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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày      tháng 6  năm 2017 

Số:         /BC-BCĐ  
 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và  

tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016 

và kế hoạch công tác năm 2017 
 

(Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 20/6/2017) 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị trực tuyến 

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Biến đổi khí hậu 

năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở 

Tài nguyên và Môi trường cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trường xanh kính báo cáo tình hình thực 

hiện công tác Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2016 và kế hoạch năm 

2017, như sau: 

1. Tình hình thực hiện kiện toàn công tác tổ chức bộ máy 

Sau khi kết thúc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí 

hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức 

bộ máy của Ban Chỉ đạo. Theo đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 1055/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở 

hợp nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH và Chương 

trình tăng trưởng xanh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 

69/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2017 Quy chế hoạt động của BCĐ Chương trình mục 

tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh.    

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 

Tình hình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác biến đổi khí hậu 

và tăng trưởng xanh trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh 

đã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:  

- Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn 

tỉnh theo đề nghị của Bộ TN&MT, Đại sứ quán Đan Mạch; 
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- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 

17/10/2016 về Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 và sau năm 2020; 

- Các Sở, ngành, địa phương phối hợp tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ 

còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH như: Tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo Kiểm toán Nhà nước về tình hình thực hiện các kiến nghị 

của kiểm toán nhà nước đối với nguồn kinh phí thực hiện Chương trình giai 

đoạn 2010-2015; Đề xuất các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Đại sứ quán 

Đan Mạch cho phép sử dụng kinh phí còn lại của Chương trình để phân bổ cho 

các địa phương có công trình đã hoàn thành nhưng thiếu vốn đối ứng; hoàn thiện 

các công trình, dự án bàn giao đưa vào sử dụng và tiến hành quyết toán nguồn 

kinh phí đầu tư theo đúng quy định. . .; 

- Các Sở, ngành đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề xuất 

các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, Tài chính và đã được bổ sung vào danh mục các dự 

án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 

thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh gồm các 

dự án: Xây dựng Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn; Nạo vét, 

thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An; 

Trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng đồng 

bộ phòng, chống sạt lở đất gia tăng trong bối cảnh BĐKH, bảo vệ một số khu 

vực trọng điểm thuộc huyện Nam Trà My; Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu 

sáng công cộng tiết kiệm điện và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng 

lượng mặt trời cho đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến dốc Diên Hồng; 

Đồng thời, trong tháng 6/2017 UBND tỉnh cũng tiếp tục có văn bản đề 

xuất Thủ tướng Chính phủ, các Bộ liên quan tiếp tục xem xét bổ sung dự án: Hệ 

thống kênh tiêu úng và thoát lũ tại 03 xã vùng Đông huyện Quế Sơn vào danh 

mục đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với 

BĐKH (SP-RCC);   

- Thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 và sau năm 2020; Thông báo Kết luận số 

64/TB-UBND ngày 01/3/2017 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh Lê Trí 

Thanh, Sở TN&MT đã đề xuất UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn 

giai đoạn 2017 - 2020 từ nguồn kinh phí của tỉnh các dự án: Khôi phục và quản 

lý rừng phòng hộ ven biển tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 tại các địa 

phương ven biển và dự án Đê ngăn mặn kết hợp Cầu ĐT 7 qua sông Vĩnh Điện, 
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thị xã Điện Bàn; Nâng cao nhận thức cho cộng đồng và Xây dựng kế hoạch 

hành động bảo vệ tài nguyên nước;     

- Về tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với 

biến đổi khí hậu (SP-RCC) trên địa bàn tỉnh, kết quả như sau:  

+ Dự án Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam, 

thành phố Hội An. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục: Xây dựng tuyến 

kè với chiều dài 777,55m kết cấu bằng BTCT; nạo vét sông Hoài (đoạn từ cầu 

An Hội đến cầu Cẩm Nam); cải tạo vỉa hè, thoát nước; thảm tăng cường mặt 

đường cũ; cảnh quan môi trường và hệ thống điện chiếu sáng hoàn thành theo 

đúng thiết kế, thiết kế điều chỉnh, bổ sung được duyệt. Tuyến kè hoàn thành đảm 

bảo an toàn cho các công trình kiến trúc cổ, tính mạng, tài sản nhân dân và phục 

vụ khách du lịch đô thị cổ Hội An; Giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu đến đời 

sống sinh hoạt của người dân trong vùng hưởng lợi; Tăng cường khả năng thích 

ứng và sống chung với lũ lụt và nước biển dâng . . . 

+ Dự án Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm Thanh nhằm tái 

tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 

sinh thái cộng đồng, thành phố Hội An. Hợp phần trồng và phục hồi rừng dừa 

nước hiện tại trong giai đoạn chăm sóc rừng dừa trồng. Đối với hợp phần xây 

dựng cơ sở hạ tầng đang tiếp tục hoàn thiện theo đúng tiến độ. 

- Về công tác nâng cao nhận thức nhằm thích ứng với BĐKH: Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển 

khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân dân trên địa bàn tỉnh về thích ứng với BĐKH trong sinh hoạt, sản xuất. 

- Tiếp tục chuyển giao các sản phẩm, đề tài nghiên cứu về BĐKH đã hoàn 

thành cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng, nhằm phục vụ cho 

việc xây dựng các chương trình, dự án phát triển KT-XH của địa phương.      

3. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến  

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết 

định số 3596/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 về Cập nhật Kế hoạch hành động ứng 

phó với BĐKH của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 và sau năm 2020; 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh; chuyển giao các sản phẩm nhiệm vụ, dự án đã hoàn 

thành thuộc Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH cho các đơn vị, địa 

phương phục vụ cho việc phát triển KT-XH tại địa phương; 
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- Làm việc với các Bộ, ngành của Trung ương để bố trí kinh phí triển khai 

thực hiện các dự án đã đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 

và những dự án mới đề xuất trong năm 2017; 

- Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư sớm hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử 

dụng dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC) đã được 

đầu tư từ năm 2016 về trước; 

- Tiến hành làm việc với các địa phương được đầu tư xây dựng các công 

trình, dự án thuộc Chương trình MTQG ứng phó với BĐKH để đánh giá lại tính 

hiệu quả của các công trình làm cơ sở đề xuất nhân rộng.  

4. Đề xuất, kiến nghị 

Công tác biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là một trong những nhiệm 

vụ cấp bách cần phải được sự quan tâm của các ngành, các cấp, chính quyền địa 

phương. Do vậy, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này trong 

thời gian đến, xin kiến nghị Chính phủ, các Bộ, UBND tỉnh, các địa phương một 

số nội dung sau: 

 4.1. Đối với Chính phủ, các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, Tài chính 

 - Hiện nay, Quảng Nam còn rất nhiều dự án cấp thiết cần phải đầu tư xây 

dựng để ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh như: Trồng phục hồi 

rừng ven biển, kè chống sạt lỡ bờ sông, bờ biển . . . Do vậy, kính đề nghị tiếp 

tục quan tâm, xem xét bổ sung vào danh mục cần phải đầu tư từ nguồn kinh phí 

của Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), giai đoạn 

2016-2020, các dự án đã được UBND tỉnh đề nghị. Đối với các dự án đã được 

đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, đề nghị sớm bố trí 

kinh phí để triển khai thực hiện. 

- Hỗ trợ kinh phí để tỉnh Quảng Nam thực hiện các hoạt động đánh giá, 

xây dựng nhân rộng mô hình thí điểm đã thành công thuộc Chương trình MTQG 

ứng phó với BĐKH. 

 4.2. Đối với UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương 

- Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí để triển khai một số nhiệm vụ của Kế 

hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2016 - 2020 và sau năm 2020; 

- Chương trình số 24-CTr/TU ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Tỉnh ủy 

Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần 

thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí 

hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", đã đưa ra nhiều 
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nhiệm vụ thực hiện, nhằm ứng phó với BĐKH, tuy nhiên việc triển khai các 

nhiệm vụ này gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn kinh phí; 

- UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương trong quá trình xây dựng các chương 

trình, dự án phục vụ cho việc phát triển KT-XH cần phải lồng ghép nội dung 

ứng phó với BĐKH, nhằm hạn chế các tác động do BĐKH gây ra; 

- Đề nghị các địa phương căn cứ vào Kế hoạch hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 và sau năm 2020; 

Chương trình số 24-CTr/TU ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam 

triển khai thực hiện hoặc đề xuất UBND tỉnh xem xét đưa vào danh mục bố trí 

nguồn kinh phí để thực hiện trong thời gian đến;  

- Đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho người dân hiểu và từng bước 

thích ứng trong các hoạt động sinh hoạt và sản xuất; 

- Các Sở, ngành liên quan, các Ban Quản lý đầu tư xây dựng phối hợp với 

Ban Chỉ đạo Chương trình tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ liên quan đến công tác 

BĐKH và tăng trưởng xanh, cũng như đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện các 

dự án đầu tư thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các thành viên BCĐ Chương trình; 
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