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Kính gửi: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Ngày 18/11/2021, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình 

số 767-CV/BCSĐ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

Chương trình và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XIV về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt Chương trình và Nghị quyết). Về vấn đề 

này, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau: 

Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và cơ quan tham mưu bổ sung, tổng hợp, có báo cáo giải trình tại Hội 

nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 25/11/2021) một số nội dung sau: 

1. Sự phù hợp của Chương trình, Nghị quyết với các quan điểm, mục 

tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Nghị quyết chuyên đề của 

Trung ương và của tỉnh có liên quan (Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 

của Ban Chấp hành TW, Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính 

trị…; ) theo nội dung yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 1728-

CV/TU ngày 12/11/2021.  

2. Làm rõ, nghiên cứu bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp: 

- Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thông qua giải pháp giảm phát 

thải khí nhà kính, như: sản xuất ít khí thải, ít sử dụng năng lượng; sử dụng 

năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; bảo vệ, phát triển rừng... 

- Tăng cường năng lực thích nghi, đối phó với tác động bất lợi của biến 

đổi khí hậu, như: Thích nghi trong sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt và 

trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao; thích nghi  

trong định hướng phát triển đô thị, nông thôn nhất là các khu vực ven biển, 

sông suối trong điều kiện kịch bản mực nước biển dâng, lũ lụt, sạt lở đất; 

thích nghi trong phòng chống thiên tai. 

- Các giải pháp đầu tư mang tính chủ động: (1) Giải pháp đầu tư thủy 

lợi, kiên cố hóa hệ thống đê, kè chống sạt lở, chống lũ, hệ thống giao thông 

qua đập dâng, đập tràn thoát lũ; (2) Giải pháp sản xuất nhất là sản xuất nông 
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nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu; (3) Giải pháp đầu tư phát triển hạ tầng đô 

thị và khu dân cư ven biển thích ứng biến đổi khí hậu; (4) Đầu tư hệ thống 

quan trắc cảnh báo từ xa, cảnh báo sớm thiên tai.(5) Giải pháp tuyên truyền 

quán triệt nâng cao  ý thức thích ứng với biến đổi khí hậu. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lưu Văn phòng tỉnh uỷ. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hậu 
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