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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Determining the relationship between the catch per unite effort of skipjack tuna, eastern 

little tuna and yellowstrip scad with characteristics of oceanic structure in the South 

East sea of Viet Nam. 

- Determining the habitat suitability index of skipjack tuna, eastern little tuna and 

yellowstrip scad. 

12. Paratical applicability, if any:  

It is good for the modeling of fishing grounds for these species in the waters of Vietnam 

13. Further research directions, if any: 

Study on modeling of fishing grounds for these species in the waters of Vietnam 
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