm hạt ở 

cá nuôi nước mặn; bệnh nấm ởgiáp xác.  

- Tuân thủ các nguyên tắc chẩn đoán, các bước kỹ thuật.  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

Số 

TT 

Bài 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

1 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp 

xác  
15 1,5 13,5 0 

2 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh đốm trắng do vi khuẩn ở 

tôm he 
12 1,2 10,8 0 

3 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh lở loét do vi khuẩn ở cá 

nuôi nước lợ mặn 
11 1,1 9,9 0 

4 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn dạng sợi ở cá 

nuôi nước lợ mặn 
15 1,5 13,5 0 

5 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh nấm hạt ở cá nuôi nước lợ 

mặn  
15 1,5 13,5 0 

6 Chẩn đoán nhanh và trị bệnh nấm ở giáp xác  12 1,2 10,8 0 

 Kiểm tra kết thúc mô đun 4   4 

 Tổng số 84 8 72 4 

 Phần trăm (%) 100 9,52 90,48 
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2. Nội dung chi tiết 

Bài 1: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp xác  

Thời gian: 15 giờ  

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp xác;  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái hoạt động của ấu trùng; xác định 

được bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp xác. 

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát nhận dạng  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của giáp xác bệnh  2.2. Dấu hiệu bệnh ở vỏ, phần phụ của 

ấu trùng giáp xác  

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Chuẩn bị dụng cụ 4.2. QS trạng thái ấu trùng bị bệnh  

4.3. Thu mẫu ấu trùng bệnh  5. Phòng và trị bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Vệ sinh dụng cụnuôi  

5.1.2. Khử trùng nước trước khi ương nuôi 5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.2. Trị bệnh  5.2.1. Thay nước  

5.2.2. XL Artemia bằng TCCA trước khi ấp 5.2.3. Phun dd EDTA vào bể ương nuôi  

5.2.4. Phun dung dịch oxytetraxylin vào bể ương nuôi  

Bài 2: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh đốm trắng do vi khuẩn ở tôm he  

Thời gian: 12 giờ  

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh đốm trắng do vi khuẩn ở tôm he;  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

đốm trắng do vi khuẩn ở tôm he  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát nhận dạng  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của tôm bệnh trong ao  2.2. Dấu hiệu bệnh ở đầu ngực, vỏ, phần phụ 

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu tôm bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ  

4.1.2. QS sát trạng thái tôm bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu tôm bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể tôm  5. Phòng và trị bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Quản lý môi trường nuôi  5.2. Trị bệnh  

5.2.1. Thay nước  5.2.2. Hạn chế sử dụng men vi sinh  
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5.2.3. Bón vôi xuống ao nuôi  5.3.4. Bón khoáng vi lượng xuống ao  

Bài 3: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh lở loét do vi khuẩn ở cá nuôi nước lợ mặn  

Thời gian: 11 giờ 

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh lở loét do VK ở cá nuôi nước lợ mặn; 

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

lở loét do vi khuẩn ở cá nuôi nước lợ mặn.  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát nhận dạng  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của cá bệnh trong ao  2.2. Dấu hiệu bệnh ở thân, vây, mắt, miệng, mang  

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu cá bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

4.1.2. QS trạng thái cá bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu cá bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể cá  5. Phòng và trị bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Khử trùng cá trước khi thả 5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.2. Trị bệnh  

Bài 4: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn dạng sợi ở cá nuôi nước lợ mặn  

Thời gian: 15 giờ 

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh vi khuẩn dạng sợi ở cá nuôi nước mặn; 

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

vi khuẩn dạng sợi ở cá nuôi nước lợ mặn.  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát nhận dạng  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của cá bệnh trong ao  2.2. Dấu hiệu bệnh ở thân, vây, mắt, miệng, mang 

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu cá bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

4.1.2. QS trạng thái cá bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu cá bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể cá  5. Phòng và trị bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Khử trùng cá trước khi thả  5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.2. Trị bệnh  5.2.1. Thay nước  

5.2.2. Tắm cá trong DD oxytetracylin  



 4 

Bài 5: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh nấm hạt ở cá nuôi nước mặn  

Thời gian: 15 giờ 

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh nấm hạt ở cá nuôi nước lợ mặn; 

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

nấm hạt ở cá nuôi nước lợ mặn.  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát nhận dạng  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của cá bệnh trong ao  2.2. Dấu hiệu bệnh ởda, vây, mang  

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu cá bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

4.1.2. QS trạng thái cá bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu cá bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể cá  5. Phòng và trị bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Khử trùng cá trước khi thả 5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.2. Trị bệnh  5.2.1. Thay nước  

5.2.2. Tắm cá trong dung dịch formalin  5.2.3. Tắm cá trong dung dịch thuốc tím  

Bài 6: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh nấm ở giáp xác  Thời gian: 12 giờ 

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh nấm ở giáp xác; 

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; Xác định được bệnh 

nấm ở giáp xác. 

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. QS nhận dạng ký sinh trùng 2. Dấu hiệu bệnh lý 

2.1. H. động của giáp xác bệnh trong ao 2.2. Dấu hiệu bệnh ở vỏ, phần phụ giáp xác 

3. Phân bố và lan truyền bệnh 4. Chẩn đoán bệnh 

4.1. Thu mẫu giáp xác bị bệnh 4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

4.1.2. QS trạng thái giáp xác bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu giáp xác bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể giáp xác 5. Phòng và trị bệnh 

5.1. Phòng bệnh 5.1.1. Cải tạo ao 

5.1.2. Quản lý môi trường nuôi 5.2. Trị bệnh 

5.2.1. Thay nước 5.2.2. Phun DD formalin vào môi trường nuôi 

Kiểm tra 

- Nội dung 

+ Câu 1: Nhận biết và xử lý bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp xác? 
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+ Câu 2: Nhận biết và xử lý bệnh lở loét do vi khuẩn ở cá nuôi nước lợ mặn? 

+ Câu 3: Nhận biết và xử lý bệnh bệnh nấm ở giáp xác? 

- Thời gian Kiểm tra: 04 giờ 

- Hình thức: Thực hành thao tác 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi 

khuẩn, nấm ở động vật thủy sản nuôi nước lợ mặn trong chương trình dạy nghề trình độ dạy 

nghề dưới 3 tháng của nghề chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước lợ mặn.  

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ 

Máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, băng đĩa, tranh ảnh. 

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

Phòng học: 01  Cơ sở sản xuất giống: 01  

Bộ kiểm tra nhanh (pH, ôxy, H2S, NH3): 03  Lưới: 03  

Tôm, cua thương phẩm bị bệnh: 15  Vôi: 300 kg 

Vợt: 03  Cơ sở nuôi thủy sản: 01  

Thuốc tím: 5 kg  Cá giống bị bệnh: 60  

Máy bơm nước: 01  Formalin: 3 lít 

Cá thương phẩm bị bệnh: 30  Máy quạt nước: 01 

TCCA: 10 kg Tôm, cua giống bị bệnh: 30  

Bộ giải phẫu (dao, panh, kéo): 03 bộ EDTA: 10 kg 

4. Điều kiện khác 

- Quần áo bảo hộ lao động: 03 bộ - Găng tay: 30 bộ 

- Khẩu trang: 30 chiếc  - Chuyên gia hướng dẫn  

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá: 

- Trong quá trình thực hiện mô đun: Kiểm tra đánh giá mức độ thành thạo thao tác.  

- Kết thúc mô đun: Kiểm tra mức độ hiểu biết kiến thức và khả năng thực hiện các kỹ 

năng.  

2. Nội dung đánh giá 

- Nêu dấu hiệu bệnh lý, nhận biết và chẩn đoán bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp xác; 

Bệnh đốm trắng do vi khuẩn ở tôm he; bệnh lở loét do vi khuẩn; Bệnh do vi khuẩn dạng sợi; 

Bệnh nấm hạt ở cá nuôi nước mặn; Bệnh nấm ởgiáp xác.  

- Thực hiện được biện pháp xử lý sáu loại bệnh trên.  

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình mô đun chẩn đoán nhanh và trị bệnh do vi khuẩn, nấm ở động vật thủy 

sản nuôi nước lợ mặn áp dụng cho các khóa đào tạo nghề trình độ dạy nghềdưới 3 tháng. 

- Trong quá trình dạy học mô đun đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận; tránh các nguy hiểm điện 
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giật, nhiễm độc hóa chất. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

-Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của học viên, lấy học 

viên làm trung tâm  

- Giảng dạy tích hợp lý thuyết và thực hành, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, học viên dễ 

hiểu, dễ áp dụng.  

3. Những trọng tâm trong mô đun cần chú ý: 

- Nhận dạng ký sinh trùng gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, nhận biết và chẩn đoán bệnh 

phát sáng ở ấu trùng giáp xác; Bệnh đốm trắng do vi khuẩn ở tôm he; Bệnh lở loét do vi 

khuẩn; Bệnh do vi khuẩn dạng sợi; Bệnh nấm hạt ở cá nuôi nước mặn; Bệnh nấm ở giáp xác. 

- Biện pháp phòng và xử lý sáu loại bệnh trên.  

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Bùi Quang Tề, 2007. Giáo trình bệnh của động vật thủy sản và biện pháp phòng trị. 

NXB Nông nghiệp HN.  

- Bùi Quang Tề, Ngô Thế Anh, Hoàng Thị Phương Hồng, 2009. Giáo trình chẩn đoán 

và phòng trị một số bệnh thông thường của bệnh động vật thủy sản (Lý thuyết và thực hành)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở 

động vật thủy sản nuôi nước lợ mặn 

Mã số mô đun: MĐ 03  

Nghề: Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước lợ mặn 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN CHẨN ĐOÁN NHANH VÀ TRỊ BỆNH 

 DO KÝ SINH TRÙNG Ở ĐỘNG VẬT THỦY SẢN NUÔI NƯỚC LỢ MẶN 

 

Mã số mô đun: MĐ 03  

Thời gian mô đun: 77 giờ (Lý thuyết: 07 giờ; Thực hành: 66 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)  

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN 

1. Vị trí: Mô đun chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở ĐVTS nuôi nước lợ 

mặn là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ dạy nghè dưới 3 tháng 

của nghề chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước lợ mặn. 

2. Tính chất: Là mô đun chuyên môn thực hành, có một phần lý thuyết để giới thiệu, 

hướng dẫn, mô đun được thực hiện tại thực địa. 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 

Sau khi học xong mô đun này, học viên cần đạt được:  

- Hiểu được dấu hiệu bệnh lý, phương pháp chẩn đoán, phòng và xử lý bệnh sinh vật 

bám ở tôm, cua nuôi nước lợ mặn; bệnh sán lá đơn chủ; bệnh trùng mỏ neo; bệnh rận cá; 

bệnh trùng quả dưa; bệnh trùng bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn do ký sinh trùng gây ra;  

- Nhận biết và chẩn đoán được dấu hiệu bệnh lý của sáu loại bệnh trên;  

- Thực hiện được biện pháp xử lý bệnh sinh vật bám ở tôm, cua nuôi nước lợ mặn; 

Bệnh sán lá đơn chủ; Bệnh trùng mỏ neo; Bệnh rận cá; Bệnh trùng quả dưa; Bệnh trùng 

bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn do ký sinh trùng gây ra;  

- Tuân thủ các nguyên tắc chẩn đoán, các bước kỹ thuật.  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

Số 

TT 

Bài 

Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

1 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh sinh vật bám ở tôm, cua 

nuôi nước lợ mặn 
10 1 9 0 

2 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh sán lá đơn chủ ở cá nuôi 

nước lợ mặn 
14 1,4 12,6 0 

3 
Chẩn đoán và trị bệnh trùng mỏ neo ở cá nuôi nước lợ 

mặn 
11 0,7 10,3 0 

4 Chẩn đoán và trị bệnh rận cá ở cá nuôi nước lợ mặn 12 1,3 10,7 0 

5 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh trùng quả dưa ở cá nuôi 

nước lợ mặn 
12 1,3 10,7 0 

6 
Chẩn đoán nhanh và trị bệnh trùng bánh xe ở cá nuôi 

nước lợ mặn 
14 1,3 12,7 0 

 Kiểm tra kết thúc mô đun 4   4 

 Tổng số 77 7 66 4 

 Phần trăm (%) 100 9,09 90,91 

2. Nội dung chi tiết 
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Bài 1: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh sinh vật bám ở tôm, cua nuôi nước lợ mặn  

Thời gian: 10 giờ  

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh sinh vật bám ở tôm, cua nuôi nước lợ 

mặn;  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của tôm, cua; xác định được 

bệnh sinh vật bám ở tôm, cua nuôi nước lợ mặn.  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát nhận dạng  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Dấu hiệu bên ngoài  2.1.1. Hoạt động của tôm bệnh  

2.1.2. Hoạt động của cua bệnh  2.1.3. Dấu hiệu bệnh ở vỏ, phần phụ của tôm, cua  

2.2. Dấu hiệu bên trong  3. Phân bố và lan truyền bệnh  

4. Chẩn đoán bệnh  4.1. Thu mẫu tôm, cua bị bệnh  

4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 4.1.2. QS sát trạng thái tôm bị bệnh  

4.1.3. Quan sát trạng thái cua bị bệnh  4.1.4. Thu mẫu tôm, cua bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể tôm  4.2.1. Quan sát vỏ, phần phụ của tôm  

4.2.2. Giải phẫu và QS bên trong cơ thể tôm 4.2. Quan sát cơ thể cua  

4.2.1. Quan sát vỏ, phần phụ của cua  4.2.2. Giải phẫu và QS bên trong cơ thể cua  

5. Phòng và trị bệnh  5.1. Phòng bệnh  

5.1.1. Cải tạo ao  5.1.2. Khử trùng cá trước khi thả 

5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  5.2. Trị bệnh  

5.2.1. Thay nước  5.2.2. Tắm tôm, cua trong dd fomalin  

5.2.3. Tắm tôm, cua trong nước oxy già  

Bài 2: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh sán lá đơn chủ ở cá nuôi nước lợ mặn  

Thời gian: 14 giờ 

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh sán lá đơn chủ ở cá nuôi nước lợ 

mặn;  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

sán lá đơn chủ ở cá nuôi nước lợ mặn.  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát nhận dạng  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của cá bệnh trong ao  2.2. Dấu hiệu bệnh ở thân, vây, mắt, miệng, mang  

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu cá bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 
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4.1.2. QS trạng thái cá bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu cá bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể cá  5. Phòng và trị bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Khử trùng cá trước khi thả 5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.2. Trị bệnh  5.2.1. Thay nước  

5.2.2. Tắm cá trong dung dịch fomalin  5.2.3. Tắm cá trong nước oxy già (H2O2)  

Bài 3: Chẩn đoán và trị bệnh trùng mỏ neo ở cá nuôi nước lợ mặn  

Thời gian: 11 giờ  

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh trùng mỏ neo ở cá nuôi nước lợ mặn;  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

trùng mỏ neo ở cá nuôi nước lợ mặn.  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát nhận dạng  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của cá bệnh trong ao  2.2. Dấu hiệu bệnh ở thân, vây, mắt, miệng, mang  

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu cá bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

4.1.2. QS trạng thái cá bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu cá bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể cá   5. Phòng và trị bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Khử trùng cá trước khi thả 5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.2. Trị bệnh  5.2.1. Thay nước  

5.2.2. Ngâm lá xoan trong ao  5.2.3. Tắm cá trong dung dịch thuốc tím  

Bài 4: Chẩn đoán và trị bệnh rận cá ở cá nuôi nước lợ mặn  Thời gian: 12 giờ  

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh rận cá ở cá nuôi nước lợ mặn;  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

rận cá ở cá nuôi nước lợ mặn.  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. QS nhận dạng ký sinh trùng  1.2.1. Chuẩn bịkính hiển vi, tiêu bản  

1.2.2. QS ký sinh trùng dưới kính hiển vi 2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của cá bệnh trong ao  2.2. Dấu hiệu bệnh ở thân, vây, mắt, miệng, mang  

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu cá bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

4.1.2. QS trạng thái cá bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu cá bệnh  
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4.2. Quan sát cơ thể cá  5. Phòng và trị bệnh  

5.1 Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Khử trùng cá trước khi thả 5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.2. Trị bệnh  5.2.1. Thay nước  

5.2.2. Tắm cá trong dung dịch thuốc tím  

Bài 5: Chẩn đoán và trị bệnh trùng quả dưa ở cá nuôi nước lợ mặn  

Thời gian: 12 giờ 

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh bệnh trùng quả dưa ở cá nuôi nước lợ 

mặn;  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

trùng quả dưa ở cá nuôi nước lợ mặn.  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. Quan sát nhận dạng  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của cá bệnh trong ao  2.2. Dấu hiệu bệnh ởda, vây, mang  

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu cá bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

4.1.2. QS sát trạng thái cá bị bệnh trong ao 4.1.3. Thu mẫu cá bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể cá  5. Phòng và trị bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Khử trùng cá trước khi thả 5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.2. Trị bệnh  5.2.1. Thay nước  

5.2.1. Tắm cá trong dung dịch formalin  

Bài 6: Chẩn đoán và trị bệnh trùng bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn  

Thời gian: 14 giờ 

Mục tiêu 

- Trình bày được các bước chẩn đoán nhanh trùng bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn;  

- Thu được mẫu; quan sát đánh giá được trạng thái cơ thể của cá; xác định được bệnh 

trùng bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn.  

Nội dung 

1. Tác nhân gây bệnh  1.1. Giới thiệu  

1.2. QS nhận dạng ký sinh trùng  1.2.1. Chuẩn bịkính hiển vi, tiêu bản  

1.2.2. QS KST dưới kính hiển vi  2. Dấu hiệu bệnh lý  

2.1. Hoạt động của cá bệnh trong ao  2.2. Dấu hiệu bệnh ởda, vây, mang  

3. Phân bố và lan truyền bệnh  4. Chẩn đoán bệnh  

4.1. Thu mẫu cá bị bệnh  4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 
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4.1.2. QS trạng thái cá bị bệnh trong ao.  4.1.3. Thu mẫu cá bệnh  

4.2. Quan sát cơ thể cá  5. Phòng và trị bệnh  

5.1. Phòng bệnh  5.1.1. Cải tạo ao  

5.1.2. Khử trùng cá trước khi thả 5.1.3. Quản lý môi trường nuôi  

5.2. Trị bệnh  5.2.1. Thay nước  

5.2.2. Tắm cá trong dung dịch formalin   

Kiểm tra 

- Nội dung 

+ Câu: Nhận biết và xử lý bệnh bệnh trùng bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn?  

+ Câu 2: Nhận biết và xử lý bệnh bệnh sán lá đơn chủ ở cá nuôi nước lợ mặn?  

- Thời gian kiểm tra: 4 giờ 

- Hình thức: thực hành thao tác  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Tài liệu giảng dạy: giáo trình dạy nghề mô đun Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký 

sinh trùng ở động vật thủy sản nuôi nước mặn trong chương trình dạy nghề trình độ dạy 

nghề dưới 3 tháng của nghề chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản nước lợ mặn.  

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, băng 

đĩa, tranh ảnh.  

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

Phòng học: 01  Bộ kiểm tra nhanh (pH, ôxy, H2S, NH3): 03  

Vợt: 03  Cơ sở sản xuất giống: 01 Vôi: 300 kg  

Cá giống bị bệnh: 60 Cơ sở nuôi thủy sản: 01 

Thuốc tím: 5 kg  Cá thương phẩm bị bệnh: 30  

Máy bơm nước: 01 Formalin: 3 lít  

Tôm, cua giống bị bệnh: 30  Máy quạt nước: 01  

Men vi sinh: 5 kg  Tôm, cua thương phẩm bị bệnh: 15  

Bộ giải phẫu (dao, panh, kéo): 03 bộ Lưới: 03 

4. Điều kiện khác 

- Quần áo bảo hộ lao động: 03 bộ  Găng tay: 30 bộ 

- Khẩu trang: 30 chiếc   Chuyên gia hướng dẫn  

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Phương pháp đánh giá 

- Trong quá trình thực hiện mô đun: Kiểm tra đánh giá mức độ thành thạo thao tác.  

- Kết thúc mô đun: Kiểm tra mức độ hiểu biết kiến thức và khả năng thực hiện các kỹ 

năng.  

2. Nội dung đánh giá 

- Nêu dấu hiệu bệnh lý, nhận biết và chẩn đoán bệnh sinh vật bám ở tôm, cua nuôi 
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nước lợ mặn; Bệnh sán lá đơn chủ; Bệnh trùng mỏ neo; bệnh rận cá; Bệnh trùng quả dưa; 

bệnh trùng bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn do ký sinh trùng gây ra;  

- Thực hiện được biện pháp xử lý sáu loại bệnh trên.  

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng chương trình 

- Chương trình mô đun chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thủy 

sản nuôi nước lợ mặn áp dụng cho các khóa đào tạo nghề trình độ dạy nghề dưới 3 tháng. 

- Trong quá trình dạy học mô đun đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận; tránh các nguy hiểm điện 

giật, nhiễm độc hóa chất.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 

-Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của học viên, lấy học 

viên làm trung tâm  

- Giảng dạy tích hợp lý thuyết và thực hành, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, học viên dễ 

hiểu, dễ áp dụng.  

3. Những trọng tâm trong mô đun cần chú ý 

- Nhận dạng ký sinh trùng gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, nhận biết và chẩn đoán bệnh 

sinh vật bám ở tôm, cua nuôi nước lợ mặn; bệnh sán lá đơn chủ; Bệnh trùng mỏ neo; bệnh 

rận cá; Bệnh trùng quả dưa; Bệnh trùng bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn do ký sinh trùng 

gây ra;  

- Biện pháp phòng và xử lý sáu loại bệnh trên.  

4. Tài liệu cần tham khảo 

- Bùi Quang Tề, 2007. Giáo trình bệnh của động vật thủy sản và biện pháp phòng trị. 

NXB Nông nghiệp HN.  

- Bùi Quang Tề, Ngô Thế Anh, Hoàng Thị Phương Hồng, 2009. Giáo trình chẩn đoán 

và phòng trị một số bệnh thông thường của bệnh động vật thủy sản (Lý thuyết và thực hành)  


