
           

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 

số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền 

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

tỉnh Hậu Giang năm 2020 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến 

đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 120/NQ-CP), Quyết định số 

417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, Chỉ 

thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP; 

Thực hiện Kế hoạch số 2564/KH-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị 

quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền 

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

Hậu Giang. 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở ngành, đơn vị có liên 

quan tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Kết quả thực hiện 

1. Công tác triển khai, tuyên truyền: 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Nghị quyết 120/NQ-CP được 

triển khai thực hiện đồng bộ cho các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị, phổ biến 

trong cộng đồng với nhiều hình thức, kết quả đạt được cụ thể như: 

- 08/08 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai tuyên truyền nội dung Nghị 

quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 

năm 2019 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ, Kế hoạch thực hiện của địa phương. Ngoài ra, các ngành chức năng, 

tổ chức đoàn thể tỉnh lồng ghép tuyên truyền trong việc triển khai nhiệm vụ của 

ngành, đơn vị. 

- Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang và thông qua hệ 

thống truyền thanh cấp cơ sở đã tuyên truyền với khoảng 500 tin, bài, sản phẩm về 

phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, chuyển đổi mô hình kinh tế nông 
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nghiệp thích ứng BĐKH, các giải pháp, cách làm của người dân gắn với kiến thức 

bản địa trong phòng tránh thiên tai; thực hiện các chuyên đề phản ánh vấn đề sạt 

lở, các giải pháp phòng chống, thích ứng với hạn mặn ở tỉnh Hậu Giang và khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long, liên tục cập nhật thông tin hiện tượng thời tiết bất 

thường; lồng ghép tuyên truyền các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu vào các 

chuyên đề khuyến nông, khoa học công nghệ.  

2. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách: 

Tỉnh đã xây dựng và ban hành các văn bản hỗ trợ phát triển nông nghiệp 

nông thôn, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất như: 

- Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội 

đồng Nhân dân tỉnh về quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ 

trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu 

đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang. 

- Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành 

nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình, 

dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang. 

- Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Tổ phát triển vùng nguyên liệu 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư danh mục dự án 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang. 

- Kế hoạch số 3226/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17 ngày 7 năm 

2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch 

số 1656/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát 

triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

3. Cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành: 

- Đầu tư các trạm quan trắc mặn tự động và vận hành phần mềm bản đồ số 

xâm nhập mặn tỉnh Hậu Giang phục vụ công tác dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn 

trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2020: (1) “Khảo sát, đánh 

giá chế độ thủy văn, địa hình đáy, địa chất ven sông, kênh chính trên địa bàn tỉnh 

(có nguy cơ sạt lở), xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình cảnh báo sạt lở giai đoạn 

2018 – 2025”; (2) “Lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang”; (3) “Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” (4) 

“Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 
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2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tiếp tục thực hiện “Điều tra, đánh giá, 

khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. 

- Vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục (03 trạm nước 

mặt và 01 trạm không khí) kết nối hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục 

quốc gia và xây dựng chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống quan 

trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ sở vật chất phòng thí 

nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2”. 

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

- Đã tổ chức rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh Hậu 

Giang đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa các quy hoạch và đề xuất phương án 

tích hợp vào quy hoạch tổng thể của tỉnh. Đối với quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050, đến nay đã được 

phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến 2050 (theo Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ) và tổ chức đấu thầu quốc tế thực hiện lập quy hoạch tỉnh. 

- Công tác quy hoạch không gian, phát triển đô thị đang chuyển dịch theo 

hướng tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. 

5. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu: 

Thực hiện các dự án, đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể như sau: 

- Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến 2020 (Đề án 1000). Đến nay đã thực hiện 

72,704 tỷ đồng, đạt 24,7% tổng vốn đề án (nguồn vốn nhân dân 19,922 tỷ đồng, 

vốn ngân sách 6,297 tỷ đồng, vốn vay 46,485 tỷ đồng/833 hộ dân cho 4 hợp phần). 

- Đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao tỉnh 

Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020: các nội dung của đề án đã đầu tư như dự án 

“Khai thác 02 Khu đất sản xuất tự túc thuộc xã Trường Long Tây, huyện Châu 

Thành A”, đã đưa vào sản xuất giống với tổng diện tích 68 ha; hoàn thành và đưa 

vào sử dụng dự án đầu tư mở rộng Trung tâm giống giai đoạn 1; đầu tư nhà kho, 

mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất giống. Đến thời điểm hiện 

tại, đề án đã thực hiện và giải ngân 80,97 tỷ đồng chiếm 11,60% tổng nguồn vốn 

của đề án. 

- Đề án Phát triển trạm bơm điện ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn 2016 – 2020, tổng số trạm bơm được đầu tư đến nay 76/277 trạm, 

diện tích phục vụ 18.875,9 ha, đạt 42,41% Kế hoạch đề án; nâng tổng số trạm 

bơm toàn tỉnh hiện nay lên 130 trạm, diện tích phục vụ 27.227,9 ha. Từ đó hình 

thành được 915 vùng thủy lợi khép kín, có diện tích 100 – 300 ha/vùng, khả năng 

phục vụ 82.012 ha, chiếm 60,3% diện tích đất sản xuất nông nghiệp.  

- Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang thuộc 

nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (ODA). Mục tiêu dự án là góp phần thực hiện 

đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua tăng cường năng lực thể chế của 
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ngành; đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị sản xuất 

lúa gạo. Kết quả dự án: Đã hoàn thành các công trình đầu tư hạ tầng, thiết bị cho 

04 TCND/HTX, tiếp tục đầu tư 10 TCND/HTX. Tổng vốn thực hiện đến tháng 

5/2020: 79,148 tỷ đồng (đạt 26,21% tổng vốn đầu tư), giải ngân đạt 85%. Năm 

2020, kế hoạch vốn ODA giao là 89 tỷ đồng, đang xây dựng kế hoạch thực hiện. 

Ngoài ra, tỉnh thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng 

với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030 

(đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua); xây dựng Chương trình hành động 

phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 

2021 – 2025, bao gồm các dự án hỗ trợ đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản chủ lực ở địa phương; phát triển nông nghiệp hữu cơ; gắn kết sản xuất, 

tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị và phát triển công nghệ sản xuất, bảo quản 

và chế biến; xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi 

phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

- Hỗ trợ đầu tư phát triển các loại nông, thủy sản chủ lực của tỉnh, đến nay 

có 13 nông, thủy sản chủ lực đã được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa (bưởi năm 

roi Phú Thành Hậu Giang, cam sành Ngã Bảy, chanh không hạt Hậu Giang, lúa 

Hậu Giang, mía đường CASUCO, cá rô đồng Hậu Giang, quýt đường Long Trị, 

cá thát lát Hậu Giang, khóm Cầu đúc Hậu Giang, xoài cát Hậu Giang, cam xoàn 

Phụng Hiệp, mãng cầu xiêm, gà tàu vàng Hậu Giang); trong đó, 03 nông sản (cam 

sành, khóm Cầu Đúc, cá thát lát) đã phát triển thành thương hiệu nổi tiếng và 05 

loại nông sản (bưởi, cam sành, khóm, cá thát lát, cá rô đồng) thực hiện đạt tiêu 

chuẩn GAP, an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng 

cao, thúc đẩy tiêu thụ thuận lợi.  

Thực hiện Đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đến nay đã dán tem truy xuất cho 11 sản phẩm như 

cá thát lát của HTX Kỳ Như, trà mãng cầu Diễm Phượng, xoài 

cát Bảy Ngàn, sữa dê Ngọc Đào, kẹo đậu phọng Song Phụng, khóm Cầu Đúc, 

chanh không hạt, trái mãng cầu HTX Thuận Hòa, bưởi da xanh HTX Tiến 

Nông, quýt đường Long Trị, rượu Cam Sành 3. 

Hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp chế biến nông, thủy sản các sản phẩm chủ lực 

trên địa bàn tỉnh ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, công nghệ hiện đại từ 

Chương trình hoạt động khuyến công. Trong năm 2020 hỗ trợ 06 cơ sở, doanh 

nghiệp đầu tư, thay đổi máy móc thiết bị giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện chất 

lượng sản phẩm, nâng cao năng suất sản xuất.  

- Mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm 

nông, lâm, thủy sản chủ lực của tỉnh. Tiếp tục thực hiện theo Nghị định 

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: đến nay 

đã liên kết hơn 45 Công ty/Doanh nghiệp và đại lý đăng ký bao tiêu diện tích lúa, 

ký hợp đồng tiêu thụ giữa các nhà máy đường và người dân đối với diện tích mía 

vào vụ thu hoạch, tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp thủy sản tham gia liên kết, 
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hợp tác sản xuất và tiêu thụ cá tra, cá thát lát. Triển khai thực hiện các Biên bản 

ghi nhớ hợp tác, trong đó hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của tỉnh như hợp tác phát triển 

trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 giữa UBND tỉnh Hậu Giang và 

UBND tỉnh Lâm Đồng, hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế xanh 2018 Hậu Giang xây 

dựng chuỗi giá trị nông sản trên nền tảng logistics. 

Nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh: Các HTX 

nông nghiệp đã bước đầu mở rộng được các dịch vụ cơ bản phục vụ cho sản xuất 

nông nghiệp, áp dụng các quy trình sản xuất hàng hóa theo hướng nâng cao chuỗi 

giá trị, mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ; sự gắn bó, liên kết giữa 

các HTX với các doanh nghiệp cung ứng đầu vào và tiêu thụ nông sản hàng hóa 

ngày càng tăng. Tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh là 192 HTX, 01 liên hiệp 

HTX. Hiện có 25 trang trại: 14 trang trại chăn nuôi, 08 trang trại tổng hợp, 03 

trang trại thủy sản. Một số mô hình hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất 

gắn với chuỗi giá trị như Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Phước (huyện Châu 

Thành), Hợp tác xã nuôi thuỷ sản Đại Thắng (thành phố Ngã Bảy), Hợp tác xã 

Phước Trung (huyện Châu Thành A). 

Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước 

và xuất khẩu đối với các sản phẩm nông, thủy sản chủ lực của tỉnh, nhất là sản 

phẩm OCOP. Trong năm, đã tổ chức 21 kỳ hội chợ, triển lãm (01 hội chợ cấp khu 

vực, 01 hội chợ cấp tỉnh, 19 hội chợ cấp huyện, thị xã và thành phố); tham gia 08 

kỳ hội chợ triển lãm công nghiệp, thương mại trong và ngoài tỉnh, hội nghị kết 

nối cung cầu hàng Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hội nghị kết 

nối giao thương giữa các nhà cung cấp nông, thủy sản với các doanh nghiệp xuất 

khẩu tại các tỉnh, thành phố; tổ chức kết nối tiêu thụ hàng hóa của 

các cơ sở, HTX trong tỉnh vào hệ thống siêu thị Co.opmart. 

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 

đang thực hiện các dự án “Đầu tư sản xuất, chế biến nông, thủy sản và phân vi 

sinh tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” do Công ty TNHH 

nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang đầu tư, “Mô hình trình diễn và thực nghiệm 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” do Công ty TNHH MTV HG Farm đầu tư, 

“Mô hình trình diễn thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp kết 

hợp vi sinh” do Công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu đầu tư và “Trung tâm giống 

công nghệ cao” do Công ty TNHH giống công nghệ cao Mêkong đầu tư. 

- Tiếp tục phát huy lợi thế về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, phát triển ngành 

thủy sản Hậu Giang bền vững. Tổng diện tích nuôi thủy sản là 8.076,86 ha (cá tra 

122,3 ha), tăng 9,5% so cùng kỳ (7.375,43 ha). Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 

78.779,7 tấn, trong đó sản lượng nuôi 76.364,7 tấn (cá tra 35.467 tấn), tăng 11,8% 

so cùng kỳ (70.491,7 tấn), khai thác nội địa 2.415 tấn. 

- Thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, theo dõi diện tích đất lâm 

nghiệp 5.541,83ha đất rừng (đất rừng quy hoạch lâm nghiệp 4.159,25 ha, đất rừng 

ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp 1.382,58 ha). Trong đó, diện tích có rừng 

3.218ha, tỷ lệ độ che phủ rừng là 3%; tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu, kế 
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hoạch tái cơ cấu lâm nghiệp năm 2021 với chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng được giữ 

vững là 3%. 

- Phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh: Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 

năm 2019 quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang giai đoạn 2020 – 2024. Ngoài ra, tỉnh đang triển khai thực hiện các đề 

án, kế hoạch: “Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2025” theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh; 

Kế hoạch số 631/KH-UBND ngày 25/3/2019 triển khai thực hiện ”Đề án cơ cấu lại 

ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa 

bàn tỉnh nhằm cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên - nhân 

văn; Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 thực hiện quy định 

về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 

2020 – 2024. Đang thực hiện các đề án như: xây dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai 

đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; ưu tiên thu hút đầu tư quy hoạch dự án hỗ trợ phát 

triển du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch Hậu Giang thông qua 

các hoạt động hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, 

thành đồng bằng sông Cửu Long; trong năm đã phối hợp với Tổng Công ty Du lịch 

Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) khảo sát 11 điểm tham quan du lịch trên 

địa bàn tỉnh để phát triển điểm đến trong thời gian tới. 

- Chuyển dịch kinh tế địa phương ưu tiên phát triển năng lượng sạch như: 

hạn chế tối đa việc bổ sung nhà máy nhiệt điện than mới vào Quy hoạch Quốc gia 

trên địa bàn tỉnh; tập trung khai thác tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, nhất 

là các dự án pin năng lượng mặt trời áp mái có công suất nhỏ dưới 1MWP 

(<1.000kWp) theo quy định. Kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính 

phủ xóa quy hoạch dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3 theo Quyết định 

428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, 

có xét đến năm 2030. Tỉnh đã công bố bản đồ khu vực vị trí kêu gọi, thu hút đầu 

tư dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) trên địa bàn 

tỉnh; đến nay, có khoảng 96 nhà đầu tư đến tìm hiểu và xin chủ trương đầu tư với 

tổng công suất đăng ký 212MW. Ngoài ra, tỉnh đang thực hiện Kế hoạch số 

2700/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản 

xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng đến năm 2025; qua đó xử 

lý, tái chế, sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện, giải quyết vấn đề môi 

trường và tái sử dụng tro, xỉ vào mục đích sản xuất vật liệu xây dựng. 

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

- Đầu tư các công trình cấp bách phòng chống sạt lở: 

+ Đã hoàn thành 04 công trình kè nguồn NSTW như: kè chống sạt lở xã Tân 

Phú Thạnh (vốn đầu tư là 12 tỷ đồng), kè chống sạt lở xã Phụng Hiệp (vốn đầu tư 
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là 15 tỷ đồng), kè chống sạt lở xã Bình Thành (vốn đầu tư là 12 tỷ đồng), kè chống 

sạt lở xã Long Thạnh (vốn đầu tư là 11 tỷ đồng). 

+ Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No thuộc sông Xà No: Tổng mức đầu tư là 

21,667 tỷ, luỹ kế vốn đã bố trí là 19,5 tỷ (vốn NSTW). Khối lượng thực hiện năm 

2020 là 2,477 tỷ, đạt 12,7% KH.  

+ Kè chống sạt lở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành: Tổng mức đầu tư là 

10,5 tỷ, luỹ kế vốn đã bố trí là 10,5 tỷ (vốn NSTW). Khối lượng thực hiện năm 

2020 là 7,31 tỷ, đạt 69,6%KH. 

  + Công trình khắc phục sạt lở sông Cái Côn, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu 

Thành: Tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng, luỹ kế vốn đã bố trí là 60 tỷ (vốn NSTW). 

Khối lượng thực hiện năm 2020 là 36,75 tỷ đồng, đạt 61,25%KH. 

+ Công trình khắc phục sạt lở khu vực thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành: 

Tổng mức đầu tư là 44,5 tỷ, luỹ kế vốn đã bố trí là 40 tỷ (vốn NSTW). Khối lượng 

thực hiện năm 2020 là 25,211 tỷ, đạt 63%KH. 

- Đầu tư, xây dựng cụm tuyến dân cư di dời khẩn cấp các hộ dân khu vực 

sạt lở nghiêm trọng; bố trí sắp xếp lại dân cư ven sông, kênh, rạch phục vụ phòng 

chống thiên tai: 

+ Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 

21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017 - 2020: Hỗ trợ di dời 

180 hộ ra khỏi vùng thiên tai sạt lở, với tổng kinh phí 3,682 tỷ đồng (nguồn 

NSTW). 

+ Thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Đề án Di dời dân cấp bách do thiên tai và xây dựng đê bao 

sông Mái Dầm huyện Châu Thành, gồm có 3 dự án: (1) bố trí ổn định dân cư vùng 

thiên tai và xây dựng đê bao bờ Nam sông Mái Dầm huyện Châu Thành (di dời, 

sắp xếp bố trí ổn định cho 521 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đặc biệt nguy hiểm 

tuyến sông Mái Dầm): tổng mức đầu tư là 135,810 tỷ đồng, đã được phân bổ 10 

tỷ đồng, đồng thời bố trí kế hoạch năm 2021 là 48 tỷ đồng; (2) bố trí ổn định dân 

cư vùng thiên tai và xây dựng đê bao bờ Bắc sông Mái Dầm xã Phú Hữu, huyện 

Châu Thành (di dời, sắp xếp bố trí ổn định cho 295 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đặt 

biệt nguy hiểm tuyến sông Mái Dầm): tổng mức đầu tư là 24,950 tỷ đồng, bố trí 

kế hoạch vốn năm 2021 là 10 tỷ đồng; (3) di dời và bố trí ổn định dân cư vùng 

thiên tai sạt lở cấp bách huyện Châu Thành (di dời, sắp xếp bố trí ổn định cho 816 

hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đặt biệt nguy hiểm tuyến sông Mái Dầm và việt kiều 

di cư tự do từ Campuchia về tỉnh Hậu Giang chưa có nơi ở ổn định): tổng mức 

đầu tư là 20 tỷ đồng, bố trí kế hoạch vốn năm 2021 là 12 tỷ đồng. 

- Ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân 

cư giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang, với mục tiêu là sắp xếp, bố trí ổn định nơi ở, tạo điều kiện sinh sống tốt 

hơn cho 9.919 hộ với 42.865 nhân khẩu gồm 9.799 hộ thuộc khu vực sạt lở, có 

nguy cơ sạt lở và 120 hộ sống trong rừng đặc dụng. Nhu cầu vốn đầu tư các dự án 
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là 646,104 tỷ đồng (trong đó: vốn chương trình bố trí dân cư 498,32 tỷ đồng; vốn 

kết hợp các chương trình khác 147,784 tỷ đồng). Phân kỳ vốn đầu tư giai đoạn 

2017 - 2020: 340,399 tỷ đồng, giai đoạn định hướng đến năm 2025 là 305,705 tỷ 

đồng. Đến nay, chưa có nguồn kinh phí để thực hiện. 

- Thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ 

đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh (15 cụm, tuyến 

dân cư vượt lũ). Nâng cấp, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án đã 

xuống cấp với nhu cầu kinh phí 60,2 tỷ đồng (nguồn ngân sách địa phương), tiếp 

tục đầu tư xây dựng  05 cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2020 

– 2025, với quy mô sử dụng đất khoảng 15 ha, kinh phí thực hiện là 98 tỷ đồng. 

- Đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi, hồ chứa đa mục tiêu phục vụ phòng, 

chống thiên tai: 

+ Hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh giai đoạn 2: Tổng mức đầu tư là 

200 tỷ, luỹ kế vốn đã bố trí là 157,634 tỷ; kế hoạch vốn năm 2020 là 112,634 tỷ đồng 

(vốn NSTW), khối lượng thực hiện là 124,797 tỷ, đạt 110% KH; lũy kế khối lượng 

thực hiện từ khởi công đến nay là 144,784 tỷ đồng.  

+ Dự án Xây dựng hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang: Tổng mức đầu tư là 

183,193 tỷ đồng (vốn NSTW là 108,319 tỷ đồng; vốn NSĐP là 74,794 tỷ đồng), kinh 

phí đã được phân bổ là 175,692 tỷ đồng; khối lượng thực hiện đến 30/11/2020 là 

104,407 tỷ đồng (đạt 57%), dự kiến khối lượng hoàn thành đến 31/12/2020 là 73,4%. 

+ Tiếp tục chuẩn bị đầu tư các công trình: Đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị 

Thanh giai đoạn 3, kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3; dự án nạo vét kênh 

Nàng Màu 2 và xây dựng 02 cống trữ ngọt, huyện Vị Thủy và huyện Phụng Hiệp; hệ 

thống cống ngăn mặn nam kênh Xà No giai đoạn 2. 

- Tăng cường liên kết phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong 

vùng, tỉnh đã đề xuất 05 dự án liên kết vùng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công 

văn số 150/UBND-KT ngày 21 tháng 01 năm 2019 và đã được bố trí vốn kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Trung 

ương) đối với dự án Đường nối thành phố Vị Thanh - Cần Thơ giai đoạn 2. 

- Đang triển khai thực hiện các dự án: nhà máy điện rác Hậu Giang (diện 

tích 23ha tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp); mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam 

- Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và xây dựng hệ thống thoát 

nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh. 

7. Phát triển và huy động nguồn lực: 

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về phát triển 

bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu: thực hiện nhiệm vụ "Giải pháp phát 

triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030”; ưu tiên các đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp 

như: “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít (Artocarpus 

heterophyllus Lamk) đạt tiêu chuẩn VietGAP và có truy suất nguồn gốc theo công 

nghệ blockchain tại tỉnh Hậu Giang, “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ 

thuật trồng xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP và truy suất nguồn gốc theo công nghệ 
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blockchain tại tỉnh Hậu Giang”, đề tài “Chăn nuôi heo, gà tập trung trên nền đệm 

lót sinh học và xây dựng công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường”, 

“Xây dựng và phát triển mô hình tôm - lúa luân canh trên vùng đất phèn nhiễm 

mặn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”, “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào canh tác lúa - màu trong điều kiện hạn và mặn ở tỉnh Hậu Giang”, “Xây dựng 

mô hình canh tác lúa sử dụng tiết kiệm nước và phân bón thích ứng với biến đổi 

khí hậu tại tỉnh Hậu Giang”, “Nghiên cứu giải pháp xanh chống sạt lở bằng vật 

liệu phế thải”, “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, 

chống chịu được phèn, mặn, sâu bệnh và thích nghi tốt với điều kiện canh tác tại 

tỉnh Hậu Giang”, “Nghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản phù hợp và hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”, “Nghiên cứu thực trạng sản 

xuất, tiêu thụ và tiềm năng thị trường cho một số mặt hàng OCOP chủ lực của 

tỉnh Hậu Giang”. 

- Tăng cường các hoạt động quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là tình 

hình khai thác cát: triển khai thực hiện theo Quy chế phối hợp số 2300/QC-VL-

HG ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về khoáng sản; khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản ở khu vực giáp 

ranh giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 1662/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Phương án bảo 

vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hiện nay khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản (có cát lòng sông Hậu) với diện tích 84,2ha, nằm trong 

phạm vi hành lang bảo vệ bờ sông Hậu). Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không có 

dự án nạo vét, khơi thông luồng kết hợp thu hồi cát. Thường xuyên khảo sát, giám 

sát tình hình, thông tin và xử lý kịp thời khi phát hiện hành vi vi phạm hoạt động 

khai thác cát trên sông Hậu. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không phát hiện hoạt 

động khai thác khoáng sản trái phép.  

II. Hạn chế, khó khăn 

- Khó khăn về kinh phí đầu tư các công trình phòng chống thiên tai; sắp 

xếp, bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ sạt lở. 

- Nguồn nhân lực địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch chưa theo kịp 

yêu cầu nhiệm vụ, còn bị động, chưa thống nhất trong tổ chức thực hiện, khâu 

phối hợp tăng cường thông tin, trao đổi triển khai nhiệm vụ chưa thường xuyên.  

- Việc liên kết giữa các địa phương trong vùng để phát triển kinh tế - xã hội 

và giải quyết các vấn đề mang tính liên vùng chưa đi vào chiều sâu. 

III. Kiến nghị, đề xuất 

- Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ nguồn 

ngân sách Trung ương đối với các dự án cấp bách phòng chống sạt lở, bố trí ổn 

định dân cư vùng có nguy cơ sạt lở; các công trình hiện đại hóa hệ thống thủy lợi 

phục vụ chuyển đổi nông nghiệp bền vững. 

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch – Đầu tư tiếp tục hỗ trợ đầu tư các dự án liên kết 

vùng thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP theo Công văn số 150/UBND-KT 
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ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; hoàn thiện cơ 

chế điều phối vùng, trong đó quy định ràng buộc việc thực hiện các cam kết về 

liên kết vùng giữa các địa phương. 

- Kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn bố trí kinh phí chi 

thường xuyên thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 120/NQ-CP, Quyết định số 

417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường:  

+ Hỗ trợ, phân bổ kinh phí cho địa phương thực hiện các chương trình, đề án 

truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực đối với cơ quan quản lý và cộng đồng 

dân cư thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng công chức 

lãnh đạo, quản lý và chuyên viên tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. 

+ Tiếp tục xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án Xây dựng hồ chứa nước 

ngọt tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2 từ nguồn Hợp phần quốc gia tự quyết định (NDC). 

+ Hỗ trợ nguồn kinh phí Trung ương đầu tư hạ tầng quan trắc khí tượng 

thủy văn; hỗ trợ việc kết nối, chia sẻ khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên 

ngành dùng chung khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

- Đối với các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

Tăng cường công tác chỉ đạo, phân công theo dõi và thực hiện Kế hoạch số 

2564/KH-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; quan tâm việc tổ chức thực hiện hiệu 

quả Kế hoạch và tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện của đơn vị 

để Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động tổng thể 

thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở, Ban ngành tỉnh; 

- UBND cấp huyện; 

- Lưu: VT, TNBĐKH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Diệu 
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