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Là một đảng viên công tác tại Cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà - Trung tâm Bảo
trợ xã hội tổng hợp thuộc Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình

Thuận, đồng chí Hồ Thị Sen đã triển khai thực hiện đề tài sáng kiến “Xử lý rác thải
hữu cơ làm phân bón phục vụ cho công tác trồng trọt tại Cơ sở nuôi dưỡng Tân
Hà” phục vụ sản xuất để nâng cao đời sống vật chất cho các đối tượng nuôi dưỡng
tại đơn vị.

Trên cơ sở mô hình đề ra, đồng chí Hồ Thị Sen đã phối hợp với viên chức,
người lao động và các đối tượng nuôi dưỡng tại đơn vị, thực hiện bằng cách tận
dụng các nguồn rác thải từ lá cây, thu gom các loại cỏ và cây thực vật, vỏ trái cây...,
phân loại rác đúng quy định, ủ thành phân hữu cơ theo quy trình. Kết quả tạo được
phân bón hữu cơ sử dụng vào việc trồng trọt các loại rau xanh, củ, quả phục vụ cho
công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại đơn vị. Đồng thời, tận dụng
nguồn phân để chăm sóc cây trồng: bắp, chuối, trồng cỏ..., để làm nguồn rau chăn
nuôi gia súc, gia cầm tại Cơ sở. Mô hình đã mang lại một số lợi ích thiết thực, cụ
thể như:

- Hiệu quả kinh tế: Giảm được chi phí mua phân bón hóa học, tăng sản
lượng thu hoạch rau xanh, củ, quả các loại (mô hình triển khai năm 2019, so với
cùng kỳ năm 2018 số lượng rau củ quả thu hoạch được tăng 54,66% nhưng tổng số
lượng phân hóa học sử dụng lại giảm 76,19%). Sử dụng phân bón hữu cơ từ việc ủ
rác thải giúp cải tạo được đất, làm cho đất giàu dinh dưỡng hơn, giảm được các
loại sâu bệnh, nấm hại cây trồng, hạn chế phải sử dụng các loại thuốc trừ sâu, giảm
được chi phí thuê nhân công đào các hố để chứa rác thải, tiết kiệm được diện tích
đất để đào hố chứa rác...

- Lợi ích xã hội: Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho viên chức, người lao động
trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, rèn luyện thói quen trong sinh hoạt
hàng ngày của đối tượng và tạo điều kiện cho đối tượng tham gia lao động trị liệu,
giảm thiểu được bệnh tật; bảo vệ môi trường sinh thái, sức khỏe của con người, tạo
cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp góp phần phục vụ cho công tác chăm sóc
nuôi dưỡng đối tượng ngày một nâng cao.

Với những nổ lực trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng chí Hồ
Thị Sen nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (2015 - 2019); đạt danh
hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019; hàng năm được nơi cư trú công nhận
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gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, nhiều năm liền được chi bộ xếp loại đảng viên
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2018, 2019 được Đảng ủy Sở Lao động
Thương binh và xã hội khen thưởng là gương điển hình tiên tiến trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018;
được Công đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và xã hội tặng Giấy khen vì đã
có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2019. Ngoài ra, trong năm

2020, đồng chí Hồ Thị Sen được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04
năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.
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