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BÁO CÁO 

Tình hình 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 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 

Thực hiện Công văn số 7169/BTNMT-BĐKH ngày 17/12/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình 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 (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH); UBND tỉnh 

Vĩnh Long báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP 

của chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH và kiến 

nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới 

1.1. Kết quả triển khai thực hiện 

Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Chương trình hành 

động phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 22/01/2020, gồm 

các nội dung: Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách có 5 

nhiệm vụ; Cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều 

tra cơ bản có 2 nhiệm vụ; Xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ có 

3 nhiệm vụ; Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý có 5 nhiệm vụ; Xây dựng các dự án 

đầu tư và phát triển hạ tầng có 9 nhiệm vụ; Phát triển và huy động nguồn lực có 

12 nhiệm vụ. Từng nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng các nội dung thực hiện cụ 

thể phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Vĩnh Long và được giao cho từng đơn vị 

Sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện.  

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

- HĐND tỉnh đã bàn hành Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 

7/7/2020 về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích 

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

- UBND tỉnh đã bàn hành: Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

05/11/2020 quy định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến 

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

Long; Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về việc ban hành Chương 

trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Quyết định 

số 3058/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về việc ban hành Chương trình xúc tiến 

thương mại năm 2020; Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc 

ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát 

triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên 
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giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Triển khai thực hiện Kế 

hoạch “Chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Vĩnh Long đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”,.... Ngoài ra, tỉnh 

đang xây dựng Nghị quyết về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để 

thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để trình HĐND tỉnh. 

- Thực hiện Công văn số 8977/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17/12/2018 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh đã hoàn thành đề cương các dự án phục vụ liên kết 

vùng, trong đó bao gồm: 01 dự án đầu tư sản xuất cây có múi và 06 dự án đầu tư 

xây dựng liên kết vùng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nhằm phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương, tỉnh đề nghị bổ sung 01 dự án thuộc lĩnh vực 

thủy lợi (Hoàn thiện dự án Đê bao sông Măng Thít tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) 

trong điều kiện thích ứng với BĐKH và 02 dự án thuộc lĩnh vực giao thông (dự 

án Đường từ QL.53 đến Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B) và ĐT905 tỉnh 

Vĩnh Long). Các dự án này, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần kết 

nối giữa các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL trong việc sản xuất, cung cấp hàng hóa, 

phát triển cơ sở hạ tầng, giảm rủi ro do thiên tai. 

- Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã hợp tác với tỉnh Trà Vinh trong khai thác nguồn 

nước ở các huyện giáp ranh (huyện Vũng Liêm, huyện Trà Ôn) thông qua các 

công trình kiểm soát mặn, tiếp nước ngọt liên vùng gồm các cống lớn như: Cái 

Hóp, Nàng Âm, Vũng Liêm, Tân Dinh và kênh Mây Phốp Ngã Hậu, Trà 

Ngoa...; hợp tác với Viện Khoa học thủy lợi Miền nam trong nghiên cứu, dự báo 

về xâm nhập mặn, về xây dựng các công trình kè chống sạt lở, bảo vệ bờ sông 

tại các đô thị. 

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

tra cơ bản 

Ngày 20/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1619/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên 

ngành về ĐBSCL phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH”, tuy 

nhiên, hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa hướng dẫn xây dựng và ban 

hành khung cơ sở dữ liệu liên ngành; các quy định kỹ thuật về nội dung, đặc tả 

cơ sở dữ liệu; quy chế về cập nhật, kết nối, chia sẻ, liên thông cơ sở dữ liệu. Do 

đó nội dung việc rà soát, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên 

ngành của tỉnh, kết nối với cơ sở dữ liệu của Trung tâm tích hợp dữ liệu vùng 

ĐBSCL chưa được thực hiện. 

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

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018, trong đó việc lựa chọn phương 

án phát triển kinh tế xã hội có tính toán, cập nhật đến các kịch bản ứng phó với 

BĐKH. Đồng thời, hiện tại tỉnh đang triển khai lập quy hoạch tỉnh theo Luật 

Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 
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- Quy hoạch phát triển các KCN mới (KCN An Định, KCN Bình Tân) đảm 

bảo phù hợp với điều kiện cụ thể, quy luật tự nhiên, chủ động thích ứng với 

BĐKH trên cơ sở Quy hoạch tổng thể tích hợp phát triển bền vững vùng 

ĐBSCL. 

d. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý 

- Tỉnh đã ban hành Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh 

tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 

2857/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh, trong đó các mục tiêu, quan 

điểm phát triển đều có cập nhật, tính toán phù hợp mục tiêu ứng phó với BĐKH. 

Hiện các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã và đang tổ chức triển 

khai thực hiện. 

- Tỉnh đã bổ sung, cập nhật các nội dung thích ứng với BĐKH các quy 

hoạch: Quy hoạch phát triển nông nghiệp, Quy hoạch phát triển thủy sản, Quy 

hoạch xây dựng thủy lợi, Quy hoạch cung cấp nước sạch nông thôn đến năm 

2020, định hướng đến 2030. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển sản xuất nông 

nghiệp gắn với phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. 

- Tổ chức tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức lại và mở rộng thị 

trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy 

sản chủ lực; triển khai có hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cụ thể: Tổ chức 

kết nối tại thành phố Hồ Chí Minh cho các sản phẩm trái cây tươi, lương thực 

thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ và kết nối hỗ trợ tìm thị trường riêng cho 

mặt hàng Nông sản tại Yên Bái, Hà Giang và Lào Cai và phối hợp tổ chức kết 

nối cung cầu giữa Vĩnh Long – các tỉnh khu vực ĐBSCL và các tỉnh phía Bắc; 

Hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tham gia quảng bá, tìm kiếm 

thị trường tiêu thụ thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, tăng 

cường hoạt động ứng dụng thương mại điện tử; Triển khai thực hiện hiệu quả 

các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa, mở rộng 

thị trường tiêu thụ nông sản; Hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo 

ra sản phẩm chất lượng đạt các tiêu chuẩn GAP; Hỗ trợ thông tin , giới thiêụ 

quảng bá cho các vùng nguyên li ệu trên địa bàn tỉnh, hỗ trơ ̣xây dưṇg , thiết kế 

logo, nhãn hiệu, mâũ bao bì cho các cơ sở.  

- Xây dựng và phát triển thương hiệu của tỉnh trong ngành hàng thực 

phẩm Việt Nam: Từ năm 2016 đến năm 2020 đã hỗ trợ phát triển thương hiệu 

cho một số sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm xuất khẩu; Xây dựng mới 17 

nhãn hiệu hàng hóa. Xây dựng cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử để quảng 

bá thương hiệu của các đơn vị sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 

hội thảo, hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng  thương 

hiệu thành công để kịp thời nhân rộng; hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh 

đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm, 

dịch vụ trên thị trường trong và ngoài nước. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến vào sản xuất công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp cho 8 đơn vị, với các 
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ngành nghề sản xuất nội thất, sản xuất nước uống tinh khiết đóng lon, sản xuất 

tinh dầu,… 

- Tỉnh ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

giai đoạn 2021- 2030 tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 31/7/2020. Tổ 

chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích áp dụng sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp thông qua phát hành tờ bìa, sổ tay tuyên truyền. 

- Phát triển công nghiệp xanh, ít phát thải, không gây tổn hại đến hệ sinh 

thái tự nhiên; phát triển năng lượng tái tạo: Phát triển các nhà máy năng lượng 

mặt trời kết hợp phát triển du lịch sinh thái vùng cây ăn trái miệt vườn. Xây 

dựng các mô hình thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời ở các tổ chức, hộ gia 

đình (Triển khai thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long, 

công suất 49,3MW tại cụm công nghiệp Trung Nghĩa, xã Trung Nghĩa, huyện 

Vũng Liêm với tổng sản lượng điện phát lên lưới hàng năm khoảng 70.898 MW; 

04 mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh,…). 

- Xây dựng các đề án phát triển du lịch: Đề án xây dựng sản phẩm du lịch 

đặc thù, Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin trong du lịch, Đề án đổi mới, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 173/2019/NQ-HĐND 

về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2030 trên địa tỉnh Vĩnh Long; 

Trong đó tập trung ưu tiên chính sách xây dựng mới, nâng cấp cơ sở lưu trú du 

lịch. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có 8 cơ sở du lịch lập hồ sơ đề nghị, trong 

đó có 03 cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ đang trình Hội đồng xét duyệt. 

- Triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch: Bến tàu du 

lịch và bãi đỗ xe; Nạo vét kênh Mương Lộ, sông Cái Muối; Đầu tư tôn tạo, mở 

rộng điểm du lịch Quốc gia Văn Thánh Miếu; Dự án đường vào khu du lịch Mỹ 

Hòa (thị xã Bình Minh); Bảo tàng nông nghiệp ĐBSCL. Tổ chức liên kết phát 

triển du lịch: mô hình du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, du lịch sinh thái gắn 

với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên,... đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến 

tham quan Vĩnh Long. Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận 06 điểm 

du lịch tỉnh Vĩnh Long thành điểm du lịch tiêu biểu của vùng; di tích Văn Thánh 

Miếu cũng được xác định là một trong 07 điểm du lịch quốc gia vùng ĐBSCL.  

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

- Tỉnh ban hành 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 ĐBSCL” và Kế hoạch thực hiện Đề án Phòng, chống sạt lở bờ sông đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm 

góp phần thích ứng với BĐKH, cụ thể: Dự án đường vào khu công nghiệp Bình 

Minh; Dự án cải tạo nâng cấp trên đường tỉnh 902; Đầu tư xây dựng cải tạo, 

nâng cấp ĐT.910; Đường vào Khu du lịch Mỹ Hòa thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long (giai đoạn 1); Dự án đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long; Dự án 

nâng cấp đường Trưng Nữ Vương, thành phố Vĩnh Long. Mục tiêu của các dự 

án là phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, góp phần ứng phó BĐKH, 

phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống lụt bão,... Ngoài ra, tỉnh đã và 
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đang khẩn trương triển khai nâng cấp các đường đô thị trong tỉnh Vĩnh Long để 

ứng phó triều cường nước biển dâng; Chuẩn bị kế hoạch năm 2021 triển khai 

nâng cấp, chống ngập cục bộ trên một số đoạn của các đường tỉnh để ứng phó 

với triều cường ngày càng tăng. 

- Triển khai thực hiện các dự án: Dự án cung cấp điện nông thôn tỉnh Vĩnh 

Long giai đoạn 2016-2020 từ nguồn lưới điện quốc gia, với tổng mức đầu tư 193 

tỉ đồng (vốn do Trung ương và vốn vay ODA cấp: 85%, vốn đối ứng của tỉnh: 

15%); Dự án Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung 

tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long (KfW3), với tổng mức đầu tư 232 tỷ 

đồng, trong đó: Đường dây trung thế xây dựng mới: 12,3 km; cải tạo: 206,1 km, 

Trạm biến áp xây dựng mới: 51 trạm/7,2MVA; cải tạo: 69 trạm/8,5MVA, 

Đường dây hạ thế xây dựng mới: 36,8 km; cải tạo: 43,2 km.  

- Về hạ tầng công nghệ thông tin: Tỉnh đã triển khai mạng diện rộng đến 

100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; hệ thống mạng hoạt 

động ổn định thông suốt. 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã có xây dựng hệ thống mạng LAN kết nối mạng WAN của tỉnh, tỷ lệ máy tính 

kết nối Internet đạt 98% (Trừ máy tính soạn thảo văn bản mật), 100% máy tính 

được cài đặt phần mềm diệt virus. Hệ thống tường lửa (firewall) đảm bảo an 

toàn thông tin. 

+ Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc đã triển khai đến 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp 

tỉnh đến cấp xã. Trong năm đã cấp mới 15 tên miền nâng tổng số tên miền hiện 

có 162 tên miền. Hệ thống thư điện tử tỉnh triển khai đến 100% các cơ quan đơn 

vị khác trên địa bàn tỉnh, tổng số hộp thư điện tử hiện đang hoạt động là l0.626 

hộp thư. Hoàn thành và đưa vào sử dụng trục kết nối ESB (Enterprise Service 

Bus) tỉnh,... 

 f. Phát triển và huy động nguồn lực 

* Tuyên truyền nâng cao nhận thức 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, 

thành phố đã tổ chức triển khai, lồng ghép vào nhiệm của từng đơn vị, địa 

phương; tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức về các quan 

điểm, mục tiêu, chủ trương và định hướng chiến lược phát triển, giải pháp, 

nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị có liên quan theo Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 

17/11/2017 của Chính phủ; Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019; Quyết 

định số 183/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về ban 

hành Chương trình hành động phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán 

bộ, công chức, viên chức về những cơ hội từ quá trình chuyển đổi mô hình phát 

triển, các thách thức đang đặt ra đối với ĐBSCL, đối với tỉnh để chủ động 

phòng, chống, hạn chế tác động của BĐKH, đảm bảo phát triển bền vững. 

- Hàng năm, tỉnh triển khai các kế hoạch liên tịch về bảo vệ môi trường, 

ứng phó với BĐKH với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh Vĩnh Long, các 
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tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan nhằm triển khai công 

tác tuyên truyền về BVMT và BĐKH đến cán bộ, công chức viên chức, hội viên 

và người dân trên địa bàn tỉnh. 

* Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

- Trong năm 2020, giải quyết việc làm mới cho 26.756 lao động, trong đó 

đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 815 lao động; 

Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm cho 60.556 lượt 

người, giới thiệu việc làm cho 2.150 người, 87 người đăng ký hồ sơ tìm việc, 

298 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng 3.537 người; 

đào tạo nghề cho 600 người, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 547 

người; đào tạo cộng đồng cho 53 học viên. Tổ chức ngày hội việc làm tại 

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long và 26 phiên giao dịch việc làm định kỳ. Tổ 

chức triển khai dịch vụ giúp việc nhà, việc làm bán thời gian. Triển khai tư vấn, 

định hướng nghề nghiệp cho 898 thanh niên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

– Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố.  

- Tổ chức các hoạt động tư vấn nâng cao năng lực và hỗ trợ, thu hút sự 

tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh sản phẩm nông 

nghiệp, thực phẩm như: Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về 

năng suất lao động, năng lực cạnh tranh sản phẩm trong thời kỳ hội nhập quốc 

tế. Tổ chức 2 lớp tập huấn về thương hiệu, 01 Hội thảo "Tạo dựng giá trị thương 

hiệu & phân phối sản phẩm trong kinh doanh, 01 Tọa đàm Chương trình tư vấn 

trực tiếp cùng chuyên gia "giải pháp phát triển sản phẩm chinh phục thị trường”. 

- Về nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Tổng số cán bộ công chức 

chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin của tỉnh 197 người; 100% cán bộ 

chuyên trách công nghệ thông tin của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trình 

độ đại học công nghệ trở lên. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ 

thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã gồm 75 

lớp với 1.553 lượt cán bộ công chức viên chức tham dự (Hệ thống thông tin Một 

cửa điện tử cấp xã; Hệ thống Chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ; Dịch vụ 

phản ánh hiện trường; Hệ thống đánh giá hài lòng cho người dân cho cấp huyện 

và cấp xã).  

* Phát triển khoa học công nghệ 

- Tỉnh đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020-2021, trong đó 

có các nhiệm vụ liên quan đến ứng phó BĐKH và bảo vệ môi trường như: (1) 

“Dự báo tác động của xâm nhập mặn và BĐKH đối với phát triển kinh tế - xã 

hội, môi trường của tỉnh Vĩnh Long và giải pháp ứng phó”, (2) “Nghiên cứu ứng 

dụng vật liệu tái chế từ rác thải nhựa và phế thải nông nghiệp để chống sạt lở bờ 

sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, (3)“Phân vùng môi trường nước mặt phục vụ 

phát triển bền vững tỉnh Vĩnh Long”.  

- Bên cạnh đó, các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở có liên quan thích ứng với 

BĐKH như: (1) Nghiên cứu ứng dụng các chủng vi sinh vật có ích xử lý tồn dư 

thuốc bảo vệ thực vật trong đất trồng rau màu tại Vĩnh Long; (2) Ứng dụng hệ 
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thống thông tin địa lý hỗ trợ công tác quản lý lồng/bè nuôi thủy sản tỉnh Vĩnh 

Long; (3) Nghiên cứu tính hiệu quả của hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền 

nhiễm (eCDS) và các yếu tố ảnh hưởng trong công tác phòng chống dịch bệnh 

tại tỉnh Vĩnh Long năm 2020; (4) Ứng dụng công nghệ lên men xử lý rác thải 

hữu cơ thành chất tẩy rửa sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường,... 

  - Tổ chức ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt là công 

nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, cụ thể: Ứng dụng hệ thống tin nhắn SMS 

trên điện thoại di động nhằm thông báo tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn 

tỉnh với khoảng 257 đầu số; triển khai kỹ thuật xử lý sạt lở bờ sông, rạch; phát 

triển công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước,... Triển khai thực hiện Dự án 

KHCN cấp tỉnh “Xây dựng mô hình nuôi cá Chẽm (Lates calcarifer Bloch, 

1790) trong ao đất tại các vùng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở tỉnh Vĩnh 

Long”. Kết quả dự án đã xây dựng thành công 3 mô hình nuôi cá chẽm trong ao 

đất (2.000 m
2
/mô hình) ở các huyện bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn là huyện 

Vũng Liêm và Trà Ôn; đồng thời dự án cũng đã hoàn thiện Quy trình kỹ thuật 

nuôi thương phẩm cá chẽm trong ao đất với quy mô nông hộ phù hợp với điều 

kiện nuôi tại các vùng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở tỉnh Vĩnh Long. Ngoài 

ra, toàn tỉnh có 79 trang trại (73 trại gà, 6 trại heo) áp dụng các công nghệ kỹ 

thuật tiên tiến vào sản xuất chăn nuôi như đầu tư hệ thống chuồng lồng, chuồng 

kín, hệ thống làm mát, máng ăn máng uống tự động, hệ thống xử lý chất thải 

bằng biogas, quy trình nuôi dưỡng và chăn nuôi an toàn sinh học. 

- Công tác kiểm soát hoạt động khai thác cát sỏi xây dựng trái phép được 

tăng cường; Kết quả thực hiện trong năm 2020: Sở đã kiểm tra theo kế hoạch 01 

cuộc, tại 17 tổ chức và kiểm tra thường xuyên 28 cuộc đối với 44 lượt tổ chức, 

phát hiện 02 tổ chức có phương tiện khai thác cát sông ngoài khu vực cấp phép 

và thực hiện không đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt, xử phạt vi phạm hành chính 02 tổ chức với số tiền 160.000.000 đồng.  

 * Huy động và quản lý nguồn lực tài chính 

Nhằm góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn cho các hoạt 

động phát triển bền vững thích ứng với BĐKH, tỉnh ưu tiên bố trí kế hoạch vốn 

thực hiện các dự án nhằm khắc phục, phòng, chống sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm 

nhập mặn, tạo điều kiện dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu 

quả đầu tư.  

* Hợp tác quốc tế 

Thiết lập các khuôn khổ hợp tác mới với các nước và các đối tác quốc tế 

trong lĩnh vực BĐKH và tài nguyên nước nhằm phát huy sự hỗ trợ, đầu tư của 

các đối tác quốc tế để phát triển bền vững thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 

TN&MT: Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa hướng dẫn thực hiện. 

 1.2. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị 

quyết số 120/NQ-CP và Quyết định số 417/QĐ-TTg 
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- Thiên tai ngày càng bất thường, nhất là triều cường, xâm nhập mặn và 

sạt lở bờ sông, rạch gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của 

người dân.  

- Nhu cầu kinh phí để thực hiện ứng phó BĐKH rất lớn nên tỉnh còn gặp 

nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện các giải pháp cũng như các dự án 

sản xuất nông nghiệp và các dự án/công trình xây dựng mới (xây dựng cơ bản).  

- Hiện chưa có quy định về ban bố tỉnh trạng khẩn cấp thiên tai hạn hán, 

xâm nhập mặn, do đó khó cho địa phương trong ban bố tình trạng này và thống 

nhất chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó.  

- Các chính sách hỗ trợ thiệt hại thiên tai, hỗ trợ người dân khôi phục lại 

nhà ở và sản xuất còn thấp không đủ để người dân tái thiết lại sản xuất (như 

mức hỗ trợ thiệt hại theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 và 

Nghị định 136, Thông tư liên tịch 29/2014/BLĐTBXH-BKHĐT về chính sách 

hỗ trợ xã hội).  

- Vĩnh Long là tỉnh nội đồng chủ yếu phát triển các đối tượng thủy sản 

nước ngọt truyền thống trong khi tình hình BĐKH (hạn hán, xâm nhập mặn) 

diễn biến khó lường, không theo quy luật nên việc chuyển đổi đối tượng nuôi 

để thích ứng với BĐKH gặp nhiều khó khăn do các dịch vụ hậu cần không phát 

triển đồng bộ. 

- Việc lồng ghép vấn đề BĐKH vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành 

còn lúng túng, chưa xác định nội dung lồng ghép. 

- Cán bộ thực hiện công tác ứng phó BĐKH chưa được đào tạo, tập huấn 

chuyên môn về lĩnh vực này nên công tác triển khai thực hiện còn hạn chế. 

- Công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông: một số huyện trong tỉnh 

chưa có quy hoạch mạng lưới giao thông nên chưa xây dựng được kế hoạch lâu 

dài để phát triển, chưa có tính định hướng, gây ảnh hưởng đến việc nâng cấp, cải 

tạo và phát triển sau này. Thiếu vốn đầu tư, chưa tranh thủ được tối đa nguồn 

vốn xã hội hóa. Việc duy tu sửa chữa chỉ là các giải pháp đảm bảo giao thông 

tạm thời, không đáp ứng được yêu cầu ứng phó BĐKH do triều cường tăng cao. 

Các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Cục quản lý đường bộ IV 

quản lý hiện tại đã bị hư hỏng nặng, đi lại rất khó khăn, đặc biệt là trong mùa 

mưa lũ, có đoạn bị ngập lên đến 50cm không thể lưu thông, hiện tại vẫn chưa 

được sửa chữa, nâng cấp gây khó khăn cho việc ứng phó BĐKH của tỉnh.  

- Mạng lưới các trường đào tạo nghề, đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 

trong tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu về quy mô và chất lượng. Các trường chưa đa 

dạng được ngành nghề đào tạo phù hợp với địa phương và nhu cầu của thị 

trường lao động. Các ngành nghề hiện có của các trường chưa có sức hút mạnh 

mẽ đối với các em học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Giáo dục nghề 

nghiệp chưa thu hút nhiều học sinh vào học do cơ sở vật chất, chương trình đào 

tạo chưa đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động, đào tạo chưa gắn với 
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việc làm sau khi tốt nghiệp. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo đồng bộ, 

nhất quán từ trung ương đến địa phương để triển khai công tác phân luồng. Cơ 

chế chính sách về phân luồng chưa đầy đủ, đồng bộ từ trung ương đến địa 

phương, giữa các ngành, thiếu những chính sách khuyến khích, thu hút học 

sinh. Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động còn chú trọng bằng cấp cao hoặc 

không cần người lao động phải qua đào tạo. Các cơ sở giáo dục được xây dựng 

trước đây chưa đảm bảo đủ các điều kiện phục vụ riêng cho học sinh, sinh viên 

khuyết tật. 

- Năng lực hoạt động, quy mô tuyển sinh của các cơ sở hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, nhất là đối với tuyển sinh đào tạo 

nghề nghiệp ở các bậc trình độ cao. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

của tỉnh còn gặp khó khăn về kinh phí hoạt động, kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo. Việc 

khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động đào 

tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ở Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố còn khó khăn. Nhận 

thức của một bộ phận người lao động về nghề nghiệp và việc làm vẫn còn nhiều 

hạn chế.  Việc phối hợp, gắn kết giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, thu hút 

đầu tư xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, nhất là đối với đào tạo nghề nghiệp trình 

độ cao sẽ còn khó khăn, hạn chế. 

- Du lịch của tỉnh chưa hình thành được sản phẩm du lịch mang tính đặc 

thù, các sản phẩm hiện có mang tính gần tương đồng với các tỉnh trong khu vực; 

một số đề án, dự án triển khai chậm; kinh phí cấp cho hoạt động quản lý nhà 

nước về du lịch và công tác quảng bá xúc tiến còn thấp; công tác quảng bá, xúc 

tiến hình ảnh du lịch địa phương vẫn chưa áp dụng tốt những thành tựu khoa học 

công nghệ, mặt tích cực của các trang mạng xã hội; nhà đầu tư lĩnh vực du lịch 

vẫn còn hạn chế; chưa xây dựng được mô hình du lịch làng nghề thực sự để tạo 

ra các giá trị gia tăng cho các làng nghề; chưa có logo, slogan du lịch, quà tặng 

du lịch; Các điểm, khu vui chơi giải trí của tỉnh còn hạn chế nên khó giữ chân du 

khách lưu lại và tăng khả năng chi tiêu của du khách; các vườn trái cây cho 

khách tham quan chưa đảm bảo tính đa dạng loại trái và chỉ mang tính mùa vụ, 

cung cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp (chủ yếu người phục vụ là người gia 

đình). Từ đó, năng lực cạnh tranh du lịch Vĩnh Long không cao; hiệu quả khai 

thác sản phẩm du lịch sinh thái sông nước và khả năng phục vụ, đáp ứng yêu cầu 

của khách còn hạn chế. 

- Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào trong sản 

xuất sản xuất còn ít, chưa quan tâm đầu tư cải tiến công nghệ xử lý môi trường; 

doanh nghiệp còn thiên về lợi ích kinh tế trước mắt, chưa coi trọng phát triển 

bền vững. 
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1.3. Đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

+ Cần sớm hoàn chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL làm cơ sở cho các địa 

phương lập quy hoạch tỉnh; Đồng thời, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện 

giúp địa phương hoàn thành quy hoạch tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo quy hoạch được duyệt.  

+ Xem xét điều chỉnh, bổ sung sửa đổi Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT về 

việc lồng ghép, tích hợp thiên tai, BĐKH trong các chương trình, chiến lược, 

quy hoạch phát kinh tế-xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực.  

+ Sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về cơ chế điều phối phát 

triển vùng ĐBSCL nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức triển khai thực hiện.  

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường có cơ chế huy động 

và tăng cường nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho các dự án có tính chất liên kết vùng 

gắn với mục tiêu thích ứng với BĐKH. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường:  

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu 

sửa đổi luật đất đai và các quy định về phân cấp thẩm quyền thu hồi, chuyển 

mục đích đất trồng lúa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL.  

+ Nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để khuyến 

khích, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư 

vào lĩnh vực ứng phó BĐKH. 

+ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành và liên ngành của tỉnh, kết nối với cơ sở dữ liệu của Trung tâm 

tích hợp dữ liệu vùng ĐBSCL” và “Thiết lập các khuôn khổ hợp tác mới với các 

nước và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực BĐKH và tài nguyên nước nhằm phát 

huy sự hỗ trợ, đầu tư của các đối tác quốc tế để phát triển bền vững”. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ Hỗ trợ tỉnh thực hiện các danh mục công trình/dự án thủy lợi đã cân đối 

nguồn hỗ trợ của TW trong 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 ĐBSCL” và Kế hoạch thực hiện Đề án Phòng, chống sạt lở bờ 

sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

+ Điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ thiệt hại thiên tai, hỗ trợ người 

dân khôi phục lại nhà ở và sản xuất để đảm bảo hỗ trợ cho người dân tái thiết lại 

sản xuất và nơi ở. 

+ Tiếp tục hỗ trợ tỉnh đào tạo, phát triển nguồn lực, phát triển khoa học 

công nghệ trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó BĐKH, 

quản lý môi trường trong các lĩnh vực của ngành nông nghiệp và phát triển  

nông thôn. 

+ Có hướng dẫn về ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai hạn hán, xâm nhập 

mặn để thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó. 
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- Bộ Giao thông vận tải:  

+  Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm đầu tư các dự án theo 

quy hoạch, kế hoạch được duyệt, trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 

53 và đoạn còn lại của Quốc lộ 54 đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long, dự án cầu 

Đình Khao vượt sông Cổ Chiên và các dự án liên kết vùng khác tại Công văn số 

8977/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Chỉ đạo Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý Đường bộ IV xem 

xét có giải pháp nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ trên địa bản tỉnh để khắc 

phục tình trạng hư hỏng mỗi khi triều cường. Đặc biệt đối với Quốc lộ 54 hiện 

tại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Trà Vinh đã đầu tư nâng cấp mở rộng, 

còn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa được đầu tư, hiện trạng đã xuống cấp 

nặng lưu thông rất khó khăn, rất cần sự nâng cấp mở rộng kịp thời. Đồng thời, 

bố trí thêm cho tỉnh Vĩnh Long nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để đáp ứng nhu 

cầu sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường địa phương góp phần ứng phó biến đổi 

khi hậu trên địa bàn tỉnh. 

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:  

+ Tiếp tục có chính sách và hỗ trợ đầu tư kinh phí cho tỉnh để đào tạo, bồi 

dưỡng, cập nhật nghề nghiệp cho lao động nông thôn và các đối tượng lao động 

yếu thế ở địa phương.  

+ Hướng dẫn và phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững chưa được điều tra thống kê. 

II. Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững: Thể hiện ở Phụ 

lục kèm theo. 

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả 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 BĐKH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long 

báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận:                                                                   
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- TT. TU, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnh;                                                                

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng KT-NV;             

- Lưu: VT, 4.12.05.           

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 


		ubnd@vinhlong.gov.vn
	2021-01-18T10:48:10+0700


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-19T08:36:53+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




