
SỞ NN VÀ PTNT ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC THỦY LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-TL Đắk Nông, ngày           tháng 10 năm 2022 

BÁO CÁO 

Về việc báo cáo thực trạng áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước và 

công tác thực hiện Quy hoạch về lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi: Văn phòng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 2398/SNN-PTNN ngày 30/9/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Viện 

Nước, Tưới tiêu và Môi trường. 

Sau khi rà soát và phối hợp với các đơn vị có liên quan; Chi cục Thủy lợi 

báo cáo một số nội dung như sau: 

I. TƯỚI TIÊN TIẾN TIẾT KIÊM NƯỚC CHO CÂY TRỒNG 

1. Công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện thể chế, chính sách 

- Trên cơ sở Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 

1788/QĐ-BNN-TCTL ngày 19/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Để phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và sản xuất nông nghiệp của tỉnh, 

UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đã đưa ra phương hướng nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện tưới tiên tiến, tiết kiệm (kế hoạch đã phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho từng tổ chức trên địa bàn tỉnh). Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT 

chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các Sở, Ban, 

ngành liên quan trong tỉnh để thực hiện cụ thể các nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước đã được Chính phủ ban hành (Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 

16/5/2018 quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị 

định số 55/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi 

bổ sung một số điều của Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách 

tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn). 

- Trên cơ sở các chính sách thúc đẩy phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước đã được Chính phủ ban hành, tỉnh Đắk Nông đã ban hành các mức hỗ trợ 

đối với từng vùng, miền của địa phương cụ thể tại Nghị quyết số 07/2019/NQ-
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HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định mức hỗ 

trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của 

UBND tỉnh Đắk Nông Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông; Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình tích trữ nước 

dạng ao chứa thuộc chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 Ban hành Quy định về chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông. Trong đó có hỗ trợ dự án ứng dụng 

công nghệ tưới phun mưu, nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động. 

2. Thực trạng và kết quả áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục 

vụ tưới cho cây trồng 

- Trên địa bàn tỉnh hiện có tổng số 284 công trình thủy lợi do nhà nước 

quản lý, trong đó 266 công trình hồ, đập, 09 hệ thống kênh tiêu, 09 hệ thống 

trạm bơm; tổng dung tích thiết kế cho 266 công trình hồ, đập khoảng 141 triệu 

m3 nước. Từ 284 công trình thủy lợi hiện có đảm bảo phục vụ tưới cho khoảng 

27%, tương ứng với 50.025ha/185.280ha tổng diện tích cây trồng có nhu cầu 

tưới trên địa bàn tỉnh (cà phê, tiêu, cây ăn quả và cây trồng khác); số diện tích 

còn lại sử dụng nguồn nước phục vụ tưới từ nguồn nước ngầm bằng giếng đào, 

giếng khoan, từ các công trình thủy điện và nguồn nước trên các sông suối. Tính 

đến nay tỷ lệ đảm bảo tưới cho các loại cây trồng có nhu cầu tưới trên địa bàn 

tỉnh từ các nguồn nước khác nhau đạt khoảng 81,27%/ 82% theo Kế hoạch chỉ 

tiêu tưới năm 2022 (Kế hoạch số 09/KH-SNN ngày 21/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Do đặc điểm về điều kiện khí hậu, quá trình tưới nước cho cây trồng trên 

địa bàn tỉnh chủ yếu diễn ra trong các tháng mùa khô; các loại cây trồng cần tưới 

chủ yếu gồm cà phê, hồ tiêu, mắc ca, hoa màu và cây ăn quả các loại. Tại các địa 

phương trên địa bàn tỉnh, biện pháp tưới nước phổ biến cho cây trồng trong mùa 

khô chủ yếu áp dụng theo hình thức tưới dí bằng vòi ống (tưới gốc) hoặc bằng 

hình thức tưới Péc quay; đây là cách làm truyền thống, chi phí đầu tư thấp hơn 

so với phương pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước, tuy nhiên sử dụng phương 

pháp này khó kiểm soát và gây lãng phí nguồn nước. Để tránh lãng phí nguồn 

nước, các cấp chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động, 

hướng dẫn, giải thích cho người dân hiểu về lợi ích của tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước thông qua các chương trình tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công 

nghệ mới; tuy nhiên, hình thức tưới tiên tiến tiết kiệm nước chưa được áp dụng 

rộng rãi và phân bố chưa tập trung. 

- Việc mở rộng việc mở rộng và phát triển hệ thống tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước còn hạn chế nhất định, các doanh nghiệp tham gia ứng dụng sử dụng 

tưới tiên tiến đến thời điểm hiện tại có 17 đơn vị tham gia tưới cho 1.051 ha cây 

trồng. Với quy mô canh tác từ 3ha trở lên, khi áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, 
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tiết kiệm nước, các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí lao động, đặc biệt là 

công tưới và bón phân (phân được bón trực tiếp vào đường ống tưới), chủ động 

được nguồn nước. 

- Kết quả áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa 

bàn tỉnh: Tổng diện tích cây trồng các loại đến nay được áp dụng tưới tiên tiến, 

tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh khoảng 3.248,8 ha, trong đó: 

+ Thành phố Gia Nghĩa: Khoảng 405 ha (cà phê 140 ha, hồ tiêu 100 ha, 

cây ăn trái 160 ha, hoa màu các loại 05 ha). 

+ Huyện Đắk Mil: Khoảng 900 ha (cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và hoa màu 

các loại 700ha; sầu riêng, bơ 200ha). 

+ Huyện Tuy Đức: Khoảng 245,8 ha (hồ tiêu 25,7 ha, sầu riêng 22,6 ha; 

cà phê, cây ăn quả 197,5 ha). 

+ Huyện Cư Jút: Khoảng 200 ha (hoa màu các loại và hồ tiêu). 

+ Huyện Đắk Glong: Khoảng 712 ha (sầu riêng, bơ, mắc ca 562 ha; hoa 

màu các loại 150 ha). 

+ Huyện Krông Nô: Khoảng 86 ha (cà phê, tiêu, bơ 84 ha; hoa màu các 

loại 02 ha). 

+ Huyện Đắk R’lấp: Khoảng 250 ha (sầu riêng 50 ha, cà phê 100 ha, tiêu 

80 ha, hoa màu 20 ha) 

+ Huyện Đắk Song: Khoảng 450 ha (sầu riêng 400 ha, hoa màu 50 ha). 

3. Đánh giá hiệu quả áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong thực 

tiễn ở địa phương 

- Về hướng dẫn thực hiện: 

+ Đối với cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố Gia Nghĩa tổ chức tập huấn về công nghệ tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước cho các hộ dân, các tổ chức tại 04 huyện Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút, 

Krông Nô với số lượng 280 tổ chức, cá nhân. Do kinh phí tập huấn hạn chế, nên 

đối tượng được tập huấn cũng bị giới hạn, trong quá trình tập huấn chỉ giới thiệu 

các mô hình qua máy chiếu và một số vật liệu để lắp đặt mô hình, chưa tổ chức 

đi tham quan, học hỏi các mô hình hiện đang áp dụng để trải nghiệm thực tế. 

+ Đối với cấp huyện: Các Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng 

Kinh tế của thành phố đã phối hợp với Ban VnSat của Sở Nông nghiệp và PTNT 

xây dựng mô hình và tổ chức tập huấn (Lồng ghép công nghệ tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước vào chương trình tập huấn về cây cà phê bền vững của dự án VnSat) 

với số lượng 304 lớp tập huấn cho 11.692 tổ chức, cá nhân. 

- Hiệu quả đối với sản xuất: Tăng năng suất cây trồng 25-30(%); giảm chi 

phí công lao động để tưới và chăm sóc 70-80 (%); tăng tính cạnh tranh của sản 

phẩm thông qua mức độ tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm 15-20 (%). 

- Hiệu quả đối với sử dụng tài nguyên (đất, nước): Lượng nước tiết kiệm 

so với tưới truyền thống 50-70(%); tăng giá trị sản xuất nông nghiệp/ha 25-
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30(%); tăng mức độ chuyển cơ cấu cây trồng 10(%); giảm tỷ lệ đất hoang hóa 

5(%). 

- Hiệu quả đóng góp vào thu nhập người dân, doanh nghiệp; tăng thu nhập 

người dân, doanh nghiệp so với không áp dụng 40(%). 

- Hiệu quả công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước, biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường: mức độ thiếu nước so với không áp dụng (tần suất thiếu 

nước, mức độ thiếu nước); giảm mức độ thiệt hại sản xuất 25-30(%); giảm mức 

độ rủi ro sản xuất; giảm lượng phân bón 20-25(%). 

- Hiệu quả trong phát triển bên vững nông thôn mới: tăng hiệu quả sản 

xuất nông nghiệp 25-30(%); tăng thu nhập bình quân đầu người 25-30(%); giảm 

tỷ lệ nghèo 10(%); tăng tỷ lệ giàu 15(%) ở khu vực đạt chuẩn nông thôn mới so 

với vùng không áp dụng theo mức độ áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

- Hiệu quả chung đóng góp vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp: 

Việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa) cho 

cây trồng đã được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Đây 

là giải pháp hiệu quả trong việc tiết kiệm nước, giảm thiểu các tổn thất lượng 

nước tưới và do vậy rất phù hợp với những vùng có nguồn nước hạn chế. 

4. Khó khăn, vướng mắc 

- Hiện nay, nguồn vốn hỗ trợ bằng nguồn ngân sách tỉnh cho việc áp dụng 

công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tại địa phương rất khó khăn nên các 

chính sách hỗ trợ như Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

27/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chính 

sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa được triển khai do thiếu nguồn kinh phí. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

định mức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nên địa phương chưa có cơ sở để xây 

dựng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình phù hợp với đặc thù của địa phương. 

- Trên thực tế việc ứng dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh 

vẫn còn tồn tại khó khăn nhất định, cụ thể như: 

+ Tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt thường bị tắc nghẽn đường ống; với yêu 

cầu nước tưới phải sạch và chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn phương pháp tưới 

truyền thống. 

+ Cơ sở hạ tầng, đường vào khu sản xuất từng bước được cải thiện, tuy 

nhiên mạng lưới điện đến khu sản xuất ở một số khu vực còn khó khăn, chưa 

đáp ứng yêu cầu; việc đưa điện vào khu sản xuất có chi phí lớn.  

+ Người dân chưa được tiếp cận nhiều với công nghệ tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước; cùng với đó hạn chế về sự biết, nhận thức của đa số người dân về 

hiệu quả mang lại của việc áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước nên 
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chưa mạnh dạn đầu tư; sự tham gia của doanh nghiệp vào xây dựng các mô hình 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn ít. 

+ Chi phí đầu tư ban đầu với hệ thống thiết bị tưới lớn trung bình 60-70 

triệu đồng/ha, trong khi sức cạnh tranh của các sản phẩm từ cây trồng chủ lực 

trên địa bàn chưa cao, giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích còn thấp; giá cả thị 

trường tiêu thụ không ổn định dẫn đến người dân chưa thực sự yên tâm, mạnh 

dạn đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.  

 5. Đề xuất và kiến nghị 

- Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước, khuyến nghị các địa phương, doanh nghiệp công nghệ 

phối hợp, phát huy hiệu quả công trình. 

- Tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ khuyến khích ưu đãi vay vốn cho hộ 

gia đình, trang trại, doanh nghiệp để áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; ưu 

đãi cho doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, cung ứng vật tư thiết bị, cấu kiện, hệ 

thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên cây trồng cạn. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ cho người dân để nâng 

cao nhận thức, hiểu biết về hiệu quả của tưới tiên tiến tiết kiệm nước. 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

định mức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để địa phương có cơ sở để xây dựng các 

thiết kế mẫu, thiết kế điển hình phù hợp với đặc thù của địa phương, làm cơ sở 

xây dựng các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 

19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định mức hỗ trợ phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông; Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh 

Đắk Nông Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 II. VỀ QUY HOẠCH LĨNH VỰC THỦY LỢI 

Tính đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện và được UBND tỉnh phê duyệt 

09 dự án quy hoạch về lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh 1, qua đó đề xuất các 

giải pháp cấp nước, các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tuy nhiên 

do nguồn kinh phí để thực hiện còn hạn chế nên việc triển khai thực hiện chưa 

đạt yêu cầu đề ra, phát triển hạ tầng thủy lợi đi kèm với phát triển các vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đồng bộ. Hiện nay, Quy hoạch về lĩnh vực 

                                              
1 Quy hoạch Thủy lợi thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 11/11/2015); Quy hoạch chi tiết Thuỷ lợi 

huyện Đắk Mil giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2015); Quy hoạch chi tiết Thuỷ lợi huyện Cư Jút giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 20/3/2015) Quy hoạch Thủy lợi vùng trọng điểm sản xuất lương thực huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 17/7/2015); Quy hoạch chi tiết 

Thuỷ lợi huyện Đắk Song giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-

UBND ngày 02/6/2017); Quy hoạch chi tiết Thuỷ lợi huyện Đắk Glong giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

(UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 02/6/2017); Quy hoạch chi tiết Thuỷ lợi huyện Tuy Đức giai 

đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 12/7/2017); Quy 

hoạch chi tiết Thuỷ lợi huyện Đắk R’lấp giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1159/QĐ-UBND ngày 12/7/2017); Quy hoạch chi tiết Thuỷ lợi thành phố Gia Nghĩa giai đoạn 2015-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 12/7/2017). 
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thủy lợi đang được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

- Nhu cầu đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa giai đoạn 

2022-2030 theo Quy hoạch với tổng kinh phí: 4.494 tỷ đồng, cụ thể như sau:  

+ Công trình thủy lợi trọng điểm, có quy mô lớn thuộc quy hoạch cần đầu 

tư mới: Dự kiến 12 công trình đáp ứng phục vụ tưới cho 5.585 ha với tổng mức 

đầu tư dự kiến 1.692 tỷ đồng. 

+ Công trình thủy lợi được đề xuất đầu tư theo quy hoạch thủy lợi tỉnh, 

quy hoạch thủy lợi vùng Tây nguyên: Dự kiến 60 công trình, đáp ứng phục vụ 

8.985ha với tổng mức đầu tư dự kiến 2.333 tỷ đồng. 

+ Công trình thủy lợi cần nâng cấp tăng dung tích hồ chứa đảm bảo tưới 

và mở rộng khu tưới: Dự kiến nâng cấp 11 công trình với tổng mức đầu tư dự 

kiến 235 tỷ đồng. 

+ Công trình thủy lợi cần nâng cấp sửa chữa đảm bảo an toàn đập: dự kiến 

nâng cấp, sửa chữa 31 công trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 234 tỷ đồng. 

Trên đây là Báo cáo thực trạng áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước và 

công tác thực hiện Quy hoạch về lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh của Chi cục 

Thủy lợi, gửi Văn phòng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PCTT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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