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Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

- Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 146 /TTKN-HCTH ngày 25/5/2022 của Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng. UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị 

trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. 

2. Điều tra, đánh giá để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sinh khối đối 

với lĩnh vực nông nghiệp. 

3. Tuyên truyền, vận động người dân áp dụng và phát triển việc sử dụng 

khí sinh học, hầm Biogas tại các hộ gia đình, khu chăn nuôi tập trung, các cơ sở 

chăn nuôi để tạo nguồn năng lượng sinh học phục vụ nhu cầu tại chỗ; Rà soát, 

thống kê số lượng hầm biogas tại các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn. 

4. Vận hành, khai thác hợp lý các trạm bơm cấp, thoát nước của hệ thống 

thủy lợi trên địa bàn; xây dựng thí điểm mô hình trạm bơm sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả, tận dụng tối đa năng lượng tự nhiên và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. 

5. Khuyến khích người dân sản xuất, sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ 

bằng sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, khí sinh học, phụ phẩm nông nghiệp 

và các nguồn năng lượng tái tạo khác. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã quan tâm 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;          

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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