
 

 

 

UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-STNMT Cà Mau, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 

17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông 

Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 7370/UBND-NNTN ngày 23/12/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 120/NQ-CP ngày 17/12/2020 của Chính phủ về phát triển bền vững 

ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà 

Mau xin báo cáo như sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND 

ngày 14/6/2019 thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính 

phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí 

hậu, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố; kết quả như sau: 

1. Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách 

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau 

đã tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, 

chính sách hàng năm nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn 

lực, thúc đẩy thu hút đầu tư xã hội tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền 

vững; ứng phó, giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, 

suy thoái các nguồn tài nguyên, cụ thể là: 

- Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành: Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 ban hành Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 

25/01/2018 thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Kế 

hoạch số 03/KH-UBND ngày 16/01/2018 thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi 

khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030; Kế 

hoạch số 31/KH-UBND ngày 02/3/2020 phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Kế hoạch hành động ứng phó với 
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biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

tại Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020. Hiện nay, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau đến năm 2030. 

2. Cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều 

tra cơ bản 

- Xây dựng hệ thống và cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên ngành tài 

nguyên và môi trường bao gồm: Hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính; Hệ thống tiếp 

nhận quan trắc tự động (quản lý các trạm quan trắc nước mặt tự động và xả thải 

của các doanh nghiệp); Phần mềm quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu về môi trường 

tỉnh Cà Mau; Phần mềm quản lý dữ liệu và cấp phép tài nguyên nước dưới đất; 

Cơ sở dữ liệu về biển và hải đảo. Triển khai thực hiện Dự án lập và quản lý hồ sơ 

tài nguyên hải đảo tỉnh Cà Mau, Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, Dự án 

xây dựng Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Cà Mau và Dự 

án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh Cà Mau để 

cập nhật, khai thác, sử dụng, làm cơ sở phục vụ cho công tác hoạch định chính 

sách, quản lý tổng họp biển và hải đảo của tỉnh. 

- Hoàn thiện phần mềm Nông nghiệp Cà Mau, nhằm cung cấp các thông 

tin hữu ích cho người dân tiếp cận, chủ động trong sản xuất, các thông tin có liên 

quan đến các lĩnh vực của ngành nông nghiệp như: bản tin thời tiết nông vụ, tình 

hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; các mô hình sản xuất, tư vấn khuyến nông, 

các văn bản hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật, khuyến cáo, lịch thời vụ, hệ thống thủ 

tục hành chính. 

- Triển khai ứng dụng phần mềm Govone để quản lý, kiểm tra, giám sát bảo 

trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện Xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn 

chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2035 và hoàn thành nhiệm vụ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và 

Đánh giá khí hậu tỉnh Cà Mau. Qua đó, đã đầu tư 06 trạm quan trắc nước mặt tự 

động, liên tục (trên địa bàn các huyện: Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn 

Thời), thường xuyên quan trắc chất lượng nước mặt nhằm phục vụ công tác cảnh 

báo ô nhiễm nguồn nước, kịp thời thông tin tình trạng chất lượng nguồn nước tại 

các khu vực đặt trạm cho các đơn vị có liên quan; lắp đặt 09 trạm đo mưa, gió và 

mực nước (trên địa bàn các huyện: Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, 

Ngọc Hiển, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau). 

3. Xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ 

- Tỉnh đã tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
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số 810/QĐ-TTg ngày 10/6/2020, trong đó chú trọng thực hiện việc lồng ghép nội 

dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh theo quy 

định của Luật quy hoạch, đảm bảo tính kết nối cao với các địa phương trong và 

ngoài vùng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi 

thế so sánh của tỉnh, trong đó chú trọng công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông và thích ứng với biển đổi khí hậu. 

- Xây dựng Đề án di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị vào khu, cụm công 

nghiệp. 

- Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà 

Mau, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng, đang xin ý kiến 

các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện. 

- Triển khai quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U 

Minh Hạ. 

- Xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm 

tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” (đang hoàn thiện để 

trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ). 

4. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý 

Tỉnh Cà Mau chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai như hạn hán, xâm nhập 

mặn, triều cường, sụp lún, sạt lở... Mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế những 

với sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người 

dân, tỉnh Cà Mau cố gắng hạn chế tối đa các thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 và 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra. 

a) Xây dựng cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo ba trọng tâm thủy sản - cây 

lấy gỗ - lúa gắn với các tiểu vùng sinh thái 

- Triển khai, tổ chức thực hiện dự án “Thử nghiệm thả rạn san hô nhân tạo 

nhằm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản kết hợp phát triển du lịch trên vùng biển 

tỉnh Cà Mau”, đến nay đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo 05 thợ 

lặn và chuyên gia đánh giá đa dạng sinh học, phân tích loại cá; đồng thời thả 500 

khối rạn san hô hình lập phương, kích thước 1,5 x 1,5 x 1,5m độ dày 17cm tại khu 

vực biển Tây tỉnh Cà Mau rộng 500m2; lập 01 tổ đồng quản lý bảo vệ và khai thác 

khu vực thả rạn san hô nhân tạo. 

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch 

số 31/KH-UBND ngày 02/3/2020 phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 

2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, đã tổ chức triển khai các chính 

sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ cho các đối tượng có liên quan, cụ thể: 



4 

+ Năm 2019: thực hiện Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ theo tiêu 

chuẩn Quốc tế (tiêu chuẩn USDA, EU, JAS): Hỗ trợ kết nối 3 Hợp tác xã với 3 

doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ quy mô 380 ha1 tại huyện 

Thới Bình. 

+ Năm 2020: Xây dựng chuỗi liên kết lúa tôm đặc sản quy mô 3.000 ha; 

chuỗi liên kết lúa hữu cơ tiêu chuẩn Quốc tế 700 ha.  

- Chuyển hóa rừng giống, cải tạo, trồng rừng thay thế, phát triển rừng bền 

vững: Đã triển khai thực hiện dự án đầu tư rừng giống, vườn giống, vườn ươm cây 

rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 – 2021. Đến nay, đã có 110.500 

ha/164.638 ha diện tích rừng và đất rừng đã có phương án quản lý rừng bền vững 

được phê duyệt, đã chọn lọc và công nhận 200 cây trội đước; chuyển hóa 30 ha 

rừng giống đước; chăm sóc, bảo vệ 30 ha rừng giống đước trồng năm 2012; xây 

dựng 01 nhà trạm quản lý cho khu vực rừng giống, vườn giống và xây dựng 02ha 

vườn ươm cây rừng ngập mặn. Hiện đang chuẩn bị thực hiện xây dựng mới 10ha 

vườn giống và 10ha rừng giống đước. 

b) Thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

- Tổ chức sản xuất ngư, nông, lâm theo hình thức liên kết chuỗi giá trị, thực 

hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững 2014 - 2020: 

+ Đối với ngành tôm: Cà Mau có diện tích nuôi tôm trên 280.000 ha (chiếm 

khoảng 40% diện tích nuôi tôm của cả nước), quy trình nuôi tôm thâm canh từng 

bước được cải tiến, mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao phát triển nhanh 

góp phần tăng năng suất và sản lượng tôm2. Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản 

ước đạt 600 nghìn tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 6% so năm 2019 (trong đó, sản 

lượng tôm ước đạt 210 nghìn tấn, tăng 5%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 01 tỷ 

USD, đạt 83% kế hoạch, giảm 14,4% so năm 2019. Thực hiện việc kết nối 22 

doanh nghiệp với 15 hợp tác xã, tổ hợp tác (ký kết 61 lượt hợp đồng hợp tác phát 

triển chuỗi giá trị ngành hàng tôm với 800 hộ, diện tích 1.323,3 ha) để cung ứng 

vật tư đầu vào và xây dựng vùng nguyên liệu tôm có chứng nhận quốc tế, gắn với 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phối hợp với các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ các 

doanh nghiệp, hộ dân thực hành nuôi tôm bền vững có trách nhiệm theo các tiêu 

chuẩn. Đến nay, đã chứng nhận được 19.000 ha tôm rừng/4.200 hộ (bao gồm cả 

diện tích rừng). Hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản xây dựng 

vùng nuôi tôm thâm canh có chứng nhận quốc tế, với diện tích 675 ha/552 hộ; hỗ 

trợ các hộ nuôi tôm thực hành theo tiêu chuẩn VietGAP, đã đánh giá và cấp chứng 

nhận cho 99 hộ/100 ha. Bước đầu đã thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 

qua các mô hình liên kết. 

                                           
1 Các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thục lúa hữu cơ: Công ty Tấn Vương, Công ty Cỏ 

May, Công ty Đại Dương xanh.   
2 Diện tích nuôi tôm siêu thâm canh năm 2020 đạt 2.800ha, tăng 12% so năm 2019 (2.500 ha), năng suất 

đạt khoảng 40 - 50 tấn/ha/vụ, tỷ lệ thành công trên 85%. 
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+ Đối với lĩnh vực trồng trọt: đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu 

thụ lúa cao sản an toàn, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa tôm đặc sản an toàn 

và chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ rau màu.  

+ Đối với lĩnh vực lâm nghiệp: đã thành lập 01 hợp tác xã sản xuất tổng 

hợp ở khu vực rừng tràm; đang hoàn thiện 01 mô hình kinh tế hợp tác liên kết 

theo chuỗi giá trị sản phẩm gỗ keo lai; tiếp tục duy trì và phát triển mô hình nuôi 

tôm dưới tán rừng để đạt 30.000 ha tôm rừng được chứng nhận cuối năm 2020. 

Thông qua phương thức quản lý rừng bền vững. Hiện đang xây dựng phương án 

quản lý rừng bền vững khoảng 6.000 ha, dự kiến sẽ được đánh giá cấp chứng chỉ 

cuối năm 2020. 

- Phát triển ngành tôm Cà Mau trở thành trung tâm lớn nhất của Đồng bằng 

sông Cửu Long và cả nước: 

+ Trong những năm qua, Cà Mau đã đúc kết, nhân rộng nhiều mô hình sản 

xuất thủy sản hiệu quả: nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong ao lót bạt, 

nuôi tôm sú quảng canh cải tiến (QCCT), nuôi tôm sú QCCT hai giai đoạn, QCCT 

ít thay nước, sản xuất luân canh tôm - lúa... Đặc biệt, thời gian gần đây, địa phương 

đã phát triển nhanh loại hình ương, nuôi tôm trong hệ thống ao nổi lót bạt, bước 

đầu mang lại hiệu quả cao, đây là mô hình nuôi có thể chủ động với việc cấp thoát 

nước trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

+ Theo định hướng phát triển ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030, Cà Mau sẽ ưu tiên phát triển mô hình nuôi tôm siêu 

thâm canh và QCCT. Diện tích nuôi tôm siêu thâm canh năm 2020 đạt 2.930ha, 

theo định hướng sẽ tăng lên 5.000 ha, 8.000 ha vào năm 2025 và 10.000 ha vào 

năm 2030; diện tích nuôi tôm QCCT sẽ tăng lên 162.000 ha vào năm 2020, 

182.000 ha vào năm 2025 và 188.000 ha vào năm 2030. 

- Thí điểm các mô hình chuyển đổi kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu 

+ Lĩnh vực thủy sản: mô hình liên kết sản xuất nuôi tôm quảng canh cải 

tiến ít thay nước; mô hình nuôi tôm sú QCCT ít thay nước sử dụng chế phẩm sinh 

học; mô hình nuôi tôm sú thâm canh xen canh cá đối mục; mô hình tôm càng xanh 

toàn đực trên vùng đất chuyển đổi; mô hình nuôi tôm sú QCCT theo quy trình kỹ 

thuật nuôi tôm nâng cao năng suất ứng dụng quy trình cải tạo đất bằng biện pháp 

sinh học; mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 2 giai đoạn; nuôi tôm theo 

hướng an toàn sinh học; mô hình lúa-tôm (sú, càng xanh), tôm hữu cơ; mô hình 

nuôi tôm thâm canh ghép với cá rô phi theo hướng an toàn sinh học; mô hình nuôi 

tôm thâm canh tuần hoàn kín; mô hình nuôi tôm siêu thâm canh lót bạt; mô hình 

nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ semi biofloc; nuôi tôm rừng kết hợp 

nuôi sò huyết. 

+ Lĩnh vực trồng trọt: mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến 

đổi khí hậu; mô hình giảm lượng hạt giống gieo sạ; mô hình sản xuất lúa an toàn 

chất lượng cao giảm giá thành; mô hình sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu 
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cơ; mô hình sản xuất lúa, tôm theo hướng hữu cơ; mô hình quản lý dịch hại tổng 

hợp (IPM) trên cây lúa; mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi 

khí hậu; mô hình 3 giảm 3 tăng SRI; mô hình cánh đồng lớn. 

+ Lĩnh vực chăn nuôi: mô hình nuôi chăn nuôi gà an toàn sử dụng đệm lót 

sinh học; mô hình nuôi vịt biển thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 

+ Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng như: ao nuôi trải 

bạt theo quy trình Biofloc, Semi-Biofloc; quy trình công nghệ nuôi hai giai đoạn, 

ba giai đoạn, quy trình nuôi tuần hoàn nước khép kín,... ứng dụng các giống lúa 

được phục tráng, giống năng suất chất lượng cao vào sản xuất, góp phần tăng năng 

suất lúa. Hiện nay, tỉnh đã ứng dụng giống mới, giống cấp xác nhận trên 80% diện 

tích sản xuất lúa, mang lại năng suất và chất lượng cao, đồng đều; chọn lọc, cung 

ứng hàng chục nghìn cây dừa cho nông dân trong tỉnh với thời gian sinh trưởng 

ngắn, đạt năng suất, chất lượng cao; chọn lọc các giống chuối địa phương có khả 

năng thích nghi cao, chất lượng tốt thực hiện nhân giống bằng phương pháp cấy 

mô với số lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

+ Đàn heo trên địa bàn tỉnh đã được nạc hóa bằng cách lai tạo, chọn lọc các 

giống heo ngoại lai nhiều ưu thế, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và mang lai 

hiệu quả kinh tế cho nông dân. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ sinh học 

vào phục tráng giống gia cầm đang được triển khai mạnh mẽ như: phục tráng 

giống gà tàu vàng địa phương, năng suất tăng 10 - 15% so với gà chưa phục tráng. 

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, đặc biệt là việc phát triển các 

giống heo ngoại lai đã góp phần làm nạc hóa, tăng năng suất heo xuất chuồng. 

+ Triển khai thực hiện 04 Chương trình gồm: Nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; Chương trình Ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên  cứu 

thử nghiệm vào sản xuất và đời  sống; Chương trình Ứng dụng khoa học và  công 

nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương 

trình Xây dựng bảo hộ và quản lý phát triển cho các sản phẩm đặc thù và đặc sản 

ở địa phương với 12 dự án (mỗi chương trình 03 dự án). 

Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm, đề nghị các chủ đầu tư chú ý sử dụng các công 

nghệ hiện đại, có xuất xứ tại các nước tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật của Việt Nam và các nước phát triển cho 101 dự án đầu tư nhằm đảm bảo 

không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, nhất là các 

dự án sử dụng công nghệ về điện rác, xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, nuôi 

tôm năng suất cao, nuôi thủy sản kết hợp điện mặt trời áp mái nhà, hầu hết các dự 

án đầu tư sử dụng công nghệ phù hợp với quy định pháp luật. 

- Hoạt động sở hữu trí tuệ 

+ Bên cạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong 

điều kiện phải thích ứng với biến đổi khí hậu, công tác xây dựng và bảo hộ nhãn 
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hiệu các sản phẩm đặc sản, đặc thù luôn được tỉnh quan tâm như: đã hoàn thành 

kế hoạch chứng nhận 02 nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm đặc sản bao gồm Cá 

bốp Hòn Chuối và Lúa sinh thái; có 19 sản phẩm đã được bảo hộ, trong đó có 10 

nhãn hiệu tập thể (Mật ong U Minh Hạ, cá Khoai Cái Đôi Vàm - Cà Mau, Bồn 

Bồn Cái Nước - Cà Mau, Mắm cá Lóc Thới Bình -Cà Mau, Chuối khô Trần Hợi, 

Cua Năm Căn - Cà Mau, Cá chình và cá bống tượng Tân Thành - Cà Mau, Tôm 

khô Rạch Gốc, Cá khô bổi U Minh, Bánh phồng tôm Mũi Cà Mau); 09 nhãn hiệu 

chứng nhận (Gạo Một Bụi Lùn - Cà Mau, Gạo Tài Nguyên Đục - Cà Mau, Gạo 

Tép Hành - Cà Mau, Chuối Xiêm sinh thái Cà Mau, Lúa sạch Thới Bình, Mực 

Sông Đốc Cà Mau, Cá thòi lòi Đất Mũi - Cà Mau, Cá bốp Hòn Chuối - Cà Mau 

và Lúa sinh thái Cà Mau). 

+ Triển khai thực hiện 02 dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh 

và xây dựng chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” dùng cho sản phẩm cua thương phẩm của 

tỉnh. 

c) Phát triển công nghiệp 

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh, đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, trong đó 

trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động khuyến công để hỗ trợ các doanh nghiệp và 

cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn, góp phần thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho lao động nông thôn.  

- Năm 2020, giá trị của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu (chế biến 

thủy sản, điện, khí hóa lỏng) thấp hơn kế hoạch và giảm so năm 2019 do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 và yếu tố khách quan. Sản lượng khí hóa lỏng ước đạt 

140.000 tấn, đạt 96,6% kế hoạch (giảm 4,2% so năm 2019)3; sản lượng điện sản 

xuất đạt 6.800 Tr. KWh, đạt 85% kế hoạch (giảm 10% so năm 2019)4; sản lượng 

chế biến tôm đạt 147.500 tấn, đạt kế hoạch (giảm 6,3% so năm 2019); sản lượng 

khí thương phẩm đạt 1.900 triệu m3, đạt 95% kế hoạch (giảm 2,5% so năm 2019); 

sản lượng đạm ước đạt 890.000 tấn, đạt 111,3% kế hoạch (tăng 3,5% so năm 

2019). 

- Phát triển năng lượng tái tạo 

Tỉnh Cà Mau chú trọng khai thác tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, 

nhất là hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án điện gió đã được cấp giấy chứng 

                                           
3 Nguyên nhân do giàn cấp khí bị sự cố 3 lần (146 giờ) và Công ty khí Cà Mau dừng hoạt động (từ ngày 

19-25/8) để bảo dưỡng tổng thể định kỳ nên sản lượng khí khô thương phẩm cung cấp về cho các nhà 

máy khí giảm. 
4 Do những tháng đầu năm thực hiện hoạt động giãn cách xã hội các doanh nghiệp sử dụng điện sản xuất 

giảm và trong những tháng cuối năm đã vào mùa mưa nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tập trung 

huy động tối đa các nhà máy thủy điện có giá rẻ hơn dẫn đến hạn chế mua sản lượng điện từ khí. 
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nhận đầu tư và tiếp tục mời gọi đầu tư phát triển các dạng năng lượng tái tạo trên 

địa bàn tỉnh: 

+ Về năng lượng điện gió: theo Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau 

giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030, có 29 dự án, đề án đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh cho tiếp cận, nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất bổ sung vào quy hoạch 

và triển khai đầu tư với tổng công suất dự kiến 6.050 MW tại khu vực vùng bãi 

bồi ven biển từ Đông sang Tây trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đến nay, có 34 đề án, 

dự án đầu tư khai thác năng lượng điện gió với tổng công suất dự kiến 9.356MW 

(Trong đó: 11 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng công suất 675MW 

(có 01 dự án đã khởi công xây dựng); có 02 dự án tổng công suất 200MW được 

bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh; có 14 đề án đã được UBND tỉnh trình 

Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch với tổng công suất 4.268MW và 07 đề 

án đang tiếp cận nghiên cứu làm cơ sở đề xuất dự án bổ sung vào quy hoạch với 

công suất 4.213MW). 

+ Về năng lượng mặt trời: có 03 dự án vói tổng công suất 1.450MW (Trong 

đó: 02 dự án với tổng công suất 1.500MW được UBND tỉnh trình Bộ Công 

Thương bổ sung vào quy hoạch và 01 dự án công suất 400MW được UBND tỉnh 

cho tiếp cận nghiên cứu). Riêng điện mặt trời trên mái nhà, có 6.900 kWp năng 

lượng mặt trời áp mái đưa vào hoạt động, sử dụng công tơ 2 chiều để hòa lưới 

điện quốc gia. 

+ Về điện khí: có 03 dự án với tổng công suất 7.700MW5. 

+ Về điện sinh khối: có 02 dự án với tổng công suất 48MW6. 

d) Thương mại 

- Đã tổ chức 27 hội chợ triển lãm thương mại có 1.648 lượt doanh nghiệp 

tham gia với 2.675 gian hàng và 766.000 lượt khách tham quan, mua sắm; phối 

hợp tổ chức “Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Cà Mau 2019” và “Hội chợ 

Thương mại và Du lịch Cà Mau năm 2019” (hơn 430 doanh nghiệp tham gia với 

800 gian hàng, khoảng 200.000 lượt người đến tham quan mua sắm); tổ chức 03 

phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” (57 doanh nghiệp tham gia với 180 gian 

hàng, thu hút khoảng 15.000 lượt khách đến tham quan mua sắm), tham gia kết 

nối các tỉnh ĐBSCL với 22 lượt doanh nghiệp. 

- Tổ chức 05 đoàn cán bộ và doanh nghiệp tham gia Hội chợ thủy sản Bắc 

Mỹ tại Boston kết hợp khảo sát thị trường Canada; Hội chợ World Food Moscow, 

kết hợp tìm hiểu thị trường Phần Lan; Hội chợ thủy sản toàn cầu tại Brussel - Bỉ 

                                           
5Trong đó: có 02 dự án đã được UBND tỉnh trình Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch với tổng công 

suất 4.500MW tại huyện U Minh; 01 dự án công suất 3.200MW được UBND tỉnh cho tiếp cận nghiên 

cứu tại huyện Đầm Dơi. Ngoài ra, có 02 Nhà đầu tư đang đề xuất nghiên cứu tiếp cận với công suất 

6.400MW tại huyện Trần Vân Thời và huyện Năm Căn. 
6Trong đó: có 01 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với công suất 24MW; 01 dự án công suất 

24MW được UBND tỉnh cho tiếp cận nghiên cứu. 
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kết hợp khảo sát thị trường Hà Lan và Luxembourg; Hội chợ thủy sản nghề cá 

Trung Quốc tại Thanh Đảo kết hợp với khảo sát, nghiên cứu thị trường Trung 

Quốc; Hội chợ Công nghệ thủy sản Nhật Bản. Ngoài ra, còn hỗ trợ kinh phí cho 

các doanh nghiệp tham gia hội thương mại tại các nước khác. 

- Năm 2020, tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình Xúc tiến, Thương mại, Du 

lịch và Đầu tư trong nước; tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ 

khó khăn trong sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương 

mại, đầu tư, thu hút FDI, ODA và NGO. Trong thời gian tới, Cà Mau ưu tiên thu 

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án đầu tư công nghệ cao, liên kết 

sản xuất theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Ước kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 01 tỷ USD, đạt 83% kế hoạch 

(1,2 tỷ USD), giảm 14,4% so năm 2019. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 65 triệu 

USD, nhập tôm nguyên liệu và các hàng hóa khác. Hiện nay, sản phẩm của tỉnh 

đã được xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị 

trường lớn và khó tính như: Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand và 

Trung Quốc. 

5.  Xây dựng các dự án đầu tư và phát triển hạ tầng 

a) Thủy lợi 

Trong những năm qua, đã đầu tư 1.714 công trình, xây dựng trên 200 cống 

các loại để điều tiết nước phục vụ sản xuất thuộc 18 tiểu vùng Nam Cà Mau và 

05 tiểu vùng Bắc Cà Mau, với mức vốn bình quân 500 tỷ đồng/năm; đã xử lý khắc 

phục sạt lở nhiều vị trí xung yếu với chiều dài 23.667 m, tổng mức đầu tư hơn 652 

tỷ đồng; tạo được bãi bồi ven biển phía trong và ngoài kè để khôi phục rừng phòng 

hộ hàng trăm ha, bảo vệ đê biển. Đầu tư xây dựng hoàn thành trên 15 km tuyến 

đường bê tông cốt thép kết hợp đê biển Tây với kinh phí 150 tỷ đồng; đang triển 

khai xây 30 km tuyến đường bê tông cốt thép kết hợp đê biển Tây (đoạn từ Khánh 

Hội về Sông Đốc) với kinh phí 300 tỷ đồng. 

b) Giao thông 

Hệ thống giao thông đường bộ phát triển nhanh, đã xây dựng và nâng cấp 

nhiều tuyến giao thông bộ đến trung tâm các huyện, trung tâm các xã (82/82 xã 

có đường ô tô về đến trung tâm), các cụm kinh tế ven biển. Trong những năm qua, 

đã bố trí nguồn vốn ngân sách và huy động nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng 

đường giao thông nông thôn đạt kết quả cao. Đường nối liền xã đến ấp, liên ấp đã 

được xây dựng mới và nâng cấp 4.448 km đường, 2.229 cầu giao thông nông thôn. 

c) Phát triển lưới điện 

Hệ thống lưới điện nông thôn được ưu tiên đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới về điện nông thôn, đến nay có 100% số xã, ấp đã sử dụng lưới điện 

quốc gia, số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 là 32/82 xã, chiếm 39,02% tổng số xã; hộ 

dân sử dụng lưới điện quốc gia đến nay đạt 99,95% tổng số hộ trong toàn tỉnh. 
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Việc cải tạo và phát triển lưới điện được thực hiện đúng quy hoạch, với mục tiêu 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nhu cầu đời 

sống của nhân dân vùng nông thôn. 

d) Xây dựng cụm tuyến dân cư di dời khẩn cấp các hộ dân vùng sạt lở 

nghiêm trọng 

Thực hiện 05 dự án bố trí dân cư năm 2019, tổng kinh phí được cấp 32.000 

triệu đồng. Cụ thể như sau: 

- Dự án đầu tư công trình tái định cư rừng phòng hộ biển Tây huyện Phú 

Tân, vốn đầu tư 3.860 triệu đồng. 

- Dự án đầu tư công trình tái định cư rừng phòng hộ biển Tây huyện Trần 

Văn Thời, vốn đầu tư 700 triệu đồng. 

- Dự án đầu tư công trình tái định cư rừng phòng hộ biển Tây huyện U 

Minh, vốn đầu tư 150 triệu đồng. 

- Dự án đầu tư khu tái định cư xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, vốn 

đầu tư 10.290 triệu đồng. 

- Dự án bố trí ổn định dân cư ở vùng thiên tai Chợ Thủ, xã Tam Giang Tây, 

vốn đầu tư 15.000 triệu đồng. 

Trong năm 2020, đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ bố trí dân cư cho các hộ ở 

các vùng có nguy cơ thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, ổn định dân 

di cư tự do, khu rừng đặc dụng. Đã thực hiện hỗ trợ bố trí tái định cư: 97/98 hộ 

với tổng kinh phí thực hiện 1.978,8 triệu đồng (đạt 99,9% so với kế hoạch). Trước 

những diễn biến phức tạp tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã ban hành các quyết định ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển 

Tây, bờ biển Đông và sạt lở bờ sông (Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 và Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 21/10/2020). Theo đó, từng 

bước đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ biển Tây gồm 10 khu vực, với chiều dài 

21.350m, tổng kinh phí thực hiện 507.180 triệu đồng. Hiện nay, đang tiếp tục thực 

hiện xử lý khẩn cấp đoạn từ Vàm Ba Tỉnh đến cửa Khánh Hội và từ Khánh Hội 

đến Lung Ranh, với chiều dài 7.800m, tổng kinh phí thực hiện 196.000 triệu đồng. 

đ) Hạ tầng du lịch 

Đầu tư xây dựng hạ tầng điểm du lịch Đất Mũi, khu làng nghề Khu du lịch 

Đất Mũi, xây dựng hoàn thành tuyến đường giao thông từ hành lang ven biển phía 

Nam đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm, xây dựng, sửa chữa cầu dẫn tại Điểm 

du lịch di tích Hòn Đá Bạc. 

e) Thực hiện các dự án ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu 

Tỉnh Cà Mau cũng được Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế quan 

tâm hỗ trợ nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án: 

- Triển khai Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập 

mặn tỉnh Cà Mau do Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ tại huyện U Minh với chiều 
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dài 02 km, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng; trồng rừng mới và trồng rừng bổ sung 

năm 2018 - 2019: 220 ha, năm 2020: 131 ha. 

- Triển khai xây dựng kè thuộc Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh 

kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long do WB tài trợ tại huyện Trần Văn Thời 

với chiều dài 09 km, tổng mức đầu tư 201 tỷ đồng. 

- Triển khai các dự án gia cố hệ thống đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

với chiều dài 20,7km, kinh phí 323,402 tỷ đồng. 

- Đang triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm 

đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển 

sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp”, với chiều dài 11.000m, do Cơ quan Phát 

triển Pháp (AFD) tài trợ kinh phí 220 tỷ đồng. 

- Triển khai Dự án bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn tỉnh Cà 

Mau chiều dài 14,5 km (kè vật liệu địa phương và 316,5 ha rừng), với kinh phí 

đầu tư 179,579 tỷ đồng; Dự án xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển 

Tây từ vốn Chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (2016-

2020) chiều dài 9,7 km, với kinh phí đầu tư 264 tỷ đồng. 

6. Phát triển và huy động nguồn lực 

- Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sản xuất, môi trường. Tăng 

cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về những cơ hội 

từ quá trình chuyển đổi các mô hình sản xuất nhằm phát triển bền vững, thích ứng 

với biến đổi khí hậu, đặc biệt là phát huy ý thức tự giác, sẵn sàng ứng phó với tình 

hình biến đổi khí hậu, tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ vào sản xuất7,…việc cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn cho các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương phục vụ hiệu quả công 

tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép tổ chức tuyên 

truyền nội dung của Nghị quyết vào các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các lớp tập 

huấn chuyên ngành để nâng cao nhận thức cho nhiều đối tượng và người dân về 

vai trò cốt lõi của các vùng đất ngập nước trong thích ứng và giảm thiểu tác động 

của biến đổi khí hậu; ngăn chặn suy kiệt đất canh tác nông, ngư, lâm nghiệp để 

chống biến đổi khí hậu. 

- Đẩy mạnh các hoạt động huy động nguồn lực về tài chính cho các hoạt 

động phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng hiệu quả nguồn 

vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

                                           
7 Có nhiều bài viết, phóng sự, chuyên mục đã đăng 502 tin, bài và ảnh; đã phát 402 đề tài, tổng thời 

lượng 182 giờ…. In và phát hành 3.000 tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn tiết kiệm năng lượng cho hộ gia 

đình, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức được  39 lớp tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ vào 

sản xuất và đời sống,  với  2.550  lượt  người  tham  dự;  xuất  bản  12  số  tin nhanh khoa học kỹ thuật 

và 04 tập san phục vụ phát triển nông thôn. 
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- Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng 

trong việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nhất là các 

tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long như cần Thơ, An 

Giang và Kiên Giang và với Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. 

- Công tác quản lý, điều hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 

- 2020 được chú trọng; các cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật đầu tư công, các nghị định của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành các luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến 

đầu tư công; theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công; thường 

xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ giải ngân; thành lập Tổ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các 

nhiệm vụ, công trình, dự án ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. 

II. Khó khăn, vướng mắc 

- Là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, 

diễn biến phức tạp của thiên tai, nước biển dâng, hạn hán; tình hình sạt lở không 

chỉ diễn ra ở bờ biển Đông và đê biển Tây mà còn ngay trong nội đồng với tần 

suất và mức độ thiệt hại ngày càng gia tăng. 

- Là địa phương duy nhất trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long không có 

nước ngọt bổ sung từ thượng nguồn sông MeKong, lệ thuộc vào thời tiết và lượng 

nước mưa hàng năm; đồng thời, hệ thống thủy lợi chưa hoàn thiện khiến các vùng 

sản xuất ngọt hóa có nguy cơ bị xâm nhập mặn. Tình hình nắng hạn kéo dài khiến 

hơn 20.000 hộ dân thiếu nước sản xuất, sinh hoạt. 

- Cơ sở hạ tầng liên kết vùng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa, đi lại của doanh nghiệp, người dân. 

- Theo Quyết định số 625/QĐ-BKHĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc ban hành bộ tiêu chí xác định dự án liên kết vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long, dự án đạt tiêu chí chấm điểm sơ bộ liên kết vùng là “Dự án nằm 

trên phạm vi 02 tỉnh trở lên hoặc nằm trong nội ô tỉnh nhưng có tác động tích cực 

đến tỉnh khác”. Điều này gây khó khăn cho Cà Mau, vì Cà Mau là tỉnh duy nhất 

trong khu vực có ba mặt giáp biển (phía Bắc giáp với Kiên Giang và Bạc Liêu) và 

nằm ở vị trí cuối cùng của đất nước. 

- Việc hoàn thiện thể chế, chính sách triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

Nghị quyết số 120/NQ-CP vẫn còn chậm, các chính sách đẩy mạnh phát triển của 

các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh chưa chuyển biến mạnh; chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế còn chậm. 

- Công tác điều tra cơ bản chưa được thực hiện đầy đủ; dữ liệu còn phân 

tán, các cơ sở dữ liệu thành phần chưa được tích hợp vào hệ thống, không đồng 

bộ, không thống nhất, gây khó khăn cho công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ 

và khai thác, sử dụng. 
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- Tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở, sụp lún ven sông, ven 

biển mặc dù đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương quan tâm hỗ trợ, 

đầu tư khắc phục nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. 

* Nguyên nhân 

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước vẫn còn hạn chế trong khi các dự án đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống đê biển (tuyến đê biển Đông chưa được đầu 

tư, tuyến đê biển Tây đầu tư dở dang) thường có nhu cầu vốn đầu tư lớn và không 

thể huy động thêm từ các nguồn vốn ngoài ngân sách. Nguồn vốn đầu tư từ ngân 

sách nhà nước cho lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu còn hạn hẹp so với nhu cầu 

đầu tư. Bên canh đó, địa hình nhiều sông ngòi, kết cấu nền đất yếu, không có 

nguồn vật liệu tại chỗ cũng là yếu tố dẫn đến tăng vốn đầu tư. 

- Quá trình liên kết vùng giữa các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long vẫn chưa diễn ra mạnh mẽ, hiệu quả. 

- Tuy được xem là 01 trong 04 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng 

điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhưng Chính phủ chưa có cơ chế, chính 

sách đặc thù ưu tiên phát triển, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát 

triển trên địa bàn tỉnh. 

- Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh ngày càng rõ nét, ảnh 

hướng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân. 

- Nhận thức của người dân, cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu còn 

hạn chế, ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu chưa cao. 

III. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian 

tới 

Tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác 

định tại Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà 

Mau triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển 

bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn 

tỉnh; đồng thời đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành 

Trung ương một số nội dung, giải pháp như sau: 

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát 

triển Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng để ưu tiên phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục và đào tạo, y tế, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, an ninh - quốc phòng...; có chính sách đặc thù cho tỉnh Cà Mau 

trong việc xác định dự án liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Chính phủ tiếp tục có những chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn, 

hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí 

hậu; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu. 

- Thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và năng 

lượng mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo thực hiện các 

mục tiêu về tăng trưởng xanh, giảm thiểu biến đổi khí hậu làm động lực phát triển 
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cho các ngành công nghiệp khác. Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió đã được 

phê duyệt dự án đầu tư. 

- Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu 

sản phẩm; quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu 

thụ các sản phẩm nông, lâm sản, sản phẩm công nghiệp và sản phẩm OCOP của 

tỉnh. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, có chiến lược dài hạn nhằm giúp 

doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, nâng cao năng lực sản xuất 

xuất khẩu và cạnh tranh. 

- Tổ chức triển khai 04 nhiệm vụ cấp quốc gia như: Nghiên cứu giải pháp 

ứng dụng công nghệ để khôi phục, bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá Thòi lòi 

huyện Ngọc Hiển; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xử lý nền đất yếu có nguồn 

gốc biển (mQ) phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn 

bằng công nghệ bê tông rỗng nhằm hạn chế xói lở, tạo cảnh quan môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng cửa sông ven biển tỉnh Cà Mau; Nghiên 

cứu phát triển công nghệ xử lý nước tuần hoàn và xử lý chất thải trong nuôi tôm 

siêu thâm canh trên địa bàn  tỉnh Cà Mau và một số tỉnh vùng đồng bằng Sông 

Cửu Long, 09 nhiệm vụ cấp tỉnh8, 03 Chương trình khoa học công nghệ giai đoạn 

2021  -  2025 (Chương trình ứng dụng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm vào sản 

xuất, đời sống; Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng nông 

thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP và Chương 

trình xây dựng bảo hộ và quản lý phát triển cho các sản phẩm đặc thù và đặc sản 

ở địa phương). 

- Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất nông nghiệp 

thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp phù hợp 

với diễn biến của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; thường xuyên rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch sản xuất vùng chuyên canh (lúa, tôm...), đáp ứng nhu cầu nội địa 

và xuất khẩu trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu. 

- Các bộ, ngành Trung ương quan tâm bố trí đủ vốn hàng năm để triển khai 

thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm, ngăn chặn sạt lở, bảo vệ đất đai, 

                                           
8 Đề tài Số hóa công trình cầu, đường và hạ tầng kỹ thuật bằng công nghệ BIM phục vụ cho công tác 

quản lý; Đề tài So sánh tình hình sức khỏe mẹ và con ở hai nhóm sanh thường và mổ lấy thai của những 

bà mẹ có con từ 24 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi và đánh giá hiệu quả can thiệp cộng đồng lên tỉ lệ mổ 

lấy thai tại tỉnh Cà Mau; Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy tình trồng nấm tràm (Tylopilus felleus) tỉnh 

Cà Mau Đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản, sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm 

Lịch  (Ophisternon bengalense) tại tỉnh Cà Mau; Đề tài Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường trong 

các trường trung học phổ thông thành phố Cà Mau; Đề tài Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp gắn với phát triển thị trường lao động và xuất khẩu lao động;  Đề tài Nghiên cứu thực trạng 

và đề xuất giải pháp phát triển một số mô hình phi nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất góp phần 

giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn  tỉnh Cà Mau; Dự án Ứng dụng tiến bộ công nghệ trong bảo 

quản sản phẩm trên tàu khai thác thủy sản đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng; Dự án Thử 

nghiệm sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng ven biển tỉnh 

Cà Mau. 
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bảo vệ sản xuất, bảo vệ dân cư, bảo vệ hạ tầng, cung cấp nước ngọt, ổn định đời 

sống nhân dân; trong đó, kiến nghị ưu tiên đầu tư hoàn thiện tuyến đê biển Tây và 

thực hiện đầu tư xây dựng mới tuyến đê biển Đông; tiếp tục lựa chọn đầu tư khép 

kín hệ thống thủy lợi tiểu vùng mới, phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. 

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng xem xét, bổ 

sung thêm vốn cho các dự án khẩn cấp bảo vệ bờ biển Đông hoặc cho phép tỉnh 

Cà Mau chủ động lựa chọn danh mục dự án bức xúc nhất để triển khai thực hiện 

trong phạm vi số vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hàng năm 

cho tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau xin báo cáo Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 120/NQ-CP ngày 17/12/2020 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL 

thích ứng với biến đổi khí hậu (kèm theo Phụ lục về tình hình thực hiện các nhiệm 

vụ trên địa bàn tỉnh Cà Mau)./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở: NN&PTNT, TT&TT, KHĐT, 

KH&CN, GT&VT, VHTT&DL, GD&ĐT, 

LĐTB&XH, XD, TC, YT, CT (VIC); 

- UBND các huyện, thành phố Cà Mau (VIC); 

- Ban Giám đốc Sở (VIC); 

- Lưu VT, Phòng TNNKTTV (Nam). 

 

GIÁM ĐỐC 

Trịnh Văn Lên 



 

 

 

Phụ lục 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-STNMT ngày        tháng   12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau) 

 

TT Văn bản Hoạt động cụ thể Thời hạn 

Đã hoàn thành Đang triển khai 

Đúng 

hạn 

Quá 
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Tiến độ thực hiện hoặc sản 

phẩm 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Ghi chú 

1 

Mục 4.1 Xây dựng cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp 

theo 3 trọng tâm : thủy 

sản – cây lấy gỗ - lúa gắn 

với các tiêu vùng sinh 

thái, trong đó coi thủy sản 

(nước ngọt, nước lợ, 

nước mặn) là sản phẩm 

chủ lực  

Chuyển đổi cơ cấu và hỗ 

trợ đầu tư phát triển cây 

trồng, vật nuôi chủ lực ở 

ĐBSCL 

Đến 2020 : Triển 

khai thực hiện các 

mô hình thí điểm. 

Xây dựng các mô 

hình thí điểm mới 

  Cụ thể trong báo cáo kèm theo x   

2 

Chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất từ đất sản xuất 

trồng lúa ở vùng cửa sông, 

ven biển sang nuôi trồng 

thủy sản, hải sản  nhằm 

thích ứng với xâm nhập 

mặn gia tăng 

  

Do điều kiện địa hình đất thấp, 

đất nhiễm phèn, mặn canh tác 

phụ thuộc nước trời, việc chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng gặp rất nhiều 

khó khăn nên từ năm 2017 đến 

nay trên địa bàn tỉnh không có 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

chuyển mục đích sửa dụng từ đất 

trồng lúa sang nuôi trồng thủy 

sản giữ vững ổn định diện tích 

canh tác các loại cây trồng, đặc 

biệt là diện tích canh tác lúa; 

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, 

khuyến khích nông dân trong 

việc chuyển đổi các giống có 

năng suất, chất lượng cao, chống 

chịu tốt với sâu bệnh và thích ứng 

với điều kiện địa phương. Đồng 

thời phát triển các vùng sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa tập trung 

x   

3 
Phát triển nông nghiệp 

hữu cơ ở ĐBSCL 
  Cụ thể trong báo cáo kèm theo x   
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4 

Xây dựng nhãn hiệu và 

chỉ dẫn địa lý một số sản 

phẩm nông sản chủ lực 

của các địa phương 

ĐBSCL 

  

Đã xây dựng nhãn hiệu cho các 

sản phẩm như tôm khô, cá khô, 

bồn bồn, mắm, … và xây dựng 

chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cua 

Cà Mau, bánh phồng tôm… 

x   

5 

Chuyển hóa rừng giống, 

cải tạo rừng, trồng rừng 

thay thế, phát triển rừng 

bền vững ở ĐBSCL  

  Cụ thể trong báo cáo kèm theo x   

6 

Thử nghiệm thả rạn san 

hô nhân tạo nhằm bảo vệ, 

tái tạo nguồn lợi thủy sản 

kết hợp phát triển du lịch 

trên vùng biển tỉnh Cà 

Mau 

  

Đã thực hiện đào tạo 05 thợ lặn 

và chuyên gia đánh giá đa dạng 

sinh học, phân tích loại cá; đồng 

thời thả 500 khối rạn san hô hình 

lập phương, kích thước 1,5 x 1,5 

x 1,5 m độ dày 17cm tại khu vực 

biển Tây tỉnh Cà Mau rộng 

500m2; lập 01 tổ đồng quản lý 

bảo vệ và khai thác khu vực thả 

rạn san hô nhân tạo. 

 

   

7 

Mục 4.2 Xây dựng cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp 

hợp lý, bảo đảm gắn kết 

chuỗi sản phẩm hàng hóa, 

tham gia sâu vào chuỗi 

giá trị toàn cầu, chú trọng 

chuỗi công nghiệp chế 

biến và công nghiệp hỗ 

trợ cho nền kinh tế nông 

nghiệp 

Phát triển ngành nghề 

nông thôn ở ĐBSCL, 

chuyển đổi sinh kế từ việc 

dựa vào hệ sinh thái nước 

ngọt sang hệ sinh thái 

nước mặn, lợ nhằm thích 

ứng với BĐKH, nước 

biển dâng 

Đến năm 2019 : 

Triển khai các mô 

hình thí điểm thành 

công 

Đến năm 2020 : 

Xây dựng các mô 

hình mới 

  Cụ thể trong báo cáo kèm theo x   



3 

TT Văn bản Hoạt động cụ thể Thời hạn 

Đã hoàn thành Đang triển khai 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tiến độ thực hiện hoặc sản 

phẩm 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Ghi chú 

8 

Mục 4.4 
Phát triển dịch vụ - du 

lịch dựa trên khai thác 

hiệu quả tiềm năng, lợi 

thế về đặc điểm tự nhiên, 

sinh thái, nét đặc trưng 

văn hóa, con người vùng 

ĐBSCL với hiệu quả 

kinh tế cao. Phát triển các 

loại hình du lịch miệt 

vườn, du lịch sông nước, 

du lịch sinh thái gắn với 

các khu bảo tồn thiên 

nhiên 

Thành lập thí điểm Khu 

bảo tồn phục vụ phát triển 

bền vững du lịch sinh thái 

và Trung tâm tri thức về 

phát triển du lịch sinh thái 

tại ĐBSCL. 

   

- Đã phê duyệt Đề án xây dựng 

phát triển sản phẩm du lịch Đất 

Mũi đến năm 2020, cùng với các 

6 điểm du lịch sinh thái cộng 

đồng đã hình thành tuyến tham 

quan xuyên rừng, bãi bồi Vườn 

quốc gia Mũi Cà Mau được nhiều 

du lịch tham quan trải nghiệm 

- Đã xây dựng Khu Du lịch quốc 

gia Mũi Cà Mau, điêu chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng các phân 

khu chức năng Khu Công viên 

Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau 

X   

9 

Phát triển dịch vụ du lịch 

sinh thái kết nối với các 

điểm di tích lịch sử văn 

hóa các tỉnh ĐBSCL 

   

UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí 

Điểm du lịch cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh, gắn với mô hình du lịch 

cộng đồng ở các tỉnh ĐBSCL, 

tỉnh Trat - Thái Lan. 

- Xây dụng Đề án Làng Văn hóa 

Du lịch Đất Mũi. 

- Đã xây dụng các phương án, đề 

án phát huy giá trị các di tích trên 

địa bàn tỉnh đủ điều kiện gắn với 

phát triển du lịch như: Khu di tích 

căn cứ Tỉnh ủy xẻo Đước - Đầm 

Thị Tường. 

- Đã thực hiện liên kết, hợp tác 

phát triển du lịch với Hà Nội, 

TPHCM và các tỉnh ĐBSCL, 

Thái Lan, Campuchia 

X   
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Nghiên cứu, ứng dụng 

công nghệ hệ thống thông 

tin địa lý GIS và các giải 

pháp hiện đại trong việc 

hệ thống hóa, số hóa hiện 

trạng di sản văn hóa, tài 

nguyên văn hóa phi vật 

thể trong vùng, tạo điều 

kiện ứng dụng công nghệ 

thông tin quảng bá, phát 

triển ngành du lịch 

      
Đang thực 

hiện 

11 

Mục 5.2 Bảo vệ bờ biển, 

củng cố nâng cấp hệ 

thống đê biển phòng 

chống xói lở bờ biển ; tập 

trung đầu tư xử lý ngay 

những đoạn xói lở, sạt lở, 

bờ sông, bờ biến nghiêm 

trọng 

Xây dựng hệ thống kè 

chống sạt lở tại những 

đoạn chống xói lở, sạt lở 

bờ sông, bờ biển nghiêm 

trọng khu vực ĐBSCL  

Các chương trình, 

dự án được phê 

duyệt 

  

- Đối với bờ biển Tây:  

+ Có 25 khu vực bờ biển Tây 

được bảo vệ bằng các giải pháp 

công trình kè với chiều dài 

20.196m kè biển đã được đầu tư 

xây dựng, với tổng kinh phí là 

549.893 triệu đồng  

+ Có 10 khu vực trên bờ biển Tây 

đang được đâu tư xây dựng kè bảo 

vệ bờ biển với chiều dài 21.350m, 

tổng kinh phí thực hiện 507.180 

triệu đồng  

- Đối với bờ biển Đông:  

+ Xói lở có chiều dài khoảng 

48.000m, trong đó sạt lở rất nguy 

hiểm với tổng chiều dài 29.756m; 

có nhiều đoạn xói lở sâu, làm mất 

đất rừng phòng hộ từ 80 đến 

100m. Hiện nay tỉnh Cà Mau chỉ 

được bố trí 110.000 triệu đồng để 

khắc phục sạt lở các đoạn nêu 

trên, cần hỗ trợ thêm 1.090,616 

triệu đồng giai đoạn 2021- 2025 

x   
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Đầu tư các kè tạo bãi 

trồng rừng ngập mặn tạo 

các tỉnh khu vực ĐBSCL 

Các chương trình, 

dự án được phê 

duyệt 

  

- Dự án trồng rừng phòng hộ ven 

sông, gây bồi tạo bãi trồng rừng 

cửa sông, ven biển: đã tiến hành 

trồng 354,3/316,5 ha rừng. 

- Dự án Bảo vệ, phục hồi và phát 

triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh 

Cà Mau giai đoạn 2015-2020 (Dự 

án SP-RCC): Đã thực hiện trồng 

và chăm sóc 531,22ha rừng (gồm: 

trồng rừng mới bằng trụ mầm và 

trồng mới khu vực bãi bồi ven 

biển).  

- Dự án chống xói lở, gây bồi, 

trồng cây ngập mặn chống xói lở 

bảo vệ đê biển Huyện Trần Văn 

Thời: đã thực hiện trồng 23,3ha 

rừng. 

- Dự án Gây bồi tạo bãi, trồng cây 

ngập mặn bảo vệ bờ biển khu vực 

Đất Mũi: đã thực hiện trồng 89ha 

rừng. 

- Dự án Xây dựng kè tạo bãi tồng 

rừng ngập mặn ven biển Tây: 

Hiện nay dự án đang thiết kế bản 

vẽ thi công kè cứng. Tổng diện 

tích: 75 ha. 

x   

13 

Phát triển rừng ngập mặn 

bảo vệ hệ thống đê sông, 

đê biển, phát triển sinh kế, 

sinh thái gắn với rừng 

Các chương trình, 

dự án được phê 

duyệt 

  

- Đã trồng rừng mới được 2.296 

ha; trồng rừng thay thế: 365,3 ha; 

trồng rừng sau khai thác: 13.568,5 

ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 

rừng: 1.200 ha; đang tiến hành 

trồng cây phân tán: 3.000.000 ha, 

thực hiện chăm sóc rừng: 12.211 

ha, khoán bảo vệ rừng đặc 

dụng/rừng phòng hộ: 48.657 ha. 

x   
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TT Văn bản Hoạt động cụ thể Thời hạn 

Đã hoàn thành Đang triển khai 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tiến độ thực hiện hoặc sản 

phẩm 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Ghi chú 

Các hoạt động trồng rừng, bảo vệ 

rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh rừng đã góp phần cải thiện 

môi trường, tạo thuận lợi cho hệ 

sinh thái rừng phát triển ngày 

càng phong phú hơn. 

Dự án Khôi phục rừng ngập mặn 

thông qua mô hình nuôi tôm bền 

vững và giảm phát thải ở Cà Mau 

(gọi tắt là Dự án MAM): hơn 

1.000 hộ dân được chi trả dịch vụ 

môi trường rừng với tổng giá trị 

khoảng 3,5 tỷ đồng, 80 ha rừng 

ngập mặn trong diện tích vuông 

tôm được trồng lại đạt tỷ lệ 50% 

rừng theo tỷ lệ của Naturland. 

14 

Mục 5.3. Phát triển hệ 

thống đô thị và điểm dân 

cư nông thôn phù hợp với 

đặc điểm của hệ sinh thái 

tự nhiên, điều kiện cụ thể 

của vùng và từng tiểu 

vùng sinh thái  

Đầu tư xây dựng cụm 

tuyến dân cư di dời khẩn 

cấp các hộ dân vùng sạt lở 

nghiêm trọng vùng 

ĐBSCL 

Các chương trình, 

dự án được phê 

duyệt 

  

Kết quả thực hiện hỗ trợ bố trí tái 

định cư: 97/98 hộ với tổng kinh 

phí thực hiện 1.978,8 triệu đồng 

(đạt 99,9% so với kế hoạch), 

Trong đó: 

+ 40 hộ Dự án kè cấp bách tại xã 

Tân thuận huyện Đầm Dơi. 

+ 03 hộ khu tái định cư Hương 

Mai xã Khánh Tiến, huyện U 

Minh. 

+ 31 hộ khu tái định cư Lung 

Ranh xã Khánh Hội huyện U 

Minh. 

+ 16 hộ khu tái định cư Kênh 4 xã 

Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời. 

+ 07 hộ khu tái định cư Mỹ Bình, 

ấp Mỹ Bình, xã Phú Tân, huyện 

Phú Tân. 

x   
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15 

Bố trí, sắp xếp lại dân cư 

ven biển, sông , kênh, 

rạch phục vụ phòng chống 

thiên tai và phát triển kinh 

tế xã hội; xây dưng nông 

thôn mới vùng ĐBSCL 

Các chương trình, 

dự án được phê 

duyệt 

  

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp và phòng, 

chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định 

đời sống dân cư: Giai đoạn 2017-

2020 được cấp kinh phí: 6.000 

triệu đồng, đã thực hiện hỗ trợ cho 

29 hộ với 591,6 triệu đồng. Hiện 

tại đã bị cắt kinh phí 4.000 triệu 

đồng, kinh phí còn lại dự kiến 

thực hiện trong năm 2020. 

Chương trình đã hỗ trợ phát triển 

sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; 

giúp địa phương chủ động phòng, 

chống giảm nhẹ thiên tai và ổn 

định đời sống dân cư nông thôn 

thông qua việc đầu tư các dự án 

đê, kè và các công trình thủy lợi. 

x   

16 

Mục 5.4 Phát triển hệ 

thống đô thị và điểm dân 

cư nông thôn phù hợp với 

đặc điểm của hệ sinh thái 

tự nhiêm, điều kiện cụ thể 

của vùng và từng tiểu 

vùng sinh thái  

Đầu tư xây dựng hệ thống 

thủy lợi, các hồ chứa đa 

mục tiêu, hệ thống cấp 

nước vùng ĐBSCL phục 

vụ phòng chống thiên tại, 

phát triển bền vững và 

thích ứng với BĐKH 

Các chương trình, 

dự án được phê 

duyệt 

  

Trên địa bàn tỉnh hiện nay đang 

triển khai Dự án hồ chứa nước 

ngọt U Minh, với tổng diện tích 

xây dựng 70ha (trong giai đoạn 

thực hiện trình phê duyệt thiết 

kế). 

 

x   

17 Mục 5.8 

Đầu tư các khu xử lý chất 

thải, nước thải tập trung, 

hiện đại; đẩy mạnh tái 

chế, tái sử dụng và sản 

xuất năng lượng từ rác 

Đầu tư các khu xử lý chất 

thải, nước thải tập trung, 

hiện đại; các nhà máy tái 

chế, tái sử dụng và sản 

xuất năng lượng từ rác. 

- UBND các tỉnh, 

thành phố đầu tư 

các dự án đã được 

xác định. 

- Phê 

duyệt các dự án mở 

mới. 

  

Đang xúc tiến, kêu gọi đầu tư 

kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp có hệ thống thu 

gom, thoát nước thải và hệ thống 

xử lý nước thải tập trung như: Dự 

án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu 

công nghiệp Hòa Trung, Dự án 

xây dựng kết cấu hạ tầng Khu 

công nghiệp Sông Đốc (phía 

Nam, 100 ha). Ngoài ra, Dự án 

Khu xử lý nước thải tập trung các 

X  
Đang thực 

hiện 
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khu công nghiệp (Khánh An, Hòa 

Trung và Sông Đốc), với tổng 

mức đầu tư dự kiến 540 tỷ đồng, 

thời gian thực hiện năm 2021- 

2024 từ nguồn vay vốn ODA của 

Chính phủ Hung-ga-ry. 

18 

Mục 6.C.5 

Đẩy mạnh liên kết phát 

triển bền vững các tiểu 

vùng thuộc ĐBSCL thích 

ứng với BĐKH. 

Tăng cường công tác 

kiểm soát hoạt động khai 

thác cát sỏi xây dựng trái 

phép, hạn chế việc sử 

dụng cát tự nhiên trong 

san nền, tăng cường sử 

dụng vật liệu thay thế tự 

nhiên 

Báo cáo hàng năm 

  - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau 

phê duyệt và công bố khu vực 

cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau (bao gồm 1.080 khu vực, 

với tổng diện tích 141.160,655 

ha), trong đó có cát vùng cả sông, 

ven biển. 

 

- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã 

chỉ đạo các sở, ngành và địa 

phương trong tỉnh tăng cường 

kiểm tra các điểm có khoáng sản; 

các bến bãi, cơ sở kinh doanh cát, 

sỏi; giám sát chặt chẽ hoạt động 

nạo vét, khơi thông luồng trên địa 

bàn tỉnh 

X 

 

Thực hiện 

theo Nghị 

định Nghị 

định số 

23/2020/NĐ-

CP của 

Chính phủ : 

Quy định về 

quản lý cát, 

sỏi lòng sông 

và bảo vệ 

lòng, bờ, bãi 

sông 
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