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KẾ HOẠCH 

Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu  

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  
----- 

 

Thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành kèm theo Quyết định số 

1242/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Ban Dân 

tộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hành 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh được ban 

hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND. 

Nâng cao nhận thức về các tác động đến sản xuất, đời sống và môi trường 

của biến đổi khí hậu trong đội ngũ công chức, người lao động tại Ban Dân tộc, 

làm cơ sở để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số 

trong việc ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ các tác động tiêu 

cực của biến đổi khí hậu đối với sản xuất, sinh hoạt cũng như phong tục tập 

quán của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tính thống nhất, thiết 

thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan; đảm bảo tính khả thi trong tổ 

chức thực hiện, thuận lợi trong kiểm tra, đánh giá và tổng kết. Các nội dung, 

nhiệm vụ phải được thực hiện thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện các 

chương trình, kế hoạch hàng năm của cơ quan. 

II. THỜI GIAN 

Thời gian thực hiện kế hoạch: Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050: Việc ứng phó với biến đổi khí hậu được tích hợp vào các chính sách, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch từng giai đoạn và hàng năm của Ban Dân tộc. 

Đảm bảo các giải pháp ứng phó một cách chủ động và hiệu quả đối với các tác 

động của biến đổi khí hậu đến sản xuất, sinh hoạt, phong tục tập quán của đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng và ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 

trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Đẩy mạnh công tác quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, 
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chính sách pháp luật của Nhà nước về biến đổi khí hậu như: Quyết định số 

2139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/12/2011 phê duyệt chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu; Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Nghị 

quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường; Quyết định 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Thường xuyên quán triệt công tác ứng phó 

với biến đổi khí hậu tới 100% đảng viên, công chức, người lao động trong các 

buổi sinh hoạt chi bộ và họp giao ban cơ quan. 

3. Lồng ghép các nội dung hành động thích ứng, ứng phó với biến đổi khí 

hậu trong các nhiệm vụ của cơ quan. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức của công chức, người lao động trong cơ quan và đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh về biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào các nội 

dung: 

- Các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. 

- Những tổn thất về môi trường, kinh tế, sức khỏe, đời sống tinh thần, văn 

hóa đối với cộng đồng dân tộc thiểu số do biến đổi khí hậu gây ra. 

- Vai trò của cộng đồng dân tộc thiểu số trong việc ứng phó với biến đổi 

khí hậu, điển hình là việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chuyển đổi phương 

thức canh tác, không đốt phá rừng làm nương rẫy. 

- Nghiên cứu các hình thức tổ chức sản xuất linh hoạt phù hợp với tình 

hình thời tiết thực tế hàng năm và tình hình thời tiết tại từng địa phương. 

- Kết hợp giữa kiến thức khoa học và kiến thức bản địa của bà con dân tộc 

các vùng miền. Kiến thức bản địa của người dân tộc thiểu số đóng vai trò quan 

trọng trong thích ứng với biến đổi khí hậu. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các phòng trực thuộc Ban Dân tộc có trách nhiệm triển khai nội dung kế 

hoạch này đến toàn thể công chức, người lao động của phòng. 

Giao Phòng Nghiệp vụ lồng ghép các nội dung hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu vào Kế hoạch công tác tuyên truyền hằng năm của Ban; tổng 

hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) 

khi có yêu cầu./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                         

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TN&MT; 

- Lãnh đạo Ban; 

- CVP,CTTra, trưởng phòng NV; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Lâm Văn Viên 
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