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DỊCH VỤ TƯ VẤN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

AquaBioTech Group là 
một công ty tư vấn quốc 
tế có trụ sở tại Malta 
thuộc Địa Trung Hải, hoạt 
động toàn cầu với nhiều 
khách hàng và dự án trên 
55 quốc gia. 

AquaBioTech Group 
tiến hành những dự án 
về nuôi trồng thuỷ sản, 
nghề cá, giám định tàu 
biển, công viên thuỷ cung 
và môi trường thuỷ sinh 
thông qua các văn phòng 
trong khu vực và đối tác 
trên toàn thế giới. Nuôi 
trồng thuỷ sản là lĩnh vực 
kinh doanh chính của 
công ty và hệ thống nuôi 
trồng thuỷ sản tuần hoàn 
là sản phẩm chuyên biệt 
của công ty.

Đánh Giá Tại Chỗ
Đối với những dự án phát triển mới, AquaBioTech Group có thể thực hiện đánh giá 
tổng thể cho dự án, bao gồm chọn lựa vị trí, nghiên cứu khả thi, đánh giá khả năng tài 
chính, các đánh giá thẩm tra chi tiết và khảo sát những vấn đề liên quan hoặc không 
liên quan tới kỹ thuật.
Đối với các dự án phát triển hiện có, AquaBioTech Group thực hiện các đánh giá kỹ 
thuật hoàn chỉnh và xử lý sự cố cho tất cả các loại hình hoạt động nuôi trồng thủy sản 
và đề xuất chi tiết các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi. Công ty AquaBioTech 
Group cũng tư vấn cho những vấn đề về môi trường như chất lượng nước thải, an toàn 
sinh học và những vấn đề cần thiết khác để bảo đảm sự phát triển bền vững.

Đánh Giá Chuyên Biệt
Công ty AquaBioTech Group thường được mời để tiến hành những đánh giá chuyên 
biệt cho nhiều dự án nuôi trồng thủy sản. Những đánh giá này được tiến hành cho các 
tổ chức như công ty bảo hiểm, các tổ chức tài chính, các công ty đầu tư và các công ty 
nuôi trồng thuỷ sản thuộc các loại hình và quy mô khác nhau.

Đánh giá thẩm tra
Đánh giá thẩm tra chi tiết về mặt kỹ thuật và tài chính được tiến hành kết hợp với đội 
kiểm tra tài chính và pháp lý để đánh giá tình trạng tổng thể của tài sản đầu tư tiềm 
năng vào nuôi trồng thuỷ sản. AquaBioTech Group sử dụng cách thức tiếp cận độc 
đáo dựa trên kinh nghiệm quản lý sâu rộng, nhận thức thị trường và kiến thức kỹ thuật 
toàn diện về các hoạt động nuôi trồng thủy sản để đưa ra cái nhìn chi tiết về những 
điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội.

Đánh giá quản lý rủi ro
Đối với mục đích bảo hiểm, lập kế hoạch dự án hoặc đơn giản là một hoạt động nội bộ, 
đánh giá quản lý rủi ro là một công cụ quan trọng để xác định và đánh giá những mối 
đe dọa hàng đầu. Bằng cách kết hợp nhiều chuyên môn đa ngành trong hoạt động nuôi 
trồng thuỷ sản và quyền lợi động vật, AquaBioTech Group có thể đưa ra hướng tiếp 
cận toàn diện về quản lý rủi ro trong nuôi trồng thuỷ sản, sử dụng những phương pháp 
định tính và định lượng để đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp giảm thiểu với chi phí 
hợp lý.

Kiểm tra an toàn sinh học
An toàn sinh học là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong sản xuất thực phẩm 
và vi phạm an toàn sinh học là nguyên do thường gặp của nhiều trường hợp tổn thất 
lớn trên toàn thế giới. AquaBioTech Group đặt trọng tâm vào vấn đề an toàn sinh học 
và quyền lợi động vật trong mỗi quy trình kiểm tra, đưa ranhững đề xuất toàn diện, mới 
nhất với chi phí hiệu quả để giảm nguy cơ tổn thất do dịch bệnh.
Kiểm tra an toàn sinh học độc lập là một dịch vụ có nhu cầu rất lớn mà AquaBioTech 
Group cung cấp. Các kiểm tra đánh giá được thực hiện bởi một quá trình phân tích, có 
tham khảo những ấn phẩm quốc tế mới nhất về bệnh học ở động vật, cảnh báo và tình 
trạng an toàn sinh học khu vực, môi trường trại nuôi, các hoạt động trong quá khứ và 
hiện tại của trại nuôi, và nghiên cứu các cá thể và quần thể bị ảnh huởng.

Đánh Giá Tác Động Môi Trường 
AquaBioTech Group cung cấp một đội ngũ chuyên gia có thể giải quyết tất cả các 
cấp độ đánh giá từ Báo cáo Môi trường tới những Đánh giá Tác động Môi trường toàn 
diện (EIA).



Central Complex, Naggar Street, Targa Gap, Mosta MST 1761, Malta G.C.  |  T: +356 2258 4100  |  E: info@aquabt.com

ABT AQUACULTURE > AQUACULTURE CONSULTANCY SERVICES

www.aquabt.com

DỊCH VỤ TƯ VẤN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Nuôi Trong Thủy Sản Ven Bờ
AquaBioTech Group có thể cung cấp một dịch vụ 
hoàn chỉnh từ thiết kế dự án tới lắp đặt và vận hành thử 
nghiệm. Chúng tôi tiến hành các dự án thuộc mọi quy 
mô, bao gồm hỗ trợ công tácmua sắm thiết bị, kỹ thuật 
và nhân sự cho những dự án mới. 

Với kinh nghiệm trong việc thiết kế những dự án nuôi 
trồng thủy sản ven bờ ở các vị trí ít được che chắn nhất, 
kỹ sư của công ty chúng tôi làm việc với nhà sản xuất và 
chuyên gia về lồng nuôi thủy sản để di chuyển an toàn 
lồng nuôi ra ven bờ.

Nuôi Trong Thủy Sản Trên Đất Liền
Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực thiết kế và xây 
dựng hệ thống nuôi trồng thuỷ sản tuần hoàn (RAS) cho 
những dự án mới và các dự án nâng cấp, AquaBioTech 
Group cung cấp nhiều kiến thức phong phú nhằm hỗ trợ 
công tác quản lý và giám sát các cơ sở sản xuất trên đất 
liền.

Công ty AquaBioTech Group tiến hành những dự án từ 
hệ thống nước chảy đến hệ thống RAS siêu thâm canh, 
bao gồm công tác kỹ thuật hoàn chỉnh của dự án đến khía 
cạnh sinh học của hệ thống sản xuất cho loài nuôi chính 
và loài nuôi mới. Tất cả các dự án đều có hệ thống giám 
sát trực tuyến, cho phép nhân viên giám sát hoạt động 
của hệ thống liên tục từ văn phòng làm việc.

Sản Xuất Giống
AquaBioTech Group cung cấp những giải pháp cho 
sản xuất giống từ quy mô nhỏ, vừa tới những trại giống 
thương mại quy môlớn . Các thiết kế bao gồm những kỹ 
thuật mới nhất, cho phép sự tuần hoàn đầy đủ của nước 
trong hệ thống. Những dự án sản xuất giống được tiến 
hành với nhiều loài từ cá hồi tới cá múChâu Á và tôm. Ví 
dụ về những thiết kế và kỹ thuật công ty cung cấp có thể 
được thấy tại ABT Innovia, cơ sở nghiên cứu và phát 
triển của công ty AquaBioTech Group hiện có quy trình 
sản xuất giống và thức ăn sống hoàn chỉnh với quy mô 
nhỏ giành cho cá và tôm.

Nuôi Tôm
Những trại nuôi tôm từ quảng canh quy mô lớn tới thâm 
canh quy mô nhỏ có thể được thiết kế trong nhà. Công ty 
cũng cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật tới những trại hiện 
có trong khu vực, ví dụ như thuần dưỡng giống bố mẹ, 
nuôi trưởng thành và sản xuất giống.

Giống Bố Mẹ
Kiểm soát và quản lý giống bố mẹ là một khâu khó khăn 
nhưng quan trọng trong sản xuất giống. Đảm bảo giống 
bố mẹ cho đủ số lượng và chất lượngtrứng đạt yêu cầu 
tại thời điểm cần thiết đòi hỏi việc lập kế hoạch phù hợp 
và hiểu rõ nhu cầu dinh dưỡng của giống bố mẹ cũng như 
kiểm soát tốt môi trường.  

Cơ Sở Nghiên Cứu Thuỷ Sinh
Hoạt động nghiên cứu liên quan đến sinh vật thuỷ sinh 
đang ngày càng phát triển và điều này dẫn đến nhu 
cầu xây dựng các cơ sở có thể đáp ứng nhu cầu. Công 
ty AquaBioTech Group đã được tin tưởng giao trọng 
trách thiết kế , xây dựng và lắp đặt một số cơ sở nghiên 
cứu thuỷ sinh chuyên biệt. Công ty có thể tiến hành nhiều 
dự án với tất cả các loại hình nghiên cứu từ y học, dinh 
dưỡng, thuốc thuỷ sản và sinh học/độc tố học.

Hỗ Trợ Dự Án Dài Hạn
AquaBioTech Group tin chắc rằng sự hỗ trợ dài hạn cho 
các dự án là chìa khóa dẫn tới thành công. Công ty cung 
cấp cho khách hàng cơ hội để tận dụng đội ngũ nhân viên 
đông đảo và giàu kinh nghiệm để hỗ trợ cho những lĩnh 
vực khác của dự án.


