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Phát huy sáng kiến, tự tin, năng động sáng tạo  

để có tay nghề giỏi, nâng cao năng suất lao động  

 (Tham luận của đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Dung  

Công nhân Nông trường Cao su Bến Củi, tỉnh Tây Ninh) 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu  

Kính thưa Đại hội! 

Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung – Công nhân cạo mủ - Tổ 1, Đội C1, Nông 

trường Cao su Bến Củi, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thuộc Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam. Hôm nay, được sự cho phép của chủ trì Đại Hội, tôi rất vinh 

dự được tham luận về những sáng tạo, cải tiến trong hoạt động sản xuất nâng cao năng 

suất lao động, góp phần tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực. Lời đầu tiên, tôi xin kính 

chúc toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành 

công rực rỡ! 

Kính thưa Đại hội! 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là 1 trong 10 tập đoàn kinh tế của cả 
nước, có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tập 

đoàn hoạt động trên địa bàn 29 tỉnh, thành phố trải dài từ miền Đông Nam bộ, Tây 

Nguyên, duyên hải miền Trung đến khu vực miền núi Tây Bắc, Đông Bắc và hai 

nước bạn Lào, Campuchia. Tập đoàn đang quản lý trên 405.000 ha cao su, tổng số 

lao động trên 120.000 người, trong đó lao động nữ chiếm trên 40%, lao động là 

người dân tộc chiếm khoảng 23%. Trải qua quá trình hơn 85 năm năm xây dựng và 

trưởng thành, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to 

lớn, được tặng thưởng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của 

Đảng và Nhà nước ta. Đây là vinh dự và trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên và 

công nhân viên chức lao động toàn Tập đoàn qua các thế hệ. 

Thưa các quý vị đại biểu! 

Bản thân tôi xuất thân từ gia đình có truyền thống làm công nhân 4 thế hệ, từ 

nhỏ đã phụ giúp cha mẹ trong việc cạo mủ nên nhanh chóng tiếp thu được kỹ thuật về 
cây cao su. Khi trở thành công nhân, tôi đã vận dụng những kinh nghiệm của mình vào 

công việc trồng, chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản, khai thác mủ cao su. 

Từ kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác vườn cao su tại gia đình, tôi đã tiếp thu và 

có những cải tiến quan trọng góp phần giúp Nông trường nâng cao năng suất lao động, 

tiết kiệm chi phí như: mô hình cắt tỉa cây nghiêng, cải tiến công cụ, dụng cụ vật tư 

trang bị, phương pháp ủ chén thay cho nấu chén, giảm tỷ lệ hao hụt vật tư, dùng dây 

dẫn mủ thay cho việc trang bị nhiều bộ kiềng, chén, máng, nhằm tiết giảm vật tư trang 

bị góp phần giảm giá thành sản phẩm. Tôi luôn chủ động tìm hiểu, nghiên cứu nắm 

vững kỹ thuật, phương pháp chăm sóc cho từng nhóm cây theo năm trồng, từ cây trồng 
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mới cho đến kiến thiết cơ bản, làm đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật từ khâu 

làm cỏ bón phân, tỉa chồi đáp ứng tốt cho quá trình sinh trưởng của cây, góp phần định 

hình vườn cây ngay từ năm đầu tiên và phát triển tốt những năm tiếp theo tạo vườn cây 

kiến thiết cơ bản chất lượng cao. 

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy kỹ năng từ gia đình nhiều thế hệ, tôi luôn tự nhắc 

nhở mình phải tuân thủ các quy trình khai thác, tích cực rèn luyện tay nghề cạo mủ và 

biện pháp kỹ thuật khác như: trau dồi kiến thức có liên quan đến chăm sóc, khai thác 

vườn cây kinh doanh và trang bị cạo nhằm khai thác vườn cây đạt năng suất cao và bền 

vững. Bản thân luôn có tinh thần trách nhiệm, tích cực trong lao động và thường xuyên 

hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác hàng năm được Nông trường giao. 

Trong công tác luyện tay nghề, tuy là nữ nhưng tôi luôn xác định làm công nhân 

cao su phải cố gắng phấn đấu để trở thành thợ giỏi. Nhận thức được tầm quan trọng của 

việc luyện tay nghề nên tôi tích cực ôn luyện ngay tại phần cây của mình, cạo chuẩn 

từng đường dao một và ý thức rằng công nhân thu hoạch mủ là công nhân kỹ thuật, 
ngoài việc thao tác thực hành tốt, còn phải không ngừng học tập lý thuyết, phải biết 
chăm sóc, quản lý tốt vườn cây…góp phần nâng cao năng suất, hạn chế bệnh hại cho 

cây cao su, ổn định thu nhập để phát triển gia đình bằng chính nghề nghiệp của mình. 

Với kỹ thuật tốt và trình độ tay nghề cao, tôi được chọn là đại diện tham gia các cuộc 

thi thợ thu hoạch mủ giỏi từ cấp Nông trường, Công ty tới cấp Ngành. Từ đó, tôi đã góp 

phần vào thành tích chung của đội tuyển Nông trường Cao su Bến Củi với vị trí luôn 

dẫn đầu Công ty qua nhiều năm; cá nhân tôi đạt nhiều giải thưởng qua các cuộc thi như 

giải III: Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ năm 2011 của Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức và 

nhiều giải thưởng Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp Nông trường, cấp Công ty. Năm 

2013, tôi vinh dự được nhận bằng khen của Thủ Tướng chính phủ, đây là nguồn động 

lực to lớn giúp tôi hăng hái, tích cực lao động sản xuất hơn nữa. 

Từ kinh nghiệm và thành tích qua các cuộc thi, tôi được chọn để đào tạo các lớp 

học cho công nhân mới và là thành viên của nhóm tay nghề cao của Nông trường để 
triển khai mô hình khai thác do Nông trường tổ chức. Trong tổ khai thác, tôi là thành 

viên hướng dẫn cho công nhân về kỹ thuật cạo mủ, góp phần cho tổ luôn hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiều năm liền. 

Kính thưa Đại hội! 

Trong quá trình làm việc, tôi đã có nhiều sáng kiến mang tính đột phá góp phần 

giảm chi phí sản xuất, giảm công lao động, an toàn lao động. Ví dụ như sáng kiến “Vệ 
sinh chén hứng mủ bằng phương pháp ủ với Amoniac”. Mỗi năm khi bắt đầu vào mùa 

cạo mới, công tác vệ sinh chén hứng mủ làm mất nhiều thời gian và công lao động, đặc 

biệt với nữ công nhân thì công tác này càng khó khăn hơn. Trong 1 lần vô tình để 
chung dung dịch Amoniac và chén với nhau, ngày hôm sau nhận thấy số chén trên sạch 

hơn bình thường do phản ứng hóa học giữa Amoniac và mủ tạp bám trên chén, từ đó 

sau nhiều lần thử nghiệm thành công, tôi đã nhân rộng mô hình này ra toàn Tổ, Đội và 
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Nông trường góp phần giảm đáng kể công lao động và chi phí so với phương pháp cũ, 

đặc biệt nó ý nghĩa hơn cho các chị em nữ công nhân. 

Một sáng kiến nữa cũng đem lại nhiều lợi ích là sáng kiến “Dùng câu liêm mé 

nhánh cao su nghiêng”: Hằng năm khi đến mùa mưa bão, trên vườn cây nhóm I xuất 
hiện một số cây cao su bị nghiêng có khả năng gãy đổ, làm suy giảm sản lượng vườn 

cây, sau nhiều lần thử nghiệm dùng câu liêm để mé nhánh cao su tại nhà thành công, tôi 

đã chủ động nhân rộng mô hình cho Tổ Đội và Nông trường áp dụng vừa giảm chi phí, 

vừa an toàn lao động phù hợp sức khỏe. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, 

Thưa Đại hội! 

Với những nỗ lực, cố gắng trong suốt quá trình làm việc cùng sự quan tâm, 

khích lệ của Tập thể lãnh đạo Nông trường, sự đoàn kết, đồng lòng của anh chị em 

trong Tổ, những năm qua, tay nghề của cá nhân tôi nói riêng và các công nhân nói 

chung không ngừng được nâng lên từ lý thuyết đến thực hành, đảm bảo vườn cây có 

năng suất cao và ổn định, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất của 

Nông trường và Công ty.  

Tôi thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được vinh dự trở thành cá 

nhân tiên tiến điển hình, được lựa chọn để nêu gương trong Nông trường, Công ty và 

toàn ngành Cao su. Hôm nay, được vinh dự về dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III 

của Hội LHPN Việt Nam. Nhân dịp này, cho phép tôi được bày tỏ tình cảm và sự biết 

ơn chân thành của mình đến Ban lãnh đạo và toàn thể anh chị em cán bộ Công ty Cổ 

phần Cao su Tây Ninh đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong các hoạt động thời gian 

vừa qua; xin trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, trân 

trọng cảm ơn Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đã tạo điều kiện để tôi được có cơ 

hội về thăm Thủ đô Hà Nội, được dự Đại hội thi đua yêu nước, được giao lưu, học hỏi 

với các chị em phụ nữ là điển hình tiêu biểu của các ngành, các cấp, các địa phương. 

Tôi xin hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, đem hết sức lực và trí tuệ để cống hiến 

vì sự phát triển chung của ngành Cao su Việt Nam và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. 

Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.  

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 


