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KẾ HOẠCH 

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH PHÚ THỌ 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 

 
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

- Yêu cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai có vị trí 

quan trọng trong các quyết định phát triển của tỉnh. 

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

chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch của tỉnh 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 và 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. 

2. Mục tiêu 

a. Mục tiêu chung 

Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm giảm thiểu tính 

dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH thông qua việc tăng 

cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần 

kinh tế và hệ sinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ 

thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Triển khai Kế hoạch thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bám sát các nhiệm vụ tại Kế hoạch 

Quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 

được ban hành kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. 

- 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, trong đó có hoạt động 

thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi 

khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch của tỉnh. 

- 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. 

- 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. 
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III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

Kế hoạch thích ứng với BĐKH tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 sẽ tích hợp các nhiệm vụ thích ứng với BĐKH giai đoạn 

2021 - 2030 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2664/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 10 năm 2020 và Kế hoạch thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 

tỉnh Phú Thọ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2622/QĐ-UBND 

ngày 7 tháng 10 năm 2020 (có phụ lục kèm theo). 

Các giải pháp trong Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và có tính kế thừa, 

kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề 

cơ bản, dài hạn; ưu tiên mục tiêu trung hạn và dài hạn gắn với phát triển kinh tế, 

đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, phù hợp với tình hình và điều kiện 

thực tế của địa phương, cụ thể như sau: 

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 cấp tỉnh 

- Tham gia hoàn thiện khung pháp lý quốc gia về biến đổi khí hậu, các 

hoạt động, nhiệm vụ phục vụ cho việc xây dựng Luật Biến đổi khí hậu trên cơ 

sở bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Rà soát, cập nhật việc lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào các 

chương trình, quy hoạch, kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở 

kịch bản BĐKH và đánh giá tác động của BĐKH, đặc biệt đối với các ngành, 

vùng dễ bị tổn thương do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Đánh giá lồng 

ghép thích ứng với BĐKH trong quy hoạch, kế hoạch; lồng ghép thích ứng 

BĐKH với giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

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

hoạch; đánh giá lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong hệ thống chiến 

lược, quy hoạch; lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu với giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai. 

- 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; định kỳ cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu; xây dựng các 

kịch bản về tác động, tổn thất và thiệt hại đối với tỉnh; thiết lập và vận hành cơ 

sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, công cụ hỗ trợ công tác quản lý và hoạch định 

chính sách của tỉnh về biến đổi khí hậu; xây dựng các cơ chế, chính sách, huy 

động và phân bổ nguồn lực về tài chính nhằm khuyến khích và thu hút đầu tư 

cho thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tăng cường hợp tác quốc tế và 

thực hiện nghĩa vụ tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí 

hậu, bao gồm: Hỗ trợ các cơ quan trong tỉnh xây dựng năng lực để trở thành tổ 

chức được công nhận đối với Quỹ Khí hậu xanh, Quỹ Thích ứng và các quỹ 

khác; xây dựng và định kỳ cập nhật Báo cáo của tỉnh về thích ứng với biến đổi 

khí hậu cho Báo cáo quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu. Giám sát và 

đánh giá tác động của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn quốc 
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đối với tỉnh, xác định các giải pháp giảm thiểu tác động và tận dụng cơ hội cho 

phát triển kinh tế - xã hội. 

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 BĐKH 

của các ngành, các lĩnh vực, cụ thể: quản lý hiệu quả tài nguyên 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 BĐKH. Triển khai các hoạt động thích ứng với 

BĐKH trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, 

bố trí cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và 

nhu cầu thị trường; 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 BĐKH; 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, khu tái định cư...; nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng của ngành công 

nghiệp, năng lượng và thương mại; 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 

BĐKH; 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 BĐKH. 

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

học trước tác động của BĐKH 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 BĐKH. 

- Phát triển và nhân rộng các mô hình thích ứng với BĐKH 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. Xử lý nghiêm các trường hợp chặt, phá rừng, lấn chiếm 

đất rừng. 

- Nâng cao nhận thức, kiến thức về BĐKH và thiên tai của các cấp chính 

quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng; tăng cường năng lực, phát triển nguồn nhân 

lực nữ, thúc đẩy bình đẳng giới trong thích ứng với BĐKH. 

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

mới, công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường như: chuyển đổi mô hình sử 

dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết kế kết cấu ít tốn nguyên, nhiên vật liệu, 

giảm mức phát tán khí thải. 

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 do biến đổi 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 cần triển khai đồng bộ 

các nhóm giải pháp liên quan đến tăng cường năng lực nhằm dự báo, cảnh báo 

sớm thiên tai và các điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan; cải thiện hệ thống 
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quản lý rủi ro thiên tai nhằm giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương và tăng mức 

độ sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng khí hậu cực đoan; triển khai các giải 

pháp thích ứng kịp thời và hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do các tác động 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn liên quan đến biến đổi khí hậu trong tương lai. 

Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể bao gồm: 

- 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 

tránh 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 gia tăng; giải 

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

III. PHÂN KỲ THỰC HIỆN 

Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phân kỳ thực hiện theo các giai đoạn như sau: 

1. Giai đoạn 2021 - 2025 

Giai đoạn này chuẩn bị cơ chế chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu 

và chuẩn bị các điều kiện kinh tế, kỹ thuật đưa nội dung biến đổi khí hậu lồng 

ghép vào các quy hoạch, chương trình của tỉnh. Đồng thời triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực 

ứng phó thiên tai. 

2. Giai đoạn 2026 - 2030 
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH, phối hợp, lồng 

ghép các hoạt động trong 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 để 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 cơ sở hạ tầng, khả năng thích 

ứng của hệ sinh thái tự nhiên, 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 

BĐKH. Thúc đẩy các hành động thích ứng mang lại lợi ích trong giảm nhẹ rủi 

ro do BĐKH và hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, môi trường. 
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3. Tầm nhìn đến năm 2050 

Giai đoạn sau năm 2030 cho đến năm 2050 sẽ phát huy những kết quả đạt 

được của giai đoạn 2021-2030, tiếp tục tăng cường năng lực thích ứng với 

BĐKH của con người, cơ sở hạ tầng và các hệ thống tự nhiên nhằm bảo vệ và 

nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo 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 bối cảnh BĐKH và an 

toàn trước thiên tai. Thực hiện lồng ghép thích ứng với BĐKH trong tất cả các 

hoạt động kinh tế - xã hội nhằm chủ động ứng phó với BĐKH và bảo vệ hệ 

thống khí hậu trái đất. 
 

V. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ 

thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình thực hiện để 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quốc gia 

về biến đổi khí hậu trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.  

- Các sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, 

thị có trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

- Tiến độ của Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ được 

giám sát dựa trên các kết quả theo từng giai đoạn của các nhiệm vụ trong Danh 

mục các nhiệm vụ kèm theo. Tiến độ thực hiện Kế hoạch thích ứng với biến đổi 

khí hậu tỉnh sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu hằng năm, qua đó sẽ đưa ra các 

quyết định điều chỉnh cần thiết. 

- Sau 02 năm đầu tiên của quá trình triển khai thực hiện, Kế hoạch sẽ 

được rà soát cập nhật. Sau 03 năm tiếp theo, việc rà soát, cập nhật Kế hoạch lần 

thứ hai sẽ được thực hiện căn cứ vào kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. 05 

năm cuối cùng của Kế hoạch sẽ là giai đoạn hoàn thành mục tiêu. Cuối cùng Kế 

hoạch sẽ được đánh giá để xác định những kết quả đạt được và rút ra bài học cho 

Kế hoạch của giai đoạn tiếp theo. 

- Việc sửa đổi, đánh giá Kế hoạch phải được thực hiện thông qua sự tham 

vấn ý kiến rộng rãi của các sở, ngành và các huyện, thành, thị. 
 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: 

- Nguồn ngân sách nhà nước (chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển), sự 

nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp bảo vệ môi trường. 

- Từ ngoài ngân sách nhà nước (nguồn vốn từ hỗ trợ quốc tế, đầu tư nước 

ngoài, doanh nghiệp tư nhân và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác). 

- Nguồn vốn lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các 

chương trình, dự án có liên quan. 

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên 

quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị theo dõi, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ sơ kết, 

tổng kết, báo cáo và kiến nghị các bộ, ngành Trung ương các biện pháp cần thiết 

để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, giám sát, đánh giá 

việc triển khai, thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện ở tỉnh và các huyện, thành, thị, đảm bảo việc triển khai 

Kế hoạch thực hiện đúng tiến độ, mang lại hiệu quả thiết thực. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban ngành 

liên quan xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư cho các hoạt động 

thích ứng với BĐKH; các cơ chế, chính sách tăng cường bảo hiểm, chia sẻ rủi ro 

và thiên tai. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch thích ứng với BĐKH tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

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 kế hoạch đầu tư công trung hạn theo các giai đoạn trên cơ sở danh mục 

các nhiệm vụ trong Kế hoạch để đề xuất trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy 

định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công. 

- Phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan rà soát các quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm lồng ghép các nhiệm vụ của Kế 

hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ, tính liên kết đồng bộ giữa 

các quy hoạch, kế hoạch; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư 

cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giám sát, đánh giá 

việc thực hiện Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch thích ứng 

với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ. 

3. Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành cân 

đối bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng năm từ ngân sách địa phương để thực 

hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Phú 

Thọ và thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

4. Sở Xây dựng 
- Tổ chức hướng dẫn các huyện, thành, thị rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; hướng dẫn đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật, phát triển khu đô thị mới, khu dân cư, chỉnh trang đô thị thích ứng với 

BĐKH. 
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- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành,thị rà soát quy hoạch đô 

thị, quy hoạch xây dựng để điều chỉnh bổ sung, đề xuất đầu tư chỉnh trang, phát 

triển đô thị, khu dân cư nông thôn đảm bảo thích ứng với BĐKH; Nghiên cứu, 

xây dựng các giải pháp khả thi về thoát nước, chống ngập cho các đô thị, khu 

dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị chống chịu với tác động của BĐKH; Tổ 

chức triển khai thực hiện các giải pháp chống ngập, củng cố và xây mới các 

công trình cấp, thoát nước tại các đô thị, khu dân cư. 

5. Các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành, thị 

- Chủ động triển khai các nội dung công việc được phân công trong bảng 

danh mục nhiệm vụ kèm theo; tập trung huy động và bố trí nguồn lực thực hiện 

các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; 

- Rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các 

huyện, thành, thị để lồng ghép với các hoạt động của Kế hoạch thích ứng với 

biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ, đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa các quy 

hoạch, kế hoạch; 

- Vận động, thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch; 

- Giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và thích 

ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung công 

việc được phân công; 

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường) những biện pháp nhằm tối ưu hóa việc thực hiện Kế hoạch và những 

điều chỉnh cần thiết đối với Kế hoạch trong giai đoạn sau. 

- Định kỳ trước 15 tháng 12 hàng năm, các cơ quan được giao nhiệm vụ 

báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 12. 
 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn 

vị kịp thời báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ  

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 
 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày            tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 

 
 A. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN LỰC 

TT Nhu cầu thích 

ứng 

Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan  

chủ trì 

Kết quả theo giai đoạn Kinh phí  

thực hiện  

(Triệu đồng) Đến năm 2025 Đến năm 2030 

I Hoàn thiện cơ chế chính sách 

1 Xây dựng kế 

hoạch  thích ứng  

Xây dựng Kế hoạch 

thích ứng với BĐKH của 

các huyện, thành, thị 

Xây dựng Kế hoạch thích 

ứng với BĐKH tại các 

huyện, thành, thị 

Sở TN&MT 2021: Ban hành 

Kế hoạch thích 

ứng với BĐKH 

Tại các huyện, 

thành, thị 

Tiếp tục thực 

hiện nhiệm vụ 

theo kế hoạch 

được phê duyệt  

3.000 

2 Tiếp tục triển khai 

lồng ghép các vấn 

đề biến đổi khí 

hậu vào trong các 

chính sách, quy 

hoạch, kế hoạch. 

Lồng ghép nội dung 

BĐKH trong các chính 

sách, quy hoạch, kế 

hoạch và chương trình 

ưu tiên cho đầu tư phát 

triển của tỉnh Phú Thọ 

Lồng ghép nội dung BĐKH 

trong các chính sách, quy 

hoạch, kế hoạch và chương 

trình ưu tiên cho đầu tư phát 

triển của tỉnh Phú Thọ 

Sở KH&ĐT 2022: Hoàn 

thành lồng ghép 

nội dung BĐKH 

trong các chính 

sách, quy hoạch, 

kế hoạch và 

chương trình ưu 

tiên cho đầu tư 

phát triển của 

tỉnh Phú Thọ 

Tổng kết, kết 

quả thực hiện 

lồng ghép  

2.000 

II Giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu 

1 Xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống 

giám sát và đánh 

giá hoạt động 

thích ứng với biến 

đổi khí hậu 

Hệ thống cơ sở dữ liệu 

về  BĐKH của tỉnh Phú 

Thọ  

Xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống giám sát BĐKH tại 

tỉnh Phú Thọ 

Sở TN&MT 2021-2025: 

Hoàn thành hệ 

thống cơ sở dữ 

liệu về  BĐKH 

của tỉnh Phú 

Thọ 

 10.000 
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III Huy động nguồn lực 

1 Xây dựng khung 

huy động nguồn 

lực cho BĐKH và 

tăng trưởng xanh 

bao gồm khu vực 

tư nhân; kế hoạch 

triển khai thực 

hiện phù hợp với 

Thỏa thuận Paris, 

kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã 

hội 2026 - 2030 

Khuyến khích các tổ 

chức cá nhân trong và 

ngoài nước đầu tư, hỗ 

trợ nguồn lực cho 

BĐKH và tăng trưởng 

xanh bao gồm khu vực 

tư nhân. 

Khuyến khích sự tham gia 

đầu tư của các thành phần 

kinh tế cho các hoạt động 

thích ứng với BĐKH và 

tăng trưởng xanh. 

Sở KH&ĐT 2026-2030: Huy 

động được các 

nguồn vốn để 

thực hiện các 

nhiệm vụ của 

Kế hoạch 

 5.000 

Rà soát, bổ sung nhằm hoàn 

thiện các cơ chế chính sách 

tăng cường hệ thống bảo 

hiểm, chia sẻ rủi ro khí hậu 

và thiên tai 

Sở Tài 

Chính 

IV Tuyên truyền nâng cao nhận thức 

1 

 

Nâng cao nhận 

thức và năng lực 

thích ứng với 

BĐKH 

Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về BĐKH và 

năng lực ứng phó; thực 

hiện Kế hoạch quốc gia 

thích ứng với BĐKH 

giai đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

trên địa bàn tỉnh 

Nâng cao nhận thức về 

BĐKH và năng lực ứng phó 

cho các Sở, ngành, UBND 

các huyện, xã, đoàn thể trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Sở TN&MT 2021-2025: 

Nâng cao nhận 

thức và tăng 

cường năng lực 

thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

và giảm nhẹ rủi 

ro thiên tai 

2026-2030: Mở 

rộng tiếp 

chương trình 

của giai đoạn 

2021 - 2025 

5.000 

  Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về BĐKH và 

năng lực ứng phó; thực 

hiện Kế hoạch quốc gia 

thích ứng với BĐKH 

giai đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

trên địa bàn tỉnh 

Xây dựng và triển khai 

chương trình đào tạo về 

BĐKH gồm cả những kiến 

thức về khoa học tự nhiên, 

khoa học xã hội và khoa học 

quản lý cho các đối tượng 

khác nhau 

Sở GĐ&ĐT 400 

  Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về BĐKH và 

năng lực ứng phó cho 

các cấp học trên địa bàn 

tỉnh. 

Xây dựng và triển khai 

chương trình đào tạo về 

BĐKH cho các cấp học 

Sở GĐ&ĐT 2021-2025: 

Chương trình 

đào tạo cho các 

cấp học có lồng 

ghép kiến thức 

2026-2030: Mở 

rộng tiếp 

chương trình 

của giai đoạn 

2021 - 2025 

500 



3 
 

về BĐKH 

  Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về BĐKH và 

năng lực ứng phó cho 

đội ngũ tuyên truyền 

viên là cán bộ, giáo viên 

trong ngành giáo dục 

 

Đào tạo đội ngũ tuyên 

truyền viên về BĐKH trong 

ngành giáo dục tỉnh Phú 

Thọ 

Sở GĐ&ĐT 2021-2025: 

Nâng cao nhận 

thức và tăng 

cường năng lực 

ứng phó cho đội 

ngũ tuyên 

truyền viên là 

cán bộ, giáo 

viên trong 

ngành giáo dục 

2026-2030: Mở 

rộng tiếp 

chương trình 

của giai đoạn 

2021 - 2025 

1.000 

  Tuyên truyền, cổ động 

trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để 

cộng đồng được cập nhật 

kịp thời kiến thức về 

BĐKH 

 

Xây dựng và triển khai các 

chương trình truyền thông, 

phổ biến kiến thức, nâng 

cao nhận thức cộng đồng về 

biến đổi khí hậu 

Sở TT&TT 2021-2025: Xây 

dựng mạng lưới 

thông tin, truyền 

thông, phổ biến 

kiến thức nâng 

cao nhận thức 

cộng đồng về 

BĐKH từ cấp 

xã đến cấp tỉnh 

2026-2030: Mở 

rộng tiếp mạng 

lưới truyền 

thông của giai 

đoạn 2021 - 

2025 

2.000 

V Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

1 Áp dụng thử 

nghiệm một số 

công nghệ ứng 

phó với BĐKH có 

tiềm năng và phù 

hợp với điều kiện 

Việt Nam 

Ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ, kỹ thuật 

và sử dụng vật liệu mới 

vào phục vụ phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai 

Ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ, kỹ thuật và sử 

dụng vật liệu mới vào phục 

vụ phòng chống giảm nhẹ 

thiên tai 

Sở KH&CN 2021-2025: 

Hoàn thành các 

nghiên cứu giai 

đoạn 2021- 

2025 

2030: Hoàn 

thành các 

nghiên cứu giai 

đoạn 2026 - 

2030 

2.000 

2 Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong thu thập lưu 

trữ, xử lý thông 

tin; Xây dựng hệ 

thống lưu trữ cơ 

sở dữ liệu phục vụ 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thu thập 

lưu trữ, xử lý thông tin; 

Xây dựng hệ thống lưu 

trữ cơ sở dữ liệu phục vụ 

việc xây dựng và thực 

hiện các giải pháp giảm 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong thu thập lưu trữ, xử 

lý thông tin; Xây dựng hệ 

thống lưu trữ cơ sở dữ liệu 

phục vụ việc xây dựng và 

thực hiện các giải pháp 

giảm thiểu và thích ứng với 

Sở KH&CN 2021-2025: 

Hoàn thành hệ 

thống cơ sở dữ 

liệu 

2026-2030: Sử 

dụng cơ sở dữ 

liệu trong việc 

xây dựng và 

thực hiện các 

giải pháp giảm 

thiểu và thích 

4.000 
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việc xây dựng và 

thực hiện các giải 

pháp giảm thiểu 

và thích ứng với 

BĐKH 

thiểu và thích ứng với 

BĐKH 

BĐKH ứng với BĐKH 

cho các giai 

đoạn tiếp theo 

3 Nghiên cứu, tăng 

cường ứng dụng 

công nghệ thông 

tin trong công tác 

phòng, chống 

thiên tai và cảnh 

báo thiên tai trên 

địa bàn tỉnh Phú 

Thọ 

Xây dựng hệ thống công 

nghệ thông tin trong 

công tác phòng, chống 

thiên tai và cảnh báo 

thiên tai trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ 

 

Nghiên cứu, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phòng, chống 

thiên tai và cảnh báo thiên 

tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Sở 

NN&PTNT 

2021-2025: 

Hoàn thành hệ 

thống công nghệ 

thông tin trong 

công tác phòng, 

chống thiên tai 

và cảnh báo 

thiên tai trên địa 

bàn tỉnh Phú 

Thọ 

 4.000 

VI Hợp tác quốc tế 

1 Cập nhật đóng 

góp về thích ứng 

biến đổi khí hậu 

và giảm phát thải 

khí nhà kính trong 

việc thực hiện 

Đóng góp do quốc 

gia tự quyết định 

(NDC) trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ 

Triển khai thực hiện 

đóng góp do quốc gia tự 

quyết định (NDC) phù 

hợp với yêu cầu thực tế 

trên địa bàn tỉnh; Thống 

nhất trong chỉ đạo và 

tham gia hiệu quả của 

các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành, 

thị; các tổ chức chính trị, 

xã hội trên địa bàn tỉnh 

 

Cập nhật đóng góp về thích 

ứng biến đổi khí hậu và 

giảm phát thải khí nhà kính 

trong việc thực hiện Đóng 

góp do quốc gia tự quyết 

định (NDC) trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ 

Sở TN&MT 2021-2025: Xây 

dựng báo cáo 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

tình hình triển 

khai thực hiện 

đóng góp do 

quốc gia tự 

quyết định 

(NDC) trên địa 

bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 - 

2025. 

- Xây dựng báo 

cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường tình hình 

triển khai thực 

hiện đóng góp 

do quốc gia tự 

quyết định 

(NDC) trên địa 

bàn tỉnh giai 

đoạn 2026 - 

2030. 

1.000 

2 Chuyển giao công 

nghệ thân thiện 

với biến đổi khí 

hậu trong khuôn 

khổ Công ước 

Khung của Liên 

Tăng cường hợp tác với 

các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước 

trong nghiên cứu, ứng 

dụng và chuyển giao 

công nghệ về thích ứng 

Xây dựng, triển khai các 

chương trình, dự án hợp tác 

với các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước trong 

nghiên cứu, ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ về 

Sở TN&MT  2021-2050: Các 

chương trình, dự 

án được triển 

khai 

30.000 
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hợp quốc về Biến 

đổi khí hậu 

với BĐKH thích ứng với BĐKH phù 

hợp với địa bàn tỉnh 
 

B. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 
TT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan 

chủ trì 

Kết quả theo giai đoạn Kinh phí  

thực hiện  

(Triệu đồng) 
Đến năm 2025 Đến năm 2030 

1 

 

Thực hiện Chương 

trình mục tiêu phát 

triển lâm nghiệp 

bền vững 

Nhận thấy tầm quan trọng 

và vai trò của nhóm dân 

tộc thiểu số trong tham gia 

đóng góp thực hiện giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính 

Đảm bảo sự tham gia 

của nhóm dân tộc thiểu 

số trong quá trình thực 

hiện chương trình giảm 

khí thải nhà kính từ nỗ 

lực giảm mất rừng và 

giảm suy thoái rừng 

Sở 

NN&PTNT 

 2021-2030: Cơ 

chế hỗ trợ, 

khuyến khích 

cộng đồng tham 

gia phát triển 

lâm nghiệp bền 

vững; phát triển 

sinh kế cộng 

 đồng dựa vào 

rừng theo hướng 

thích ứng với 

BĐKH 

5.000 

  Phục hồi và phát triển rừng 

miền núi thông qua các dự 

án cơ chế phát triển sạch 

Nghiên cứu khả năng 

phát triển các dự án cơ 

chế phát triển sạch 

(CDM) trên cơ sở phát 

triển rừng miền núi 

Sở 

NN&PTNT 

2021-2025: 

Phục hồi và phát 

triển rừng miền 

núi thông qua 

các dự án cơ chế 

phát triển sạch 

 3.000 

2 

 

Thực hiện chương 

trình mục tiêu tái cơ 

cấu kinh tế nông 

nghiệp 

Đánh giá tác động, thiệt hại 

của BĐKH đối với ngành 

nông nghiệp và các giải 

pháp thích ứng với BĐKH 

của ngành nông nghiệp 

Đánh giá ảnh hưởng của 

BĐKH tới nông nghiệp 

(trồng trọt, chăn nuôi) 

và đề xuất các biện pháp 

thích ứng cho tỉnh Phú 

Thọ  

Sở 

NN&PTNT 

2021-2025: 

Hoàn thành việc 

đề xuất các biện 

pháp trồng trọt, 

chăn nuôi thích 

ứng với BĐKH 

tỉnh Phú Thọ 

 2.000 

  Phát triển và nhân rộng các 

giống cây trồng có khả 

năng chống chịu sâu bệnh 

Xây dựng chương trình 

chọn, tạo, khảo nghiệm 

giống cây trồng thích 

Sở 

NN&PTNT 

 2021-2030: Lựa 

chọn, lai tạo, 

khảo nghiệm 

3.500 
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và thích hợp cho các vùng 

chịu ảnh hưởng bất lợi của 

BĐKH 

hợp cho các vùng chịu 

ảnh hưởng bất lợi của 

BĐKH 

giống cây trồng 

thích hợp cho 

các vùng chịu 

ảnh hưởng bất 

lợi của BĐKH 

  Mô hình kinh tế trang trại 

thích ứng với BĐKH 

Nghiên cứu và xây dựng 

mô hình kinh tế trang 

trại thích ứng với 

BĐKH 

Sở 

NN&PTNT 

2021-2025: Các 

mô hình kinh tế 

trang trại thích 

ứng với BĐKH 

 2.000 

  Phục hồi những khu rừng 

bị suy thoái, phát triển mô 

hình nông lâm kết hợp 

nhằm tăng cường khả năng 

chống chịu các tác động 

của BĐKH 

Tăng cường khả năng 

chống chịu các tác động 

của BĐKH thông qua 

xây dựng mô hình nông 

lâm kết hợp, phục hồi 

những khu rừng bị suy 

thoái 

Sở 

NN&PTNT 

 2021-2030: Các 

mô hình nông 

lâm kết hợp, 

phục hồi những 

khu rừng bị suy 

thoái 

3.000 

3 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 

Nghiên cứu nâng cao 

tích lũy các bon ở các 

loại rừng tự nhiên tại 

các khu bảo tồn thiên 

nhiên và Vườn Quốc gia 

tại Phú Thọ nhằm tham 

gia tiến trình REDD+ ở 

Việt Nam 

Sở TN&MT  2021-2030: Cơ 

chế khuyến 

khích được thực 

thi và đánh giá 

2.000 

C. PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 
T

T 

Nhu cầu thích ứng Mục 

tiêu 

cần 

đạt 

Nhiệm vụ 
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Nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó với các hiểm họa do BĐKH; Rà soát thông tin, dữ liệu hiện có về thích ứng với BĐKH, tổn thất và thiệt hại; 

đề xuất thông tin, nghiên cứu bổ sung và phương thức quản lý, chia sẻ dữ liệu tạo thuận lợi cho xây dựng, cập nhật các báo cáo đóng góp của 

quốc gia về thích ứng với BĐKH 

Xác 

định 

được 

các 

cấp 

độ rủi 

ro do 

thiên 

tai 

gây 

ra 

trên 

địa 

bàn 

tỉnh 

Phú 

Thọ 

Dự án xác định cấp độ rủi ro thiên tai, khí tượng cho từng loại thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
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 Phân 

vùng 

và 

cảnh 

báo 

nguy 

cơ 

ngập 

lụt, lũ 

quét 

trên 

địa 

bàn 

tỉnh 

Phú 

Thọ 

do 

tác 

động 

của 

BĐK

H 

Xây dựng, phân vùng nguy cơ ngập lụt, lũ quét dưới tác động của BĐKH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ 

thiên tai 



10 
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 Nâng 

cấp 

các 

hệ 

thống 

cảnh 

báo 

cũ và 

xây 

dựng 

các 

hệ 

thống 

cảnh 

báo 

lũ 

quét 

tại 

các 

khu 

vực 

có 

nguy 

cơ 

Củng cố và xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
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xảy 

ra lũ 

quét 



13 
 

 Xác 

định 

khu 

vực 

thườn

g 

xuyê

n có 

nguy 

cơ 

xảy 

ra lũ 

lụt, 

hạn 

hán. 

Đưa 

ra 

nhữn

g giải 

pháp, 

biện 

pháp 

cảnh 

báo 

Nghiên cứu, cảnh báo lũ lụt và hạn hán các vùng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
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đối 

với 

người 

dân 

tại 

khu 

vực 
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 Hiện 

đại 

hóa 

mạng 

lưới 

quan 

trắc 

khí 

tượng 

thủy 

văn, 

công 

nghệ 

dự 

báo 

thời 

tiết; 

hoàn 

thiện 

các 

cơ 

chế, 

định 

kỳ 

đánh 

giá 

và 

giám 

Hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và công nghệ dự báo khí tượng thủy văn, bảo đảm dự báo và cảnh báo sớm các hiện tượng 

thời tiết; xây dựng cơ chế định kỳ, đánh giá và giám sát BĐKH 
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sát 

BĐK

H 

phục 

vụ 

đánh 

giá 

BĐK

H 

phù 

hợp 

với 

diễn 

biến 

thực 

tế 
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 xây 

dựng 

quy 

định 

mực 

nước 

tương 

ứng 

với 

các 

cấp 

báo 

động 

lũ đối 

với 

các vị 

trí 

trên 

các 

sông 

thuộc 

địa 

bàn 

tỉnh 

Phú 

Thọ 

chưa 

được 

quy 

Dự án “Xây dựng quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông tại tỉnh Phú Thọ" 
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định 

cụ 

thể 

tại 

Quyế

t định 

số 

05/20

20/Q

Đ-

TTg 

ngày 

31/01

/2020 

của 

Chín

h 

phủ, 

phục 

vụ 

kịp 

thời 

công 

tác 

phòn

g, 

chốn

g, 

ứng 

phó 

với 

lũ, 

ngập 

lụt và 

phát 
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triển 

kinh 

tế - 

xã 

hội 

trên 

địa 

bàn 

tỉnh 

 

D. MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 
TT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan 

chủ trì 

Kết quả theo giai đoạn Kinh phí 

thực hiện 

(Triệu đồng) 
Đến năm 2025 Đến năm 2030 

1 Nâng cao khả năng 

thích ứng của hệ 

sinh thái tự nhiên 

và đa dạng sinh học 

Đánh giá mức độ nguy 

hiểm của các loài sinh vật 

ngoại lai và đưa ra các biện 

pháp ngăn chặn sự xâm 

nhập của sinh vật ngoại lai 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Điều tra, đánh giá, đề 

xuất các biện pháp ngăn 

chặn, kiểm soát sự gia 

tăng các loài sinh vật 

ngoại lai xâm hại trong 

điều kiện biến đổi khí 

hậu trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ 

Sở 

NN&PTNT 

2021-2025: Các 

quy định về 

ngăn chặn, kiểm 

soát sự gia tăng 

các loài sinh vật 

ngoại lai xâm 

hại trong điều 

kiện biến đổi khí 

hậu trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ 

 3.000 

  Xây dựng hành lang bảo vệ 

các lưu vực sông chảy trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 

điều kiện biến đổi khí hậu 

Điều tra, đánh giá hiện 

trạng đa dạng sinh học 

phục vụ xây dựng hành 

lang bảo vệ các lưu vực 

sông chảy qua địa bàn 

tỉnh Phú Thọ trong điều 

kiện BĐKH. 

Sở TN&MT 2021-2025: Xây 

dựng hành lang 

bảo vệ các lưu 

vực sông chảy 

trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ trong 

điều kiện biến 

đổi khí hậu 

 3.000 

 

E. TÀI NGUYÊN NƯỚC 
TT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan Kết quả theo giai đoạn Kinh phí 
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chủ trì Đến năm 2025 Đến năm 2030 thực hiện 

(Triệu 

đồng) 

1 

 

Giảm thiểu tác động 

của biến đổi khí hậu 

đến tài nguyên 

nước 

Mức độ biến động tài 

nguyên nước mặt và khả 

năng đáp ứng nhu cầu khai 

thác trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ trong điều kiện BĐKH 

Đánh giá, dự báo biến 

động tài nguyên nước 

mặt và khả năng đáp 

ứng nhu cầu khai thác 

trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ trong điều kiện biến 

đổi khí hậu. 

Sở TN&MT 2021-2025: Đánh 

giá mức độ biến 

động và khả năng 

khai thác tài 

nguyên nước mặt 

để đưa ra các quy 

định trong khai 

thác, sử dụng tài 

nguyên nước mặt 

phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, công 

nghiệp và sinh 

hoạt 

2026-2030: Tiếp 

tục theo dõi mức 

độ biến độ tài 

nguyên nước 

mặt và khả năng 

đáp ứng nhu cầu 

khai thác trên 

địa bàn tỉnh Phú 

Thọ trong điều 

kiện BĐKH 

3.000 

  Thực trạng chất lượng 

nước, khả năng chịu tải của 

các lưu vực sông trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ trong 

điều kiện BĐKH 

Điều tra, khảo sát và 

đánh giá chất lượng 

nước, khả năng chịu tải 

các lưu vực sông trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ 

trong điều kiện BĐKH 

và phát triển kinh tế xã 

hội 

Sở TN&MT  2021-2030: Xác 

định chất lượng 

nước, khả năng 

chịu tải cáccác 

lưu vực sông 

trên địa bàn tỉnh 

để phục vụ các 

mục tiêu quy 

hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, 

an ninh quốc 

phòng 

4.000 

2 

 

Tăng cường công 

tác giám sát và bảo 

vệ tài nguyên nước 

Xác định được khu vực có 

tài nguyên nước dưới đất 

cần phải quản lý nhằm 

tránh khỏi nguy cơ ô nhiễm 

và cạn kiệt nước dưới đất 

Điều tra, đánh giá xác 

định vùng cấm, hạn chế 

và các khu vực phải 

đăng ký khai thác nước 

dưới đất nhằm bảo vệ tài 

nguyên nước dưới đất 

khỏi nguy cơ ô nhiễm, 

Sở TN&MT  2026-2030: Xác 

định được khu 

vực có tài 

nguyên nước 

dưới đất để ban 

hành các quy 

định quản lý 

3.000 
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suy thoái và cạn kiệt 

nước dưới đất 

nhằm tránh khỏi 

nguy cơ ô nhiễm 

và cạn kiệt nước 

dưới đất 

  Xây dựng các đới phòng hộ 

vệ sinh cho các công trình 

khai thác nước dưới đất 

Xây dựng các đới phòng 

hộ vệ sinh cho các công 

trình đang khai thác 

nước dưới đất; trám lấp 

các giếng khoan không 

sử dụng 

Sở TN&MT  2026-2030: Xây 

dựng các đới 

phòng hộ vệ 

sinh cho các 

công trình khai 

thác nước dưới 

đất 

3.000 

3 Tăng cường khả 

năng trữ nước và 

nâng cao hiệu quả 

sử dụng nước 

Cung cấp nước cho hoạt 

động sản xuất vào mùa khô 

và nước sạch cho người 

dân khi có lũ 

Xây dựng mô hình thí 

điểm cung cấp nước cho 

sản xuất vào mùa khô và 

nước sạch khi có lũ trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Sở 

NN&PTNT 

 2021-2030: Xây 

dựng mô hình 

thí điểm cung 

cấp nước cho 

sản xuất vào 

mùa khô và 

nước sạch khi có 

lũ trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ 

15.000 

 

F. CƠ SỞ HẠ TẦNG 
TT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan 

chủ trì 

Kết quả theo giai đoạn Kinh phí 

thực hiện 

(Triệu đồng) 
Đến năm 2025 Đến năm 2030 

I Giao thông vận tải 

1 Hoàn thiện các 

chính sách, hệ 

thống, chiến lược, 

quy hoạch ngành 

giao thông 

Rà soát quy hoạch giao 

thông tỉnh Phú Thọ trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu 

Rà soát quy hoạch giao 

thông tỉnh Phú Thọ 

trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu 

 2021-2025: Quy 

hoạch phát triển 

giao thông tỉnh 

Phú Thọ trong 

bối cảnh BĐKH 

 310 

II Xây dựng đô thị 

1 Nâng cao năng lực 

chống chịu với 

BĐKH thông qua 

Điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng tại những khu vực 

thường xuyên chịu ảnh 

Rà soát và điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng đối 

với những khu vực 

  2021-2030: quy 

hoạch xây dựng 

đối với những 

5.000 
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các biện pháp cải tạo 

cơ sở hạ tầng ngành 

xây dựng và đô thị 

hưởng bởi thiên tai nhằm 

giảm thiểu tác động, thiệt 

hại do thiên tai gây ra 

thường xuyên bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai 

khu vực thường 

xuyên bị ảnh 

hưởng bởi thiên 

tai 

III Công nghiệp, thương mại và năng lượng 

1 

 

Hoàn thiện các 

chính sách, quy 

hoạch công nghiệp, 

thương mại và năng 

lượng 

Rà soát, đánh giá các cơ 

chế, chính sách ngành công 

nghiệp trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế liên 

quan đến BĐKH và đề xuất 

giải pháp ứng phó 

Rà soát, xây dựng các 

danh mục các quy hoạch 

và chương trình, kế 

hoạch phát triển công 

nghiệp tỉnh Phú Thọ dễ 

bị tổn thương bởi biến 

đổi khí hậu 

Sở Công 

thương 

2021-2025: Ban 

hành các quy 

hoạch và 

chương trình, kế 

hoạch phát triển 

công nghiệp tỉnh 

Phú Thọ dễ bị 

tổn thương bởi 

biến đổi khí hậu 

 

 300 

2 

 

Củng cố hệ thống 

cơ sở hạ tầng ngành 

công nghiệp, năng 

lượng nhằm nâng 

cao năng lực chống 

chịu với BĐKH 

Nâng cao nhận thức về sử 

dụng năng lượng hiệu quả, 

tiết kiệm trong lĩnh vực 

công nghiệp 

Tổ chức phổ biến tuyên 

truyền các giải pháp xử 

dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả, các 

mô hình áp dụng sản 

xuất sạch hơn trong 

công nghiệp 

Sở Công 

thương 

2021-2025: 

Tuyên truyền, 

hỗ trợ doanh 

nghiệp áp dụng 

chương trình 

SXSH trong 

công nghiệp 

 600 

  Hỗ trợ doanh nghiệp áp 

dụng chương trình SXSH 

trong công nghiệp;kiểm 

toán năng lượng, tư vấn 

triển khai ứng dụng các 

giải pháp tiết kiệm năng 

lượng, áp dụng mô hình 

quản lý năng lượng tại các 

doanh nghiệp sản xuất 

Nghiên cứu xây dựng cơ 

sở dữ liệu môi trường 

Công thương ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Sở Công 

thương 

2021-2025: Xây 

dựng cơ sở dữ 

liệu môi trường 

Công thương 

ứng phó BĐKH 

 2.000 

 

G. SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG, LAO ĐỘNG - XÃ HỘI, VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH 
TT Nhu cầu thích ứng Mục tiêu cần đạt Nhiệm vụ Cơ quan 

chủ trì 

Kết quả theo giai đoạn Kinh phí 

thực hiện Đến năm 2025 Đến năm 2030 
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(Triệu đồng) 

I Sức khỏe cộng đồng 

1 Hoàn thiện các 

chính sách ngành y 

tế và sức khỏe cộng 

đồng 

Rà soát hệ thống cơ sở 

khám chữa bệnh và đề xuất 

chính sách, cơ chế thích 

ứng với BĐKH 

Nâng cao năng lực trạm 

y tế xã vùng có nguy cơ 

bị tác động lớn do biến 

đổi khí hậu ở Phú Thọ 

Sở Y tế  2021-2030: 

Nâng cao năng 

lực trạm y tế 

xã vùng có 

nguy cơ bị tác 

động lớn do 

biến đổi khí 

hậu ở Phú Thọ 

10.000 

2 Cơ sở dữ liệu các 

khu vực bị ảnh 

hưởng bởi BĐKH 

đến sức khỏe 

Xây dựng, triển khai mô 

hình phòng chống tai nạn 

thương tích cộng đồng 

thích ứng với BĐKH tại 

một số vùng bị ảnh hưởng 

do BĐKH cùa tỉnh  

Nghiên cứu xây dựng và 

triển khai mô hình 

phòng chống tai nạn 

thương tích cộng đồng 

thích ứng với biến đổi 

khí hậu tại một số vùng 

ảnh hưởng tại Phú Thọ 

Sở Y tế 2021-2025: Xây 

dựng, triển khai 

mô hình phòng 

chống tai nạn 

thương tích cộng 

đồng thích ứng 

với BĐKH tại 

một số vùng bị 

ảnh hưởng do 

BĐKH cùa tỉnh  

 4.000 

II Lao động - xã hội 

1 Tăng cường nguồn 

nhân lực tham gia 

vào quá trình thích 

ứng với BĐKH 

Đào tạo kỹ năng mềm cho 

lao động tham gia các 

ngành kinh tế mới theo 

hướng thích ứng BĐKH, 

ưu tiên lao động nữ 

Phát triển lối sống thân 

thiện với môi trường, 

giảm phát thải khí nhà 

kính 

Sở 

LĐTB&XH 

2021-2025: Đào 

tạo kỹ năng mềm 

cho lao động 

tham gia các 

ngành kinh tế mới 

theo hướng thích 

ứng BĐKH 

 1.500 

III Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

1 

 

Tăng cường năng 

lực ứng phó với 

BĐKH trong lĩnh 

vực văn hóa 

Tổ chức điều tra và xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu tài nguyên du lịch trên 

địa bàn toàn tỉnh 

Tổ chức điều tra và xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu tài nguyên du lịch 

trên địa bàn toàn tỉnh 

Sở 

VHTT&DL 

2021-2025: Ban 

hành cơ sở dữ 

liệu tài nguyên du 

lịch trên địa bàn 

toàn tỉnh 

 3.000 

  Xây dựng và triển khai các Xây dựng và triển khai Sở TT&TT 2021-2025: Xây  2.000 
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chương trình truyền thông, 

phổ biến kiến thức, nâng 

cao nhận thức cộng đồng 

về BĐKH. 

các chương trình truyền 

thông, phổ biến kiến 

thức, nâng cao nhận 

thức cộng đồng về 

BĐKH. 

dựng và triển khai 

các chương trình 

truyền thông, phổ 

biến kiến thức, 

nâng cao nhận 

thức cộng đồng 

về BĐKH. 

2 

 

Nâng cao khả năng 

khai thác các hoạt 

động du lịch trong 

điều kiện BĐKH 

Phát triển du lịch theo 

hướng du lịch xanh, thân 

thiện với môi trường 

Hỗ trợ phát triển du lịch 

cộng đồng tỉnh Phú Thọ 

Sở 

VHTT&DL 

2021-2025: Xây 

dựng các mô hình 

phát triển du lịch 

cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh theo 

hướng du lịch 

xanh, thân thiện 

với môi trường 

 4.000 
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