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Các vị khách quý 

  Các bạn đồng nghiệp 

Hôm nay, cán bộ khoa học của cả nước có quyền tự hào về Giải thưởng 

Trần Đại nghĩa do Viện Hàn lâm KHCNVN trao tặng. Chúng tôi không nghĩ 

rằng đây là phần thưởng của riêng mình. Đây chính là đóng góp chung của nhiều 

nhà khoa học trong ngành nông nghiệp, với biết bao công trình hợp tác quý báu 

của các đồng nghiệp. Chúng tôi trân trọng sự hợp tác ấy. Thành tích này thuộc 

về nhiều thế hệ các nhà khoa học nối tiếp nhau xây dựng và phát triển, có người 

đã không còn nữa.  

 Đại văn hào TAGORE của Ấn Độ đã từng nói rằng: Chúng ta biết ơn 

ngọn đèn cho chúng ta ánh sáng. Chúng ta cũng phải biết ơn giá chân đèn đã 

âm thầm đứng trong bóng tối để mang ngọn đèn tỏa sáng khắp nơi nơi. Thành 

quả mà chúng tôi đạt được hôm nay trước hết thuộc hàng triệu người đã hi sinh 

âm thầm làm giá chân đèn đứng trong bóng tối như vậy, để có một ít các nhà 

khoa học tên tuổi tỏa sáng. Đó là những nông dân cần mẫn, tiếp thu nhanh kỹ 

thuật, sáng tạo trên ruộng đồng. Đó là những cán bộ khoa học lăn lộn trong sản 

xuất, cùng với nông dân, cán bộ khuyến nông, cùng các doanh nghiệp năng động 

tạo nhiều đột phá mới để nông sản VN thực sự trở thành hàng hóa, tiếp cận được 

những thị trường xuất khẩu nổi tiếng “khó tính”. Nhân dịp này, chúng tôi xin 

phép được tri ân những người Thầy, những cán bộ lão thành vẫn tiếp tục giúp đỡ 

thế hệ trẻ cho đến ngày cuối của cuộc đời. 

 Đội ngũ cán bộ khoa học thực sự đã được đào tạo qua thực tiễn sinh động 

của nông nghiệp Việt Nam, trong chặng đường đổi mới của đất nước. Hôm nay, 

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm KHCNVN trao tặng sẽ tiếp sức 

và động viên chúng tôi tiếp tục nâng cao đẳng cấp của một nhà khoa học trong 

khu vực và thế giới. Chúng tôi xin cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh Đạo 

Bộ khoa học và công nghệ, Bộ Nông Nghiệp, Hội đồng giải thưởng viện Hàn 

Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, sự động viên của nhiều cán bộ lão thành, 

sự hợp tác của tất cả các bạn đồng nghiệp, sinh viên và đặc biệt của bà con nông 

dân. 

 Trong hoạt động khoa học, chúng ta luôn đứng trước ranh giới của sự kế 

thừa và sự sáng tạo ra cái mới. 

• Nếu chúng ta không biết kế thừa những tinh hoa của quá khứ, chúng ta sẽ 

không thể tìm ra cái gì mới hơn cho phát triển trong hiện tại. 

• Nếu chúng ta chỉ có trân trọng và kế thừa quá khứ mà không hề sáng tạo, 

chúng ta sẽ hỗ thẹn với tương lai vì không đáp ứng yêu cầu mới luôn luôn 

phát triển. 



Riêng về cá nhân, tôi rất tự hào được công tác tại ĐBSCL trên lĩnh vực 

nông nghiệp để góp phần nhỏ bé của mình xây dựng đất nước. 

Nông nghiệp đã tạo ra và duy trì một quá trình sản xuất tăng trưởng với 

tốc độ nhanh, ổn định trong một thời gian dài. Đó là đặc điểm quan trọng cho 

một nước đang ở trình độ phát triển thấp, chủ yếu dựa vào kinh tế nông nghiệp, 

bắt đầu chuyển sang công nghiệp hóa. 

Trong 20 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 

với tốc độ 5,5%/năm trong khi Indonesia là 2,3%, Philippines 2,6%, Thái Lan 

1,9%, Malaysia 3,2% trong cùng giai đoạn. Chúng ta có quyền tự hào về mức 

gia tăng vô cùng ấn tượng về năng suất của cây lúa: của cây lúa tăng 1,71 lần. 

Trong đó, có sự đóng góp đáng kể của nhiều lãnh đạo qua các thời kỳ và các nhà 

nghiên cứu âm thầm đứng sau lưng cho sự phát triển của đất nước.. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với những thách thức vô cùng to 

lớn: Nông nghiệp chiếm 68% tỷ trọng kinh tế nông thôn Việt Nam, đóng góp 

79% cơ cấu kinh tế hộ nông dân. Năng suất lao động nông nghiệp rất thấp, thu 

nhập hộ của nông dân tăng rất chậm, dẫn đến sức mua của nông dân thấp [dân 

cư nông thôn chiếm 70% dân số cả nước, nhưng chỉ chiếm 29-33% tỷ lệ chi phí 

tiêu dùng xã hội trong nhiều năm. 

Chúng tôi được vinh hạnh Viên Hàn Lâm KHVN Việt Nam chọn giải 

thưởng Trần Đại Nghĩa để trao tặng. Do vậy, cho phép chúng tôi không hứa hẹn 

một điều gì trong ngày trọng đại nầy. Chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ đặc biệt, sự 

hợp tác đặc biệt của các đồng nghiệp để chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm 

vụ được giao. Chúng tôi cũng rất mong đợi và rất biết ơn sự góp ý thường xuyên 

của các cán bộ khoa học thâm niên, đầy tâm huyết với sự phát triển của nông 

nghiệp Việt Nam nói chung và Miền Nam và ĐBSCL nói riêng. 

Chúng tôi sẽ phải khẳng định được thế và lực của mình trong tiến trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam. Lộ trình phát triển đến 

năm 2020, 2030 sẽ phải rất rõ ràng để các nhà khoa học có cơ hội đóng góp 

nhiều hơn và VN sẽ trở thành một Trung Tâm Khoa Học có tính chất hàn lâm ở 

phương Nam của Tổ quốc, một địa bàn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đáng tin 

cậy của bà con nông dân. 

Mục tiêu quan trọng của ngành là: Nông nghiệp Việt Nam sẽ chuyển từ 

tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển chiều sâu, trên cơ sở khoa học 

công nghệ truyền thống kết hợp với công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, 

từng bước đưa cây lúa đáp ứng cả hai mục tiêu chiến lược là an toàn lương thực 

và đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước trong hội nhập quốc tế. 

Nhiệm vụ khó khăn này tăng cường đoàn kết, hợp tác, không ngừng học 

tập với phương châm “biết nhiều nghề, giỏi một nghề”. Chúng tôi sẽ luôn luôn 

là người phục vụ và giúp đỡ các đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

chăm lo sự nghiệp đào tạo thế hệ khoa học trẻ đủ sức đảm đương sự nghiệp phát 

triển lâu dài. 

Trong nông nghiệp, khoa học cây trồng và vật nuôi tuy đạt nhiều thành 



tựu rực rỡ, nhưng nông dân chắc chắn sẽ đối diện gay gắt với quyền sở hữu trí 

tuệ, thương mại hóa toàn cầu, sự cạnh tranh không cân sức giữa các nước giàu 

và nghèo trong chính sách trợ giá nông sản bất hợp lý của nước giàu. 

Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với Lãnh đạo địa phương các cấp xã, huyện 

thuộc Tỉnh ĐBSCL, đã đùm bọc, chăm lo và giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt mọi 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Đảng và Nhà Nước giao phó. Chúng tôi cám 

ơn những nông dân cần mẫn, luôn có ý thức sáng tạo; những cán bộ khuyến 

nông địa phương, lăn lộn trong sản xuất, cùng với nông dân, cùng các doanh 

nghiệp, tạo nhiều đột phá mới để ngành khoa học và công nghệ và Nông nghiệp 

thực sự trở thành hàng hóa, tiếp cận được những thị trường xuất khẩu nổi tiếng 

“khó tính”. 

Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân với sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo 

Viện Hàn lâm KHCNVN qua các thời kỳ, sự động viên của nhiều cán bộ lão 

thành, sự hợp tác của tất cả các bạn đồng nghiệp với chúng tôi rất chân thành 

trong nhiều năm qua. 

Trước sự kiện lịch sử hôm nay, chúng tôi xin chúc Viện Hàn lâm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ mới, phấn đấu trở thành một trong những Trung tâm 

đạt tầm cỡ khoa học trong nước, trong khu vực và quốc tế. 

 Kính chúc sức khỏe quí vị. 

Xin cám ơn và trân trọng  

Nguyễn thị Lang  

 

 


