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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu của tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Công văn số 605/BCĐ ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Ban chỉ
đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu
Giang về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hành động ứng phó
với BĐKH của tỉnh Hậu Giang.
Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh báo cáo tình hình thực hiện Kế
hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hậu Giang như sau:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh đã thành lập Ban chỉ đạo ứng phó
biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2012
(theo Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2012), ban hành Kế
hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn thành
phố Vị Thanh (theo Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012)
và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển
dâng trên địa bàn thành phố Vị Thanh (theo Quyết định số 2687/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 9 năm 2012), giao phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan
đầu mối giúp việc Ban chỉ đạo.
2. Công tác quán triệt Kế hoạch hành động về ứng phó với biến đổi
khí hậu của tỉnh:
Tổ chức 01 cuộc triển khai kế hoạch của tỉnh và thành phố cho cán bộ,
công chức các ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường;
03 cuộc triển khai lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi
khí hậu đối với toàn thể các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn
thành phố.
3. Công tác triển khai Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu
và nước biển dâng trên địa bàn thành phố Vị Thanh:
- Tình hình đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung:
+ Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có chủ trương cho đầu tư 02 dự án:
Nhà máy xử lý nước và hồ chứa nước ngọt, với diện tích khoảng 103ha, nhằm
góp phần giải quyết vấn đề cung cấp nước ngọt cho khu vực đô thị Vị Thanh;
nhưng đến nay chưa có kinh phí để triển khai thực hiện, các Sở, ngành có liên
quan đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để tranh thủ vốn đầu tư từ Trung ương và
các nguồn tài trợ để thực hiện.

+ Các trạm cấp nước mini: đã duy tu, nâng cấp, sửa chữa 08/09 trạm trên
địa bàn 04 xã (03/03 trạm xã Vị Tân, 03/03 trạm xã Hỏa Lựu, 01/02 trạm xã Hỏa
Tiến, 01/01 trạm xã Tân Tiến).
- Công tác phòng chống lụt, bão, hạn mặn xâm nhập và tìm kiếm cứu nạn:
Chủ động thông tin kịp thời về diễn biến lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, xâm
nhập mặn và công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai của thành phố để nhân dân
chủ động phòng, chống.
+ Phối hợp cùng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang vận hành hệ thống
cống ngăn mặn đạt hiệu quả tốt trong đợt mặn; tổ chức kiểm tra hệ thống cống
ngầm và cống hở trên tuyến đê bao ngăn mặn của xã Hỏa Tiến, kết hợp vận
động nhân dân nạo vét bùn, làm vệ sinh trên các tuyến kênh sườn nhằm khai
thông dòng chảy.
Diễn biến tình hình xâm nhập mặn năm 2012 như sau: nước mặn bắt
đầu xâm nhập từ ngày 05 tháng 02 năm 2012 tại Ngã ba nước trong là 0,2‰, độ
mặn cao nhất vào ngày 22 tháng 02 năm 2012 là 3,2‰; giảm dần đến ngày 09
tháng 4 năm 2012 là 1,6‰; vào ngày 09 tháng 5 năm 2012, tại Ngã ba nước
trong là 0,3‰, tại kênh Lầu là 0,2‰, kênh Năm là 0,2‰, khu căn cứ tỉnh Ủy là
0,1‰; với nồng độ mặn như trên, kèm theo các giải pháp chủ động phòng,
chống của nhân dân nên chưa ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của nhân dân
trên địa bàn thành phố.
+ Xác minh tình hình lốc xoáy làm thiệt hại nhà của nhân dân để khắc
phục hỗ trợ kịp thời: từ đầu năm đến nay đã xảy ra lốc xoáy làm sập 10 căn nhà,
tốc mái 10 căn, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng; thành phố đã kịp thời
xác minh, hỗ trợ được 07 hộ, với số tiền 32 triệu đồng.
- Chiến dịch giao thông nông thôn - Thủy lợi mùa khô:
+ Giao thông: Xây dựng mới 14.000m2 đường, đạt 128%; nâng cấp
39.450m2 đường, đạt 197%; xây dựng mới 506m2 cầu, đạt 120%; nâng cấp
360m2 cầu, đạt 360%; lát gạch 2.950m2 vỉa hè, đạt 148%; làm mới 250m2 hẻm,
đạt 100%; nâng cấp 850m2 hẻm, đạt 170%; phát quang 36km, đạt 129%.
+ Thủy lợi: Nạo vét thủy lợi đối với 37 tuyến kênh thủy lợi, dài 68.585m,
khép kín 4.945ha, khối lượng đào đắp 523.205m3, gắn với xây dựng đê bao ngăn
lũ, góp phần khép kín hệ thống thủy lợi. Đồng thời ban hành kế hoạch phát triển
thủy lợi theo tiêu chí nông thôn mới cho các xã, phường giai đoạn 2013 - 2015.
- Tiến độ thực hiện các công trình đê bao chống lũ, ngăn mặn và chống
sạt lở:
+ Công trình do Trung ương đầu tư: dự án tiểu Ô Môn - Xà No (giai đoạn
01) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 03 cống (cống Bà Bét, cống Ông Dèo và
cống Ba Voi); dự án tiểu Ô Môn - Xà No (giai đoạn 02) tiếp tục đầu tư 09 cống,
hiện nay đang lập thủ tục áp giá bồi hoàn để chuẩn bị giao mặt bằng cho đơn vị
thi công.
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+ Công trình do tỉnh đầu tư: đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh về
mặt đê đã thi công hoàn thành, đang thi công 12 cống cập sông nước Đục (xã
Hỏa Tiến) và kênh Mới (xã Tân Tiến).
+ Công trình do địa phương đầu tư: Đã thi công hoàn thành 04 cống trên
địa bàn xã Hỏa Lựu, đang thi công 06 cống trên địa bàn xã Tân Tiến; đồng thời
chuẩn bị đầu tư 07 cống ngầm trên địa bàn xã Tân Tiến, 06 cống trên địa bàn xã
Vị Tân và đê bao chống sạt lở trên địa bàn xã Vị Tân (từ kênh Bà Bét đến kênh
Mười Mít).
- Lồng ghép thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng đời sống
cộng đồng dân cư, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu:
Chương trình “Phát triển đô thị thành phố Vị Thanh đến năm 2015 và tầm
nhìn đến năm 2020” là nội dung được thực hiện lồng ghép vào Kế hoạch hành
động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn thành phố Vị
Thanh nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, giảm thiểu tác động xấu do biến
đổi khí hậu mang lại, hiện đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Trên đây là tình hình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi
khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh./.

Nơi nhận:
- BCĐ Chương trình MTQG ứng
phó với BĐKH tỉnh Hậu Giang;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hòa
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