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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /SNN-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 
 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 
 

 

Thực hiện Công Văn số 1732/BNN-KTHT ngày 09/3/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành 

phố tập trung chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với lĩnh vực thủy lợi 

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng nguồn nước (lượng mưa, hồ chứa, sông 

suối...) để xây dựng kế hoạch sử dụng nước cân đối với khả năng đáp ứng của 

nguồn nước. 

- Vận hành hệ thống thủy lợi hợp lý theo từng loại hình công trình: 

+ Đối với hệ thống tự chảy (hồ, đập, cống...): Xây dựng kế hoạch và chủ 

động phối hợp với các đơn vị liên quan điều hành hệ thống hồ chứa, cấp nước 

phục vụ sản xuất đúng thời vụ; thực hiện nghiêm túc việc luân phiên cấp nước 

theo tuyến kênh; kiểm tra, tu bổ các bờ vùng, bờ thửa, không để tình trạng rò rỉ 

qua bờ kênh, các cửa van, cánh cống. 

+ Các trạm bơm điện: Xây dựng lịch bơm cấp nước, đảm bảo hoạt động 

đồng bộ toàn hệ thống giữa các trạm bơm nhỏ với trạm bơm lớn; theo dõi thường 

xuyên mực nước, tranh thủ bơm vào các giờ thấp điểm để tận dụng nguồn điện 

lưới và tiết kiệm. 

- Đánh giá nhu cầu tiêu thụ điện năng của máy móc, thiết bị trên các dây 

chuyền sản xuất. Đầu tư, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, sử dụng các 

thiết bị ít tiêu tốn năng lượng, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. 

- Chỉ đạo các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức nạo vét, dọn sạch bèo, 

rác trên các kênh mương dẫn nước; có kế hoạch tiêu nước đệm hợp lý để phòng 

chống úng, hạn hán. 

2. Đối với lĩnh vực trồng trọt 

- Điều chỉnh linh hoạt cơ cấu mùa vụ phù hợp với từng vùng, hạn chế thấp 

nhất ảnh hưởng của khô hạn, úng ngập. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với từng loại đất canh tác, khuyến 

khích áp dụng các loại giống cây trồng chịu hạn để tiết kiệm nguồn nước tưới, 

đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. 
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- Áp dụng các biện pháp khoa học tưới tiết kiệm nước. Đối với lúa, vận động 

nông dân “dồn điền, đổi thửa”, làm phẳng mặt ruộng, tránh ứ đọng nước, hạn hán 

cục bộ; với cây trồng cạn, áp dụng có hiệu quả tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt… 

3. Đối với lĩnh vực chăn nuôi 

- Khuyến khích các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi xây hầm biogas để tạo 

nguồn năng lượng sinh học sử dụng để đun nấu và chạy máy phát điện phục vụ 

nhu cầu tại chỗ. 

- Triệt để tiết kiệm nước trong vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia súc; thay 

thế các bóng đèn sợi đốt bằng các bóng đèn halogen đối với các trang trại chăn 

nuôi gia cầm. 

4. Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 

- Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, thực hành quy trình sản xuất nông nghiệp 

tốt, bền vững (Global GAP); áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý ao nuôi, sử 

dụng nước ngọt tiết kiệm. 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi thủy sản khép kín theo tiêu chuẩn 

tiên tiến, nhằm tiết kiệm nước và kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo điều kiện vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

5. Các đơn vị trực thuộc Sở: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý chỉ đạo, 

tăng cường hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND các huyện, thành phố, để thực hiện tốt các nội dung trên. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố hàng năm báo cáo kết quả thực hiện 

về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 

10/12/2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục PTNT (t/hợp); 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, PTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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