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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 Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về 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 đế năm 2050; Công văn số 1221/UBND-KT ngày 

02/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Đóng góp do 

quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Cụ thể hóa các nội dung được giao trong Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 

11/9/2020 của UBND tỉnh về 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; Công văn số 

1221/UBND-KT ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai 

thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để tổ chức thực hiện nghiêm túc, 

có hiệu quả các nội dung được giao Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 11/9/2020 

của UBND tỉnh về 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 đế năm 2050. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. 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. 

2. 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 tai, phòng 

chống thiên tai cho các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng. 

3. 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; thực hiện các biện 
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pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua ứng dụng các giải pháp quản lý, 

công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, 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; ứng dụng công nghệ xử lý và 

tái sử dụng phụ phẩm, chất thải trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi; phát triển 

nông nghiệp hữu cơ. Phát triển các mô hình nông lâm kết hợp để nâng cao trữ 

lượng các-bon, bảo tồn đất. 

4. 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. 

5. Quản lý bảo vệ rừng và nâng cao chất lượng rừng; Trồng rừng, phát triển 

rừng trong đó ưu tiên phát triển rừng sản xuất, rừng gỗ lớn; phục hồi rừng phòng 

hộ và rừng đặc dụng. Khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên, xúc tiến tái sinh và làm 

giàu rừng trên các vùng đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng cao chất lượng, 

trữ lượng các-bon rừng và quản lý rừng bền vững; tăng cường sự tham gia của 

cộng đồng trong công tác phát triển rừng trồng. 

III. PHÂN KỲ THỰC HIỆN 

1. Giai đoạn 2021 - 2025 

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 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 đẩy mạnh các hoạt động thích ứng với 

biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và dựa vào cộng đồng. 

Phối hợp với các ngành liên quan trong công tác dự báo, cảnh báo và chuyển 

tải thông tin về thiên tai; tăng cường mức độ an toàn của hệ thống công trình hồ, 

đập, công trình thủy lợi, phòng tránh thiên tai; tham mưu 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; phòng chống sạt lở bờ sông, hạn hán; nâng cấp, sửa chữa các công trình 

thủy lợi ở những vùng thường xuyên bị thiên tai và dễ bị tổn thương do biến đổi 

khí hậu.  

Tham gia các chương trình tuyên truyền, tập huấn; nghiên cứu khoa học về 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2. Giai đoạn 2026 - 2030 

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

lĩnh vực quản lý, phối hợp, lồng ghép các hoạt động để triển khai các nhiệm vụ, 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực của ngành nhằm tăng cường khả năng chống 
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chịu, sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.  

Tiếp tục nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống các công trình thủy lợi 

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, các công trình thủy lợi và 

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

ninh lương thực, an ninh nguồn nước, 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 các nhiệm vụ được  

giao 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. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Thủy lợi, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp PTNT 

Rà soát kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh, bổ sung xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn toàn 

tỉnh; bổ sung, tham mưu tỉnh ban hành Phương án phòng chống thiên tai theo cấp 

độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; kế hoạch kiểm tra công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn các huyện, thành phố; 

Tiến hành kiểm tra công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trước 

mùa mưa, lũ hằng năm để phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố nhằm đảm bảo an 

toàn công trình đáp ứng phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp; Kịp thời tham 

mưu các văn bản chỉ đạo, công điện về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai; Tiếp tục thực hiện công tác tham mưu quản lý và sử dụng Quỹ phòng 

chống thiên tai; 

Tăng cường công tác 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 tai, phòng chống thiên tai cho các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cộng 

đồng. 

 2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Thực hiện cơ cấu lại cây trồng theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, 

tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát 

huy lợi thế vùng, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, sử dụng các giống cây 

trồng mới có khả năng chống chịu với điều kiện nóng, hạn, ngập úng, sâu bệnh do 

biến đổi khi hậu gây ra; khôi phục các giống cây trồng bản địa có khả năng chống 

chịu cao với điều kiện thời tiết, khí hậu; sản xuất thông qua quản lý dinh dưỡng 
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theo vùng đặc thù với nguyên tắc bón phân đúng với nhu cầu của cây trồng theo 

từng giai đoạn sinh trưởng, bón đúng tỷ lệ các chất dinh dưỡng để nâng cao hiệu 

suất sử dụng, giảm thất thoát ra môi trường.  

Khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xử lý 

phụ phẩm trồng trọt thành phân hữu cơ, giảm phát thải khí nhà kính; Thí điểm và 

nhân rộng các mô hình xã hội hóa thu gom, xử lý và tái sử dụng chất thải trong 

trồng trọt (rơm rạ, thân ngô, lõi ngô, bã mía, lá mía, ...) làm phân bón hữu cơ, than 

sinh học, thức ăn chăn nuôi, vật liệu, chất độn,... giảm ô nhiễm môi trường và giảm 

phát thải khí nhà kính. 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú Y 

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm 

và các vật nuôi chủ lực là gia súc (trâu, bò, lợn), phát triển chăn nuôi các loài đặc 

sản có giá trị kinh tế cao (Dê, Ngựa bạch, Ong…); sử dụng các giống vật nuôi có 

năng suất cao, khả năng chống chịu tốt, thích ứng với điều kiện khí hậu để nâng 

cao giá trị. Từng bước phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại tập 

trung gắn với các cơ sở giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục khuyến 

khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp phát 

triển chăn nuôi theo hình thức tập trung công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao, 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi: cải thiện chất 

lượng khẩu phần ăn cho trâu, bò; ứng dụng chăn nuôi đệm lót sinh học, công nghệ 

khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ sinh học hướng 

đến chăn nuôi an toàn và bảo vệ môi trường; sử dụng giống vật nuôi đảm bảo an 

toàn dịch bệnh; khôi phục giống vật nuôi bản địa, đặc sản có khả năng chống chịu 

và giá trị kinh tế cao; ... Khuyến khích nghiên cứu cải tiến và áp dụng công nghệ 

tái sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ; Phát triển các mô hình chăn 

nuôi tổng hợp thích ứng với biến đổi khí hậu. 

 4. Trung tâm Khuyến nông 

 Tổ chức triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến nông viên và người dân…về kỹ 

thuật sản xuất nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí 

nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp. Tư vấn, giải 

đáp những thắc mắc về khoa học kỹ thuật trong phát triển các mô hình Nông lâm 

kết hợp cho nông dân. Khảo sát, thiết kế và xây dựng các mô hình nông lâm kết 

hợp phù hợp với từng vùng sinh thái; triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình 

chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng cung cấp gỗ lớn. 

5. Chi cục Phát triển nông thôn 

Xây dựng kế hoạch dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn chú trọng 

đào tạo kỹ năng về trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi trong Nông lâm kết hợp. 

Hỗ trợ xây dựng các mô hình Nông lâm kết hợp nhằm phát triển kinh tế gắn với 

xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn, tuyên truyền các chính sách của nhà nước về 



5 

  

hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vừng từ rừng, thông qua 

việc khai thác hiệu quả từ các mô hình Nông lâm kết hợp và bảo tồn rừng tự nhiên. 

6. Chi cục Kiểm lâm 

 Tiếp tục duy trì và phát triển trồng một số loài cây lâm nghiệp chính trên địa 

bàn tỉnh như Keo, Bạch Đàn, Thông, Hồi, Quế, Sở và một số loài cây bản địa khác 

như Trám, Lát, Xoan, Tếch, Giổi, Đinh, Lim, Nghiến...; nâng cao chất lượng rừng, 

trữ lượng các-bon rừng và quản lý rừng bền vững; bảo vệ tốt các loại rừng (Rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) nhằm ngăn chặn khai thác trái phép, 

phòng cháy chữa cháy, phòng trừ sâu bệnh hại. 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. 

 Hỗ trợ người dân bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, trồng bổ sung cây 

bản địa, cây lâm nghiệp lâu năm vào rừng tự nhiên nghèo kiệt, phát triển lâm sản 

ngoài gỗ, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập gắn với chính sách 

giảm nghèo nhanh, bền vững. Thực hiện biện pháp làm giàu rừng để nâng cao giá 

trị của rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân miền núi. Thực hiện tốt 

chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

7. Các Ban quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên, Mẫu Sơn, Hạt Kiểm lâm 

huyện Bắc Sơn 

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch, thực 

hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất, bảo vệ, phát triển rừng trên diện tích đất 

được giao; phối hợp với các cấp chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng trong 

quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh 

thái rừng; lập các dự án đầu tư xây dựng khu rừng đặc dụng; tổ chức thực hiện các 

nội dung của Kế hoạch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các phòng ban, đơn vị trực thuộc căn cứ 

chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân 

công; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 

ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp./. 

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

 
 

 Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên và MT; 
- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, ban đơn vị; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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