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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg  ngày 20/7/2020 của  

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi 

khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đế năm 2050; Công văn số 4138/BTNMT-BĐKH ngày 

03/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai các công việc cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao tại 

Quyết định 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 về ban hành Kế hoạch quốc gia thích 

ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. 

- Tăng cường khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của cộng đồng, 

các thành phần kinh tế và hệ sinh thái để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay 

đổi của khí hậu. 

- Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với 

thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu. 

2. Yêu cầu 

- Xác định ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai có vị trí 

quan trọng trong các quyết định phát triển. 

- Nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu phải được lồng ghép trong các 

chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch có liên quan. 

- Thích ứng với biến đổi khí hậu phải gắn với phát triển bền vững, tăng 

cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội, tận dụng các cơ hội 

do biến đổi khí hậu mang lại. 

- Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan 

tích cực tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác, sử 

dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
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II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng 

ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch 

- Phối hợp thực hiện theo đề nghị, yêu cầu của các bộ, ngành trung ương 

trong việc: xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý quốc gia về biến đổi khí hậu; 

triển khai các hoạt động, nhiệm vụ phục vụ cho việc xây dựng Luật Biến đổi khí 

hậu trên cơ sở bảo đảm các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Rà soát, cập nhật và xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch ngành dựa trên đánh giá về các tác động của biến đổi khí hậu, đặc 

biệt đối với các ngành, vùng dễ bị tổn thương do tác động tiêu cực của biến đổi 

khí hậu. 

- Thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến 

lược, quy hoạch; lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu với giảm nhẹ thiên tai. 

- Trên cơ sở bộ tiêu chí do Trung ương ban hành tiến hành xây dựng bộ 

tiêu chí đánh giá rủi ro khí hậu; xây dựng tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ 

thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng 

với biến đổi khí hậu; thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích 

ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Thúc đẩy các hành động thích ứng mang lại đồng lợi ích về đảm bảo 

phòng chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro do biến đổi khí hậu và hiệu quả về kinh 

tế, xã hội, môi trường; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, khuyến khích sự 

tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế cho các hoạt động thích ứng với biến 

đổi khí hậu trên cơ sở các văn bản do Trung ương ban hành phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. 

2. Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng 

của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư 

cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức 

để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu 

- Cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi 

khí hậu của các ngành, lĩnh vực sau: 

+ Quản lý hiệu quả tài nguyên nước; giám sát và bảo vệ tài nguyên nước; 

nâng cao khả năng trữ nước và hiệu quả sử dụng nước trong điều kiện biến đổi 

khí hậu, ưu tiên cho các vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước. 

+ Triển khai, nhân rộng các mô hình xen canh nông nghiệp; mô hình 

trồng trọt và chăn nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai 

các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; bố trí cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp; 

phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phát triển, nhân rộng 

các giống cây trồng và vật nuôi; tăng cường các hình thức đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản đạt hiệu quả cao; cải tiến phương pháp, kỹ thuật và cải thiện cơ 
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sở hạ tầng ngành thủy sản. 

+ Nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông tại các khu vực có rủi ro 

thiên tai cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. 

+ Nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị và các 

điểm dân cư tập trung, khu công nghiệp, chống ngập cho đô thị trong điều kiện 

biến đổi khí hậu; phát triển và xây dựng nhà an toàn đối với thiên tai, cực đoan 

khí hậu; ứng dụng công nghệ, vật liệu mới có khả năng thích ứng với biến đổi 

khí hậu trong lĩnh vực xây dựng và đô thị. 

+ Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp, năng lượng và 

thương mại, các cơ sở sản xuất công nghiệp gắn với triển khai đồng bộ các biện 

pháp bảo vệ môi trường, sử dụng, khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên thiên 

nhiên tại khu vực dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. 

+ Phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu về phòng 

chống dịch, bệnh và các bệnh mới phát sinh do biến đổi khí hậu, đảm bảo điều kiện 

vệ sinh môi trường; thực hiện các giải pháp về công nghệ, trang thiết bị trong dự 

phòng và điều trị các bệnh gia tăng do biến đổi khí hậu; tăng cường hệ thống giám 

sát và cảnh báo sớm các tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe; xây dựng và 

nhân rộng các mô hình nhằm nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, thích 

ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế và sức khỏe cộng đồng. 

+ Duy tu, bảo tồn và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình di 

tích lịch sử văn hóa nhằm nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. 

- Nâng cao khả năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học 

trước tác động của biến đổi khí hậu thông qua tăng cường công tác quản lý các hệ 

sinh thái và đa dạng sinh học; tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự 

nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của biến đổi khí hậu. 

- Phát triển và nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa 

vào hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng 

địa phương trong giám sát, bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học. 

- Quản lý bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng thông qua các giải 

pháp tái sinh, phục hồi rừng, làm giàu rừng; tăng cường sự tham gia của cộng 

đồng trong công tác phát triển rừng trồng nhằm cải thiện sinh kế và cơ hội việc 

làm trong lâm nghiệp. 

- Nâng cao nhận thức, kiến thức về biến đổi khí hậu và thiên tai của các 

cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng. 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tập trung vào công nghệ 

mới, công nghệ tiên tiến trong thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó 

với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng biến đổi khí hậu 

- Sẵn sàng ứng phó với các hiểm họa do biến đổi khí hậu thông qua việc 

tăng cường năng lực giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc khí tượng thủy văn, dự 

báo, cảnh báo, truyền tin về thiên tai và khí hậu cực đoan. 

- Đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi, công trình phòng 
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chống thiên tai nhằm chủ động ứng phó với thiên tai có xu hướng gia tăng cả về 

tần suất và cường độ. 

- Cải thiện hệ thống quản lý rủi ro thiên tai, triển khai công tác xác định, 

phân vùng và dự báo cấp độ rủi ro thiên tai; tăng cường năng lực, biện pháp 

quản lý và thúc đẩy giảm nhẹ rủi ro thiên tai, chú trọng giải pháp quản lý thiên 

tai dựa vào cộng đồng, phát huy tri thức địa phương trong phòng tránh thiên tai 

nhằm giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương và tăng mức độ sẵn sàng ứng phó 

với các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan. 

- Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai dưới tác động ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn liên quan đến biến đổi khí hậu thông qua việc triển khai các giải pháp 

phòng chống thiên tai kịp thời và hiệu quả, chú trọng các vùng có nguy cơ cao 

chịu ảnh hưởng của bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. 

- Chống sạt lở bờ sông; đối phó với hiện tượng hạn hán; giải quyết vấn đề 

tổn thất và thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu. 

III. PHÂN KỲ THỰC HIỆN 

1. Giai đoạn 2021 - 2025 

Kịp thời tham gia ý kiến đối với dự thảo của các bộ, ngành trung ương 

trong việc xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý quốc gia về biến đổi khí hậu; 

triển khai các hoạt động, nhiệm vụ phục vụ cho việc xây dựng Luật Biến đổi khí 

hậu trên cơ sở bảo đảm các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. Rà soát, cập nhật và xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quy hoạch ngành dựa trên đánh giá về các tác động của biến đổi khí hậu; 

thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, 

quy hoạch; giám sát và đánh giá hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Triển khai, nhân rộng các mô hình canh tác nông nghiệp xen canh thích ứng 

với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; bố trí cơ cấu mùa 

vụ, cây trồng phù hợp; phát triển và nhân rộng các giống cây trồng, vật nuôi, các 

mô hình trồng trọt và chăn nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Quản lý các hệ sinh thái và đa dạng sinh học; tăng cường khả năng phục hồi 

của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh các hoạt 

động thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng. 

Giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo 

và chuyển tải thông tin về thiên tai; tăng cường mức độ an toàn của hệ thống 

công trình phòng tránh thiên tai; triển khai kịp thời và hiệu quả các giải pháp 

phòng chống thiên tai liên quan đến bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất; chống 

ngập cho thành phố và các điểm dân cư tập trung; phòng chống sạt lở bờ sông, 

hạn hán; nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng; nâng cấp, cải 

tạo các công trình giao thông tại các khu vực có rủi ro thiên tai cao và dễ bị tổn 

thương do biến đổi khí hậu. 

Tăng cường nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu gồm các chương 

trình tuyên truyền, tập huấn; nghiên cứu khoa học về thích ứng với biến đổi khí 

hậu; phát triển nguồn nhân lực; thu hút đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu. 
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2. Giai đoạn 2026 - 2030 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, phối 

hợp, lồng ghép các hoạt động để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng 

cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ 

sinh thái nhằm tăng cường khả năng chống chịu, sẵn sàng điều chỉnh trước những 

thay đổi của khí hậu.  

Tiếp tục nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng, khả 

năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học 

trước tác động của biến đổi khí hậu. Thúc đẩy các hành động thích ứng mang lại 

đồng lợi ích trong giảm nhẹ rủi ro do biến đổi khí hậu và hiệu quả về mặt kinh 

tế, xã hội, môi trường. 

3. Tầm nhìn đến năm 2050 

Phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục tăng cường 

năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người, cơ sở hạ tầng và các hệ 

thống tự nhiên nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh 

lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, bình đẳng giới, an sinh xã 

hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững trong 

điều kiện biến đổi khí hậu và an toàn trước thiên tai.  

Thực hiện lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong tất cả các hoạt 

động kinh tế - xã hội nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tận dụng các 

cơ hội từ biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế - xã hội. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: 

1. Nguồn ngân sách nhà nước (chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển) 

thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

2. Lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình 

dự án khác. 

3. Các nguồn huy động hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chịu trách nhiệm chủ trì giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện Kế 

hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. 

Quản lý hiệu quả tài nguyên nước; giám sát và bảo vệ tài nguyên nước; 

đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, kiểm kê tài nguyên nước; nâng cao năng lực 

quản lý, phòng, chống ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên nước trong điều kiện biến 

đổi khí hậu, ưu tiên cho các vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước. 

Tăng cường công tác quản lý về đa dạng sinh học; tăng cường khả năng 

phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác 
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động của biến đổi khí hậu theo chức năng, nhiệm vụ. 

Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến 

thức về biến đổi khí hậu cho các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các dự án 

đầu tư vào hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội đảm bảo thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng với biến 

đổi khí hậu, đặc biệt đối với các ngành, vùng dễ bị tổn thương do tác động tiêu 

cực của biến đổi khí hậu. 

Chủ trì xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư cho các hoạt 

động thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng 

biến đổi khí hậu vào các chương trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện 

thuộc lĩnh vực quản lý. 

3. Sở Tài chính 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ khả năng cân 

đối ngân sách tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Lồng 

ghép thích ứng biến đổi khí hậu với giảm nhẹ thiên tai. Cải thiện hệ thống quản 

lý rủi ro thiên tai, triển khai công tác xác định, phân vùng và dự báo cấp độ rủi 

ro thiên tai; tăng cường năng lực, biện pháp quản lý và thúc đẩy giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai. 

Triển khai, nhân rộng các mô hình xen canh nông nghiệp; mô hình trồng 

trọt và chăn nuôi có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai các hoạt 

động thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất nông nghiệp; bố trí cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp; phòng, 

chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phát triển, nhân rộng các 

giống cây trồng và vật nuôi; tăng cường các hình thức đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản đạt hiệu quả cao; cải tiến phương pháp, kỹ thuật và cải thiện cơ sở hạ 

tầng ngành thủy sản. 

Tăng cường công tác quản lý về đa dạng sinh học trong lĩnh vực nông, 

lâm nghiệp; tăng cường khả năng phục hồi, bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học 

hệ sinh thái nông, lâm nghiệp trước tác động của biến đổi khí hậu. 

Quản lý bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng thông qua các giải pháp 

tái sinh, phục hồi rừng, làm giàu rừng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng 

trong công tác phát triển rừng trồng. 

Đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi, công trình phòng 

chống thiên tai nhằm chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với thiên tai. 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về thiên 
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tai, phòng chống thiên tai cho các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng. 

5. Sở Xây dựng 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Nghiên 

cứu giải pháp nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị và 

các điểm dân cư tập trung, chống ngập cho đô thị trong điều kiện biến đổi khí 

hậu; phát triển và xây dựng nhà an toàn đối với thiên tai, cực đoan khí hậu; ứng 

dụng công nghệ, vật liệu mới có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong 

lĩnh vực xây dựng và đô thị. 

Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai 

kịp thời và hiệu quả, chú trọng các vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của 

bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. 

6. Sở Công Thương 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Chủ 

động rà soát, tham mưu, chỉ đạo nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng của ngành công 

nghiệp, năng lượng và thương mại, các cơ sở sản xuất công nghiệp tại khu vực 

dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. 

7. Sở Y tế 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Tăng 

cường công tác nghiên cứu, ứng dụng, bảo vệ, bảo tồn các loài đa dạng sinh học 

phục vụ công tác trong ngành y tế trước tác động của biến đổi khí hậu. 

Tập trung phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe đáp ứng yêu cầu 

về phòng chống dịch, bệnh và các bệnh mới phát sinh do biến đổi khí hậu, đảm 

bảo điều kiện vệ sinh môi trường; thực hiện các giải pháp về công nghệ, trang 

thiết bị trong dự phòng và điều trị các bệnh gia tăng do biến đổi khí hậu; tăng 

cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các tác động của biến đổi khí hậu đến 

sức khỏe; xây dựng và nhân rộng các mô hình nhằm nâng cao khả năng chống 

chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế và sức khỏe cộng đồng. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Tăng 

cường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tập trung vào công nghệ 

mới, công nghệ tiên tiến trong thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng 

sinh học, khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên. 

9. Sở Giao thông vận tải 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Đẩy 

mạnh rà soát, có kế hoạch cải tạo, nâng cấp, bảo trì các công trình giao thông tại 

các khu vực có rủi ro thiên tai cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. 

Theo chức năng nhiệm vụ, triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai 
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kịp thời và hiệu quả, chú trọng các vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của 

bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. 

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Chủ 

động xây dựng kế hoach duy tu, bảo tồn và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, các 

công trình di tích lịch sử văn hóa nhằm nâng cao khả năng chống chịu với biến 

đổi khí hậu. 

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Thúc 

đẩy lồng ghép vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu trong các chính sách việc 

làm. Triển khai các biện pháp về phát triển nguồn nhân lực, giải quyết lao động 

việc làm trong điều kiện biến đổi khí hậu tác động đến các ngành, lĩnh vực. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến về thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống 

thiên tai bằng các hình thức phù hợp; cập nhật, bổ sung những vấn đề mới, 

những vấn đề cần cảnh báo để định hướng, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn 

tỉnh để có những hành động ứng phó phù hợp với biến đổi khí hậu, thiên tai. 

13. Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Nâng 

cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng khu công nghiệp trong điều 

kiện biến đổi khí hậu. 

14. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các tổ chức 

chính trị - xã hội 

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí 

hậu và thiên tai đến các các đoàn viên, hội viên, tổ chức, cá nhân và cộng đồng. 

15. Đài Khí tượng Thủy văn Đông Bắc 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực quản lý. Tăng 

cường năng lực giám sát, quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo, truyền 

tin về thiên tai và khí hậu cực đoan. 

16. UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào các chương 

trình, kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện của địa phương. 

Tăng cường năng lực, biện pháp quản lý và thúc đẩy giảm nhẹ rủi ro thiên 

tai, chú trọng giải pháp quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, phát huy tri thức 
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địa phương trong phòng tránh thiên tai nhằm giảm thiểu khả năng dễ bị tổn 

thương và tăng mức độ sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng thời tiết, khí hậu 

cực đoan. Phát triển và nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu 

dựa vào hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng; tăng cường sự tham gia của cộng 

đồng trong giám sát, bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học, phát triển rừng trồng 

nhằm cải thiện sinh kế và cơ hội việc làm trong lâm nghiệp. 

Triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai kịp thời và hiệu quả, chú 

trọng các vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt 

lở đất. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công tại 

Phụ lục kèm theo Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, xây dựng báo cáo của 

UBND tỉnh về kết quả thực hiện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban quốc 

gia về biến đổi khí hậu trước 31/12 hàng năm./. 

(Có Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ kèm theo). 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, KT (NNT) 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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