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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 biến 

đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Công văn số 1199/VPCP-NN ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc giao chuẩn bị “Hội nghị của Chính phủ sơ kết 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”; 

Thực hiện Công văn số 322/VPUBND-KT ngày 25 tháng 02 năm 2021 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung báo cáo phục 

vụ “Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc 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”, 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Công tác triển khai, quán triệt, chỉ đạo thực hiện 

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/4/2019 về 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 Đồng Tháp trên 

cơ sở bám sát các nội dung tại Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ, trong 

đó đã đề xuất những nhiệm vụ, dự án trọng tâm cần thực hiện trên địa bàn tỉnh 

(chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).  

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ của địa phương được phân công tại Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động tổng thể 

của thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP (được ban hành kèm theo Quyết định số 

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

Công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao nhân lực cho Ban chỉ đạo Ứng phó 

với biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh được Ủy 

ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kiện toàn. Sở Tài nguyên và 

Môi trường được phân công làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí 

hậu trên địa bàn Tỉnh. 
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2. Kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết  

2.1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho chính quyền 

các cấp và người dân được đẩy mạnh 

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, đoàn thể chính 

trị, xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh truyên truyền, 

nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng và người dân 

về các tác động thách thức của biến đổi khí hậu đến tỉnh Đồng Tháp và Đồng 

bằng sông Cửu Long. Trong đó, để cùng với người dân chủ động trong thích 

ứng với biến đổi khí hậu và các tác động khác từ thượng nguồn, Tỉnh thường 

xuyên quan tâm đề ra các giải pháp nhằm định hướng chuyển đổi tư duy, phương 

thức sản xuất của người dân theo lộ trình thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng tiến 

bộ khoa học - kỹ thuật, khuyến khích sản xuất tập trung và hỗ trợ chuyển đổi cây 

trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ban hành chính sách hỗ trợ liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
 1 

nhằm đẩy mạnh kết nối 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa người nông dân và doanh nghiệp. Tập 

trung vào công tác tổ chức lại sản xuất để sản xuất theo hướng an toàn góp phần 

nâng cao giá trị sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Tỉnh tiếp tục tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp có tiềm lực về vốn, khoa học - công nghệ
(2)

 đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp để dẫn dắt sản xuất theo tín hiệu thị trường. 

2.2. Rà soát, lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh và các quy 

hoạch chuyên ngành phù hợp với điều kiện cụ thể, quy luật tự nhiên, chủ động 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-TTg, Tỉnh chủ động triển khai rà soát, 

điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chuyên ngành, triển khai 

lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù 

hợp với điều kiện cụ thể, quy luật tự nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí 

hậu và thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết 120/NQ-CP 

vào các đề án phát triển, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
3
.  

Thực hiện theo Công văn 11443/VPCP-QHĐP ngày 27/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn 

chỉnh hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng 

                                           
1
 Áp dụng liên kết cho các ngành hàng: lúa, xoài, nhãn, cây có múi (quýt, cam, chanh, bưởi), rau sạch chuyên 

canh, sen, hoa kiểng, vịt, heo, bò, nấm rơm sạch, thủy sản (cá tra giống, cá sặc rằn, cá điêu hồng, cá lóc). 
2
 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Thanh Bình của Công ty TNHH MTV Nông trại 

sinh thái Đồng Tháp; dự án trang trại xanh, canh tác và chế biến các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao tại huyện Châu Thành của Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential; dự án Trung tâm Công nghiệp chế biến 

hạt giống và chế biến nông sản tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười của Công ty Cổ phần Giống cây trồng 

Trung ương; dự án xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế (SRP) trên địa bàn huyện 

Thanh Bình và Lấp Vò của Tập đoàn Lộc Trời và Tập đoàn Phoenix … 
3
 Như đề án tái cơ cấu kinh tế địa phương với trọng tâm là đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu ngành du lịch, 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đề án liên kết phát triển bền 

vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười,…. 
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Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và trình Thủ trướng Chính phủ 

xem xét, phê duyệt theo thời gian trước ngày 31/12/2018 (trước khi Luật Quy 

hoạch có hiệu lực). 

Công tác lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về 

triển khai Luật Quy hoạch được tỉnh tập trung thực hiện, trong năm 2019, đã 

thành lập Hội đồng Quy hoạch Tỉnh và Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

và phê duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ Quy hoạch Tỉnh
(4)

. Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh cho ý kiến thẩm 

định về nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050
(5)

. 

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ, dự án về b o vệ m i trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường các nhiệm vụ, 

đề án, công trình và phi công trình theo tiêu chí của Nghị quyết số 120/NQ-CP 

để đưa vào Chương trình hành động tổng thể của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long; hoàn thiện 

đề cương đối với 05 dự án
(6)

 và đề xuất bổ sung thêm 02 dự án
(7)

 liên kết vùng 

đồng bằng sông Cửu Long thuộc lĩnh vực nông nghiệp và giao thông vận tải 

theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Long 

An và Tiền Giang thực hiện Đề án “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng 

Tháp Mười” trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hợp lý tài 

nguyên nước khu vực tiểu vùng Đồng Tháp Mười; Sở Tài nguyên và Môi trường 

đang thực hiện nhiệm vụ cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

và đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Tháp (dự kiến nhiệm vụ hoàn thành vào tháng 9 

năm 2021). 

Công tác quản lý, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy 

hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt, nước ngầm cũng như hoạt 

động kiểm soát việc khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu được Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các địa phương thực hiện tốt. 

Giai đoạn 2017-2020, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng các hoạt động/dự án ưu 

                                           
4
. Quyết định số 22/QĐ-UBND-HC ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Đề cương và 

Dự toán kinh phí xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
5
. Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày  27/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thẩm định nhiệm vụ 

lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
6
. (1) Dự án liên kết nâng cấp chuỗi giá trị xoài Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long; (2) Dự án đầu tư nâng cấp 

Trung tâm giống cá tra chất lượng cao tỉnh Đồng Tháp; (3) Dự án hoàn chỉnh hệ thống kênh trục tiêu thoát lũ và 

cấp nước vùng Đồng Tháp Mười phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho tiểu vùng; (4) Dự án tăng cường khả 

năng chống chịu sạt lở vùng giữa sông Tiền và sông Hậu; (5) Dự án nâng cấp Kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền. 
7
. (1) Dự án đầu tư mới đoạn Mỹ An - Cao Lãnh (tuyến kết nối dự án Trung tâm Đồng bằng sông Mê Kông với 

tuyến N2 đi thành phố Hồ Chí Minh); (2) Dự án phát triển hệ thống Logistics tiểu vùng Đồng Tháp Mười 
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tiên cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu như đầu tư công trình phòng 

chống sạt lở bờ sông, phát triển đô thị bền vững, đầu tư cải tạo, nạo vét kênh 

thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo 

nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát triển 

Vườn Quốc gia Tràm Chim,…; mặt khác đã thu hút được nhiều dự án ODA liên 

quan đến biến đổi khí hậu
8
; các hoạt động/dự án được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 

dựa trên tính cấp thiết, tính hữu ích, tính khả thi, sự lồng ghép và mục tiêu phát 

triển bền vững. Tổng vốn đầu tư được tỉnh phân bổ thực hiện đạt khoảng 

4.168.597 tỷ đồng (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 

2.4. Phát triển các chương trình, kế hoạch, xây dựng các mô hình kinh tế tập 

thể, phát huy hiệu qu  các mô hình s n xuất để thay đổi nhận thức của người 

dân theo hướng phát triển bền vững, thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu 

Toàn Tỉnh có 92 hội quán được thành lập với 5.096 thành viên, thông qua 

mô hình đã góp phần vào phát triển kinh tế, phát huy tính tự quản cộng đồng, thay 

đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát huy tính chủ 

động, sáng tạo, cách làm hay trong sản xuất, trong đời sống ở cơ sở; nổi bật là mô 

hình trở thành nền tảng hình thành và phát triển các hợp tác xã mới, đến nay đã có 

19
 
HTXNN

9
  được thành lập từ 20 mô hình Hội quán. Đến hết năm 2020, toàn 

tỉnh có 78/117 xã (đạt 64,96%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
10

. 

Tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch mã vùng sản xuất đáp 

ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Một số kết quả đạt được như: Thực hiện 

các thủ tục cấp mã số vùng trồng cho 110 mã vùng với diện tích 5.513,8 ha đối 

với thị trường Trung Quốc
11

 và 23 mã vùng với diện tích 476,248 ha đối với các 

thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Đài Loan 

và EU
12

; Xoài Cao Lãnh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, 

do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp là Tổ chức quản 

lý
13

; Xây dựng được 223 nhãn hiệu nông sản
14

,... 

                                           
8
 Dự án Tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh trục thoát lũ và cung cấp nước tưới tiêu cho vùng Đồng 

Tháp Mười (vốn ADB), Dự án nâng cấp đô thị TP. Cao Lãnh (Vốn WB), Tiểu dự án Kè chống xói lở bờ sông 

Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (Vốn ADB), Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại 

Việt Nam (dự án VnSAT)…). 
9
. 19 HTXNN được thành lập từ 20 Mô hình Hội quán: HTX DVNN Mỹ Hội; HTXDVNN Bình Hàng Tây, xã 

Bình Hàng Tây; HTX DVNN Hòa An, xã Hòa An; HTX Nông nghiệp Mỹ Ngãi; HTX DVNN Mỹ Tân; HTX 

DVNN Tịnh Thới; HTX cây có múi Tân Phước; HTX Thanh long VietGAP Phong Hòa; HTX Nông sản sạch 

Vĩnh Thới; HTX Nông sản an toàn An Hòa; HTX Thanh Long Hội quán; HTX SX và dịch vụ nông nghiệp Hòa 

An; HTX DVNN Mỹ Hiệp; HTX DVNN Bình Hàng Trung; HTXDVNN Mỹ Long; HTX DVNN Tân Thuận 

Đông; HTX DVNN Tân Khánh Trung; HTX Hoà Thành, HTX Tân Hoà huyện Lai Vung. 
10

.
 
Không tính xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự đã chuyển lên thành thị trấn Thường Thới Tiền của huyện 

Hồng Ngự; xã Thường Thới Hậu B của huyện Hồng Ngự sáp nhập với xã Thường Lạc của huyện Hồng Ngự; 02 

xã đạt 19 tiêu chí (đã tổ chức thẩm tra, chuẩn bị thông qua Hội đồng cấp tỉnh); 19 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí và 20 

xã đạt từ 14 - 15 tiêu chí. 
11

. Cụ thể:  77 mã vùng trồng xoài (4.532,7 ha), 16 mã vùng trồng nhãn (634,2 ha), 02 mã vùng trồng thanh long (99,8 

ha), 14 mã vùng trồng mít (241,5ha), 01 mã vùng trồng chôm chôm (5 ha) và 13 nhà đóng gói quả tươi. 
12

. Trong đó, 19 mã vùng trồng xoài (375,818 ha), 03 mã vùng trồng nhãn (88,13 ha), 01 mã vùng vú sữa (12,3 

ha) và 01 nhà đóng gói quả tươi xuất khẩu. 
13

. Quyết định số 5849/QĐ-SHTT ngày 26/11/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

chỉ dẫn địa lý số 00078 cho sản phẩm xoài Cao Lãnh. Khu vực địa lý gắn với sản phẩm xoài Cao Lãnh gồm các 

xã: Hòa An, Tân Thuận Đông, Tịnh Thới, Tân Thuận Tây, Mỹ Trà, Mỹ Tân, Mỹ Ngãi, phường 6 và phường 11 
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2.5. Phát triển hạ tầng thủy lợi, xây dựng các khu dân cư vượt lũ  

Toàn tỉnh hiện có 833 công trình kênh, diện tích phục vụ 485.132 ha, với 

tổng chiều dài 4.073.607 m
(15)

. Công trình kè bảo vệ bờ sông gồm 09 công trình, 

tổng chiều dài bờ sông được bảo vệ 17.785 km. Công trình cống điều tiết các 

loại gồm 2.616 công trình, với diện tích phục vụ 254.687 ha. Tổng số trạm bơm 

điện là 1219 công trình, với diện tích phục vụ 185.086 ha, hiện nay đa số do các 

Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cá nhân đầu tư và quản lý khai 

thác để làm dịch vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất.  

Tổng số cụm tuyến dân cư di dời khẩn cấp các hộ dân vùng sạt lở nghiêm 

trọng: 53 cụm, tuyến, đã bố trí được 14.071 hộ dân vào ở. 

Giai đoạn 2018 - 2020, triển khai thực hiện 309 công trình thông qua các 

nguồn vốn thủy lợi phí, vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa,... 

II. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN  

1. Thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự hướng dẫn, phối hợp của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành Trung ương có liên quan và các địa 

phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, công tác triển khai thực hiện các nội 

dung của Nghị quyết số 120/NQ-CP thời gian qua đã đạt được những kết quả 

nhất định. Việc thực hiện Nghị quyết đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy của 

các cấp, các ngành của tỉnh trong xây dựng và thực hiện các chương trình, chiến 

lược, kế hoạch, dự án cấp bách về thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2. Các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và bùng nổ công nghệ thông 

tin đồng bằng sông Cửu Long có nhiều vận hội phát triển nhưng cũng đang đối 

mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất chịu ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc 

từ biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự 

báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời 

sống của người dân.  

Việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn sông Mêkong, đặc biệt 

là xây dựng đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy 

giảm nguồn lợi thủy sản tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát triển kinh tế trong thời gian qua tuy nhanh nhưng cũng đi kèm với các 

tác động tiêu cực: Ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, sụt lún đất, suy 

giảm mực nước ngầm, nhiều diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp. Bên cạnh đó, 

                                                                                                                                    
thuộc thành phố Cao Lãnh; các xã: Mỹ Xương, Mỹ Hội, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, 

Bình Thạnh, An Bình, Mỹ Thọ và thị trấn Mỹ Thọ thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
14

 Quyết định số 1056/QĐ-UBND.HC ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Chương trình xây 

dựng nhãn hiệu một số nông sản đặc thù tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020. 
15

. Trong đó: Công trình kênh cấp II có 6 công trình, diện tích phục vụ 151.100 ha, với tổng chiều dài 230.850m; 

Công trình kênh cấp III có 38 công trình, diện tích phục vụ 139.452 ha, với tổng chiều dài 822.350m; Công trình 

kênh cấp IV có 41 công trình, diện tích phục vụ 32.737 ha, với tổng chiều dài 471.907m; công trình kênh, 

mương cấp huyện quản lý gồm 748 công trình, chiều dài 2.548.500 m, với diện tích phục vụ 161.843 ha. 
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các công trình xây dựng nhà cửa và hạ tầng bố trí thiếu tầm nhìn chiến lược, sát 

bờ sông, kênh, rạch làm gia tăng nguy cơ sạt lở. 

Hệ thống thủy lợi vẫn đang tập trung chủ yếu cho sản xuất lúa gạo, chưa 

điều chỉnh kịp với sự phát triển của các cây trồng, còn phát sinh mâu thuẩn trong 

việc điều tiết nước để sản xuất lúa và cây ăn trái.  

Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ sản xuất lúa sang hoa màu còn chậm, 

do giá bán không ổn định, diện tích manh mún, nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng, hệ thống 

tưới tiêu chưa đáp ứng cho sản xuất, cơ giới hoá còn nhiều hạn chế, giá thành 

sản xuất cao, lợi nhuận chưa hấp dẫn. Việc gắn kết tiêu thụ sản phẩm với các 

doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu, nguyên nhân do chưa có sự thống nhất về cách 

thức liên kết tiêu thụ giữa doanh nghiệp và người dân. 

Việc huy động, sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Mặt 

bằng học vấn và tỷ lệ ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến của vùng thấp hơn 

mức bình quân chung của cả nước; chất lượng giáo dục, y tế vẫn còn thấp so với 

yêu cầu; nhân lực chất lượng cao (so với mặt bằng chung của vùng) đang có xu 

hướng dịch chuyển sang vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, yếu tố vốn xã hội 

vẫn còn mờ nhạt và chưa được vun đắp và khai thác như là động lực thúc đẩy 

phát triển kinh tế. 

Công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực, phân cấp giữa địa 

phương và trung ương còn chồng chéo, thiếu sự phối hợp chặt chẽ; các cơ chế 

điều phối phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long chậm phát huy tác dụng. 

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ 

tướng về việc ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 còn chậm thiếu tính liên kết 

toàn vùng, chưa gắn kết chặt chẽ với Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.  

III. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

Về định hướng tầm nhìn dài hạn và các nội dung, chương trình hành động 

cụ thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP cho giai đoạn sau 2020, tỉnh Đồng 

Tháp sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Quy hoạch tổng thể 

vùng đồng bằng sông Cửu Long và lập Quy hoạch cấp tỉnh theo hướng tích hợp 

theo quy định của Luật quy hoạch. Trong thời gian tới, bên cạnh việc triển khai 

các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, kế hoạch chuyên đề 5 năm và hàng năm, Tỉnh sẽ tập trung thực hiện thêm 

một số nhiệm vụ và giải pháp sau:  

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa 

bàn Tỉnh; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất 

phù hợp với tình trạng biến đổi khí hậu, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ và sâu rộng 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 với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
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- Hoàn chỉnh cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 

đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Tháp trong năm 2021. 

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp với Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất các các các 

nhiệm vụ, đề án, dự án công trình và phi công trình để ưu tiên cân đối, bổ sung 

từ nguồn dự phòng của trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025, vốn ODA. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 120/NQ-CP trong thời gian tới, đưa vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững theo hướng thích ứng 

biến đổi khí hậu, tỉnh Đồng Tháp có một số kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường như sau: 

- Tăng cường vai trò của Ủy hội sông Mêkong cũng như sự đoàn kết, hợp tác 

giữa các nước thành viên Uỷ hội sông Mêkong trong việc thúc đẩy và phối hợp 

quản lý và phát triển tài nguyên nước cũng như tài nguyên có liên quan một cách 

bền vững vì lợi ích chung của các quốc gia và sự an sinh của cộng đồng. Hỗ trợ 

Vùng xây dựng các chương trình quan trắc, giám sát và đánh giá tài nguyên nước 

trước tác động tiêu cực của các hoạt động kinh tế phía thượng nguồn. 

- Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch kinh tế xã hội của Vùng đồng bằng sông 

Cửu Long trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện 

của vùng trên cơ sở tích hợp thống nhất các quy hoạch ngành, địa phương; giải 

quyết đồng bộ các vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, 

liên tỉnh; bảo đảm tính liên kết giữa các địa phương trong vùng và với các khu 

vực khác. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội, các quy định 

về thủ tục đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu 

tư, thực hiện đa dạng hoá hình thức đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho 

các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài tham gia phát triển kết cấu hạ 

tầng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế xây dựng các 

cơ chế, chính sách mới phù hợp, đồng bộ để phát triển hạ tầng. 

- Sớm thành lập Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Cửu Long và 

ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, liên kết 

chuỗi chặt chẽ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các mặt hàng là thế mạnh 

của vùng. Thể chế này có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, có đủ thẩm quyền đại diện 

cho đồng bằng sông Cửu Long để lựa chọn các giải pháp phát triển toàn vùng 

cũng như xây dựng các dự án đầu tư cho các công trình mang lại lợi ích liên vùng. 

Về cơ chế tài chính cho vùng: để đảm bảo nguồn lực cân đối phát triển của 

vùng và các địa phương đảm bảo theo mục tiêu của Nghị quyết số 120/NQ-CP 

và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững đồng 
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bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, đề nghị xem xét có cơ chế 

tài chính đặc biệt, ưu đãi cho Vùng đồng bằng sông Cửu Long theo phương án 

đề nghị cấp phát 100%
16

. 

- Quan tâm và hỗ trợ Tiểu vùng Đồng Tháp Mười triển khai hiệu quả các 

nội dung liên kết tại Đề án Phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh 

Để chuẩn bị cho “Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc 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”, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung báo cáo tham luận tại Hội nghị trước ngày 

10/3/2021. 

Trên đây là 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 biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CCBVMT. D(04b). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Nguyên 

 

                                           
(16)

 theo tinh thần đề nghị của các địa phương tại “Hội nghị triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 120/NQ-

CP của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng 

với biến đổi khí hậu ngày 18/12/2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 
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