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NỮ TRÍ THỨC TÍCH CỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÓNG GÓP VÀO 

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC 

(Tham luận của đại biểu Nguyễn Thu Hà 

 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu  

Kính thưa Đại hội! 

Là một cán bộ nữ, làm công tác khoa học trong một viện nghiên cứu, tôi rất 
xúc động và vinh dự là người được tham luận trong Đại hội quan trọng này.  

 Tốt nghiệp tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, và bén duyên với ngành Nông 

nghiệp, tôi đã về công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam và 

nay là Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Nhận thức được vai trò của trí 

thức nói chung và nữ trí thức nói riêng trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, với 

23 năm gắn bó với nghề, tôi và các đồng nghiệp luôn chủ động tìm tòi các ý 

tưởng nghiên cứu gắn liền với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Trong 5 năm qua, 

tôi đã đã chủ trì 4 đề tài/dự án cấp Bộ, Nhà nước và tham gia chính 8 đề tài/dự án 

các cấp thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

  Kính thưa Đại hội! 

  Hiện nay, tình trạng thoái hóa đất và hiện tượng sa mạc hóa là một trong 

những vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên mà con người đang phải đối 

mặt và giải quyết để phát triển nền kinh tế nông nghiệp bền vững. Ở nước ta, do 

điều kiện khí hậu thay đổi cùng với việc sử dụng đất chưa hợp lý, diện tích đất 
bạc màu, thoái hoá có xu hướng ngày một tăng. Vì vậy, tôi đã đề xuất và được 

giao chủ trì đề tài cấp Nhà nước về nghiên cứu phát triển các giải pháp sinh học 

nhằm cải tạo đất bạc màu. Tôi và các đồng sự đã nghiên cứu sản xuất và sử dụng 

chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất trong cải tạo độ phì, tăng khả năng giữ ẩm của 

đất, giúp tăng sinh trưởng, tăng năng suất cây trồng và tăng thu nhập cho người 

dân (2,4-10,7 triệu đồng/ha) so với canh tác truyền thống. Chế phẩm vi sinh vật 
cải tạo đất đã được sử dụng tại nhiều địa phương như Phú Thọ, Bắc Giang, Hà 

Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Quảng Nam, Đăk Lăk, v.v... 

Mô hình được nhân rộng có ý nghĩa tích cực trong việc nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất, tăng năng suất cây trồng, xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, 

thân thiện với môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng; qua đó sẽ thu hút thêm 

lao động tham gia sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển và ổn định 

kinh tế, xã hội, và xây dựng nông thôn mới.  

 Dựa trên cơ sở về tính mới, hiệu quả mang lại và khả năng chấp nhận của 

người dân trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp, chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất 
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đã được Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp bằng “độc quyền giải pháp hữu ích” và được 

cấp chứng nhận “Sản phẩm tin cậy” do người tiêu dùng bình chọn.  

Xuất phát từ nhận thức nguồn gen vi sinh vật là nguồn tài nguyên quí giá, 

có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, tôi và các đồng nghiệp đã thực 

hiện nhiệm vụ “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật trồng trọt”.  Hiện nay, 

chúng tôi lưu giữ, bảo quản 694 nguồn gen vi sinh vật, có nhiều hoạt tính sinh 

học tốt có giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, đã nghiên cứu khai thác 

sử dụng nguồn gen vi sinh vật, giới thiệu và cung cấp 20-30 chủng giống vi sinh 

vật cho các đơn vị sản xuất, nghiên cứu. Kết quả của nhiệm vụ có ý nghĩa trong 

việc bảo tồn, lưu giữ và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên vi sinh vật, phục 

vụ phát triển nông nghiệp bền vững. 

  Với mong muốn nghiên cứu, phát triển và áp dụng rộng rãi phân bón sinh 

học nhằm tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm ngoại tệ, tăng độ màu mỡ của đất và 

giảm ô nhiễm môi trường, tôi cùng các đối tác tại Anh và Pakistan đã xây dựng 

dự án “Phát triển phân bón sinh học thân thiện với môi trường có hiệu quả cao: 

Từng bước hướng tới nền nông nghiệp bền vững”. Thông qua dự án, chúng tôi đã 

chia sẻ kinh nghiệm cũng như khó khăn trong phát triển nông nghiệp bền vững. 

Kết quả của dự án đã nghiên cứu sản xuất được chế phẩm vi sinh vật sử dụng cho 

một số loại cây trồng (rau, ngô, đậu tương); giúp người dân tái sử dụng phụ phẩm 

nông nghiệp làm phân bón sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm 

được chi phí trong sản xuất nông nghiệp và hướng tới nền nông nghiệp bền vững.  

 Trong 5 năm qua, tôi đã công bố 14 bài báo khoa học đăng tải trên các tạp 

chí chuyên ngành (tác giả và đồng tác giả); tham gia đào tạo nguồn nhân lực 

KHCN cho đội ngũ kế cận (hướng dẫn 1 thạc sĩ, 2 kỹ sư/cử nhân) và tập huấn 

cho hàng trăm lượt hộ nông dân; đã đưa nhiều bản tin trên các phương tiện thông 

tin đại chúng (VTV1, VTV3, VTC10). 

       Là trưởng bộ môn, với 22 thành viên, trong đó có 82% là nữ, tôi đã tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đạt hiệu quả cao; đồng thời tạo điều 

kiện cho chị em được giao lưu, học hỏi, chia sẻ khó khăn cũng như kinh nghiệm 

trong hoạt động KH&CN và trong cuộc sống. Đơn vị được giao phụ trách luôn 

đạt danh hiệu Tập thể Lao động  xuất sắc; đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT, Huân chương lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước giai, Huân 

chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHDCND Lào. 

Kính thưa Đại hội! 

 Để có được thành công trên, tôi luôn có ý tức cầu tiến, phấn đấu không 

ngừng về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, quản lý; trau đồi kiến thức, kinh 

nghiệm từ đồng nghiệp, từ người nông dân, trao đổi kinh nghiệm với các đồng 
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nghiệp Quốc tế để không bị tụt hậu với thế giới nhưng lại gắn liền với thực tiễn 

sản xuất của Việt Nam.  

 Với những nỗ lực cố gắng trong quá trình công tác, trong 5 năm qua, tôi đã 

vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm 2009, Bằng 

khen của BCH công đoàn Bộ NN&PTNT năm 2010, Bằng Lao động sáng tạo 

năm 2014, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2010, nhiều năm liền đạt danh 

hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, danh hiệu “Cha mẹ lao động giỏi, nuôi dạy con 

chăm ngoan” giai đoạn 2013-2014. 

Kết quả ngày hôm nay mới là bước đầu và chỉ là một phần trong nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học của mình. Thời gian tới, tôi và chị em nữ trí thức của Viện 

Thổ nhưỡng Nông hóa sẽ tiếp tục nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ về đất, phân bón và vi sinh vật trên phạm vị cả nước. Chị em nữ trí thức sẽ 
tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới hiện nay; góp phần tích cực vào công cuộc tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Tôi hiểu rằng, những thành công, đóng góp nhỏ bé của cá nhân tôi, không 

thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự động 

viên khích lệ của Công đoàn, đồng nghiệp, đặc biệt là đội ngũ nữ cán bộ công 

nhân viên của đơn vị; sự thông cảm, chia xẻ công việc nhà của chồng, con và gia 

đình. Nhân dịp này cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới sự giúp đỡ, 

tạo điều kiện và chia xẻ đó.  

Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh 

phúc và thành công trong cuộc sống. Kính chúc Đại hội thành công rực rỡ. 

Xin chân thành cám ơn.  

 


