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6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản gia hạn số 6047/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/12/2013 của Hiệu 

trưởng Trường ĐHKHTN. 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Lần đầu tiên cung cấp một cách có hệ thống và đầy đủ nhất về thành phần loài động vật không xương 

sống ở nước, hiện trạng đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại Khu Bảo tồn thiên 

nhiên và Di tích Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

- Cung cấp các dẫn liệu về biến động thành phần loài động vật không xương sống theo mùa, theo các 

dạng thủy vực. 

- Cung cấp các dẫn liệu về mối tương quan giữa động vật không xương sống ở nước với một số yếu tố 

môi trường nước khu vực nghiên cứu. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 



- Cung cấp một cách có hệ thống và đầy đủ nhất về thành phần loài, phân bố, đặc điểm cấu trúc thành 

phần loài, mức độ đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước ở nước khu vực nghiên cứu và 

mối tương quan giữa động vật không xương sống ở nước với một số yếu tố môi trường nước, là cơ sở 

dữ liệu khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo. 

- Đề xuất 5 nhóm giải pháp định hướng bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học động vật không xương 

sống ở nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu. 

- Là cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật; 

Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu cần sớm có chương 

trình kế hoạch trước mắt và lâu dài, có nguồn kinh phí cần thiết cho công tác bảo tồn và phát triển đa 

dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên môi trường của Khu bảo tồn. 

- Cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ, có tính khả thi trên cơ sở thực hiện những chủ trương chính 

sách của Nhà nước đã ban hành với tình hình cụ thể ở địa phương để công tác bảo tồn dần dần đi vào 

nề nếp, có hiệu quả. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, định kỳ kiểm tra, giám sát hiện trạng đa dạng sinh học của 

Khu bảo tồn để chủ động ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và những tác động khác đã và đang xảy 

ra ở Khu bảo tồn. 
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