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Dr. Nguyễn Ngọc Duy

Dr. Nguyen Ngoc Duy is a lecturer at faculty of economics, Nha Trang University. His primary
research interests are in the areas of fisheries and aquaculture economics and management. His
current work is to explore the role and implications of fisheries and aquaculture economics,
subsidies and insurance. Some specific research topics have included: evaluating the effect of
subsidies on fisheries and aquaculture; analyzing implications of bio-economic modelling,
implications of economic performance of fishing and aquaculture industries; understanding
fishing behavior of fishermen and farmers; analyzing value chains of seafood.
In his experience, he has involved in academic research and training projects, such as:
coordinator of the international training program of Master of Science in Fisheries and
Aquaculture Management and Economics (sponsored by SIU); collaborator of the project
“Economic impact of abolishing fuel tax concessions for fishing vessels” (funded by the Nordic
Council of Ministers); collaborator of research project “Economic performance and management
of fisheries in Vietnam” (sponsored by NORAD); advisory expert for CIEM-DINIDA project;
teaching assistant in the training program “Agriculture Co-operative Management” (established
by MARD)…
TS. Nguyễn Ngọc Duy là giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học Nha Trang. Ông chủ yếu nghiên cứu
trong lĩnh vực nghề cá và quản lý và kinh tế nuôi trồng thủy sản. Công việc hiện tại của ông là
nghiên cứu vai trò và tác động của nghề cá và kinh tế nuôi trồng thuỷ sản, trợ cấp và bảo hiểm.
Một số chủ đề nghiên cứu cụ thể bao gồm: đánh giá tác động của trợ cấp đối với nghề cá và nuôi
trồng thủy sản; phân tích ý nghĩa của mô hình kinh tế sinh học, tác động của tình hình kinh tế đối
với ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản; tìm hiểu hành vi khai thác của ngư dân và nông dân;
phân tích chuỗi giá trị thủy sản.
Về kinh nghiệm làm việc, ông đã tham gia vào các dự án đào tạo và nghiên cứu học thuật: điều
phối viên chương trình đào tạo quốc tế về Thạc sĩ Khoa học về Thủy sản và Quản lý Nuôi trồng
Thủy sản và Kinh tế (do SIU tài trợ); cộng tác viên của dự án “Tác động kinh tế của việc bãi bỏ
ưu đãi thuế nhiên liệu cho tàu cá” (do Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu tài trợ); cộng tác viên của dự
án nghiên cứu “Hiệu quả kinh tế và quản lý nghề cá ở Việt Nam” (do NORAD tài trợ); chuyên gia
tư vấn cho dự án CIEM-DINIDA; trợ lý giảng dạy trong chương trình đào tạo “Quản lý hợp tác xã
nông nghiệp” (do Bộ NN & PTNT thành lập)…

