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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Đây là nghiên cứu đầu tiên đóng góp vào việc lượng hóa mức độ tác động của các hình 

thức đốt rơm rạ đến nhiệt độ đất, khu hệ vi sinh vật đất và một số tính chất đất lúa ở Hà Nội. 

Đã lượng hóa tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ khác nhau đến sự biến động chất 

mùn trong đất trồng lúa ở Hà Nội. Đây là những cơ sở khoa học cho việc sử dụng phụ phẩm 

nông nghiệp cho một nền nông nghiệp bền vững ở đồng bằng sông Hồng nói chung. 

- Đánh giá được tác động xu hướng biến động của các hình thức sử dụng phụ phẩm nông 

nghiệp do tác động của quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung, đặc biệt là quá trình đô 

thị hóa và công nghiệp hóa đến việc sử dụng và quản lý chất thải rắn nông nghiệp trong 

những năm vừa qua ở Hà Nội.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  

- Việc xác định được thực trạng chất thải rắn nông nghiệp góp phần làm rõ những ưu điểm 

và tồn tại trong công tác quản lý chúng, cũng như những biến động trong sử dụng phụ phẩm 



nông nghiệp ở Hà Nội nói riêng và ở nước ta nói chung trong thời gian qua sẽ góp phần quản 

lý hiệu quả chất thải rắn nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp bền vững ở nước ta. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở tham khảo cho việc ra quyết định và điều chỉnh 

chính sách quản lý chất thải rắn nông nghiệp hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu tác động môi 

trường do chất thải rắn nông nghiệp. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về cơ chế sự biến đổi và cân bằng vật chất trong quá 

trình xử lý rơm rạ đến các yếu tố môi trường đất, nước, không khí. Đồng thời đánh giá hiệu 

quả kinh tế của các hình thức quản lý và sử dụng rơm rạ để nâng cao hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp ở nước ta.  
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