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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4478/BC-STNMT Long An, ngày 31  tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện phát triển bền vững 
thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Long An

 thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An tại Công văn số 7841/UBND-
KTTC ngày 25/12/2020 về việc báo cáo tình hình 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 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường tại Công văn số 7169/BTNMT-BĐKH ngày 17/12/2020, Sở Tài 
nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 
120/NQ-CP

UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 
23/4/2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện phát triển bền vững thích ứng với biến 
đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Kế hoạch) và Quyết định số 
3043/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 ban hành Danh mục nhiệm vụ thực hiện phát 
triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Long An. 

Căn cứ các nội dung được ban hành tại các Quyết định, Sở Tài nguyên và 
Môi trường báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
1.1. Công tác điều tra cơ bản, quan trắc và giám sát tài nguyên và môi 

trường 
- Điều tra, thống kê toàn bộ nguồn thải trên địa bàn tỉnh Long An: Thời 

gian thực hiện từ ngày 19/11/2020 đến ngày 31/12/2021. Kinh phí: 
1.750.000.000 đồng. Dự án đang được triển khai, chuẩn bị nghiệm thu thanh 
toán theo khối lượng (khoảng 20%).

- Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực cụm, tuyến dân cư 
nông thôn, xây dựng chương trình quản lý giai đoạn 2016-2020: Kinh phí thực 
hiện: 735.000.000 đồng. Đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 và đưa sản phẩm 
vào sử dụng từ năm 2018.

- Xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Long An 
đến năm 2020: Dự án đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 
4497/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 và Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 
12/10/2018 điều chỉnh Quyết định số 4497/QĐ-UBND. Thời gian thực hiện từ 
2017 – 2024. Tổng mức đầu tư: 32.545.823.000 đồng (nguồn sự nghiệp môi 
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trường). Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện 
xong các gói thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3650/QĐ-
UBND ngày 07/10/2019; Theo đó đã hoàn thành thi công nhà trạm và các cụm 
giếng quan trắc trên địa bàn 03 huyện: Đức Hòa, Cần Giuộc và thành phố Tân 
An. 

- Đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động và các thiết bị phục vụ 
quan trắc môi trường: Đề án được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư tại Văn bản 
số 5784/UBND-KT ngày 22/12/2017; UBND tỉnh phê duyệt Đề án tại Quyết định 
số 2709/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 với tổng số tiền là 83.831.000.000 đồng 
(nguồn sự nghiệp kinh tế), thời gian thực hiện từ năm 2018 – 2019. Hiện các trạm 
đã lắp đặt hoàn tất và đi vào hoạt động ổn định.

- Cải tạo, nâng cấp, xử lý bãi rác Vĩnh Hưng: Mục tiêu của dự án là xử lý 
địa điểm ô nhiễm bãi rác cũ (san ủi mặt bằng bãi rác, san lấp đất và cát, sau đó 
trồng cỏ trên bề mặt bãi rác) và xây dựng nhà máy sản xuất phân vi sinh công 
suất khoảng 15-25 tấn/ngày để xử lý rác cho các xã, thị trấn của huyện Vĩnh 
Hưng. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
tại Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 12/6//2015. Ngày 25/12/2020, dự án đã 
được nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao cho UBND huyện Vĩnh Hưng 
tiếp nhận quản lý.

 1.2. Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng tỉnh Long An

- Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 
tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050: UBND tỉnh đã 
ban hành Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Long An giai đoạn 
2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định số 4796/QĐ-UBND ngày 
23/12/2020. Dự án đã được thanh lý vào ngày 31/12/2020. Tổng kinh phí thực 
hiện: 1.328.000.000 đồng.

- Đánh giá khí hậu tỉnh Long An: UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả nhiệm 
vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Long An” tại Quyết định số 4797/QĐ-UBND ngày 
23/12/2020. Dự án đã được thanh lý vào ngày 31/12/2020. Tổng kinh phí thực 
hiện: 375.000.000 đồng.

1.3. Xây dựng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí 
hậu, triển khai chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 
trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 
23/4/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí 
hậu, triển khai chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 
trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực 
hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ tài 
nguyên, môi trường và phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu 
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Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai kế hoạch truyền 
thông với các hoạt động tiêu biểu như: 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về môi trường và 
biến đổi khí hậu cho các Sở ban ngành tỉnh, cán bộ quản lý môi trường các 
huyện, xã (tổ chức tại thành phố Tân An) và 02 lớp tập huấn văn bản quy phạm 
pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp (tổ chức tại Bến Lức, Đức Hòa); 

- Tổ chức mittinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2019 và trồng 
cây xanh tại huyện Đức Huệ; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, 
Đoàn thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới, Ngày Khí 
tượng thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày truyền thống ngành khí tượng 
thủy văn; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; 

- Phối hợp triển khai kế hoạch liên tịch với các Đoàn thể về công tác bảo 
vệ môi trường (tham gia các lớp tuyên truyền môi trường cho các tổ chức tôn 
giáo, các hội thi, hội thảo truyền thông môi trường..); Phối hợp với Trung tâm 
ứng phó sự cố an toàn môi trường tổ chức tập huấn về nghiệp vụ bảo vệ môi 
trường cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.  

2. Lĩnh vực Quy hoạch và Đầu tư  
2.1. Bố trí vốn đầu tư công và tăng cường huy động các nguồn lực 

ngoài nhà nước bằng các hình thức thích hợp xã hội hóa, hợp tác công tư để 
đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, sử dụng thông minh nguồn nước, 
hạn chế tác động bất lợi do biến đổi khí hậu, thiên tai

a) Dự án thuộc Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu 
ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 theo 
Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Công 
trình Kè chống xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu ven sông Vàm Cỏ Tây, thành 
phố Tân An (Kè phường 5) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ 
đầu tư với tổng mức đầu tư là 419,383 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước 
thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 
319,576 tỷ đồng; vốn đối ứng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Công trình được bố trí vốn năm 2020 là 159,788 tỷ đồng theo Quyết định số 
5012/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch 
vốn đầu tư công năm 2020. Lũy kế đến nay bố trí vốn cho công trình là 334,576 
tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 319,576 tỷ, ngân sách tỉnh 15 
tỷ).

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)
Tên dự án

Tổng NSTW NS Tỉnh

Vốn bố 
trí năm 

2020

(tỷ đồng)

Tỷ  lệ giải 
ngân đến 
thời điểm 
báo cáo

(%)

Ghi 
chú
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Kè chống xâm nhập 
mặn, biến đổi khí hậu 
ven sông Vàm Cỏ 
Tây, Phường 5, thành 
phố Tân An, tỉnh Long 
An

419,383 319,576 15 159,788 40,79

Còn 
vướng 

giải 
phóng 

mặt 
bằng

Dự án Xây dựng kè chống xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu ven sông Vàm 
Cỏ Tây (đoạn từ rạch Châu Phê đến cầu mới đường tránh thành phố Tân An, 
phường 5), thành phố Tân An, tỉnh Long An đảm bảo chống ngập úng do triều 
cường, chống xâm nhập mặn mùa khô, bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu vực dự 
án với diện tích 331 ha khoảng 795 hộ dân với gần 3.980 nhân khẩu trên địa bàn 
Phường 5 và xã Hướng Thọ Phú của thành phố Tân An. Đảm bảo chống sạt lở 
bờ sông, kết hợp đê bao chống lũ, triều cường bảo vệ an toàn tính mạng và tài 
sản cho dân cư ven sông, kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo 
cảnh quan du lịch cho thành phố Tân An, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng. 

b) Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và 
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Việc đầu tư các dự án 
này nhằm kết hợp phát triển giao thông thủy dọc kênh với quy mô đường giao 
thông, tiêu úng, thoát lũ, ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông kết hợp làm đê 
ngăn triều, ngăn lũ, chỉnh trang cảnh quan khu vực bờ sông.

Vốn đầu tư

(tỷ đồng)
TT Tên dự án

NSTW
NS 

Tỉnh

Bố trí vốn 
năm 2020

(tỷ đồng)

Tỷ  lệ giải 
ngân đến 
thời điểm 
báo cáo 

(%)

Ghi chú

01
Kè thị trấn Đông Thành, 

huyện Đức Huệ
50 12,5 50 100

02
Xử lý sạt lở bờ sông Cần 
Giuộc, huyện Cần Giuộc.

45 14 12 00
Vướng 

mặt bằng 
04 hộ

03
Kè chống sạt lở bờ sông Vàm 
Cỏ Tây, xã Lợi Bình Nhơn, 

thành phố Tân An
55 55 52,48

04

Kè kênh Nước mặn (phía bờ 
đông) xã Long Hựu Đông, 
Long Hựu Tây, huyện Cần 

Đước

20 20 55,63
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2.2. Hướng dẫn các sở, ngành và địa phương khi lập mới hoặc điều chỉnh 
quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu và quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội cấp huyện với yêu cầu phù hợp với điều kiện cụ thể, quy luật tự 
nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-TTg 
ngày 16/4/2020, hiện đang trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch 
tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi chọn được 
đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương 
lập quy hoạch tỉnh phát huy được tiềm năng thế mạnh, phù hợp định hướng phát 
triển và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong thời gian Quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư hướng dẫn các sở, ngành, địa phương về định hướng thực hiện các quy hoạch 
ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu theo Luật Quy hoạch; góp ý các quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; góp ý chương trình phát 
triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp Chương trình FPP - GIZ tổ chức hội nghị tham vấn với các Sở 
ngành cấp tỉnh nhằm hỗ trợ kỹ thuật về lồng ghép nội dung Phòng chống thiên 
tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương theo Thông tư 05/2016-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư.

2.3. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư, trong đó chú trọng thu hút 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn mà trọng tâm là đầu tư các dự án sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công 
nghiệp hỗ trợ phục vụ kinh tế nông nghiệp của tỉnh và khu vực

Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2020 của tỉnh Long An được ban hành 
kèm theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh, theo 
đó đã xây dựng kế hoạch gồm 17 hoạt động. Tuy nhiên, trong năm vẫn chưa 
triển khai được do thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19. Dù vậy, tỉnh 
cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp xúc tiến đầu tư và tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện với 
nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, khởi 
nghiệp.

Trong quá trình mời gọi, thu hút, tiếp nhận đầu tư, chú trọng thu hút đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn mà trọng tâm là đầu tư các dự án sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung phát triển các ngành công nghiệp tỉnh 
có thế mạnh; ưu tiên thu hút các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao, 
quản trị hiện đại, công nghiệp hỗ trợ phục vụ kinh tế nông nghiệp của tỉnh và 
khu vực … hạn chế tối đa, dần đi đến chấm dứt thu hút các dự án có khả năng 
gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến trong tỉnh 
tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị để giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu, 
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tài nguyên đồng thời nâng cao chất lượng, tăng giá trị và năng lực cạnh tranh 
cho sản phẩm.

2.4. Tăng cường kêu gọi đầu tư, xã hội hóa để phát triển các loại hình 
du lịch sông nước, du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn thiên nhiên, 
khu di tích lịch sử văn hóa

Đẩy mạnh kết nối, giới thiệu các di tích văn hóa lịch sử đáp ứng yêu cầu 
phát triển du lịch, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh nhằm làm phong phú, phát triển 
sản phẩm du lịch của tỉnh. Phối hợp tổ chức chương trình khảo sát các điểm đến, 
kết nối tour - tuyến, xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc thù để quảng bá, phát 
triển các loại hình du lịch sông nước, du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn 
thiên nhiên, khu di tích lịch sử văn hóa. Phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành 
như: Saigontourist, TST Tourist, Lửa Việt, Viettravel,… khảo sát xây dựng 
nhiều sản phẩm du lịch mới như tuyến đường sông Vàm Cỏ, “Long An - Làng 
cổ Phước Lộc Thọ - Khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận”, “Long An - Làng cổ 
Phước Lộc Thọ - Làng nổi Tân Lập”, “Hành trình khám phá về Cần Đước thăm 
xứ Chợ Đào”, các tour liên tuyến “Thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Đồng 
Tháp - Cần Thơ”, “Thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Đồng Tháp - Cần Thơ - 
Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau”,... đã mở bán và thu hút được nhiều du khách.

2.5. Thực hiện tốt việc liên kết giữa tỉnh với các địa phương trong 
vùng, nhất là liên kết tiểu vùng Đồng Tháp Mười với các tỉnh Tiền Giang, 
Đồng Tháp dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, hài 
hòa giữa điều kiện tự nhiên về đất, nước, hệ sinh thái và văn hóa, con 
người; chú trọng nâng cao tính liên kết về hạ tầng, chuỗi sản phẩm

Hiện nay, Long An đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội với 
tỉnh Tiền Giang ngày 01/8/2019. Trên cơ sở đó một số ngành đã chủ động ký kết 
thỏa thuận hợp tác như ngành Công Thương, Khoa học Công nghệ. Bước đầu, 
thỏa thuận đã được đạt một số kết quả nhất định như: Tổ chức thành công hội 
nghị kết nối tiêu thụ nông sản giữa hai tỉnh. Tích cực phối hợp, chuyển giao ứng 
dụng khoa học công nghệ của hai địa phương. Kịp thời trao đổi thông tin giúp 
cho công tác dự báo nhanh về tình hình sâu bệnh trên cây trồng nhằm đưa ra các 
biện pháp xử lý phù hợp, giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng. Phối hợp chặt chẽ 
trong việc giới thiệu tiềm năng và sản phẩm du lịch của hai tỉnh, tích cực tham 
gia các sự kiện văn hóa du lịch của nhau. Công tác phối hợp phòng chống tội 
phạm địa bàn bàn giáp ranh được tổ chức có hiệu quả.

3. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trong năm 2020, ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai 

xây dựng Kế hoạch thực hiện phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu 
của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kế hoạch số 6725/KH-SNN 
ngày 24/11/2020), trên cơ sở đó ngành đã đặt ra những giải pháp thích hợp đối 
với từng lĩnh vực mà ngành đang quản lý, thực hiện nhằm đạt được mục tiêu 
phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế trong 
nông nghiệp, nông thôn cụ thể như sau:
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3.1. Về lĩnh vực Phát triển nông thôn và Thủy lợi
a) Đối với lĩnh vực Phát triển nông thôn:
Năm 2020, tỉnh Long An được phân bổ vốn cho Chương trình mục tiêu Tái cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 
là 1,5 tỷ đồng (vốn sự nghiệp) theo Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu về xây dựng điểm dân cư 
liền kề Chốt dân quân biên giới trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2, UBND tỉnh 
Long An đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/3/2020 về xây dựng 
điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới năm 2020.

Theo đó, giai đoạn 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An xây dựng 05 
điểm dân cư liền kế Chốt dân quân biên giới để bố trí ổn định cho 25 hộ dân. 
Cụ thể như sau:

- Điểm dân cư Bình Hòa Tây thuộc ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện 
Mộc Hóa: 05 căn.

- Điểm dân cư Hưng Điền A thuộc ấp Gò Xoài, xã Hưng Điền A, huyện 
Vĩnh Hưng: 05 căn.

- Điểm dân cư Khánh Hưng thuộc ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh 
Hưng: 05 căn.

- Điểm dân cư Thái Bình Trung thuộc ấp Trung Môn, xã Thái Bình 
Trung, huyện Vĩnh Hưng: 05 căn.

- Điểm dân cư Hưng Hà thuộc ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân 
Hưng: 05 căn. Bộ Tư lệnh Quân khu thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng 10 
căn nhà liền kề Chốt dân quân xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng.

- Về nguồn vốn thực hiện: Các cơ quan hỗ trợ gồm:
+ Vốn Trung ương: 35 triệu đồng/căn nhà x 35 căn =  1,225 tỷ đồng
+ UBND tỉnh Long An: 40 triệu đồng/căn nhà x 25 căn = 1 tỷ  đồng.
+ Bộ Tư lệnh Quân khu 7: 100 triệu đồng/căn nhà x 25 căn =2,5 tỷ đồng
+ Bộ Tư lệnh Quân khu TPHCM: 80 triệu đồng/căn nhà x 10 căn = 800 

triệu đồng.
 (Vốn Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2020)
Tiếp tục thực hiện các dự án được duyệt theo Quyết định 1776/QĐ-TTg 

ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 5635/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án Quy hoạch bố trí dân cư 
vùng thiên tai và biên giới Việt Nam - Campuchia tỉnh Long An giai đoạn 2016-
2020, định hướng đến năm 2030.

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Kế hoạch 
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về việc rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
lĩnh vực bố trí dân cư và di dân, tái định cư thủy lợi, thủy điện (Kế hoạch số 
2608/KH-SNN ngày 11/5/2020) và báo cáo về việc rà soát, cung cấp số liệu xây 
dựng Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng chống và 
giảm nhẹ thiên tai (Báo cáo số 2698/BC-SNN ngày 15/5/2020) trình Bộ Nông 
nghiệp và PTNT. Trong đó tỉnh Long An đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ kinh 
phí thực hiện các dự án cấp bách theo thứ tự ưu tiên sau:

- Dự án khu tái định cư đập Mỏ Heo, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu 
Thành (di dời các hộ ở cù lao Xuân Hòa, cù lao Vĩnh Viễn): Số hộ di dời 76 hộ. 
Tổng kinh phí 58,092 tỷ đồng (Trong đó Trung ương hỗ trợ: 28,076 tỷ đồng; 
ngân sách tỉnh: 18,718 tỷ đồng; vốn khác 11,298 tỷ đồng). Đến nay, Trung ương 
chưa phân bổ vốn để triển khai thực hiện. 

- Dự án mở rộng tuyến dân cư biên giới, ấp 6 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức 
Huệ: Chiều dài mở rộng 5.000 m, diện tích 14 ha, khả năng bố trí 500 hộ. Tổng 
kinh phí 150 tỷ đồng (Trong đó Trung ương hỗ trợ: 90 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 
60 tỷ đồng). Năm 2020 Trung ương đã phân bổ cho tỉnh 15 tỷ đồng nhưng 
không đủ thực hiện dự án. Đề xuất bổ sung thêm giai đoạn 2021-2025 với số 
vốn là 75 tỷ đồng.

- Dự án mở rộng cụm dân cư ấp Bình Châu B, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh 
Hưng (bố trí Việt Kiều): Số hộ di dời 250 hộ, mở rộng 5,0 ha từ đất công. Tổng 
kinh phí 50 tỷ đồng (Trong đó Trung ương hỗ trợ: 30 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 
20 tỷ đồng). Năm 2020, Trung ương đã phân bổ cho tỉnh 10 tỷ đồng nhưng 
không đủ thực hiện dự án. Đề xuất bổ sung thêm giai đoạn 2021-2025 với số 
vốn là 20 tỷ đồng.

- Dự án khu tái định cư, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc: Số hộ di dời 62 
hộ, Tổng kinh phí 29,024 tỷ đồng (Trong đó: đề nghị ngân sách Trung ương 
hỗ trợ 13,538 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 9,024 tỷ đồng; vốn khác: 6,462 tỷ đồng).

- Dự án xây dựng mới cụm dân cư biên giới cặp sông Cái cỏ xã Hưng 
Điền, huyện Tân Hưng: Diện tích 9,0 ha, dự kiến bố trí 339 hộ dân; Tổng kinh 
phí: 196,296 tỷ đồng (trong đó: Trung ương hỗ trợ: 93,196 tỷ đồng, ngân sách 
tỉnh: 62,13 tỷ đồng, vốn khác: 40,97 tỷ đồng). Đến nay, Trung ương chưa phân 
bổ vốn để triển khai thực hiện. 

- Dự án xây dựng mới cụm dân cư biên giới cặp đường ĐT 831C, ấp 
Trung Chánh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng: Diện tích 5,0 ha, dự kiến 
bố trí 78 hộ dân; Tổng kinh phí: 76,614 tỷ đồng (trong đó: Trung ương hỗ trợ: 
34,178 tỷ đồng, ngân sách tỉnh: 22,784 tỷ đồng, vốn khác: 17,652 tỷ đồng). Đến 
nay, Trung ương chưa phân bổ vốn để triển khai thực hiện. 

- Dự án Tuyến dân cư biên giới xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường: Diện 
tích 55,8 ha cặp đường tuần tra biên giới, số hộ dự kiến bố trí khoảng 300 hộ. 
Tổng kinh phí 89,228 tỷ đồng (Trong đó Trung ương hỗ trợ: 41,528 tỷ đồng; 
ngân sách địa phương và vốn khác: 47,7 tỷ đồng). Đến nay, Trung ương chưa 
phân bổ vốn để triển khai thực hiện. 



9

- Nâng cấp đường giao thông, làm mới hệ thống cấp nước tuyến dân cư 70 
A+ B xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa: Diện tích 5,0 ha, dự kiến bố trí 170 hộ 
dân. Tổng kinh phí: 21,598 tỷ đồng, (Trong đó: Trung ương hỗ trợ: 10,402 tỷ 
đồng; ngân sách tỉnh: 11,196 tỷ đồng).

b) Đối với lĩnh vực Thủy lợi và phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi 
khí hậu: 

Trong năm 2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục triển 
khai thực hiện đầu tư các dự án công trình phòng chống sạt lở, thiên tai thích ứng với 
biến đổi khí hậu, tiến độ thực hiện các dự án như sau: 

(1) Dự án Kè chống sạt lở khu vực Miễu Ông Bần Quỳ nơi hợp lưu của 
hai sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh, huyện Tân 
Trụ. Kinh phí 35 tỷ đồng. Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
giao Ban Quản lý dự án nông nghiệp thực hiện lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu để 
triển khai thực hiện năm 2021.

(2) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây, khu vực Vịnh đá Hàn, ấp 
thuận Đạo xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tổng mức đầu 
tư 128 tỷ đồng . UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương về việc lập dự án đầu tư 
công trình chống sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây, khu vực Vịnh Đá Hàn, xã Hướng 
Thọ Phú, thành phố Tân An (Công văn số 4777/UBND-KTTC ngày 06/9/2019). 
Hiện nay đang hoàn chỉnh hồ sơ để chuẩn bị triển khai thi công trong năm 2021. 

(3) Dự án xử lý sạt lở bờ Kênh Nước Mặn, xã Long Hựu Đông, Long Hựu 
Tây, huyện Cần Đước: Chiều dài tuyến Kè: 1.120 m, số hộ được bảo vệ tại chỗ 
707 hộ dân. Tổng kinh phí: 500 tỷ đồng (Trong đó: Trung ương hỗ trợ: 255 tỷ 
đồng, ngân sách tỉnh: 245 tỷ đồng). Đến nay, Trung ương đã hỗ trợ 20 tỷ đồng, 
hiện đang triển khai phân đoạn 1lắp dựng cốt thép, cốt pha dầm, đắp bao tải cát, 
đóng cừ SW với chiều dài 200m, khối lượng thực hiện và giải ngân được 1.953 
triệu đồng, dự kiến đến 31/12/2020 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch (nguyên 
nhân giải ngân chậm là do ban đầu chủ đầu tư thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy 
trình văn bản chế độ mật, đến nay thì chủ đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh Long 
An tháo gỡ khó khăn này). Đề xuất Trung ương bổ sung thêm giai đoạn 2021-
2025 với số vốn là 422 tỷ đồng. 

(4) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An. Tổng kinh phí thực hiện 184.951 triệu đồng. Năm 2020 Trung 
ương đã hỗ trợ 55 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 
(Quyết định 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về  bổ 
sung nguồn vốn từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 cho một số bộ và 
các địa phương thực hiện dự án cấp bách). Công trình đang triển khai giai đoạn 
1 với chiều dài 360m, đến nay khối lượng thực hiện giải ngân 28.862 triệu đồng, 
dự kiến đến 31/12/2020 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch (nguyên nhân giải ngân 
chậm là do ban đầu chủ đầu tư thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy trình văn bản 
chế độ mật, đến nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND 
ngày 28/5/2020 về việc phê duyệt dự án Kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây, 
xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An).
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(6) Dự án Đầu tư hệ thống cống ngăn mặn cấp bách ven sông Vàm Cỏ 
Tây, nằm trên Quốc lộ 62 thuộc, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa với tổng kinh 
phí thực hiện 50 tỷ đồng. Trong năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao 
Ban Quản lý xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 10) thực hiện đầu tư hoàn thành 02 
cống (cống Bà Hai Màng và cống Ông Nhượng) và tiếp tục khởi công xây dựng 
03 cống mới (cống Bà Định, cống Thủ Cồn, cống La Khoa) dự kiến đến tháng 
3/2021 sẽ hoàn thành.

(7) Đầu tư Xây dựng Kè chống sạt lở bờ kênh Cầu Duyên, thị trấn Hậu 
Nghĩa, huyện Đức Hòa, chiều dài 628 m, tổng kinh phí thực hiện 103,4 tỷ đồng. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 
về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao 
gồm trái phiếu chính phủ) giai đoạn 2016 – 2020 (đợt 2) hỗ trợ tỉnh Long An 
kinh phí 70 tỷ đồng để thực hiện dự án, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được Trung 
ương hỗ trợ. UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 
29/5/2020 về việc phân bổ vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn 
vượt thu sử dụng đất và vượt thu xổ số kiến thiết năm 2019 và bổ sung có mục 
tiêu cho ngân sách cấp huyện và đã cấp kinh phí 20 tỷ đồng. Công trình đã khởi 
công từ ngày 13/9/2020, hiện nay công trình còn vướng mặt bằng khoảng 
188m/628m, ngành Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với huyện lập phương 
án hỗ trợ bồi thường bằng nguồn vốn của huyện.  

3.2. Về lĩnh vực Thủy sản
UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 về 

việc phê duyệt “Đề án phát triển nuôi tôm nước lợ tỉnh Long An đến năm 2025”. 
Trong năm 2020, ngành nông nghiệp đã thực hiện quan trắc môi trường nước nuôi 
thủy sản 23 đợt/năm, tần suất 02 tuần/lần, phối hợp với địa phương thông tin kịp 
thời kết quả kiểm tra môi trường nước đến người dân để người dân chủ động lấy 
nước vào ao nuôi, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân cách chăm sóc và 
phòng trị bệnh trên thủy sản.

Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp 
môi trường năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT (kế hoạch tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản; Kế hoạch thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; Kế hoạch chống sử dụng 
chất độc, chất nổ, xung điện trong hoạt động khai thác thủy sản). Cụ thể:

- Tuyên truyền tập huấn Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019: Hướng 
dẫn thủ tục, điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản: 03 lớp, số lượng 131 
người; Triển khai cấp mã ao 02 lớp, số lượng 143 người.

- Triển khai tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh các bệnh nguy hiểm trên cá cho người dân các huyện Đồng Tháp Mười 04 
lớpsố lượng 187 người tham dự.

- Tập huấn về các bệnh trên thủy sản cho cán bộ tỉnh, huyện, xã 01 lớp, số 
lượng 43 người.
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- Tổ chức Hội thảo đánh giá việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước 
ngọt và giải pháp quản lý 01 cuộc, địa điểm tổ chức huyện Mộc Hóa, đối tượng 
tham gia, các  nhà  khoa  học,  các  chuyên  gia  thủy  sản  và  đại  diện  cơ quan  
quản  lý  chuyên  môn.

3.3. Đối với lĩnh vực Lâm nghiệp
Ngành nông nghiệp đang tham mưu UBND tỉnh chủ trương xây dựng Đề 

án chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trên lĩnh vực lâm nghiệp đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Long An, đề án sẽ kết hợp đồng thời theo 
Văn bản số 8706/BNN-TCLN ngày 11/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về đề nghị kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025, công 
tác trồng cây phân tán là nhiệm vụ trọng tâm của đề án.

4. Lĩnh vực Công Thương
4.1. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm 

nông sản chủ lực của tỉnh 
Tổ chức 13 đoàn tham gia các hội chợ triển lãm, hội chợ thương mại, hội 

nghị kết nối cung cầu với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thường xuyên hỗ trợ 
các doanh nghiệp của tỉnh tham gia Hội thảo, tập huấn, kết nối mua hàng với các 
hệ thống phân phối nước ngoài theo hình thức trực tuyến của Tập đoàn Walmart, 
Central Group, Aeon, Mega Market, Decathlon và Lotte; Kết nối tiêu thụ sản 
phẩm thực phẩm an toàn vào Bách Hóa Xanh; vào các bếp ăn tập thể tại các 
doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp. Kết quả đến tháng 11/2020 các doanh 
nghiệp, HTX của tỉnh Long An đã ký và thực hiện được 218 hợp đồng, trong đó, 
nhiều hợp đồng đã duy trì ổn định và tăng về số lượng, góp phần tích cực tiêu 
thụ hàng hóa, nhất là hàng nông sản an toàn của tỉnh Long An.

4.2 Nghiên cứu khai thác tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của 
tỉnh 

- Tiếp nhận và theo dõi hoạt động của các dự án điện mặt trời trên địa bàn 
tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai đầu tư 9 dự án điện mặt trời trên 
địa bàn các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, theo Quy hoạch phát triển điện lực 
tỉnh Long An, đến nay có 08 nhà máy đã vận hành thương mại với sản lượng 
điện phát đến tháng 11/2020 là 440,6 triệu kWh. Ngoài ra Sở Công Thương còn 
thực hiện tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trong các khu, cụm công 
nghiệp thực hiện lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà văn phòng, mái nhà xưởng 
của doanh nghiệp (tổng số lượng đã thực hiện lắp đặt là 1.597 khách hàng gồm 
364 doanh nghiệp và 1.233 hộ gia đình sinh hoạt) với sản lượng điện phát ra đạt 
6,36 triệu KWh. Việc phát triển dự án điện mặt trời góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia, từng bước gia tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo, góp 
phần đảm bảo an ninh năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Theo dõi việc tiếp nhận đầu tư dự án nhiệt điện tại trên địa bàn tỉnh: 
UBND tỉnh đã trình Bộ Công Thương bổ sung dự án nhà máy Nhà máy nhiệt 
điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên liệu Khí tái hóa từ LNG nhập khẩu 
tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc vào quy hoạch phát triển điện lực 



12

Quốc gia theo hướng phát điện bằng khí, không sử dụng than để đảm bảo hạn 
chế thấp nhất tác động đến môi trường. Giám sát chặt chẽ việc đầu tư xây dựng 
các dự án Nhà máy nhiệt điện Long An I và Long An II đảm bảo công nghệ 
mới, thân thiện môi trường.

4.3. Chỉ đạo nâng cấp mạng lưới cấp điện đảm bảo an ninh năng 
lượng của tỉnh trong điều kiện biến đổi khí hậu

Sở Công Thương thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo Công ty Điện lực 
Long An thực hiện rà soát, nâng cấp chất lượng và đầu tư cải tạo sửa chữa trụ, 
đường dây tải điện đảm bảo hoạt động ổn định, giảm thiểu sự cố.

4.4 Thúc đẩy phát triển các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp 
ít phát thải, hỗ trợ chế biến nông thủy sản; ứng dụng công nghệ thông tin, 
phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai 
đoạn 2021-2025 (Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 04/11/2020); Kế hoạch 
thương mại điện tử năm 2020 (77/KH-UBND ngày 30/3/2020). Thực hiện 03 đề 
án thương mại điện tử quốc gia năm 2020: Xuất bản và phát hành Sổ tay thương 
mại điện tử tỉnh Long An; tổ chức Hội nghị Đào tạo phát luật trong thương mại 
điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước tại Long An; Xây dựng Bộ thương hiệu 
trực tuyến cho 12 doanh nghiệp của tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 
tác xã tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Long An; Cập nhật thông 
tin sản phẩm, doanh nghiệp lên Sàn thương mại điện tử tỉnh Long An; duy trì, 
phục hồi dữ liệu Sàn giao dịch thương mại điện tử; phối hợp Hiệp hội thương 
mại điện tử khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh 
Long An. 

- Xây dựng và đăng ký Bộ Công Thương 02 Đề án thuộc Đề án Chương 
trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm: Đào tạo phát triển nguồn nhân 
lực thương mại điện tử tỉnh Long An; Đề án Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện 
tử cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Long An. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 
các sàn thương mại điện tử uy tín như Lazada, Amazon, Alibaba. Chỉ số thương 
mại điện tử tỉnh năm 2020 tăng 12 bậc so với năm 2019, xếp hạng 18/55 
tỉnh/thành cả nước.

5. Lĩnh vực Xây dựng
5.1. Thực hiện xanh hóa sản xuất
- Hiện nay, trong quá trình thẩm định quy hoạch, thẩm định dự án, thiết kế 

cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng cho các đơn vị sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều quy định phải đảm bảo tỷ lệ đất cây xanh tối 
thiểu theo quy định của quy chuẩn đồng thời vị trí bố trí cây xanh phải đảm bảo 
bán kính phục vụ và mang lại hiệu quả cảnh quan cho dự án và cảnh quan 
chung. 

- Đối với các công trình công cộng thuộc mọi nguồn vốn có diện tích       
≥ 2500 m2 trong quá trình thẩm định đều yêu cầu áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 
09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng 
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năng lượng hiệu quả trong thiết kế, thi công xây dựng công trình và các quy 
định khác mà cơ quan thẩm định phê duyệt yêu cầu.

5.2. Thực hiện xanh hóa lối sống và thực hiện bền vững
- Quan tâm phát triển diện tích cây xanh trong quy hoạch theo định hướng 

nâng cấp đô thị.
- Cải thiện hạ tầng kỹ thuật theo hướng bền vững: chọn lựa 02 đô thị là 

thành phố Tân An và thị xã Kiến Tường để xây dựng kế hoạch đầu tư trọng 
điểm, cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; từng bước 
ngầm hóa hệ thống đường dây cấp điện, thông tin liên lạc. Trong năm 2020, 
đang thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh đối với một số 
tuyến đường.

5.3. Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng và xây dựng xanh 
- Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng và xây dựng xanh. Hiện nay, 

trên địa bàn tỉnh Long An có 04 Công ty sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng 
vật liệu xanh, sử dụng công nghệ sản xuất xanh gồm:

+ Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên: sản xuất gạch bê tông khí  
chưng áp.

+ Công ty TNHH Chí Hiếu: sản xuất gạch bê tông nhẹ.
+ Công ty TNHH Ngân Hà: sản xuất gạch không nung Block.
+ Công Ty TNHH SX VLXD Tiến Thành Phát.
- Trên địa bàn tỉnh Long An đã có 09 huyện (Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ 

Thừa, Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa, Mộc Hóa, Châu Thành, Thạnh Hóa) và 
thành phố Tân An đã triển khai sử dụng vật liệu không nung (gạch xi măng cốt 
liệu, gạch khí chưng áp ACC và gạch Block) đối với các công trình do Ban 
QLDA huyện là chủ đầu tư. Đối với 4 huyện còn lại (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, 
Tân Thạnh, Tân Trụ) và thị xã Kiến Tường sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian 
tới.  

- Tuyên truyền áp dụng 5 tiêu chí kiến trúc xanh của Hội Kiến trúc sư Việt 
Nam, các tiêu chí này sẽ góp phần lớn để đưa ra các giải pháp thiết kế kiến trúc 
tối ưu về năng lượng gồm: Địa điểm bền vững; sử dụng tài nguyên năng lượng 
hiệu quả; chất lượng, môi trường trong nhà; kiến trúc tiên tiến, bản sắc; tính xã 
hội - nhân văn bền vững và Quy chuẩn Việt Nam 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả trong 
thiết kế, thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An.   

6. Lĩnh vực Giao thông Vận tải
- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển giao thông vận tải dường bộ tỉnh 

Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 4704/QĐ-UBND ngày 26/12/2017: UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 về việc phê duyệt điều 
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chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển GTVT đường bộ tỉnh Long An đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2030, theo đó Trục kết nối TP. Hồ Chí Minh – 
Long An – Tiền Giang điều chỉnh thành ĐT.827E; Bổ sung vào Quy hoạch 
đường tỉnh 830E đoạn từ huyện Bến Lức đến huyện Cần Giuộc giáp ranh thành 
phố Hồ Chí Minh; Bổ sung vào Quy hoạch ĐT.823D (Trục mở mới Tây Bắc kết 
nối Long An – TP.Hồ Chí Minh) và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến ĐT.817.

- Đã thi công hoàn thành đến hết năm 2020 các công trình: ĐT.826B đoạn 
từ QL.50 đến đồn Rạch Cát (huyện Cần Đước); Đường Giồng Nhỏ đến kênh Mỹ 
Bình (huyện Đức Huệ); Cứng hóa mặt đường GTNT Đường Bình Đức – Bình 
Hòa Nam (huyện Bến Lức); Đường Liên xã Thủy Tây – Thạnh Phú – Thạnh 
Phước (huyện Thạnh Hóa). 

- Riêng công trình ĐT.838C khởi công trong năm 2020 hiện đang thi công 
phần nền đường và hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 
năm tháng 5/2021.

7. Lĩnh vực Khoa học và công nghệ
7.1. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng và chuyển 

giao khoa học công nghệ
Trong năm 2020, ngành Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch số 

998/KH-SKHCN ngày 11/11/2020 về việc Tổng kết 05 năm thực hiện Chính 
sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công 
nghệ trên địa bàn tỉnh Long An. Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt 
được trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An 
giai đoạn 2015-2020. UBND tỉnh đang xem xét dự thảo ban hành quyết định về 
việc ban hành Chính sách hỗ trợ chuyển giao nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa 
học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An Giai đoạn 2021 – 
2025. 

7.2. Triển khai các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng 
điểm

- Năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND về việc 
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Châu Thành Long An” cho 
quả thanh long của tỉnh Long An. Sở Khoa học và Công nghệ đã đứng đơn đăng 
ký chỉ dẫn địa lý và đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho logo của chỉ dẫn địa lý 
tại Cục Sở hữu trí tuệ và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý 
số 00085 với tên gọi “Châu Thành Long An” cho sản phẩm thanh long của tỉnh 
Long An tại Quyết định số 3957/QĐ-SHTT ngày 30/9/2020, theo đó tổ chức 
quản lý chỉ dẫn địa lý là Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An. 

- Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2021 
thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình dự báo sản lượng thanh long nghịch mùa 
tỉnh Long An” do Trường Đại học kinh tế công nghiệp Long An thực hiện. Sở 
Khoa học và Công nghệ đang xúc tiến thực hiện các đề tài “Tạo lập, quản lý và 
quảng bá chỉ dẫn địa lý Bến Lức Long An cho quả chanh không hạt tỉnh Long 
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An; “Tạo lập, quản lý và quảng bá chỉ dẫn địa lý Bến Kè cho củ khoai mỡ của 
huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An”; “Tạo lập, quản lý và quảng bá nhãn hiệu 
chứng nhận nếp Thủ Thừa, tỉnh Long An”.

- Triển khai Dự án “Khai thác và phát triển nguồn gen giống lúa Nàng 
thơm Chợ Đào tại Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An” được duyệt thực 
hiện từ năm 2016-2021, sắp tới Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thiện hồ sơ 
đăng ký chỉ dẫn địa lý Chợ Đào cho sản phẩm gạo Nàng thơm Chợ Đào.

- Nhân rộng 01 mô hình sản xuất cá nước ngọt (nuôi cá lóc bông) tại Trạm 
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp Mười tại Trạm Nghiên 
cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười.

- Nhân rộng 04 mô hình sản xuất rau sạch trong nhà lưới tại Trạm Nghiên 
cứu ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp Mười tại Trạm Nghiên cứu ứng 
dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười.

- Nhân rộng 04 mô hình ứng dụng tấm quang điện mặt trời tại các bệnh 
viện tuyến biên giới tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh 
Hoá, Đức Huệ nhằm khai thác sử dụng nguồn năng lượng sạch cung cấp cho các 
thiết bị, góp phần giảm tải lượng điện sử dụng cho cơ quan và bệnh viện..

- Nhân rộng 01 mô hình trồng rau sạch trên sân thượng tại phường 4, 
thành phố Tân An tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Ứng dụng 03 thiết bị thông báo báo hiệu nội bộ trong hệ thống huấn 
luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang tại các huyện biên giới vùng 
Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An tại 03 huyện biên giới Vĩnh Hưng, Đức Huệ, 
Kiến Tường.

- Nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiêu thông minh và sổ tay 
ghi chép điện tử VietGAP cho hợp tác xã điểm Thực hiện 01 mô hình tại hợp tác 
xã Thanh Phú Long.

- Nhân rộng mô hình sản xuất cá nước ngọt (nuôi cá trê vàng) tại Trạm 
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp Mười tại Trạm Nghiên 
cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Đồng Tháp Mười.

- Thực hiện 11 mô hình ứng dụng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng cho 
các tuyến đường tuần tra biên giới hiện đang thiếu hoặc không có điện lưới góp 
phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực tuyến biên giới.

- Thực hiện 02 mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ ngay tại hộ gia đình 
trên địa bàn tỉnh Long An với hơn 100 hộ dân tham gia góp phần giảm thiểu ô 
nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quang xanh – sạch – đẹp; tạo 
nguồn phân hữu cơ tại chỗ cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông 
nghiệp, góp phần giảm áp lực xử lý rác tại địa phương.

- Mô hình ứng dụng công nghệ điều tiết tự động trong chiếu sáng đường 
giao thông, sử dụng bộ điều khiển Diming kết hợp sản phẩm đèn LED chiếu 
sáng thay thế hệ thống chiếu sáng truyền thống đang sử dụng với chi phí thấp 
nhất và hiệu quả cao nhất góp phần thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng 
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tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn 
mới nâng cao, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh, trật tự khu vực và sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, tạo sự mỹ quan góp phần phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương, bình quân mỗi tháng lượng điện tiêu thụ tiết kiệm từ 
40-45% so với đèn cao áp đang sử dụng.

- Trước tình trạng xâm ngập mặn trên địa bàn tỉnh Long An diễn biến gay 
gắt, nghiệm trọng, một số nơi người dân đang thiếu nước sinh hoạt, không có 
trạm cung cấp nước hoặc mua nước sạch với giá cao. Ngành khoa học và công 
nghệ đang thực hiện mô hình “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khử mặn cấp nước 
sạch kết hợp với hệ thống pin năng lượng mặt trời” công suất 2-3 m3/h với 
phương án màng Nano FN. Mô hình đã cung cấp nước sạch theo quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT với chi phí sản xuất tương 
đối hợp lý 11.000 đồng/m3 (giá bán tại thời điểm hạn mặn ~ 100.000 đồng/m3).

Trong năm 2020, bằng nguồn vốn của các đơn vị tài trợ (Ngân hàng nhà 
nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Quỹ Bảo vệ 
môi trường Việt Nam), tỉnh đã lắp đặt 55 mô hình ứng dụng công nghệ khử mặn 
cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn trên 
địa bàn các huyện vùng hạ: Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ.

7.3. Đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống 
thiên tai

Triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học từ 
hèm rượu, cám gạo, phân trùn quế phục vụ nông nghiệp tại tỉnh Long An” từ 
năm 2016 – 2020. Đây là dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. Mục tiêu xây dựng cơ sơ sản xuất và tiếp nhận, làm 
chủ được công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh với công suất 10 tấn/năm, 
mang lại hiệu quả tích cực về kinh tế, kỹ thuật canh tác và hiệu quả về môi 
trường. Đến nay, đã được nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, chuẩn bị hồ sơ để nghiệm 
thu cấp bộ.

7.4. Tăng cường hợp tác quốc tế 
Tỉnh đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ “Điều khiển 

thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông 
nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.” Kết quả đề tài sẽ xây dựng luận cứ khoa 
học làm căn cứ để đăng ký dự án viện trợ của các tổ chức, nhà tài trợ trong và 
ngoài nước.

8. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8.1. Công tác tuyên truyền, vận động

 Tuyên truyền vận động, giáo dục công chức, viên chức và người lao động 
qua các buổi họp, các hoạt động đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức về phòng, 
chống biến đổi khí hậu. Hưởng ứng và thực hiện tốt công tác phòng, chống biến 
đổi khí hậu thông qua những việc làm thiết thực hàng ngày, trong việc giữ gìn 
vệ sinh chung trong đơn vị, hạn chế các nguồn nhiên liệu có phát sinh chất thải, 
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gây ô nhiễm môi trường. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu 
Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xấu 
đến môi trường trong quá trình hoạt động du lịch; gìn giữ cảnh quan và bảo vệ 
môi trường trong quá trình tiến hành các hoạt động đầu tư du lịch, kinh doanh 
du lịch, tổ chức lễ hội, bảo đảm phát triển du lịch bền vững đi đôi với bảo tồn, 
giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa.

 Tiến hành rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch, kế hoạch, các dự án từ 
tổng thể tới chi tiết, phù hợp với thực tế tác động của biến đổi khí hậu trong lĩnh 
vực văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, hạn chế tác động của hoạt động du 
lịch đến môi trường tự nhiên, khuyến khích và tăng cường trồng cây ở các khu, 
điểm du lịch, các khu di tích lịch sử văn hóa làm tăng sức hấp dẫn cảnh quan. 
Khuyến khích tiết kiệm năng lượng, nước và sử dụng năng lượng thay thế, tiết 
kiệm tài nguyên và hạn chế lượng thải ra môi trường. Khuyến khích phát triển 
loại hình du lịch thân thiện với môi trường; giảm thiểu chất thải, sử dụng  năng 
lượng tái chế, năng lượng thay thế.

8.2. Bảo vệ môi trường trong hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ 
thuật

 Theo dõi, hướng dẫn Ban Tổ chức lễ hội ở các địa phương trong quá trình 
tiến hành các hoạt động lễ hội có biện pháp tránh tập trung lượng khách quá lớn 
tại một thời điểm để bảo đảm an toàn cho du khách và hạn chế ô nhiễm môi 
trường tại nơi tổ chức lễ hội. Kiểm soát, hạn chế, giảm thiểu tiếng ồn để không 
ảnh hưởng đến không gian tổ chức lễ hội cũng như sinh hoạt, sức khỏe của cộng 
đồng dân cư tại nơi diễn ra lễ hội. Đối với những lễ hội mà đặc thù không có nhà 
vệ sinh thì đơn vị tổ chức phải bố trí nhà vệ sinh lưu động hoặc thuê nhà vệ sinh 
đủ điều kiện gần nơi tổ chức lễ hội để bảo đảm cho khách tham gia lễ hội có nhà 
vệ sinh sử dụng. Sắp xếp, kiểm soát các phương tiện vận chuyển, các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ và các nguyên nhân khác phát sinh khí thải, bụi, chất thải vượt 
giới hạn cho phép, ảnh hưởng tới du khách và cộng đồng dân cư tại nơi diễn ra 
lễ hội.

 Đối với những lễ hội có quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, thời 
gian tổ chức kéo dài quá ba ngày, Ban Tổ chức thành lập bộ phận chuyên trách 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tiếp nhận và xử lý những thông tin được 
phản hồi về bảo vệ môi trường. Người đứng đầu là thành viên Ban Tổ chức lễ 
hội có kiến thức, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường. Đối với những lễ hội còn lại 
khác, có bộ phận thường xuyên thu gom, phân loại, xử lý rác thải, vệ sinh môi 
trường trước, trong và sau quá trình tổ chức lễ hội.

8.3. Bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử, văn hóa
Thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại 

các di tích lịch sử - văn hóa thường xuyên có khách đến tham quan. Bố trí hợp lý 
nơi thắp hương, hóa sớ bảo đảm an toàn và phòng, chống cháy nổ; bố trí hệ 
thống thông gió tại những nơi thắp hương không phải ngoài trời, có nhiều người 
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thắp hương trong cùng thời điểm. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa 
phương tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân sinh sống, hoạt 
động kinh doanh dịch vụ bên ngoài khu di tích thực hiện các quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường. Kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời 
những trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường gây ảnh hưởng đến 
môi trường xung quanh di tích.

 Bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ: tổ chức, 
cá nhân khi tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ tuân thủ các quy định của pháp 
luật, bảo đảm không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, ô nhiễm nguồn nước 
nơi khai quật khảo cổ, có phương án xử lý đất đá trong quá trình thăm dò, khai 
quật không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

8.4. Bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
 Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các 

nội dung như sau:
 - Bảo vệ môi trường tại cơ sở lưu trú du lịch: Bảo đảm các điều kiện vệ 

sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm khi cung cấp các dịch vụ trong cơ 
sở lưu trú du lịch theo quy định, khuyến khích khách lưu trú và nhân viên tiết 
kiệm năng lượng và nước, giảm thiểu phát thải trong quá trình hoạt động kinh 
doanh, tuân thủ nghiêm túc các quy định trong bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch: Tổ chức thông tin tuyên 
truyền, phổ biến rộng rãi cho nhân viên và du khách tại các khu, điểm du lịch 
nội dung về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu bằng những việc 
làm cụ thể như tổ chức vệ sinh quanh các khu, điểm du lịch; phổ biến thông tin 
về tiết kiệm nước trong sinh hoạt và trong kinh doanh, phòng chống tác hại của 
thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá…, hạn chế sử 
dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, 
giảm thiểu phát thải trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

- Bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp lữ hành: Các công ty lữ hành thường 
xuyên vận động du khách cùng chung tay giữ gìn môi trường du lịch xanh và 
sạch, vận động du khách bỏ rác đúng nơi quy định khi tham gia chương trình 
tour, tuân thủ quy định về vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan…Bố trí 
dụng cụ chứa đựng rác có nắp đậy trên phương tiện vận chuyển và đặt đúng nơi 
quy định, đổ rác thải phát sinh trên phương tiện trong quá trình vận chuyển 
khách du lịch đúng nơi quy định; Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường 
khi xây dựng chương trình tour, không tổ chức các loại hình du lịch gây tổn hại 
đến môi trường. Khuyến khích sử dụng phương tiện vận chuyển khách du lịch 
tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.

9. Lĩnh vực Thông tin và truyền thông
9.1. Tuyên truyền, tăng cường nhận thức cho người dân về bảo vệ tài 

nguyên, môi trường và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu
- Chỉ đạo, hướng dẫn các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện tuyên 
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truyền, tăng cường nhận thức cho người dân về bảo vệ tài nguyên, môi trường 
và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu: Tuyên truyền việc 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; Quyết định 
số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế 
hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; Quyết định số 1670/QĐ-
TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục 
tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; 
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh về công tác bảo 
vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; quan tâm tuyên truyền về tình hình 
hạn, xâm nhập mặn ở địa phương; Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và 
tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Long An; Các hoạt động hưởng ứng ngày Đại 
dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2020; Tuần lễ quốc gia Nước 
sạch và vệ sinh môi trường năm 2020;  Phong trào "Chống rác thải nhựa",... 
Công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân 
về bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi 
khí hậu. 

- Trong năm 2020, hệ thống truyền thanh trong tỉnh thực hiện tuyên 
truyền 556 tin, bài liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 
Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu 
hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, 
đường phố, nơi đông người qua lại để nhắc nhở người dân cùng hành động bảo 
vệ môi trường.

9.2. Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng công tác thông tin 
Hệ thống truyền thanh cơ sở và hệ thống mạng lưới viễn thông được thiết 

lập rộng khắp trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời đến 
người dân về tình hình thời tiết, thiên tai, xâm nhập mặn khi cần thiết để đảm 
bảo ổn định sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại:

- Hệ thống truyền thanh cơ sở: Toàn tỉnh hiện có 188/188 xã, phường, thị 
trấn có Đài Truyền thanh và 1.356 cụm loa tại các ấp/khu phố. 100% xã, phường 
đã ban hành Quy định hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã. Các địa phương 
quan tâm bố trí kinh phí để Đài Truyền thanh cấp xã, cụm loa ấp, khu phố duy 
trì hoạt động. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh đã phân bổ khoảng 04 - 06 tỷ đồng 
đầu tư, nâng cấp và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hoạt động truyền thanh các cấp 
đảm bảo hoạt động tốt. 

- Toàn tỉnh hiện có 61.932 thuê bao điện thoại cố định, 1.744.656 thuê 
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bao điện thoại di động; 5.129 trạm BTS, trong đó 1.414 trạm BTS 2G, 1.886 
trạm BTS 3G, 1.829 trạm BTS 4G; 314.984 thuê bao Internet cố định băng rộng, 
1.259.275 thuê bao Internet di động băng rộng và 127.606 thuê bao truyền hình 
trả tiền.

- Thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Long An 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 2996/QĐ-UBND ngày 19/7/2016, Sở TTTT đã triển khai hướng dẫn, hỗ 
trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng hạ tầng và phát triển 
mạng lưới (xây dựng trạm BTS, ngầm hóa cáp viễn thông, chuyển đổi cột ăng 
ten,..) đảm bảo theo Quy hoạch. Trong năm 2020, hoàn thành ngầm hóa 9 tuyến 
đường với tổng chiều dài 11,9 km và hoàn thành việc chuyển đổi 04 vị trí cột 
ăng ten, cải tạo cảnh quan môi trường và thực hiện đúng theo Quy hoạch. 

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- UBND cấp huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch 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 biến đổi khí hậu. Theo đó, UBND cấp huyện chỉ 
đạo các cơ quan, UBND cấp xã căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện 
các nội dung của Kế hoạch, thực hiện công tác tuyên truyền và bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững góp phần nâng cao 
nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đến người dân.

- Chủ trì, phối hợp cùng các Sở ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cán bộ, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên 
địa bàn huyện về bảo vệ tài nguyên, môi trường và tầm quan trọng công tác ứng 
phó với biến đổi khí hậu dưới nhiều hình thức: tập huấn; tuyên truyền trên hệ 
thống thông tin truyền thông, website; tổ chức sự kiện hưởng ứng các ngày lễ về 
môi trường và nước như: Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày 
Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,…

- Triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu như xây dựng công 
trình kè chống sạt lở; tu bổ, sữa chữa các tuyến đê bao ngăn lũ; chủ động thực 
hiện cập nhật thông tin, đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu tại địa 
phương; lồng ghép các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong quá trình xây 
dựng quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội như quy hoạch sử 
dụng đất, quy hoạch cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện 
tự nhiên trên địa bàn huyện.

II. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC 
HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP

- Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, hoàn thiện chính sách, 
pháp luật để thúc đẩy tập trung, chuyển đổi đất đai phục vụ sản xuất nông 
nghiệp hiện đại, quy mô lớn; tạo nguồn lực đất đai để thu hút, phát triển các dự 
án có tính chất động lực, các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu cho phát triển 
bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long.  
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- Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản hướng dẫn hỗ 
trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ làm 
cơ sở hỗ trợ việc ứng dụng các kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ có 
sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước; Thông tư  mới quy định về định mức 
xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước thay thế cho Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN để giải quyết những bất cập về tiền công của 02 đối tượng chức danh 
Thành viên và Kỹ thuật viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN.   

- Kiến nghị Trung ương ban hành Chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh 
Long An giai đoạn 2021-2025.

- Kiến nghị Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục 
quan tâm, hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách của Trung ương cho tỉnh để 
thực hiện các dự án cấp bách phòng chống sạt lở bờ sông, phòng chống hạn hán, 
xâm nhập mặn; dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai như sau:

1) Đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi, các hồ chứa đa mục tiêu, hệ thống 
cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển bền vững và thích ứng với 
biến đổi khí hậu: Xây dựng hồ chứa nước ngọt xã Thuận Bình, huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An; Đầu tư hệ thống cống ngăn mặn cấp bách ven sông Vàm Cỏ 
Tây trên các tuyến kênh rạch cắt ngang Quốc lộ 62 (Kênh Bến Kè, Rạch Bún Bà 
Của, huyện Thạnh Hóa và Rạch Cái Tôm, huyện Tân Thạnh).

2) Dự án Kè sông Bảo Định (đoạn từ Kênh Vành Đai đến đường Võ Văn 
Môn), thuộc Phường 4, phường 7, chiều dài 700m, kinh phí thực hiện 75 tỷ đồng 
(Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết số 797/UBTVQH14 ngày 
24/10/2019 trong đó hỗ trợ tỉnh Long An 25 tỷ đồng thực hiện dự án).  

3)  Dự án Kè chống sạt lở  bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn từ Chợ Cá Phường 
2 đến cầu mới Tân An) thuộc Phường 2, phường 6, thành phố Tân An, chiều dài 
1.200m, tổng kinh phí đề nghị 300 tỷ đồng (UBND tỉnh đã có Tờ trình số 
136/TTr-UBND ngày 08/9/2020).

4) Dự án Kè sông Bảo Định (đoạn từ đường Võ Văn Môn đến Ranh Tiền 
Giang), Phường 7, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, chiều dài 5.354m, tổng 
kinh phí đề xuất 967 tỷ đồng.

5) Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai: Có 3 dự án với tổng kinh 
phí 587.116 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 296.614 tỷ đồng, ngân 
sách địa phương 197.742 tỷ đồng, vốn khác 92.760 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ cho 
641 hộ bị ảnh hưởng.

6) Xây dựng và mở rộng cụm tuyến dân cư, khu tái định cư: Có 6 dự án 
với tổng kinh phí 597.840 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 282.050 tỷ 
đồng, ngân sách địa phương 188.034 tỷ đồng, vốn khác 127.756 tỷ đồng; thực 
hiện hỗ trợ cho 1.095 hộ bị ảnh hưởng.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác lập, quản lý và triển khai thực hiện 
các quy hoạch theo Luật Quy hoạch, trọng tâm là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát huy tốt nhất lợi thế liên kết, phát triển của 
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các vùng đô thị, công nghiệp, nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến các quy định của nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát 
triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thúc đẩy 
mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp; tổ chức tiếp xúc với các tập đoàn kinh tế mạnh 
trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư, quan 
tâm thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sử 
dụng đất hiệu quả. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục theo dõi sự ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức đoàn liên ngành khảo sát, 
tìm hiểu ảnh hưởng dịch bệnh và việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ đến doanh 
nghiệp.

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên 
đầu tư các công trình trọng điểm, các công trình thuộc chương trình đột phá, hạ 
tầng giao thông, hạ tầng điện, nước, đô thị, văn hóa - xã hội; Chú trọng đầu tư hạ 
tầng kết nối giữa các khu, cụm công nghiệp tạo liên kết liên vùng trong tỉnh. 
Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Long An với 
các tỉnh trong vùng, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung 
triển khai thực hiện các công trình giao thông ký kết với Thành phố Hồ Chí 
Minh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc liên kết giữa tỉnh với các địa phương 
trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là liên kết tiểu vùng Đồng Tháp 
Mười với các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích 
giữa các bên liên quan, hài hòa giữa điều kiện tự nhiên về đất, nước, hệ sinh thái 
và văn hóa, con người; chú trọng nâng cao tính liên kết về hạ tầng, chuỗi sản 
phẩm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN: Theo Phụ lục đính kèm.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai “Kế hoạch thực hiện phát triển bền 
vững thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Long An” 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, Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Long An kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo 
cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh (bc);
- Các Sở ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng QLMT;
- Lưu: VT, TN(A).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Tùng Chinh



Phụ lục: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

(Đính kèm Báo cáo số          /BC-STNMT ngày 31/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đã hoàn thành Đang triển khaiTT Văn bản Hoạt động cụ thể Thời hạn
Đúng 
hạn

Quá 
hạn

Tiến độ 
thực hiện 
hoặc sản 

phẩm

Trong 
hạn

Quá 
hạn

Ghi chú

1 Xây dựng cơ cấu 
sản xuất nông 
nghiệp theo ba 
trọng tâm: thủy sản 
– cây ăn quả - lúa 
gắn với tiểu vùng 
sinh thái, trong đó 
coi thủy sản (nước 
ngọt, nước lợ, nước 
mặn) là sản phẩm 
chủ lực

Đề án phát triển nuôi tôm 
nước lợ trên địa bàn tỉnh 
Long An

- Đến 
2020: 

Triển khai 
thực hiện 
các mô 

hình đã thí 
điểm. Xây 
dựng các 
mô hình 
thí điểm 

mới

x Sở Nông nghiệp và 
PTNT thực hiện theo 

Quyết định số 
3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh

2
Phát triển ngành 
nghề nông thôn, 
chuyển đổi sinh kế 
từ việc dựa vào hệ 
sinh thái nước ngọt 
sang hệ sinh thái 
nước mặn, lợ nhằm 
thích ứng với biến 
đổi khí hậu, nước 

- Tham mưu UBND tỉnh tái 
cơ cấu lĩnh vực kinh tế nông 
nghiệp, gắn với nhu cầu thị 
trường.
- Tham mưu UBND tỉnh đẩy 
mạnh triển khai các dự án hỗ 
trợ phát triển sản xuất đa dạng 
hóa sinh kế cho hộ nghèo 
thuộc Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia Giảm nghèo bền 
vững

- Đến 
2019: 

Triển khai 
các mô 
hình thí 

điểm thành 
công
- Đến 

2020: Xây 
dựng các 
mô hình 

mới

x Sở Nông nghiệp và 
PTNT thực hiện theo 

Quyết định số 
3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh



2

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

biển dâng

3
Thành lập thí điểm 
Khu bảo tồn phục 
vụ phát triển bền 
vững du lịch sinh 

thái 

x Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch thực hiện 
theo Quyết định số 

3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh

4
Phát triển dịch vụ 

du lịch sinh thái kết 
nối với các điểm di 
tích lịch sử văn hóa 
các tỉnh đồng bằng 

sông Cửu Long

Xây dựng Chiến lược phát 
triển du lịch ở địa phương 
gắn với chiến lược phát 
triển du lịch đồng bằng 
sông Cửu Long; ưu tiên 

phát triển loại hình du lịch 
sông nước, du lịch sinh thái 
gắn với bảo vệ hệ sinh thái 

tự nhiên

- Đến 
2019: 

Triển khai 
các mô 

hình đã thí 
điểm thành 

công
- Đến 

2020: Xây 
dựng các 
mô hình 

mới

x Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch thực hiện 
theo Quyết định số 

3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh

Dự án xử lý sạt lở bờ sông 
Vàm Cỏ, khu vực hợp lưu 
giữa sông Vàm Cỏ Đông, 

Vàm Cỏ Tây, bảo vệ khu vực 
Miếu Ông Bần Quỳ, xã Nhựt 

Ninh, huyện Tân Trụ

x

Dự án xử lý sạt lở bờ Kênh 
Nước Mặn xã Long Hựu 

Đông, Long Hựu Tây, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An

x

5
Xây dựng hệ thống 
kè chống sạt lở tại 
những đoạn xói lở, 

sạt lở bờ sông 
nghiêm trọng

Dự án xử lý sạt lở ven sông 

- UBND 
các tỉnh, 

thành phố 
đầu tư các 
dự án đã 
được xác 

định
- Phê 

duyệt dự 
án

x

Sở Nông nghiệp và 
PTNT thực hiện theo 

Quyết định số 
3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh



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

Vàm Cỏ Tây (đường Lê Văn 
Tưởng), khu vực Vịnh Đá 
Hàn, ấp Đạo Thạnh, thành 

phố Tân An
Dự án xử lý chống sạt lở bờ 
sông Vàm Cỏ Tây, xã Lợi 
Bình Nhơn, thành phố Tân 

An

x

Dự án phòng chống xâm 
nhập mặn, triều cường, sạt lở 
bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn 
từ cầu Tân An 2 đến cống 

Rạch Chanh)  thuộc Phường 
6, xã Lợi Bình Nhơn, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An

x

6
Phát triển rừng 

ngập mặn bảo vệ hệ 
thống đê sông, phát 
triển sinh kế sinh 
thái gắn với rừng 

Đề án chiến lược bảo vệ môi 
trường quốc gia trên lĩnh vực 
lâm nghiệp đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030

x Sở Nông nghiệp và 
PTNT thực hiện theo 

Quyết định số 
3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh

7
- Đầu tư, xây dựng 
cụm tuyến dân cư 

di dời khẩn cấp các 
hộ dân vùng sạt lở 
nghiêm trọng đồng 

Dự án di dời 76 hộ dân ở cù 
lao ấp Xuân Hòa, cù lao ấp 
Vĩnh Hòa, xã Thanh Vĩnh 
Đông, huyện Châu Thành

- UBND 
các tỉnh, 

thành phố 
đầu tư các 
dự án đã 
được xác 

định

x Sở Nông nghiệp và 
PTNT thực hiện theo 

Quyết định số 
3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh



4

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

Dự án bố trí 62 hộ dân ở vùng 
có nguy cơ sạt lở cao vào khu 

tái định cư xã Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc

x

Dự án mở rộng cụm dân cư 
ấp Bình Châu B, xã Vĩnh 

Bình, huyện Vĩnh Hưng bố trí 
Việt Kiều

x

bằng sông Cửu 
Long

- Bố trí, sắp xếp lại 
dân cư ven sông, 

kênh, rạch phục vụ 
phòng chống thiên 

tai và phát triển 
kinh tế-xã hội, xây 

dựng nông thôn 
mới Dự án mở rộng tuyến dân cư 

biên giới, ấp 6 xã Mỹ Quý 
Tây, huyện Đức Huệ

- Phê 
duyệt các 
dự án mở 

mới

x

Xây dựng hồ chứa nước ngọt 
xã Thuận Bình huyện Thạnh 

Hóa, tỉnh Long An

x8
Đầu tư, xây dựng 
hệ thống thủy lợi, 

các hồ chứa đa mục 
tiêu, hệ thống cấp 

nước phục vụ 
phòng chống thiên 
tai, phát triển bền 
vững và thích ứng 

với biến đổi khí hậu

Đầu tư hệ thống cống ngăn 
mặn cấp bách ven sông 

Vàm Cỏ Tây,  huyện Thạnh 
Hóa

- UBND 
các tỉnh, 

thành phố 
đầu tư các 
dự án đã 
được xác 

định
- Phê 

duyệt các 
dự án mở 

mới

x

Sở Nông nghiệp và 
PTNT thực hiện theo 

Quyết định số 
3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh



5

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

Tích hợp, lồng ghép các yếu 
tố biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng, sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả 
từ khi lập quy hoạch đến 

khi triển khai dự án và đưa 
dự án vào sử dụng; Quản lý, 
quy hoạch hệ thống thu gom, 

xử lý và thoát nước đô thị 
trên địa bàn tỉnh dưới tác 

động của biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng; xác định ảnh 
hưởng tiềm tàng của biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng để 
xem xét điều chỉnh cho phù 

hợp hạ tầng kỹ thuật xây 
dựng trên địa bàn tỉnh

x9
Thí điểm xây dựng 
mô hình nhà, công 
trình phòng, tránh 

lốc, bão

Hướng dẫn, triển khai thiết 
kế cao độ nền cho các khu 

dân cư đô thị, khu cụm 
công nghiệp để đảm bảo 

- UBND 
các tỉnh, 

thành phố 
đầu tư các 
dự án đã 
được xác 

định
- Phê 

duyệt các 
dự án mở 

mới

x

Sở Xây dựng thực 
hiện theo Quyết định 
số 3043/QĐ-UBND 
ngày 28/8/2020 của 

UBND tỉnh



6

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

khả năng thoát nước và 
chống ngập lũ và thích ứng 
với biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng trên địa bàn tỉnh

10 Kêu gọi xã hội hóa 
đầu tư các nhà máy 
xử lý chất thải, 
nước thải đô thị tập 
trung; các nhà máy 
tái chế, tái sử dụng 
và sản xuất năng 
lượng từ rác

Triển khai Kế hoạch số 
104/KH-UBND ngày 

16/5/2020 của UBND tỉnh 
về quản lý thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn 
trên địa bàn tỉnh từ năm 

2019 đến năm 2025

- UBND 
các tỉnh, 

thành phố 
đầu tư các 
dự án đã 
được xác 

định
- Phê 

duyệt các 
dự án mở 

mới

x Sở Tài nguyên và Môi 
trường thực hiện theo 

Quyết định số 
3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh

11
Xây dựng và triển 
khai thực hiện Đề 
án liên kết phát 

triển bền vững tiểu 
vùng Đồng Tháp 

Mười (Đồng Tháp, 
Long An, Tiền 

Giang)

Phối hợp với tỉnh Đồng 
Tháp và tỉnh Tiền Giang 

xây dựng và triển khai thực 
hiện Đề án liên kết phát 
triển bền vững tiểu vùng 
Đồng Tháp Mười (Đồng 

Tháp, Long An, Tiền 
Giang)

- Tháng 
6/2019: 

Trình cấp 
có thẩm 

quyền phê 
duyệt

- Triển 
khai thực 
hiện đề án

x Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thực hiện theo 

Quyết định số 
3043/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND 

tỉnh



7

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

Thực hiện Quyết định số 
1469/QĐ-TTg ngày 

22/8/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển 

vật liệu xây dựng Việt Nam 
định hướng đến năm 2030 
và tham mưu kịp thời cho 

UBND tỉnh trong việc khai 
thác, sản xuất, sử dụng vật 
liệu xanh, công nghệ sản 

xuất xanh trong xây dựng. 
Từng bước hoàn thiện các 

quy định để hướng dẫn thực 
hiện

x12
Phối hợp Bộ Xây 
dựng đề xuất các 
vật liệu xây dựng 
mới thay thế cát, 

sỏi lòng sông

Trình duyệt và triển khai 
quy hoạch khoáng sản, phối 
hợp với các Sở ngành và địa 
phương thực hiện hiệu quả 

khai thác và sử dụng 
khoáng sản theo quy hoạch

Báo cáo 
hàng năm

x

Sở Xây dựng thực 
hiện theo Quyết định 
số 3043/QĐ-UBND 
ngày 28/8/2020 của 

UBND tỉnh



8

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

Tuyên truyền, thông tin rộng 
rãi và tiếp tục triển khai 

chương trình sử dụng gạch 
không nung, vật liệu xây 
dựng thân thiện với môi 

trường

x
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