ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3584 /SNN&PTNT-CCTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 16 tháng9

năm 2020

V/v đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án
thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng
với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số
6172/STNMT-BHĐ ngày 07/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về
việc đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án thực hiện Kế hoạch quốc gia thích
ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa.
Trên cơ sở Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 3716/QĐ-UBNd
ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng
phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050; Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất Danh mục các nhiệm vụ thực
hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050 thuộc ngành nông nghiệp quản lý.
(Có phụ lục danh mục nhiệm vụ, dự án kèm theo)
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCTL, Nhg(04).

GIÁM ĐỐC

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC
ĐỀ XUẤT DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BĐKH
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
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Nhu cầu thích ứng

Mục tiêu cần đạt

Nhiệm vụ

Thời
gian
thực
hiện

Đến năm 2025

Đến năm 2030

Lĩnh vực nông nghiệp
Xây dựng Dự án "Nâng cao năng lực
PCCCR tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 20212025"
Tăng cường công tác quản
lý, bảo vệ rừng

1

Kết quả theo thời gian

Tăng cường công tác
quản lý bảo vệ rừng
và nâng cao chất
lượng rừng thích ứng
với điều kiện khí hậu
thay đổi
Phát triển, nâng cao chất
lượng rừng thông qua các
giải pháp tái sinh, phục hồi
rừng, làm giàu rừng, thay đổi
cơ cấu cây trồng

Củng cố và nâng cao năng lực cho lực
lượng làm công tác PCCCR. Mua sắm vật
tư, trang thiết bị, phương tiện; thiết bị
quan trắc, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và
ứng dụng khoa học công nghệ trong
PCCCR.Triển khai các giải pháp phòng
chống cháy rừng.
Quản lý rừng bền vững, ngăn chặn mất
rừng và suy thoái rừng; trồng, bảo vệ,
phục hồi rừng, chú trọng phát triển rừng
trồng gỗ lớn, rừng ven biển. Mỗi năm
trồng rừng bình quân10.000 ha; Chăm sóc
rừng 40.000 ha, Khoanh nuôi bảo vệ rừng
khoảng 600.000 ha

2021: Trình phê
duyệt Dự án
20212030

20212030

Các giải pháp
phòng cháy, chữa
cháy rừng được
triển khai, đánh
giá

Huy động các
nguồn vốn để
trồng, chăm sóc,
bảo vệ rừng theo
kế hoạch đề ra

Tiếp tục thực
hiện; tổng kết,
đánh giá

Tiếp tục thực
hiện; tổng kết,
đánh giá

2

Tăng cường sự tham
gia của cộng đồng
trong công tác phát
triển rừng thông qua
tăng cường sinh kế
và cơ hội việc làm
trong lâm nghiệp

Hỗ trợ, khuyến khích cộng
đồng tham gia phát triển lâm
nghiệp bền vững
Hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân
thông qua chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng,
hỗ trợ khoán bảo vệ rừng

Xây dựng dự án "Điều tra hiện trạng, bảo
tồn và phát triển các loài động thực vật
rừng nguy cấp, quý hiếm tại các khu rừng
phòng hộ". Xây dựng mô hình trồng thử
nghiệm một số loài cây quý, hiếm có giá
trị kinh tế, dược liệu cao để phát triển
nguồn gen, tạo nguồn giống, cung cấp các
thông tin phục vụ cho công tác quản lý,
bảo vệ và bảo tồn phát triển các loài thực
vật nguy cấp, quý, hiếm. Đề xuất các giải
pháp quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển
các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm găn
với khai thác, sử dụng hợp lý và quảng bá
tiềm năng du lịch sinh thái bền vững có sự
tham gia của cộng đồng địa phương.

2

20212030

Thực hiện chính
sách hỗ trợ bảo vệ
rừng, khoán bảo
vệ rừng bằng
nguồn vốn
Tiếp tục thực
Chương trình mục
hiện; tổng kết,
tiêu quốc gia
đánh giá
Giảm nghèo bền
vững và Chương
trình mục tiêu phát
triển lâm nghiệp
bền vững
2021: Trình phê
duyệt Dự án

20212030

Mô hình được thí Tiếp tục thực
điểm, triển khai và hiện; tổng kết,
đánh giá
đánh giá

3

4

Tăng cường khả
năng chống chịu với
biến đổi khí hậu
trong lĩnh vực Chăn
nuôi – Thú y thông
qua hoàn thiện hệ
thống chính sách,
pháp luật; đào tạo
nâng cao năng lực
Nâng cao khả năng
phòng, chống dịch
bệnh cho các giống
vật nuôi trước thay
đổi của khí hậu

Nâng cao năng lực nhằm
tăng khả năng chống chịu và
giảm mức độ tổn thương với
biến đổi khí hậu

Tập huấn, nâng cao năng lực cho người
chăn nuôi, cán bộ thú y, cán bộ nông
nghiệp từ cấp tỉnh, huyện, xã về phát triển,
lựa chọn và ứng dụng các giải pháp thích
ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực
Chăn nuôi – Thú y

Triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh, sử
dụng các giống vật nuôi có
khả năng thích ứng với biến
đổi khí hậu

Tăng cường các hoạt động kiểm soát dịch
bệnh, ô nhiễm môi trường, cải tiến các
dịch vụ thú y để phát triển chăn nuôi bền
vững thích ứng với biến đổi khí hậu và
khai thác lợi thế vùng sinh thái
Nhân rộng mô hình sử dụng các giống gia
cầm, thủy cầm địa phương có khả năng
chống chịu cao(LCT) thích ứng với biến
đổi khí hậu

20212030

2021: được phê
duyệt. - Triển khai
tập huấn và đánh
giá

20212030

2021: Đề án được
phê duyệt; 20222025: triển khai
thí điểm tại các
huyện, thị xã,
thành phố.

Mở rộng quy mô,
đánh giá, tổng kết.

2021: Đề án được
phê duyệt; 20222025: triển khai
thí điểm tại các
huyện, thị xã,
thành phố.

Mở rộng quy mô,
đánh giá, tổng kết.

Chuyển dịch chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ
sang chăn nuôi tập trung theo mô hình
trang trại, được đầu tư đồng bộ về hệ
thống chuồng nuôi và môi trường, áp dụng
công nghệ chăn nuôi tiên tiến để nâng cao
khả năng thích ứng và giá trị gia tăng.
Triển khai, nhân rộng các mô
hình chăn nuôi thích ứng với
Nhân rộng mô hình chăn nuôi, cải tiến
biến đổi khí hậu
chuồng trại và ứng dụng công nghệ cao
thích ứng với biến đổi khí hậu

3

20212030

Phát triển các mô hình liên kết trong chăn
nuôi từ khâu cải tiến giống vật nuôi, công
nghệ chăn nuôi, thị trường tiêu thụ( trong
nước và hướng tới xuất khẩu) và xử lý
chất thải phù hợp với điều kiện sinh thái.
Triển khai ứng dụng các mô hình tổng hợp
theo chuỗi giá trị ( Chăn nuôi công nghệ
cao, an toàn sinh học, chăn nuôi kết hợp
sản xuất năng lượng(IFES), chăn nuôi dựa
trên sinh thái, chăn nuôi theo VietGAP,
chăn nuôi thông minh với khí hậu(CSA).
Nhân rộng mô hình sử dụng thức ăn xanh
cho chăn nuôi trâu, bò, gia súc nhai lại
khác(GFC) thích ứng với biến đổi khí hậu
Hiện nay hàng nghìn
héc-ta đất trồng lúa
thấp trũng, có nguy
cơ ngập úng nếu gặp
mưa lớn do biến đổi
khí hậu gây ra.

Đảm bảo cho khoảng 1.000
ha đất trong lúa kết hợp nuôi
tôm, cá trên đất trồng lúa
thích ứng với biến đổi khí
hậu

Xây dựng và nhân rộng mô hình trồng lúa
kết hợp nuôi tôm, cá trên đất trồng lúa
trũng thấp, giai đoạn 2021-2030 trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa

6

Giảm thiểu thiệt hại
do thiên tai

Sắp xếp, bố trí ổn định dân
cư bị ảnh hương thiên tai,
những hộ dân sống rải rác,
dân di cư tự do khu vực 11
huyện miền núi tỉnh Thanh
Hoá đến năm 2025

Đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư; bố trí di
dời, sắp xếp lại dân cư bị ảnh hưởng thiên 2021tai, những hộ dân sống rải rác, dân di cư tự 2025
do khu vực 11 huyện miền

C

Phòng chống thiên tai

5

4

20212030

Triển khai thí
điểm 500 ha

Năm 2021: Đề án
được phê duyệt;
Năm 2021-2025:
Triển khai và hoàn
thành Đề án

Triển khai nhân
rộng lên 1000 ha

1

Chủ động thích ứng
với biến đổi khí hậu,
bảo vệ an toàn tài
sản, tính mạng của
người dân, thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội.

Xây dựng kè bảo vệ bờ
chống sạt lở bờ sông, bờ
biển, bảo vệ an toàn dân cư,
cơ sở hạ tầng và diện tích đất
sản xuất của nhân dân.

Củng cố, nâng cấp các tuyến
đê theo quy hoạch phòng,
chống lũ, đảm bảo an toàn
chống lũ thiết kế; đồng thời
tạo điều kiện thuận lợi cho
công tác kiểm tra, cứu hộ đê.
Chủ động phòng, chống lụt
bão, hạn chế thiệt hại do
thiên tai gây ra; kết hợp tạo

Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê
cửa sông, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
(giai đoạn 2).

20212025

Đê kè biển Quảng Thái, huyện Quảng
Xương.

20212025

Kè chống sạt lở bờ sông tương ứng đoạn
K13+300-K13+600 đê hữu sông Chu, xã
Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân

20212025

Kè chống sạt lở bờ biển thuộc phố Hồng
Thắng, phường Quảng Cư, thành phố Sầm
Sơn

20212025

Tu bổ, nâng cấp đê sông Chu (đê bên tả
đoạn từ K0-K34+100, đê bên hữu đoạn từ
K15+300 - K42+227).

20232030

Đê hữu sông Chu đoạn từ K10+750K15+300 thuộc các xã Thọ Hải, Xuân
Hòa, huyện Thọ Xuân.

20212028

5

2021: Tiếp tục bố
trí
vốn
2021-2025: Triển
khai thực hiện
hoàn thành DA
2021: Tiếp tục bố
trí
vốn
2021-2025: Triển
khai thực hiện
hoàn thành DA
2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án
2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án
2023-2025: Chuẩn
bị dự án20252030: Triển khai
thực hiện dự án
2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án

2025-2028: Hoàn
thành dự án

2025-2028: Hoàn
thành dự án

tuyến đường giao thông, đảm
Đê hữu sông Chu đoạn từ K42+277-K50
bảo an toàn đê điều, thoát lũ,
thuộc các xã Thiệu Đô, Thiệu Châu, Thiệu
đáp ứng yêu cầu phát triển
Tân, huyện Thiệu Hóa và xã Thiệu Khánh,
kinh tế - xã hội.
thành phố Thanh Hóa.
Tu bổ, nâng cấp, xử lý các trọng điểm
xung yếu tuyến đê tả, hữu sông Mã đoạn
từ cầu Hoàng Long đến Cửa Hới.
Đê tả sông Mã đoạn từ K0-K28 thuộc các
xã Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến,
Vĩnh Thành, Vĩnh Ninh, Vĩnh Khang,
Vĩnh Hòa, Vĩnh Hùng, Vĩnh Minh và
Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc.

20212028

20212030

20212028

Đê hữu sông Mã đoạn K0-K13+200 thuộc
các xã Quý Lộc, Yên Thọ, Yên Trường,
Yên Phong, Yên Thái, huyện Yên Định

20212028

Đê tả sông Mã đoạn từ K51+500K53+866 thuộc xã Hoằng Đại, thành phố
Thanh Hóa và các xã Hoằng Trạch, Hoằng
Tân, huyện Hoằng Hóa.

20212028

Đê hữu sông Mã đoạn từ K53+450K56+060 thuộc phường Quảng Phú, thành
phố Thanh Hóa và phường Quảng Thọ,
thành phố Sầm Sơn.

20212025

6

2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án
2021: Tiếp tục bố
trí
vốn
2021-2025: Tiếp
tục triển khai thực
hiện DA

2025-2028: Hoàn
thành dự án

2025-2030: Hoàn
thành dự án

2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2025-2028: Hoàn
2022- 2025: Triển
thành dự án
khai thực hiện dự
án
2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án
2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án
2021- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án

2025-2028: Hoàn
thành dự án

2025-2028: Hoàn
thành dự án

Đê hữu sông Lèn đoạn từ K18+642K23+745 thuộc các xã Quang Lộc, Liên
Lộc, Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc

20212028

Đê tả sông Lèn đoạn từ K27+918-K32
thuộc các xã Nga Thạch, xã Nga Bạch,
huyện Nga Sơn.

20212028

Đê hữu sông Cầu Chày đoạn từ K31+800K45+400

20212030

Nâng cấp đê hữu sông Thị Long đoạn từ
K0-K14+107, xã Anh Sơn, Các Sơn,
Thanh Sơn, Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia

20212025

Đê hữu sông Càn đoạn từ K0-K9+00

20212030

Đê tả sông Càn đoạn từ K0-K9+120

E

Tài nguyên nước

7

20262030

2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án
2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án
2021-2023: Chuẩn
bị dự án20232025: Triển khai
thực hiện dự án
2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án
2021-2022: Chuẩn
bị
dự
án
2022- 2025: Triển
khai thực hiện dự
án

2025-2028: Hoàn
thành dự án

2025-2028: Hoàn
thành dự án

2025-2030: Hoàn
thành dự án

2025-2030: Hoàn
thành dự án
2026: Chuẩn bị
dự
án
2026-2030: Triển
khai thực hiện dự
án

1

Sửa chữa, nâng cấp
các hồ đập vừa và
nhỏ mất an toàn trên
địa bàn tỉnh Thanh
Hóa

Đảm bảo an toàn công trình
và vùng hạ du, tích trữ nước
Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối hồ
đảm bảo cấp nước tưới ổn
chứa nước
định cho nông nghiệp và sinh
hoạt của người dân

20212025

Triển khai và hoàn Tổng kết, đánh
thành
giá

Sửa chữa, nâng cấp kênh và công trình
trên kênh

20212030

Triển khai thực
Hoàn thành dự án
hiện dự án
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Nâng cấp hệ thống
kênh Bái Thượng

Đảm bảo tưới chủ động cho
37.000ha đất nông nghiệp;
tạo nguồn cấp nước sinh hoạt
và hoạt động dịch vụ khác

3

Thủy lợi – Thủy điện
đập Cẩm Hoàng trên
sông Mã.

Tưới cho khoảng 30.287ha
và kết hợp phát điện với
công suất lắp máy Nlm =
16,0 MW.

Đầu mối, kênh và công trình trên kênh

20212030

Triển khai thực
Hoàn thành dự án
hiện dự án
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Hệ thống tiêu thoát,
phòng chống lũ sông
Hoạt

Đảm bảo tiêu úng cho
khoảng 15.000 ha đất canh
tác huyện Hà Trung, Nga
Sơn và vùng phụ cận

Lên đê và gia cố đê Tả, đê Hữu sông Hoạt;
Nâng cấp các công trình dưới đê và nạo
vét hệ thống sông Hoạt.
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Triển khai và hoàn Tổng kết, đánh
thành
giá
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Cải tạo, nâng cấp hệ
thống tiêu thủy sông
Hoàng.

Tiêu úng chủ động cho
24.554 ha đất canh tác thuộc
các huyện Thọ Xuân, Triệu
Sơn, Thiệu Hóa

Nạo vét hệ thống kênh dẫn, nâng cấp và
xây dựng một số trạm bơm, cống tiêu
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Triển khai và hoàn Tổng kết, đánh
thành
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Cải tạo, nâng cấp hệ
thống tiêu thủy Thọ
Xuân.

Tiêu úng và phòng lũ cho
10.600ha; bảo bảo an toàn
cho dân cư huyện Thọ Xuân,
Triệu Sơn

Nạo vét hệ thống kênh dẫn, sửa chữa nâng
cấp một số trạm bơm, hệ thông kênh sau
trạm bơm và đê bao
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Triển khai và hoàn Tổng kết, đánh
thành
giá

8

7

Nạo vét, sửa chữa
cải tạo hệ thống tiêu
sông Lý.

Tiêu chủ động cho 13.887ha
đất canh tác của 25 xã thuộc
huyện Quảng Xương và 2 xã
thuộc huyện Đông Sơn

Nạo vét hệ thống kênh, nâng cấp trạm
bơm, âu Mai Chữ và cống Ngọc Giáp
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Triển khai và hoàn Tổng kết, đánh
thành
giá
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Dự án nước sạch và
vệ sinh nông thôn
bền vững và chống
chịu với biến đổi khí
hậu tỉnh Thanh Hóa

Nâng cao khả năng tiếp cận
nước sạch và vệ sinh nông
thôn một cách bền vững và
thích ứng với BĐKH ở các
khu vực nông thôn tỉnh
Thanh Hóa

Xây dựng mới nhà máy nước tại 05 huyện:
Như Thanh, Thạch Thành, Bá Thước,
Cẩm Thủy, Ngoc Lặc; 75 trường học và
trạm y tế được sử dụng nước sạch và nhà
tiêu hợp vệ sinh; triển khai một số hoạt
động tăng cường quản lý nước sạch và vệ
sinh nông thôn thích ứng BĐKH

20212025

Hoàn thành, tổng
Triển khai thực
kết, đánh giá dự
hiện dự án
án
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