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ICE HOCfl
Trinkhaj K hoach s lll-KfJ/TU ngày 17/02/2 020 cüa Thành
Uy }a Nng
ye viêc thu'c hiên Kt Juan s6
56-KJJFW
ella
Bô
ChInh
trj
(khóa
XII)
ye tiêp tiic thuc hiên Nghi quyt Trung ixong 7 (khóa XI)
ye chll dng frng
phO vó'i biên dôi khI hãu, tang clr&ng quãn I tãi nguyen
Va bão v môi tru'ô'ng
Ngày 17/02/2 020 Thành Uy
Dà Nng ban hãnh K hoch s 11 1-KH/TU
ye vic thixc hin Két 1un so 56-KL/Tw
ngày 23/8/20 19 dlla BQ Chinh trj (khóa
XII) ye tiê tic thirc hin Nghi quyét Trung hang 7 (khóa XI) ye chll dng (mg
phó vâi bién dôi khl hu, tAng cthng quãn 1 tài nguyen va bão v môi tnr&ng,
IIBND thành phô ban hành ké hoach thirc hin nhr sau:
I. MUC Did, YEU cAu
1.MUCdjch
- Trin khai thrc hiên nghiem tüc, hiu qua K hoach s6 111 -KH/TU ngày
17 tháng 02 nAni 2020 ella Thành lly
Ba NAng ye tiép tic thre hin Nghj quyét
Trung ug 7 (khOa XI) v chll dng g phó vai bin dôi I hu, tAng cung
quAn l9 tài nguyen và bAo v môi trung.
- Xác diih nhQng muc tiêu truâc mit, Iâu dAi, nhting nhiêm vi cii th, trong
tarn nJAm bAo dam cong tác (mg phó vói biên dôi khf hu, quAn 1, khaithác, sir
dçing CO hieu qua tài nguyen vA bào v môi tru&ng.tren da bàn thành pho.
2. Yêu cu
- Tao su th6ng nh& v nhán th(re, hành dng tnrcc tác dQng dlla bin di
khI hâu, suy thoáj tài nguyen thiên nhiên, thiên tai crc doan, ô nhiém môi tnrng
ánh huäng den sic khOe, di sng nghri dan, mçic tiêu phát triên ben v&ng ella
thànli phô, trong do xac dnh rO: "COng tác phàn, chong thiên tai, trng phó v&i
BDKH, quãn 1 tài nguyen va bão v môi trhYng là yeu tO tién quyet cho sr phát
trién KHXT ben vtng".
- Các cap, các nganh lAnh dao, chi dao d ra nhiém vi, giAi pháp phll hcTp
vOi tinh hInh thre tién ella thành phô, dng thi tO chirc triên khai thrc hin có
hiu qua, kjp th&i 0 mOi dja phuTlng, ca quan, dan vj.
- B tn ngun lc, kinh phi darn bão trin khai the hin các giái pháp nêu
trong k hoach, dOng thi tranh thu cac nguOn vOn ho trç ella Trung u'ang, tAi trci
quôc té yA các nguôn von hcrp pháp khác.
ii. CAN C1YPflAp L'
1. Các vAn ban chi C10 ella Trung wrng
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Nghi quyt s 24-NQ/Tw cüa BCH Trung ixcing Dãng khóa XI "V chü
dng üng phó v6i bién dOi khI hâu, tang cung quãn 1 tài nguyen vâ báo v môi
tnrông";
Ngh quyt s 36-NQ/Tw ngãy .22/1.0/20 18 püa .BCH Trung llcing Dãng
khóa XII ye chiên hrçc phát trién ben vmg kinh té biên Viêt Nam den näm
2030, tam nhIn den näm 2045;
Nghi quy& s 43 -NQ/TW ngày 24/01/2019 ciia B Chjnh trj v xây dmg
và phát triên thành phô Dà Nng dn nàm 2030, t.m nhIn den nàm 2045;
Các van bàn 1ut lien quan: Luât Sir dung nàñg hrng tit kim và hiu qua
(so S0/2010/QH12); Luât Bão v Môi trtxng (so 55/2
014/QH13), Lut KhI
tirng thüy van (so 90/2015/QH13) Luât Tài nguyen nuc (so
17/2 012/QH13),...;
Các quyt djnh lien quan: Quyt djnli s6 1393/QD-TTg ngày 25/9/2
012 cüa
Thu tixâng ChInh phü phé duyet ChMn hxcc quOc gia ye Tang tnr&ng Xanh;
Quyêt djnh so 2068/QD-TTg ngày 25/11/2015 cüa Thu tiirng ChInh phü ye phê
duyêt Chiên lixçic phát triên näng hxçing tái t?o cüa Vit Nam den nàm 2030, tam
nhln den nàm 2050; Quyet djnh so 2053/QD-TTg ngày 28/1 0/2016 cüa Thu
tuc9ng ChInh phü ye vic ban hành K hoch thirc hin ThOa thun Paris ye biên
dôi khf hâu.
2. Các van bàn chi dto lien quan ô' thành ph
Chucrng trInh hành dOng s 27-CTr/TU ngày 3 1/7/2013 cua Thánh Uy Da
Nng ye viéc thuc hiên Nghi quy& Tmng ucing 7 (khóa XI) "Vê chü dng üng
phó vài biên dôi khI h.u, tang cuOng quail 1r tài nguyen và bào v mOi tnrO'ng";
Các quyt djnh lien quan cüa UBND thành ph& Quyt djnh s 690 1/QDUBND ngày 24/08/20 12 ye phê duyêt Kê hoach thig phó vái biên dOi khI hu
,
trén dja bàn thành phô Dà Nng; Quyêt djnh so l349/QE-uBND ngày
04/03/20 14 ye vic triên khai ké hoach chü dng üng phó vi biên dôi ichI h.u,
tang cung quãn l' tài nguyen và bão v mOi tnràng";
Chi thj s 1 1/CT-TjBND ngày 1 4/1
cüa UBND thàiih ph6 v vic
day manh lông ghép üng phó vâi biên dôi0/2016
khI hu trong cong tác lap, trién khai
ice hoach
O các cap, các ngành trên dja bàn thành phô Dà Nàng;
K hoach s 11 1-KET/TTJ ngày 1 7/2/2020 cüa Thành Üy Dà Nng v trin
ichai thuc hiên Kêt luân so 56-KL/TW
cüa Bô ChInh trj (khóa XII) ye vic tiêp
tic thirc hin Ngh quyt Trung uong 7 (khóa XI) ye chü dng lrng phó v6i biên
dôi khI hu, tAng cithng quàn l tài nguyen yà bão v môi tnthng.
III. NQJ DUNG VA
NHG NHIM VJJ TRONG TAM
VOi các yéu cu d ra trong giai doan m&i
tai K hoach 111 -KHITU ngày
17/2/2020 cUa Thành Uy Dà Nng;
các chuo'ng trmnh hành dng cj the dâ duac
UBND thành phô ban hành tai Quyet djnh 1349/QD JND ngày 04/03/2
014,
Quyet dnh so 3583/QD-UB
ngày 03/07/2017; các S, ban, ngành, các to chirc,
dan v lien quan tiêp tçic triên khai thixc hiên, vó'i các nhiêm vii tr9ng tam nliu' sau:
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1. Xây c1yng nàng liyc thy báo, cành báo, chü dng phông, tránh và
giám nhç thiên tai, thIch üng vol bin iIOi khI hu
- T chic cp nht K hoach hành dng ing phó bin di khI hu thành
phô Dà Nàng giai doan 202 1-2030, tam nbIn den 2050.
chirc tuyên truyn, nâng cao nhn thtrc, khà n.ng chü dng
- Tip tçc th
irng phó vài biên dôi khi hu (BDKB), tang cung quàn 1' tài nguyen Va bào v
môi trixng dôi vOi to chirc, doanh nghip, cong dông dan cu.
d ving nguy Co ng.p 1iit do
- Trin khai rà soát, xây dimg cp nh.t bàn
nuâc biên dâng, bàn do riii ro thiêi tai theo các kjch bàn BDKH Rà soát, cp
an phOng chông và kh.c php.c hu qua irng vi nit so kjch bàn
that phucmg
thiên tai trên dja bàn thành phô; nghiên cru triên khai xà hi hóa cong tác phOng
chông thiên tai khi có chi dao, huóng dan cüa các b, ngành trung uong.
- Tip tiic t chrc du tr, hoàn thin h thng dê, kern câc cong trinh chng
sat l yen sOng, yen biên, bão dam an toàn các hO cha nuc, phát triên thy 1i;
rà soát, hoàn thành cong tác to chc di di, bô tn on dinh dan cu tránh yang
thiên tai, sat 1, lit quét trên dja bàn thành phô.
chic rà soát, hoàn thin phuong an phOng chng theo cac
- Hang nam, th
song than, ciu h, ciru
kjch bàn thiên tai cüa thành phô bào, lfl, dng dat,
phó vâi các kch bàn ãê ra; to chrc dâu tu h
triên khai cong tác din tp irng
thông cànlh báo sOm lü Fy.t và thiên tai.
2. Phbng chng, hn ch tác dng cüa thiên tal, biên dÔi khI hu và
nu'&C biên dâng

- T chüc 1cim tra, xét duyt các cong trmnli yen bin v cao trinh ti thiu
theo chuân quôc gia ducic 4p nht âê phông nixâc biên dâng.
- Thic hin các bin pháp dam bào an toàn càc h chia thiy Igi và dê diu
ho dp, to chic kiêm tra, ãê xuât sira cha, nâng cap, dam bào an toàn ho cha
rnthc, theo dOi ch.t chë din bin thM tiêt.
* - T chirc lai san xut trên bin, nâng cao hoat dng khai thác, bào v
nguôn Igi thüy hài san gàn vài giCr vting an ninh, chü quyên biên dào quOc gia;
ho trq ngux dan dóng tàu cong suât Ion, nang cao nàng 1ic khai thác hài san xa
b gàn viii thrc hin chucmg trInli quôc gia vuon khoi barn biên.
- T6 chOc rà soát, xay dung quy djnh các khu quy hoach do thj, khu dan cu
thai, hO diêu hOa nham tIch trr nuoc mua, giàm áp
co bô tn din tIch cãc ho sinh
1irc cho các h thông tiêu, thoát nu&c thành phô.
- Nghiên cüu, t chuc xây drng các quy djnh và tiêu chi kik true cac cong
trinh xét den hithng nàng, sir hap thi nhit, khà nàng chju dmg trong diêu ki@i gió
xanh trong quy hoach và kiên trüc dO th.
bäo manh, dng dat, tang din tIch cay
3. Giäm pbát thai và tang crb'ng hp th khI nhà kinh; bão v, phát
trin các h sinh thai tiy nhiên
qua K hoach thrc bin Chucing trInh rnc tiêu Quc gia
- Tnin khai hiu
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v sü' ding nãng hrçng tMt kiêm và hiêu qua giai doan 2019 - 2030 trên da bàn
thành phô.
- Tip tc rà soát các linE vrc san xut tiêu thu nàng Iugng trên dja bàn,
tang cixong càc giãi pháp nâng cao hjêu suât dé dam bào djnh m1rc tiêu hao nàng
lu?ng theo quy djnh. Không cp phép du tu
vài cac dr an sir ding cong
nghé 1c hu, tiêu tOn nhiêu näng hrcnig.
cloi

- TAng elr&ng vic áp dung các tiêu chun, quy chun bt buc kern theo
ché tài
sir ding hiêu qua nàng krcng doi vi nMng lTnh v1rc, san phâm có
ye

mirc tiêu thu nàng luçrng cao; Giám sat viec tuân thiX djnE mirc tiêu hao nAng
lucing trong
,các ngànl-i cong nghiêp, thixc hin vic kiêm toán nAng hxcing trçng
diem, khuyên khIch doanh nghiep san xuat tham gia chuong trinh diêu chinh
phi tái din, triên khai cac giài pháp san xuât s?ch han nliAm giãm thiêu chat
thai phát sinh trong qua trinh san xuât.
- Trin khai k hoach báo ye, duy tn và phát trin thãm thrc vt & khu vrc
dau nguOn, khu vre nüi cao, khu vixc có tInh phông h yang và ciic b.
4. TAng ctthng cong tác quy hoch, quAn
1, diu tra, dánh giá tim
nán, tn? Iiro'ng, giá tr!
kinh tê, thwc tring và xu htthng diên biên cüa các
nguôn tài nguyen, khai thác, sfr
hçrp I, hiu
và ben v&ng các
nguon tai nguyen
dung

qua

A

- ánh giá thuc trang khai thác Va d xut giài pháp quán 1' bn vUng
nguôn lçxi thüy san trén da bàn thành phô.
- Roan thàxth nhiêm vi 1p quy hoch hành lang bä bik, xây drng k
ho?ch sfr dung và bão v tài nguyen bien ben vmg.
- T chüc rà soát, quy hoach v phát trin cãng bMn gn vài các hot dng
kinli tê biên,, khai thác tài nguyen biên trên da bàn thành phO.
- Tip tic tang cu&ng kim tra, giám sat qua trinh khai thác các mO khoáng
san có giây phép, cong tác hoân thô, phuc hôi rnôi trix&ng trong khai thác.
- Tip tic di m&i cong tác
quy hoach, t chrc xây drng k hoach sr
dng dat; hoàn thiên h thông co s& d Iiu ye dat dai; thüc day s1r dimg dat tiêt
kiêm, hap 1 và có hiêu qua; tmg bu&c khac phuc tlnh trang manE mün, nhó lé
trong s ding dat.
lap

- T chirc nghien cru, rà soát quy hoach tài nguyen nu&c trong diu kin
BDKH dáp iXng yéu câu phát trién kinh tê - xâ hi cüa thânh pho; 1p Quy
hoch, quãn l) và khai thác, si.r diving hap l hiu
vã ben vng tài nguyen
nuá'c song Vu Gia - Thu BOn.
5. Thtic dy phát trin,
dung nAng lu'qng
nAng lu'çrng tái to,
các nguyen lieu, nhiêii
vt
mói thay th các ngun tãi nguyen
truyên thông
qua

sfr

mo'i,

lieu,

lieu

- T chirc rà soát, b6 sung xây drng h thng chinh sách thñc dÀy phát trin
nAng lung theo hu&ng ben vüng, dam bào khá thi, dOng b, thông nhât, phü
hçip v&i quy dlnh ciXa pháp luât; sótn rà soát, diêu chinh, bô sung quy hoach
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ngành phi h9p vi Chin lugc phát trin ngành din lc Vit Nam, gn vi quy
hoach tong the phát triên kinh tê - xã hi cüa thành phô den nàrn 2030, tam nhIn
yeu cau ye bào v môi tring sinh thai.
dn näm 2045, dáp img GaG
- Xây dtrng c ch khuyn khIch câc hO tiêu thi sr diing nng luçing sach,
tái tao, nhât là trong cong nghip, xay dng, nông nghip và giao thông.
- Thüc d.y phát trin cãc phuong tin giao thông sir drng din nàng và ha
tang kern theo dê ph hp xu the chung ca the gii; tiêp tVc khuyên khIch s
may din;
din,
bô
trj
các
nai
sac
din
và
khu
vic
u
tien
cho
xe
dng xe may
tiêp tic phát triên mng luâi giao thông van tài khách cong cong bang xe but.
- Nghiên ci, t chic xay drng các quy djnh và tiêu chi kin true các cong
trInh xét den h'ixng n&ng, sir hap th nhit, khà nàng chju dirng trong diêu kin
giO bäo manh, dng dat, tang din tIch cay xanh trong quy ho.ch và kiên true do
thj.

Va cOng ngh
- Xay dirng, trin khai chuang trinh nghiên ciru khoa h9c
nhàm triên khai hiu qua Chucing trInh mic tiêu Quôc gia ye sir dy.ng nàng
hxcmg tiêt kim và hiu qua giai doan 2019 - 2030.
6. Triên khai D an "Xây drng Ba Nng - thành ph môi trtr?Yng" giai
don 2021 - 2030, hróng dn thành phO sinh thai
nay vào Dê an "Xây
- Lng ghép các nhim vi trçng tam cüa K hoach
dxng Dà Nãng - thành phô môi tnthng giai doan 2021 - 2030, hu&ng den thành

phô sinh thai".
ô nhiêrn môi truäng kéo dài,
- Tp trung xr 19 dirt dim các dim nóng ye
nghien cru phân vüng mic dO ô nhiem, dê xuât bin pháp quàn 19, x'r 19 nh.m
nâng cao chat lung môi tnrng cüa thành phô.
Co
- Tri&n khai ch.t che cong tác 1&m soát môi tnxng di vi các dr an,
si san xuât kinli doanh có nguy co cao gay ô nhim môi tniYng; tang cuexflg
thanh tra, kiêm tra, xü 19 nghiêm các hành vi vi pham pháp 1ut trên lThh vxc tài
nguyen, môi trixng; xC 19 dit dim các v'i vic khiêu nai, to cáo lien quan den
cong tác bào v môi tn.räng theo dung quy dinh cua pháp luat.
- T chirc 1cim soát ch.t chë cht lucing môi trung không khi; ch.t luçing
nuOc thai tai các khu cOng nghip và khu cong ngh cao.
CáC CO 5Y
- Khn trxang th chiic, hoàn thin cong tác bào v môi truYng tai
y tê trên dja bàn thành phô, dc bit các cong trInh xir 19 nuâc thai, chat thai y tê
nguy hai.
- Thrc hin t& Ngh quyt 204/NQ-HDND ngày 19/12/2018 c'a HDND
quàn 19 chat thai ran trên da bàn thành phô den nam 2025, ci the:
thành phO ye
triên khai K hoach phân loai chat thai ran sinh hoat tai nguôn, Phong trao gikm
thiêu rae thai nh\ra, vat 1iu nhra dung 1 lan; tang cumg nang 1irc thu gom, thüc
day tái sr dng, tái chê chat thai, xr 19 trit dê chat thai nguy hai, chat thai y t;
cài thin môi tmng tai khu virc bài rae Khánh San, tang cuäng näng 1\rc quail
19, thu gom, van chuyen, trnng chuyên và xr 19 CTRSH trên dta bàn thành ph&
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- Tiép ttc tuyên truyn v rnic tiéu xay drng thành ph tri thành "Thành
phô môi truâng", "Huâng dn Thành ph6 Sinh thai"; tang cuô'ng huy dng sr
tham gia cüa cac co quan truyn thông trong vic nâng cao nhn thirc ye bào v
môi tmng; tiêp tic van dng, huy dông các t chüc, doanh n.ghiêp, nguôi dan
chung tay thirc hin cong tác bào v môi tnthng.
- Thc hin cong tác quan trc và dánh giá din bin cht luçing môi tru'âng
hang nàrn dê d'çr báo, cânh báo các van dé môi trnO'ng và âê xuât các bin pháp
giàm thiéu, Cong bô trên cac phuong tin thông tin dai chüng.
- Tip tçic cp nhât, xay dçrng, trik khai chuong trInh nghién cru khoa h9c
Va cong ngh phiic vi báo v môi tnx?mg cüa thânh ph6 trong giai doan mOi;
lông ghép các mc tiêu phát triên cong nghiép, cong ngh cac, nông nghip sach
và than thin môi tnr&ng.
7. Bão v, phát trin rfrng, bão tn thiên nhiên và da cIng sinh hQc
- T ch(rc quãn l, báo ye, bâo tn thiên nhiên và da d?ng sinh hçc tai các
các khu bão ton thiên nhiên cUa thàrth phO, ngàn ngira và hn chê tác dng cüa
các hin tixçing kbI hâu circ doan do biên ctoi khI hau gay ra; to chirc báo ton da
dang sinh h9c, phuc hôi các h sinh thai, dc biét là các rn san h, thâm có
biên, rirng ngâp man, rlrng phông ho yen bien; bào dam tinh toàn vçn và môi
quan h tix nhiên gica các h sinh thai dat lien và bién.
- TAng cthng cOng tác quãn I, bão v nrng và phông cMng cháy thng,
lthai thác lam san trái phép, thirc hiên nghiem các chü triro'ng dóng cira rrng tix
nhiCn; day mnh i'rng dçing cong nghê thông tin trong quàn 1, báo v rirng, giám
sat phOng, chông cháy thng gAn vó'i các giãi pháp nâng cao d che phü rimg
dâmbào ôndinh45 -47%.
- Trin khai hiêu qua các chinh sách bão v nghiem ngt các loâi dng 4t
hoang dã, các giông cay trông, cay duc 1iu, con 4t nuoi có giá trj, loài qu
hiêm có nguy Co bj tuyét chi:ing; ngAn. chn sir xâm nh.p, phát triên cüa các Ioài
sinh v.t ngoi lai xâm hi.
- Xây drng và trin khai thirc hin D an quail l rCrng bn vthig trén da
bàn thành phô, irng d1ing cong ngh và phuang thirc quãn 1 hin di phü hcxp.
(Bángphdn cong các co' quan, a'o'n vi các nhiên'z ve cii tM taiphu 1iic 1)
IV. CAC GIAI PHAP THTIC HIN
1, T ch(rc tuyên truyn, tp hun, nâng cäo nhn thirc và thfrc trách
nhiêm ye chi:i dông phàng, chông thién tai, ng phó vài BDKH, tAng cthng
quân lr tài nguyen, báo v mOi trmg: Yéu cau thirc hin nghiêm tâc, dông b
các quan diem, muc tiêu, nhiém vu, giâi pháp dã nêu trong Nghj quyét Thing
uo'ng 7 (khóa XI), Kêt lun so 56-KJJTw
cüa BO ChInh trj, Báo cáo so két 05
nAm trién khai Nghj quyêt Trung uang 7 (khóa XI) cüa Ban Thu&ng vii Thàith
üy Dà NAng.
2. T chrc rà soát, tham mu'u hoàn thin các van ban lien quan dn hot
dng rng phó vói biên dOi khI hau, tang cuông quán 1' tài nguyen và bâo ye mOi
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ti&ng trên dja bàn thành ph& dàmbào the quy djnh tha phâp 14t, to thêu kin
th4n lçii cho cong táe quàn 19, triên khai thc hin the thräng lôi, chi tnxang,
dinh huàng ciia f)àng, Nhà nuóc trong lThh vic tài nguyen và môi tru?rng.
nay, tip tc rà
3. Cing vâi the nhirn vi trçng tam dirge nêu tiKê hoch
soât the mic tiêu, nhim vi dê dam bào the hin tot Nghi quyêt 24:NQ/TW
so 561KLngày 03/06/2013 cüa Ban chap hành Trung ung kháa XI, Kêt 1un
TW tha B ChInh trj, Chucng trInh hành dng s 7ctr/TUngày 31/07/2013,
Thành iy Dà Näng và Quyêt djrih
Kê hoch s 111-KH/TU ngày l7I2I2020cla
thành phô Dà Nng ye eh
ngay 04/3/2014 tha UB
349/QDuB
sdng ng phó vOi biên, dôi khI hu, tàig cuông qiàn 19 tài nguyen và bào v môi
trix1ng trên dja bàn thành phô.
Tang cthng cong tác thanh tra, kim tra, d&u tranh phOng, ehng ti
4.
phm và xix 19 nghiêm the vi pham pháp luat trên lThh vie tài nguyen, môi
trithng; day manh iLrng diing khoa hçe cong ngh, cong ngh thông tin trong
cong tác dr báo, cãnh báo, dánh giá ing phó i biên dôi khI hu, quàn 19 tài
nguyen và bào v môi trumg.
dng d xut các nghiên ciru, cac h trg, hgp tác the b, ngành
5. Ch
trung uang và các to ehirc quôc tê nhàm da dng the nguôn 1rc; day rnanh th\rc
hin chucmg trInh xüc tiên dau tu, gi&i thiu, tim kiêm các nguôn ho trg kinh
nghiin, cong ngh và tài chinh tx trong và ngoài nuâc nhäm thie hin dâu tu
nãng cap co s h tang h thông quan trac, giam sat môi trnäng, cành báo sm
thiên tai, phàng chông rae thai nhra dai ducrng,...
V. TO CBIYC THTJ'C H1N
K hoch nay dirge thrc hin nay dn nàm 2025, 1am can ct dê the sO,
ngànih, da phuang xây ding kê hoach ci the, to ehe triên khai, kiêrn tra, giám
so
sat, dánh giá vice thie hin Kêt 1un 56-KL/TU tha B ChInh trt, Kê hoch
111-KH/TU ngày 17 tháng 02 nàm 2020 cüa Thành üy Dà Nang. Các sO, ngành,
da phuGng to chc thirc hin Kê hoch ciii the nhi.r sau:
1. SO' Tài nguyen và Môi trtrO'ng
thàn ph
a) Ch tn, phi h vOi sO, ngành lien quan tham miruUB
trong vic theo döi, dánh giá, tong kêt tinh hInh thrc hinkê hoch hang nàrn;
phôi hgp vOi the ngành lien quan rà soát, diêu chinh, bô sung, trInh UBND
thành phô nhàm ci the hóa, to diêu kin thun igi nht cho vic triên khai Kê
hoch;
b) Theo döi, don dc vic quán trit và t chirc thc hin ni dung Nghi
,
24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 näm 2013 eüa Ban Chap hành Trung ixcmg
quyêt so
so iil-KHITU ngày
Dãng, Kêt 1un sO 56-KL/TW cita B ChInh trj, Kêho.Ch
17 tháng 02 nàm 2020 tha Thành iy Dà Nang và Kê hoeh nay; dOng thii, dnh
k9 6 tháng (tnthc ngày 30 tháng 6), hang nam (tnró'e ngày 30 thãng 11) bão cáo
UBND thành phO ye tlnh hlmh thirc hin;
vic yOi B
d) Xây drng k hoch, chucing trInh, ch dng xc tin, lam
Tài nguyen và Môi truOng và các b, ngành dê tranh thu sr ehi do, sr h trq
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các ngun vn tr Trung rnng cho cac dr an, ch'txmig trinh c1i th v chü dng
l'rng phó vói biên dôi khI hu, tang cii&ng quãn 1 tài nguyen và bão v môi
trtxông;
d) Ph& hcp các sô, ngânh khác thrc hin cac nhim v lien quan.
2. SO' K hoach và DAu tu'
a) T chrc 4n dOng các ngun v611 ODA, NGO vâ các ngun vn khác d
ixu tiên triên khai thirc hin các chixcmg trInh, dir an thuQc Kë hoach;
b) Chü tn, phi hçp vài S& Tài chInh, S Tài nguyen và Môi tnrông can
dôi, tham mi.ru UBND tli.ành phô b tn nguôn kinh phi dâu tu áé triên khai thirc
hin các ni dung nhirn vi trçng tam lien quan den cong tác 1mg phó vâi bién
dôi khI hâu, quán 1' tâi nguyen và bão v môi truâng;
c) PMi hqp các sâ, ngành khác thirc hin các nhim vi lien quan.
3. So'TàichInh
Trên cci sâ dê xut dir toán hang näm cüa các So', Ban, ngành, So' Tài chInh
tong hcip, tham muu TJBND thânh pM b6 trI nguôn kinh phi hoat dOng thithng
xuyen cho cong tác 1mg phó vâi biên dôi khI hu, quán l' tài nguyen và bâo v
môi tnthng.
4. Các SO', Ban, ngnh, doàn th và UBNDcác qun, huyn
a) T chüc quán tnit Nghj quyEt s 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 nàm 2013
cüa Ban Chap hành Trung uong Dãng, KCt luan so 56 - KL/TW cUa Bô ChInh
trj, Ké hoch s 11 1-KH1TU ngày 17 tháng 02 nàm 2020 cUa Thành üy Dà Nng
và K hoach nay den can bQ, cong chlre, viên chlrc và nhân dan trong phm vi
chüc nàng, nhim vçi; can dr nôi dung ICe hoach cUa thành phO dé chü dOng xay
dirng ké 1ioch hoat dng cüa cap hoc ngânh mInh, trong do xác djnh nhftng
viêc can lam ngay, nhiing vic lâu dài, phân cong can b phii trách và chju trách
nhim chi dao thirc bin các hot dng cüa ngành, dja phuo'ng;
b)T chc tnin khi các nhim vij thuc chc nàng, nhim vçi cüa dn vi
theo Kê hoach. C4h hOa các van ban quy pham, các chü trtrong, chInh sách v
1mg phó bin dôi 'kfh.u, quán l tài nguyen và bão v môi tnro'ng cüa Trung
ixcrng và cüa thành phO thành các miic tiéu, nhim V11 trong ké hoach hang näm
tai don vi;
c)Thirc hin kim tra, don d6c, Mng.kt, rut kinh nghim, M sung các noi
dung can thiêt dáp 1mg yeu câu phát triên ngày càng cao; bô tn can bO theo dOi
hoat dng tai don vi mInh;
d) Xây dirng k hotch, chixo'ng trInh, chU dng xüc tin, lam vic vâi cac
B, ngành chü quãn d tranh thu s1r chi do, sr M trçi các nguôn von tü Trung
rnmg cho các dir an, chi.rong trinh cv th ye chü dng 1mg phó vâi bin d6i khi
hâu;
d) Xây drng k hoLch ap dvng các cong ngh tien tin có khá näng thIch
1mg cao vài bin dôi khi hu nhám phát triên an toàn và ben vQ'ng cüa ngânh;
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e) Xây drng và thrc hin k hoch nâng cao nhan thi'rc cho cong dng v
bin di khi hu thuc lThh vic quân 1;
g) Phi hcp vâi Uy ban Mt trn T quc Vit Narn dia phixcmg và các
HOi, doàn th tuyên truyên, phô biên các nOi dung cUa Kê hoach nay và các van
ban hrnrng dn thirc hin Nghj quyêt cüa Trung ucing, Thành Uy, Chinh phü, các
B, ngành lien quan;
h) Phi hqp các sô, ngành khác thirc hin các nhim vi lien quan;
6 tháng (truâc ngày 10 thng 6) và hang näm tnràc ngày 10
i) Djnh
tháng 11), các Sâ, Ban, ngành, doân the lien quan và UBND các qun huyn báo
cáo tInh hInh thirc hin Ké hoach nay ye UBND thành phô (thông qua Sâ Tài
nguyen và Môi tnxng) de tong hqp, báo cáo, dC xuât UBND thành phô diêu
chinh, bô sung Ké hoach cho phii hcp vài thirc tê và tham muu UBND thành
phô báo cáo kêt qua va dê xuât bin pháp thc hin cho Thành üy theo dôi, lânh
do, chi do thirc hin Chixcrng trInh hành dng.
A

A

-

X
6. Be nghj Uy ban v1t tr3n To quoc Viçt Nam thành pho Ba NAng
•

0

A

LX

• A

PMi hçip vói các S& Ban, ngành và UBND các qun, huyn trin khai thrc
hin cong tác tuyên truyên, tO chirc thrc hin Ké hoach nay.
7. Các t chfrc chInh trj - xã hi, ngh nghip và doanh nghip
Khuyn khIch các t chi'rc chInh trj - xa hi, xà hi - ngh nghip, các doàn
the quãn chi'mg, các to chtrc phi chInh phü và doanh nghip tu' theo chüc näng,
nhim vi cüa mInh, chü dng tham gia vào các hot dng l'rng phó vâi biên di
khI hau, tang cu&ng quân l tài nguyen và bão v môi trtx&ng cüa thânh phô; xay
dirng chircing trInh, k hoch hành dng cüa các to chirc và doanh nghip mInh
de ch'tX dng i'rng phó vâi biên dôi khI hu, báo v môi tnxng.
8. Trong qua trInh thirc hin, nk thy cn sira di, b sung nhng nOi dung
cii the cüa Ké hoch, các sâ, ngành, dja phi.wng chü dng phôi hcip vâi SiJài
nguyen và Môi trix&ng báo cáo UBND thành phô xem xét, quyêt djnh./.
Noi nhIn:
-NhixmicVvâPJ..j,
-TTrTUN;
- TTr HEND TP;(&/Q
- DB HDND thãnh pho; Doàn DBQH thành pho;
- UBND, IJBMTTQVN thãnh pE.ô;
- VP Doân DBQH, HDND, UB'D thânh phô;
- Các sâ, ban, nBAnh, doãn the thành pho;
- Qun, huyn y; HDND, UBND, UBMTTQVN
các qun, huyn, HDND, UBND phu&ng, xä;
- Báo DN, Báo CATP DN, Dãi PTTH DN, Cong
TTDT thãnh phd;
- Lu'u: VT, DTDT, STNMT.
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Trn Van Mi

CAC NHIE
yE vI

Phuluc
KHAI KE HOACH SO ill/Kil-TU NGAY 17/02/2 020 CUA THANH UY DA NANG
THIXC HIEN KET LUAN SO 56-KL/TW NGAY 2 3/8/2019 CUA BO CHINH TRI
Ep TJC THU'C lIEN NGIH QUYET TRUNG UOING 7 KBOA XI
h s J)W1H-UBND ngày 1?3tháng .'L nãni 2020 ca UBND thànhpM Dà NSng)
Ni dung - nihim vtj

Co'quan chO
trI

Cr quan phi hçrp

Thoi gian
thuc hiên

S TN&MT

Các SIr, Ban, ngành lien
quan; UBND các qun,
huyn

2020-2021

Các Sli:
TNMT,
NN&PTNT;
UBND Q, H

Các SIr, Ban, ngành lien
quan; UBND các qun,
huyn; Các to ch1mc CTXH thành phO

Hang nAm

Xây dirng Hang hrc du báo, cãnh báo, chü dng phông, tránh và giãm nhç thiên
tai, thIch üng vol biên dôi khI hu
T chIrc cp nht K hoach hành dng 1mg phó bin di khI hu thành ph Dà Nng
giai doan 202 1-2030, tam nhIn den 2050.
2

3

4

5

LI
I

TO chIrc tuyên truyên, nâng cao nhân thlrc, khá näng chü dng 1mg phó vài bin di khI
hâu (BDKH), quàn I' tài nguyen và bào v raôi tnr&ng dôi vi to chüc, doanh nghiép,
cong dông dan c.r.

Trién khai rà soát, xãy drng cp nhât bàn dO vüng nguy cc ngp Iiit do ntrâc biên dâng, SIr TN&MT,
bàn dO rüi ro thiên tai theo các kch bàn BDKH; Rà soát, cp nht phirong an phông SIr NN&PTNT Các SIr, Ban, ngành lien
quan; UBND các qun,
chông va khãcphuc hu qua 1mg vâi mOt so kjch bàn thién tai trên dja bàn thành phô.
huyn
Nghién clru triên khai xà hi hóa dôi vâi cong tác phông chông thién tai
Tham muu Ip quy hoach, t chirc xây dirng và nâng cp, slra chüa h tIing dê, kè và
SIr NN&PTNT Các SIr, Ban, ngành lien
xãy clirng h thông cành báo slim thiên tai.
quan; UBND các qun,
huyn
Flàng nàm, t chirc rà soát, hoàn thin phi.rcin an phông ch6ng theo các kch bàn thién SIr NN&PTNT
Các SIr, Ban, ngành lien
tai cüa thành phô (bão, lU, dông dat, sOng than, cüii h, c1m nan); triên khai cong tác
quan; UBND các qun,
diên tap 1mg phO vâi các k!ch bàn dê ra; to ch1mc dâu tix h thông cánh báo sam Iü 1iit Va
huyn
thiên tai.
Phbng ch6ng, han ch tác dông cüa thiên tai, bin di khI han và nu'&c biên dân
lochlrc kiêm tra, xét duyêt các cong trInh yen bin v cao trinh ti thiu theo chun
quôc gia dirçic cp nht dé phông nirâc biên dàng.

SIrXD

Các SIr, Ban, ngànli lien
quan

2020-2022

2020-2025

Hang näm

I-lang nãm

2
TT

Ni dung - nhim vi.i

Co' quan chü
trI

Co' quan phôi hop

Thôi gian
thuc hiên

2

Thirc hin các bién pháp darn bâo an toãn các h chIra thüy iqi và dé di'u h dIp, t S& NN&PTNT
chüc kiCm tra, dê xuât süa chüa, nâng cap, darn bâo an toàn ho chira ni.ró'c, theo dOi
chat die diên biên th&i tiêt.

Các S, Ban, ngành lien
quan

Hang nâm

3

T6 chrc 'ai san xut trên bin, nâng cao hol: dng khai thác, bào v ngun lçri thüy hái SO' NN&PTNT Các Sâ, Ban, ngành lien
san, gãnvài giü vüng an ninh, chü quyên biên dáo quôc gia; ho trq ngu dan dóng tàu
quan
cOng suât lan, nãng cao näng lirc khai thác hãi san xa bi gàn vai thirc hin chuang
trInh quôc gia yuan khoi barn biên.

2020-2025

4

T chirc rà soát, xây dirng quy dnh các khu quy hoach dO thj, khu dan cu có b6 trI din
tIch các ho sinh thai, ho diêu hOa nhàm tIch tr& nithc mi.ra, giàrn áp hrc cho các h
thông tiêu, thoát nu'c thành phô.

Sâ XD

Các S&, Ban, ngành lien
quan

2020-2025

5

Nghiên can, t clthc xây drng các quy dnh và tiêu chi kin trñc các cong trinh xét dn
huâng näng, si hap thi nhit, khà näng chju dirng trong diêu kin gió bão manh, dOng
dat, tang diên tIch cay xanh trong quy hoach và kiên trñc do th.

Sâ XD

Các Sâ, Ban, ngành lien
quan

2020-2025

III

Giãm phát thai và tang cu'à'ng hp thtl khI nhà kInh; bão v, phát trin các he sinh
thai tir nhiên
Triên khai hiu qua K hoach thrc hin Chixang trInh rn1c tiêu Quc gia v sir ding
nãng krgng tiêt kim và hiu qua giai doan 2019 - 2030 trCn da bàn thành phô.

Sâ Cong
thirang

Các Sà, Ban, ngành lien
quan, UBND các qun,
huyn

Hang nãrn

Các Sâ, Ban, ngành lien
Sâ Cong
thirong, S
quan, UBND các qun,
KH&DT, So
huyn
TN&MT, Sâ
KH&CN, BQL
KCNCvàcác
KCN

Hang näm

Các Sâ, Ban, ngành lien
quan, UBND các qun,
huyn

2020-2025

1

2

Tip tiic rà soát cad linh vrc san xut têu thii näng lirgng trên dja bàn, tang cu&ng cad
giãi pháp nâng cao hiêu suât de dam bâo dnh mIrc tiêu hao nàng 1ixcng theo quy dnh.
KhOng cap phép dau tir dôi vai các dir an sr d11ng cOng nghê lac hu, tiêu ton nhiêu
nàng hrqng.

3

Tang cirang vic ãp ding các tiêu chun, quy chun bt buc kern theo ch tài v sir
dicing hiu qua nãng h.rcing dOi vài nhirng linh vrc, san phârn có mirc tiêu thii näng
hrçing cao; Giarn sat vic tuân thO dnh rnirc I:iéu hao nàng luçmg trong các ngành cong
nghip, thirc hin vic kiêrn toán nàng luvng trQng diem, khuyên khich doanh nghip
san xuât tham gia chu'ang trinh diêu chinh ph tai din, triên khai các giái pháp san
xut sach ian nhärn giarn thiéu chat thai phát sinh trong qua trinh san xuât.

S Cong
thuong

Dai hoc Dà Nng,
C"n
MTV
° gt TNHH
'

3
TT

Ni dung - nhim vi

Cr quan chü
trI

Co quan phôi hQp
Diên Lrc Dà Nng

Thôi gian
thuc hiên

Trin khai k hoach bâo ye, duy trI va phát trin thãm thirc vt khu vrc du ngun,
Sâ NN&PTNT Các S, Ban, ngành lien
khu vrc nüi cao, khu vrc có tInh phông h yang và ciic bO.
2020-2025
quan
Lv Tang cu&ng cong tác
quy hoch, quãn I, diu tra, dánh giá tim nàng, trü Iu'yng,
giá trj kinh tê, thirc trng và xu huó'ng dilén biCn cüa các nguôn tài nguyen, khai
thác, sü dung hoV 1, hiêu qua và ben vüng các nguôn tài nguyen
Dánh giá thijc trang khai thác va d xut giái pháp quãn 1' bn v&ng ngun Içii thUy san
Sâ NN&PTNT Các Si, Ban, ngành lien
trên da bàn thành phô.
2020-2025
quan, UBND các qun,
huyn
2
Hoàn thành nhiém vu 1p quy ho?ch hành Lang b bin, xây dvng k hoch sir diing Va
Các
S,
Ban,
ngành lien
S TN&MT
báo v tài nguyen biên ben v&ng
2020-2022
quan, UBND các qun,
huyn
To chat rà soát, quy hoach ye phát triCn càng bin gn vii các hot ctông kinh tê biên,
Si GTVT
Các Sâ, Ban, ngành lien
khai thác tài nguyen biên trén dja bàn thành phô
2020-2025
quan, UBND các qun,
huyn
4
Tip tuc tang ctrng kim tra, giám sat qua trinh khai thác các mó khoáng san cO giy
Các Sâ, Ban, ngành lien
S TN&MT
phép, cong tác hoàn thO, phiic hôi mOi trithng trong khai thác.
2020-2025
quan, UBND các qun,
huyn
5
Tip tic d& mài cong tác 1p quy hoach, t chIrc xây dirng K hotch sfr diing dAt; hoàn
Các
Sâ,
Ban,
ngành lien
Sr TN&MT
2020-2025
thiên he thông cu sâ dui lieu ye dat dai. That day sü dung dat tiêt kiém, hqp 1' và có
quan, UBND các qun,
hiéu qua; tüng bi.rat khãc phiic tmnh trang maith mün, nhO lé trong sü ding dat.
huyn
6
T chat nghiên cat, rà soát quy hoch tài nguyen rnr&c trong diu kiên BDKITI dáp üng
Các S, Ban, ngành lien
Si TN&MT
2020-2025
yeu câu phát trién kinh té - xa hi cüa thành phô; 1p Quy hoach, quân 1' và khai thác,
quan, UBND các quân,
si:r dung hçp l' hiu qua và ben v&ng tâi nguyen nrnrc song Vu Gia - Thu BOn.
huyn
V
Thüc dAy phát trin, sü dung nãng luffng mói, nãng luong tái to, các nguyen lieu,
nhiên lieu, vt lieu mói thay the các nguôn tài nguyen truyn thông
1
T chat rà soát, b sung xay du'ng h thng chInh sách that dAy phat trin näng hrçrng
SCông
Các Sâ, Ban, ngành lien 2020-2025
theo hixrng ben vfrng, dam báo kha thi, dOng b, thông nhãt, phü hçip vói quy dnh ciia
thixcyn
quan

4
IT

Ni dung - nhim v,z

Co quan chü
trI

Co quan ph& hop

Thôi gian
thuc hiên

pháp 1ut; sim rà soát, diêu chinh, bô sung quy hoach ngânh phü hçip vâi Chiên liiac
phát triên ngành diên Iirc Vit Narn, gãn vài quy hoach tng tht phát trin kinh t - xa
hi cüa thânh phO den nãm 2030, tam nhIn den nãm 2045, dáp üng các yêu câu v bão
v môi trirO'ng sinh thai.
2

Xây drng cci ch khuyn khIch các h tiêu thii si ding näng hrcng sach, tái tao, nht là
trong cong nghip, xay dung, nông nghip và giao thOng.

S Cong
thrning

Các Sâ, Ban, ngành lien
quan

2020-2025

3

Thüc day phát triên các phung tin giao thông sir di1ng din näng và ha tng kern theo
dê phü hqp xu the chung cña the giOi; tiêp tVc khuyên khIch sfr duing xe may din, bô
trI các ni sac din và khu vrc uu tién cho xe may din; Tiêp tutc phát triên mang luâi
giao thông vn tái khách cong cong bang xe bu't.

Sâ GTVT

Các Sâ, Ban, ngành lien
quan

2020-2025

4

Nghiên ciru, t chirc xây dijng các quy dtnh và tiêu chI kin trüc các cong trInh xét dn
hu.rOng näng, sr hap thii nhit, khã näng chju dung trong cliCu kin gió bão manh, dông
dat, tang din tIch cay xanh trong quy hoach và kiên trüc do thj.

Sâ XD

Các So, Ban, ngành lien
quan

2020-2025

5

Xây d?ng chu.rong trInh nghiên ciru khoa hçc và cong ngh nhm trin khai hiu qua
Chuang trInh miic tiCu Quoc gia ye sir diing näng lirqng tiêt kiém và hiu qua giai doan
2019-2030.
Triên khai các nhiêm viii trçng tâzn cüa Dê an "Xây durng Dà Nàng - thành phô
rnôi truô'ng giai doan 2021-2030, huóng den thành phô sinh thai"

SO KH&CN

Các SO, Ban, ngành lien
quan

2020-2025

1

Lng ghep các nhiêm vi trong tam cña Ké hoach nay vào D an "Xây dirng Dà Nng thânh phô mOi tnthng giai doan 2021-2030, hu'Ong den thành phO sinh thai".

SO TN&MT

Các SO, ban, ngành lien
quan

2020-2021

2

Tap trung xü 1' các dirn nóng v ô nhim rnOi truxOng, nghiên cfru phân viing rnüc do
ô nhim, dê xuât bin pháp quán 1', xur l' nhãm nâng cao chat luong môi trirOng cüa
thành phO.

SO TN&MT;
UBND các
Qun, huyn,
Các Ban Quàn
1' dr an cüa
thành phO

Các SO, ban, ngành lien
quan

Hang nãrn

3

Trien khai chat chê cong tác kim soát môi tru0ng di vOi các dur an, co sO san xut SO TN&MT,
kinh doanh có nguy cci cao gay ô nhiCm môi tnrOng; tang cirOng thanh tra, kiêm tra, x& Cong An thành
phô, UBND
l' nghiêm các hành vi vi pham pháp 1ut trén linh vurc tài nguyen, môi trixOng; xr 1'
các qun,
môi
tnthng
theo
to
cao
lien
quan
den
cong
tác
báo
v
düt diem các vui vic khiêu nai,
huyn, BQL
ditng quy dnh cüa pháp lut.

Các SO, ban, ngãnh lien
quan

Hang närn
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Ni dung - nhiêm vti

Co quan chü
trI
KCNC và cac
KCN

Co quan pMi hçp

Thôigian
thuc hiên

BQL KCNC
Va CáC KCN

Các doanh nghiêp

Hang nãm

Khn trircing t chirc, hoàn thin cong tác bâo v môi tnrrng t?i các cci sr y tê trén da
bàn thành phô, dãc bit các cong trmnh xü l' nrnfrc thai, chat thai y tê nguy hi.

SrYt

Hang näm

Thuc hién tt Ngh quyt 204/NQ-FJDND ngày 19/12/20 18 cUa HDND thành ph v
quãn I' châtthãi ran trên dia bàn thành phO den näm 2025, cii the: triên khai Kê hoach
phân loai chat thai ran sinh hoat t?i nguôn, Phong trào giãm thiêu rác thai nhira, 4t lieu
nhira dung 1 lan; tang ciräng näng hrc thu gom, thiic day tái sr diing, tái ché chat thai,
xü l' trét dê chat thai nguy hai, chat thai y té; cãi thin môi tnr&ng t?i khu vijc bãi rác
Khánh Sun, tang cithng nãng lirc quãn li', thu gom, vn chuyên, trung chuyén và xü 1'
CTRSH trên dia bàn thành phô.

Các Sâ, ban, ngành lien
civan

Sti TN&MT,
UBND Các
qun, huyn,
Các BQL Dir
an dâu tir cüa
thành phO

Các Sâ, ban, ngành lien
quan

2020-2025

S TNMT,
UBND các
qun, huyên;
UBMTTQVN
thành phô,...

Các Sâ, ban, ngànli lien
quan

Hang nam

SrTNMT

Các Sà, ban, ngành lien
quan

Hang nam

Sâ KH&CN

Các Sâ, ban, ngành lien
quan

2020-2025

Các dun vi lien quan;
UBND Huyn HOa
Vang, UBND Qun
Sun Trà

2020-2025

Các dun vi lien quan;

Hang nam

T chirc kim soát chat chê chit hrçng môi nthng không khI; chat lirung nuàc thai tai
cac khu cong nghiép va khu cong ngh cao.

Tip ttc thirc hiên tuyên truyn v mic tiêu xay dirng thành pM trâ thành Thành pM
môi trir&ng, hir&ng den Thành phô Sinh thai; tang cithng huy dOng sr tham gia cüa cac
cci quan truyén thông trong vic nâng cao nhmn thüc ye bão v mOi trtthng; tiêp tuc 4n
dng, huy dng các to chirc, doanh nghiép, ngir&i dan chung tay thixc hin cong tác bão
v môi tnrng.
Thixc hiën cOng tác quan tthc vâ dánh giá din bin chit hrçng môi tnr&ng hang nãm d
dir báo, cãnh báo các van dê môi tnr&ng và c[é xuât các bin pháp giãm thiêu, cong bô
trên các phircing tin thông tin di ching.
Tip tuc cp nhât, xây dirng chircrng trinh nghien cüu khoa h9c và cOng nghé phiic vi
bào ye môi trithng cUa thành phô trong giai doan mdi; lông ghep phát triên cong nghiêp
cOng ngh cao, nông nghip sch và than thi:n môi trtthng.
Bão v, phát trin rãng, bão ton thiên nhiên và da dng sinh hçc

2

T chirc quán li', bão ye, bão tn thiên nhién và da dang sinh hoc tai các các khu bão
Sâ TN&MT;
ton thiên nhiên cüa thành phô, ngän ngira vâ han ché tác dông cüa các hin ttrcng khI
Sâ NN&PTNT
hu circ doan do BDKH gay ra; to chirc bão tOn da dang sinh h9c, phuc hôi các h sinh
thai, dãc biêt là các ran san hO, thãm cO biên, nrng ngp men, thng phông h venbien;
bao dam tmnh toàn vn và môi quan h tr nhién gi&a các h sinh thai dat lien và biên.
Tang cithng cOng tác quân li', bâo v rtrng Va phOng ch6ng cháy thng, khai thác lam
5i NN&PTNT

6
TT

Ni dung - nhim VU•L

Co quan chil
trI

san trái phép, thirc hién nghiêm các chü tnrong dóng ci'ra rirng ftr nhién; dày math üng
diing cong ngh thông tin trong quân 1', bão v rrng, giám sat phông, chông cháy rung

Co quan phi hçp

Thôi gian
thuc lilén

UBND
Huyn
Hôa
yang, UBND Qun
Son Trà

gãn vâi cac giài pháp nâng cao d che phU rung dam bão On dlnh 45-47%.
3

Trin khai hiu qua các chinh sách bào v nghiêm ngt các loài dngvt hoang dâ, các
giông cay trông, cay du'oc 1iu, con vt nuOi có giá tn, loài qu' hiêm có nguy cu bi
tuyêt chUng; ngãn chãn sii xâm nhãp, phát triên cüa các loài sinh vt ngoai Iai xâm hai.

S& NN&FTNT

Các dun vi lien quan;
UBND
Huyn I-lôa
Vang, UBND Qun
Sun Trà

Hang nãm
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Xây dmg và trién khai thrc hin D an quart
thng bn vüng trên dja bàn thành ph,
1mg diing cong nghê hiên dai và phucrng thüc quân 1 phü hçmp vói tác dng cüa BDKH.

S& NN&PTNT

Các Sô, Ban, ngành lien
quan

2020-2025

