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V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành
Kế hoạch triển khai 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
8680/STNMT-BHĐ ngày 14/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc
Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai 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. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi
nghiên cứu dự thảo Quyết định nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có ý kiến như sau:
1. Cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục của dự thảo Quyết định ban
hành Kế hoạch triển khai 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.
2. Đề nghị bổ sung một số nội dung đối với dự thảo Quyết định nêu trên,
cụ thể như sau:
- Tại mục 1.2, phần II, 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: Bổ sung thêm nội
dung “Phát triển và nhân rộng các mô hình trồng trọt và chăn nuôi có khả năng
thích ứng với biến đổi khí hậu” để phù hợp với các nhiệm vụ đã đề xuất ở phụ lục.
- Tại điểm b, mục 1.3, phần II, 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 BĐKH:
Đề nghị sửa nội dung “... hệ thống công trình thủy lợi, công trình phòng chống
thiên tai...” thành “... hệ thống công trình phòng chống thiên tai...”.
- Tại mục 1, phần VI, đối với nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường:
Đề nghị sửa nội dung “Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư ...; kịp thời
báo cáo UBND tỉnh những bất cập, ...” thành “Chủ trì, phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư ...; kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh những giải
pháp để giải quyết những bất cập, ...”.
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- Bổ sung thêm nội dung: “Tăng cường nguồn lực cho thích ứng với biến
đổi khí hậu bao gồm các chương trình, các khóa đào tạo tập huấn; triển khai các
đề án phát triển nguồn nhân lực; thu hút đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCTL (Lien).
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