


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH PHÕ HÔ CHÍ MINH Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

^ ^ KẾ HOẠCH 
về triển khai Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy lọi" 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ SM/QĐ-UBND 

ngàydG tháng OẦĩiăm 2015 của ủy ban nhân dân Thành phổ) 

Triển khai, thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triền bền vừng; Quyết định số 794/QĐ-
BNN-TCTL ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy lợi"; 

Úy ban nhân dân Thành phổ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tái cơ cấu 
ngành thủy lợi" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm các nội dung sau đây: 

^ A. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỌI TRÊN ĐỊA 
BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH * 

1. Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi thành phố 

Trong 30 năm qua, ngành thủy lợi Thành phố đã và đang xây dựng dược 
khoảng 45 hệ thống công trình thủy lợi (chưa kể có khoảng 600 hạng mục công 
trình bờ bao phòng chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn đà được thành 
phố đầu tư các năm qua) với khoảng 2.000 km đê bao, bờ bao lớn nhỏ ven các sông 
kênh rạch, kèm theo trên 900 các loại công trình phụ trợ như: cống, đập. trạm 
bơm.trong đó, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng được 14 hệ thống công 
trình, đang triến khai thi công 11 công trinh, đang chuẩn bị, thực hiện đầu tư khoảng 
20 hệ thống công trình. Các công trình, hệ thống công trình thủy lợi đã và đang xây 
dựng đáp ứng nhu cầu phục vụ tưới tiêu, xo phèn, ngăn mặn cho khoảng 55.000ha 
đất sản xuất nông nghiệp, ngăn lũ, ngãn triều, chống ngập úng cho khoảng 
VO.QOOha; đầu tư tập trung chủ yếu tại các huyện ngoại thành và quận ven, 

Các hệ thống công trình lớn, điển hình như: Hệ thống thủy lợi Hóc Môn -
Bắc Bình Chánh (vốn vay WB), hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi, công trình 
thủy lợi Ben Mương - Láng The (N31A), hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sải 
Gòn Nam - Bắc rạch Tra, hệ thong tiêu thóat nước, cải thiện môi trường kênh Tham 
Lương Ben Cát - Rạch Nước Lên, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn 
quận, huyện (thủy lợi vùng): An Phú - Phú Mỹ Hưng, Cây Xanh - Bà Bep, Tân 
Thạnh Đông, Sông Lu, Bình Lợi A, khu Nam Bình Chánh, các công trinh thủy lợi 
theo Quyết định sổ 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của. Thủ tướng 
Chính phủ về Quy hoạch chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh..., và 
một số các công trình tiêu thóat chổng úng, phòng chống và khắc phục hậu quả bão 
lũ, triều cường tại các quận - huyện. 

2  



Các công trình thủy lợi được đầu tư đã đóng góp tích cực trong việc cải tạo 
vùng đất phèn vùng ngoại thành, đặc biệt vùng đất hoang hóa trũng phèn phía Tây 
Nam thành phổ, ngăn lũ, mặn, giữ ngọt, tận dụng nước triêu theo mùa đê khai thác 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; ngoài ra, công trình thủy lợi hiện nay còn phục 
vụ nhiều mục tiêu, phục vụ lợi ích tổng họp theo nhu cầu xã hội như: cung câp nước 
phục vụ sản xu át công nghiệp, sinh hoạt, phòng chông úng ngập, phục vụ nuôi trông 
thủy sản, bảo vệ môi trường, sinh thái... góp phân phát triên kinh tê - xã hội trong 
vùng hưởng lợi. 

Mặc dù trong những năm gần đày, diện tích đất nông nghiệp giảm theo quy 
hoạch và do ảnh hưởng đô thị hóa, nhưng náng suất và sản ỉượrig nông nghiệp vân 
tăng đáng kể, đã thổ hiện rõ sự đóng góp tích cực của ngành thủy lợi thành phô. 

Điển hình Hệ thống thủy ỉợí kênh Đông Củ Chi: được xây dựng từ năm 1985, 
hoàn thành cơ bản năm 1987, được kiên cố hóa từ năm 2002 đến nay đã hoàn chỉnh 
đồng bộ từ kênh chính đến kênh nội đồng. Hệ thống thủy lợi có nhiệm vụ tưới, tiêu 
phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 12.000ha. cấp nước sinh hoạt và giao thông nội 
đồng,., trong đó nguồn nước tưới được dẫn từ hồ Dầu Tiếng về thành phố Hồ Chí 
Minh qua kênh Đông chảy vào các kênh tưới cấp 1, 2, 3... 

Hệ thống kênh Đông Củ Chi. có tổng chiều dài kênh tưới, tiêu các cấp 630 km 
gồm: llkĩìì kênh chính, 140km kênh loại II (cấp 1 và 2), 480 km kênh loại III (cấp 
3, 4 và nội đồng) và trên 1,950 công trình xây đúc các loại írên kênh. Các kênh tưới 
được thiết kế theo kênh nối hoặc nửa nổi nửa chìm, hệ thống tiêu thoát nước ỉà kênh 
đào, có tận dụng và cải tạo một số rạch tự nhiên trong khu vực. Hệ thống tưới tiêu 
nảy do Công ty TNĨÍH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phô quản lý, 
bảo vệ, vận hành, khai thác. 

Đây là hệ thống công trình có quy mô lởn và mang lại hiệu quả cao, đặc biệi 
ỉà đối với huyện Củ Chi, Trước khi có hệ thông kênh Đông Củ Chi, việc sản xuất 
thường là 01 vụ lúa (dùng nước mưa) và 01 vụ hoa íĩiàu (nước giếne); sau khi có hệ 
thống kênh Đôrm Củ Chi dẫn nước trực íỉếp từ hồ Dầu Tiếng về phục vụ đã làm 
thay đối bộ mặt nông thôn huyện Củ Chi, phục VII cấp nước sinh hoạt cho người 
dân sản xuất nông nghiệp được quanh năm, đạt năng suất cao (02 lúa, 01 màu hoặc 
01 lúa,, 02 màu), đời sốns; người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, diện mạo 
nông thôn được đoi mói, ' 

Nhiều công trinh nhằm phục vụ các chương trình giống cây, giống con chất 
lượng cao, chuyến đối cơ cấu sản xuất như: mở rộng hệ thống tưới N31A phục vụ 
dự án Khu Nòng nghiệp công nghệ cao, phục vụ chưong trình chuyển đối kinh tê 
nông nghiệp, chương trình 13 xã điểm và chương trình phát triển các xã nông thôn 
mói, 

2« Những khó khăn, tồn tạiế 

Tình hình đô thị hoa tại các vung ven diễn ra rất nhanh, hình ihành các khu 
công nghiệp, các khu đô thị tập trung, di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm từ 
nội thành ra ngoại thành, chuyến đối cơ cấu sản xuất,... nên hiệu quả phục vụ của 
các công trình thủy lợi không đạt theo mục tiêu thiết kế ban đầu do diện tích phục 
vụ giảm, chức năng tưới giảm, chức năng tiêu tăng do phải tiêu cho các khu dân cư, 
làm thay đối phần nào quy mỏ, nhiệm vụ công trình. Các hệ thống thủy lợi bị ảnh 
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hưởng có thê kê đên ỉà hệ thông thủy lợi Hóc Môn — Bắc Bình Chánh (kênh Trung 
Ương, các trạm bơm điện: Vĩnh Lộc A, Tân Thới Nhì, trạm bơm 19/5, Xuân Thói 
Thượng.ể.); hệ thông kênh Đông Củ Chi, N3ỈA ảnh hưởng bởi khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, khu đô thị Tây Bắc thành phố ó.OOOha, dự án sân Golf, dự án quy 
hoạch khu công nghiệp hóa dược 250 ha; dự án quy hoạch Viện trường 105 ha; 

Đầu tư hệ thống công trinh thủy lợi chưa đồng bộ, khép kín, chủ yểu tập 
trung xây dựng phân đâu mối, thủy ỉợi nội đồng ở nhiều công trình do quận huyện 
và nhân dân đâu tư chưa đông bộ, hoàn chỉnh nôn hiệu quả đâu tư còn hạn chế. 
Công tác quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi hàng 
năm chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, kịp thời dẫn đến công trình mau xuống 
câp. 

Sự phát triến công nghiệp, tốc độ đô thị hóa và nhất ỉà dân số cơ học tăng 
nhanh đã khiên cho thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với vấn đề gia tăng chất 
thải ô nhiêm từ hoạt động công nghiệp, sinh hoạt. Trong khi đó, những nỗ lực nhằm 
đãu tư hạ tầng giảm thiếu ô nhiễm môi trường trong thời gian qua chưa đáp ứng 
được nhu cầu. Thành phố đã và đang đầu tư một số nhà máy xử lý nước thải kênh 
rạch như xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, nước thải suối Nhum, kênh 
Ba Bò, kênh Tham Lương, kênh Nước Đen, buộc khu dân cư xây mới phải có hê 
thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung... Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế thì 
chưa đáp ứng đủ. Hơn nữa, nhận thức của cộng đồng, đoanh nghiệp đối với vấn đề 
bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, tình trạng xả rác bừa bãi vào kênh rạch vẫn 
diên ra rất phố biến;, doanh nghiệp trốn tránh xử lý chất thải, nước thải còn nhiều... 

Mô hình tố chức quản lý, khai thác và vận hành công trình thủy lọi tại các 
quận, huyện chưa đông bộ, thống nhất; có địa phương giao cho phòng chuyên môn, 
có địa phương giao cho phường, xã quản ỉý khai thác công trình., tuy nhiên, hầu hết 
đơn vị quản lý phường, xã đều không có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước cấp quận, huyện (phòng kinh tế, phòng quản lý đô 
thị) năng lực cũng chưa đáp ứng đế làm tốt các nhiệm vụ, có quận, huyện không có 
cán bộ có chuyên môn thủy lợi. . 

Sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa nhanh đã đặt ra nhiều yêu cầu 
mới cho các công trình thủy lợi: phục vụ đa mục tiêu; ngoài nhiệm vụ tưới tiêu, 
ngăn lũ, ngăn mặn, xo phèn, công trình thủy lợi hiện nay còn có nhiệm vụ điều tiết, 
ngăn nguồn thải ô nhiễm từ các khu dâĩi cư, khu công nghiệp, phòng chống cháv 
rừng nên côn« tác vận hành công trình gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong mùa khô 
hăng năm. 

B. KÉ HOẠCH THỰC HIỆN 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đảm bảo cône tác chỉ đạo, điều hành triển khai Đe án "Tái cơ cấu ngành 
thủy lợi" trên địa bàn Thành phố được chủ động, đồng bộ, đạt mục tiêu, hiệu quả 
cao; trong đó trọng tâm nhằm nàng cao hiệu quả ngành thủy lợi phục vụ tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp của Thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị 
gia tăng và phát triển bền vững; nâng cao năng lực phòng chống thiên íai và chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); góp phần hiện đại hỏa cơ sở hạ tầng 
nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. 
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2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành Thành phô và ưỵ . 
ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ đê tập trung triên khai Đê 
án "Tái cơ câu ngành thủy lợi" trên địa bàn Thành phô đảm bảo có hiệu quả. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy 
lợi trên địa bàn Thành phô; tăng cường công tác phôi hợp giữa các cơ quan chức 
năng nhà nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để tạo bước chuyến biển mạnh 
mẽ trong ngành thủy iợi của Thành phố. 

4. Các giải pháp thực hiện phải mang tính đông bộ, hiệu quả, có trọng điôni, 
ưu ti én theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện phát trien kinh tế - xã hội, phù 
họp với đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lọi 

1.1. Với hê thống thủy lơi nồi đồng 

a) Rà soát, củng cố hệ thổng thủy ỉợi nội đồne; để nâng cao hiệu suất khai 
thác, tăng tuổi thọ công trinh, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, kết hợp phát triên 
giao thông nội đông gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, 

Tập trang trọng tâm vùng sản xuất nông nghiệp ổn định như: khu vực có iiệ 
thông công trình thủy lợi Kênh Đông Củ Chi, công trình thủy lọi Hóc Môn - Bắc 
Bình Chánh, hệ thống thủv lợi Tân Thạnh Đông, khu Narn Bỉnh Chánh, khu vực bờ 
hữu ven sông Sài Gòn, khu nuôi trồng thủy sản, làm muối huyện cần Giờ. 

- Đối vói khu vực trồng lúa: giải pháp nạo vét kênh rạch, tu bố kênh mương 
đã được kiên cồ hóa; sửa chữa, thay mói, bố sung các cống ỉấy nước, tiêu nước; tu 
bo, gia cố hệ thống bờ bao, nâng cấp, mở rộng bờ bao để kết họp giao thông, vận 
chuyến nông, sản gắn với xây dựng nông thôn mới; 

- Đối vói khu vực trong rau màu: kiên cổ hóa kênh mương, cứng hóa bờ 
kênh tưới, bờ kênh tiêu; hiện đại hóa hệ thống tưới, úng dụng khoa ầọc công nghệ 
tưới tự động, tiết kiệm nước, tăng hiệu quả tưới ứng với các loại rau màu trên địa 
bàn Thành Dhố; đầu tư hạ tầng giao thông nội đồng gắn với xây dựng nông thôn 
mới; 

- Đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, ỉàm muối: Áp đụng các giải pháp 
thủy ỉợi phục vụ cho nuôi thủy sản bền vững: Đầu tư hạ tầng kênh, cống đế lấy 
nước chủ động (mặn, ngọt), đảm bảo nguồn nước sạch, kết họp với phương pháp 
nuôi tiết kiệm nước và có xử lý nước đảm bảo môi trường nước cho các khu vực 
nuôi thủy sản tập trang, nuôi công nghiệp. Áp dụng quy trình công nghệ nuôi tiên 
tiến, năng suất cao và an toàn. Tu bổ, gia cố hệ thống bờ bao, đê bao, nâng cấp, mờ 
rộng bờ bao đế kết hợp giao thông, vận chuyển nông sản gắn với xây dựng nông 
thôn mới (trọng tâm ỉà vùng nuôi tôm tập trung). 

b) Củng cổ tố chức quản lý thủy nông cơ sở 

Rà soát, củng cố, tố chức thành lập tô hợp tác dùng nước trên cơ sở tự 
nguyện, họp tác, bình đẳng, đồng sở hừu, tương trợ lẫn nhau, cùng có lợi; đồng 
thời, tố chức quản lý thủy nông cơ sở gắn vớì xây dựng nông thôn mới. 
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1.2.Đối với cáe hệ thổiìg công trình thủy lọi do Công ty TNHH MTV 
Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi quản ỉý 

- Rà soát, tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống các công trình đầu mối, hệ 
thông kênh chính: Nâng câp, kiên cô hóa đồng bộ hệ thống kênh mương, các công 
trình trên kênh, cứng hóa bờ kênh, cứng hỏa mái kênh tưới, mái kênh tưới tiêu kết 
hợp nhăm tăng khả năng cấp nước, tiêu nước, tăng diện tích sản xuất, tăng tuổi thọ 
công trình, giảm kinh phí duy tu sửa chữa hàng năm, giảm thiểu việc lấn chiếm 
phạm vi bảo vệ công trình; 

- Đầu tư các hạng mục công trình, đặc biệt hệ thống Kênh Đông Củ Chi để 
nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ thủ) lợi theo định hướng đa mục tiêu, có 
thu như: câp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ hoặc sản xuât nông nghiệp 
có giá trị gia tăng cao, nuôi trồng thủy sản nhằm táng nguồn thu, bền vững về tài 
chính, giảm bớt bao cấp từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý vận hành, bảo 
trì và đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, tạo động lực để nâng cao hiệu 
quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

- A.p dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tưới cho nông nghiệp 
công nghệ cao, áp dụng các quy trình quản ỉý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. Uu tiên đầu tư các trang thiết bị, công nghệ để nâng 
cao năng lực dự' báo úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn, v.v... trong hệ thống, nâng 
cao năng lực quản lý, vận hành hệ thong công trình; 

- Xây dụng bản đồ diện tích các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực được cấp có 
thâm quyên phê duyệt; trên cơ sở đó xác định diện tích cần phục vụ, nhu cầu sử 
dụng nước, biện pháp tưới, tiêu ứng với các loại cây trồng, vật nuôi chủ ỉực; 

- Cập nhật, chuấn hóa bộ cơ sở dữ liệu các hệ thống công trình thủy ỉợi, xây 
dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở dừ liệu một cách khoa học; 

- Tổ chức phương thức hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi đẻ 
Công ty quản ỉý khai thác công trình thủy lợi tham gia thực hiện theo cơ chế đặt 
hảng hoặc đấu thầu công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

2. Đối với lĩnh vực phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai 

- Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; 

- Tiếp tục triển khai: Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Quốc 
gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (Quyết định số 5745/QĐ-
UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008); Ke hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia 
phòng, chống và <2,iảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh 
(Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2010); Ke hoạch thực hiện 
Đe án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 
đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 
08 tháng 12 năm 2009); 

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án chủ động 
phòng, chống, ứng phó với thiên tai xảy ra trên địa bàn Thành phố; đặc biệt là 
Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều 
cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố; 



- Phân cấp, phân loại đê trên địa bàn Thành phố tạo điều kiện cho việc quản -
lv, bảo vệ, tu bô, nâng cấp và hộ đê; 

- Xây dựng các bản đồ ngập lụt, bản đồ di dời dân trong trường hợp bão, 
triều cường, sạt lở và hồ Dầu Tiếng xả lũ ứng với các cấp lưu lượng, cấp báo động 
mực nước triều; tiến tới căm mốc canh báo ngậữ lụt; 

- Quản lý, đầu tư, duy tu, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng 
các dự ấn, công trình thủy lợi trọng điểm về phòng, chống ngập lụt, ngăn triều, sạt 
lở đế bảo vệ dân cư ốn định sản xuíít, kinh doanh; 

- Trồng cây chắn sóng, chống sạt ỉở, bảo vệ bờ bao, đê bao, kè, bảo vệ bờ 
biển, bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn Thảnh phố; 

- Đẩy nhanh tiến độ dự án Đầu tư xây dựng tuyến đê biển huyện cần Giờ 
theo Chương trình củng cố, nâng Cấp đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang đã 
được Thủ tướng Chính phủ phủ duyệt tại Quyểt định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 
5 năm 2009; 

- Đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng (đường, cầu, cống, nhà quản 
lý) khu neo đậu cho tàu, thuyền tránh, trú bão an toàn và hiệu quả, hệ thống kêt nổi 
giao thông đường bộ với. khu neo đậu tránh, trú bão và công trình phụ trợ khác có 
liên quan, 

3. về ỉĩiili vực biến đầỉ khí hậu, bảo vệ mỏi trưò'ng nước kênh thủy lọi 

a) về lĩnh vực biến đổi khí hậu 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến 
lĩnh vực thủy lọi; 

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến lĩnh vực thủy 
lợi, đê điều theo kịch bản biến đối khí hậu, nước biến dâng đã được ban hành; đê 
xuất các giải pháp thích ứng và giảm thiếu tác động của biến đối khí hậu; 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử nhằm 
cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến thiên tai, biến đối khí hậu và nước biến 
dâng; 

- Tích hợp, lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong 
quá trình xây dựng, phê duyệt và tố chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự 
án trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều trên địa bàn Thành Đhố, phù hợp với chiến lược, 
chương trình mục tiêu, kế hoạch hành động của Ọuốe gia, kế hoạch hành động của 
Thành phố ứng phó với biến đối khí hậu theo phương châm "Chủ động thích ứng và 
giảm nhẹ tác độne; của biến đối khí hậu". 

b) Bảo vệ, cải thiện môi trường chất hrọ ng nguồn nước hệ thong thủy lợi 

- Tiếp tục duy trì chương trinh hỗ trợ đì dời các cơ sở sản xuất khu vực dân 
cư vào khu sản xuất tập trung, hoàn chỉnh và hiện đại hóa hệ thống quan trãc chất 
lượng nước mặt; 

- Xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư đô thị có xả nước thải vào hệ thông 
công trình thủy lợi. Thống nhất một đầu mối xả nước thải khi đã có nhả máy xử ỉý 



nước thải tập trung (không xả thải riêng iẻ của từng đơn vị sản xuất nằm trong khu, 
cụm công nghiệp tập trung); 

- Xây dựng quy chế phối hợp với các tỉnh lãn cận trong việc khai thác và 
bảo vệ chât lượng nguồn nước, bảo vệ môi trường trên sông Sài Gòn - Đồng Nai và 
các kênh rạch giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố; 

- Xây dựng và triển khai phương án bảo vệ nguồn nước hệ thống kênh 
Đông Củ Chi nhằm đảm bảo chất lượng nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, 
công nghiệp; 

^ - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nguồn xả thải gây ô nhiễm vào hệ 
thông công trình thủy lợi; phát hiện, ngăn chặn và đê xuât các ngành chức năng xử 
lý các trường hợp xả nước thải chưa xử ỉý hoặc xử lý chưa đạt. quy chuẩn gây ô 
nhiễm nguồn nước; 

- Tăng cường công tác quản lý vận hành hệ thống công trình phục vụ hiệu 
quả trong việc ngăn chặn, kiếm soát ô nhiễm nguồn nước kênh, rạch, công trình 
thủy lợi; khai thông dòng chảy trên hệ tjhẰí)ne thủy lợi; tuyên truyền vận động người 
dân thực hiện nếp sống văn minh, không xả rác, phế phấĩĩi nông nghiệp (xác chết 
gia súc, gia cầm.,.), bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật xuống kênh, rạch gây ô 
nhiễm nguồn nước: 

- Theo dõi, quan trắc chất lượng nsuồn nước mặt làm cơ sở cho việc vận 
hành công trình hiệu quả, hạn chế thiệt hại có thế xảy ra, nắm bắt thực trạng chất 
lượng nguồn nước và cảnh báo kịp thời các cơ quan, tố chức, cá nliân liên quan có 
sản xuất nông nghiệp; xác định mức độ ô nhiễm, nguyên nhân, đề xuất biện pháp 
ngăn chặn, bảo vệ chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất và bảo vệ sức khoẻ 
nhân dân. 

III. GIẢĨ PHÁP 

1. Nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi, tăng cường quản lý, thực 
hiện theo quy hoạch 

a) Tập trung triển khai quy hoạch thủy lọi phục vụ sản xuất Iiôiìg 
nghiệp 

- Triến khai đạt hiệu quả, tiến độ Quy hoạch thủy ỉợi phục vụ sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 
đã được ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định sổ '768./QĐ-ƯBND 
ngày 21 tháng 02 năm 2014, đáp ứng mục tiêu phục vụ tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp của Thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững, chủ động ứng phó trong điều kiện biến đối khí hậu, nước biến 
dâng; 

- Quản lý thực hiện quv hoạch thủy ỉợi gắn với nâng cao hiệu quả quản lý 
khai thác hệ thống công trình; chú trọng việc nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ 
nước có thu nhằm tăng nguồn thu, giảm bớt bao cấp từ ngân sách nhà nước; 

- Khuyến khích hợp tác đầu tư công - tư tạo nguồn lực cho phát triển thủy 
lợi; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động quản lý khai thác công 
trình thủy lợi; 



- Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng mốc chỉ giói công trình thủy lợi trên • 
địa bàn Thành phố; 

- Tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt, bão, lân chiêm hành lang bảo vệ 
bờ và lòng sông, kênh, rạch; tình trạng xây dựng, san lấp kênh, rạch trái phép gây 
tắc nghẽn dòng chảy; 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của cộng đồng, củ nhân chung tay cùng chính quyền các cấp quản lý hành, lang, bảo 
vệ bờ sông kênh rạch, bảo vệ hệ thông công trình thủy lợi, bảo vệ nguôn nước thủy 
lợi. 

b) về quy hoạch và kế hoach phòng, chống, giảm nhẹ thiên íaỉ 

bi) Giải pháp phi công trình 

- Triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai và các Nghị định liên 
quan của Chính phủ, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chiến lược quôe 
gia chông, chống và giảm nhẹ thiên tai của Thành phố; theo đó, xác định các kịch 
bản, lộ trinh, chú trọng việc lồng ghéo các biện pháp phòng, chống thiên tai vào 
chương trình, kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội của các sở, ngành, quận, huyện; 

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 670/QĐ-UBMD ngày 15 tháng 02 
năm 2014 của úy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đe án Quy hoạch bố trí 
dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 và địrửì 
hướng đến năm 2020; trong đó tập trung đấy nhanh thực hiện các dự án di dời các 
hộ dân tại các khu vực xung yếu đã đươc cảnh báo; 

- Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp vận hành hồ thủy điện Trị An, hồ 
thủy lọi Dầu Tiếng trên lưu vực sông Sài Gòn - Đông, Nai trong mùa mưa lũ; 

- Hàne năm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các 
cấp, các ngành, các địa phương tổ chức sơ kết, tống kết rút kinh nghiệm công tác 
phòng; chống thiên tai và tĩiến khai kế hoạch công tác cho năm sau, đặc biệt trong 
công tác chỉ đạo, điều hành., xử lý tình huống thiên tai; 

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, các 
Sở, ngành, đơn vị Thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn, các cơ quan trung 
ương liên quan đóng trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, 
đồng bộ, hiệu quả trong công tác dự báo, "ũhòrầg, chống, ứng phó, khắc phục hậu 
quả, tìm kiếm cứu nạn - cứu bộ; 

- Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị trực thuộc, địa bàn cơ sở; 

- Thường xuyên tố chức tâp huấn, hướng dẫn, tuyên truyền để nâng cao 
nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai đến tận phưcmg, xã, thị trấn, ấp, khu 
phố, tố dân phô nhất là cảc hộ dân đane sinh sông, sản xuất tại các khu vực có nguy 
cơ ảnh hưởng cùa thiên tai. Đào tạo đội ngũ giảng viên làm công tác tuyên truyền 
các biện pháp phòng, chống, úng phó thiên tai cấp quận, huyện; 

- Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triến rừna phòng hộ cần Giờ nhăm 
phát huy tác dụng phòng, chống, giảm thiếu thiệt hại khi xảy ra thiên tai, biến đối 



khí hậu, nước biên dâng góp phấn cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí, môi 
trường của Thành phố, 

b2). Giải pháp công trình 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch íhủv lợi chống ngập úng khu 
vực Thành phô Hô Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008; 

^ - Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo sớm thời tiết, thiên tai; 
đông thời nâng cao năng ỉực chỉ đạo, điều hành ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai, 
Triên khai xây dựng bô sung mạng lưới các trạm khí tượng, trạm đo mưa và trạm đo 
mực nước phục vụ công tác dự báo, phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai trên 
địa bàn Thành phô. 

2* Hoàn thiện thể chế, chínlỉ sách trong công tác quán lý thủy lợi 

- Cập nhật, điều chỉnh Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 
2012 của Uy ban nhân dâĩì thành phô vê phân câp quản lý, khai thác công trình thủy 
ỉợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho phù họp với tình hình mới; 

- Phân cấp, phân loại đê tạo điều kiện cho việc quán lý. bảo vệ, tu bổ5 nâng 
cấp và hộ đê; ' 

- Xây dựng và đưa vào sử dụng Địĩih mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý 
khai thác công trình thủy ỉợi; Định mức duy tu, sửa chữa, bảo trì công trình thủy lợi; 

- Triển khai hướng dẫn về đặt hàng, dấu thầu trong quản lý khai thác công 
trinh thủy ỉợi; phân giao cho sở quản 1Ý nhà nước chuyên ngành tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu quản lý khai thác công trình thủy ỉợi; 

- Hướng dẫn hoạt động của thủy nông cơ sở (Tố hợp tác dùng nước) gắn vói 
xây dựng nông thôn mới; gắn trách nhiệm của chính quvền câp xã, hệ thống chính 
trị cơ sở vớì quản lý thủy nông cơ sở; nâng cao tính, tự nguyện, phát huy vai trò chủ 
thê của người dân trong việc xây dựng, quản lý khai thác công trinh thủy lợi; 

- Tăng cường xã hội hóa và quản ỉý bền vững nước sạch nông thôn, khuyến 
khích, tạo điều kiện cho tư nhân đầu tư, xây dựng, quản ỉý vận hành cung cấp nước 
sạch nông thôn; gắn quyền lợi, vai trò trách nhiệm của người dân cùng chính quyền 
địa phương tham gia vào việc quản lý, vận hành hệ thống; 

- Đe xuất chính sách thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đông: Hỗ 
trợ đế xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng theo phương thức canh tác tiên tiển, 
cải tạo đồng ruộng, kết hợp với giao thông nội đồng để đẩy mạnh cơ giới hóa; chính 
sách về cho vay "Vốn ưu đãi cho hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp đế áĩ3 dụng 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, kiên cố hóa kênh mương, hỗ trợ thiết bị, công nghệ 
quản ỉý vận hành, tăng cường đào tạo, hướng dẫn quy trình kỹ thuật vận hành, khai 
thác,... 

- Tiếp tục phân cấp đầu tư, tăng quyền tự chủ và chịu trách nhiệm cho chính 
quyền địa phương. 

3. Nâng cao hiệu quả công tác quán lý nhà nưcVc 

- Củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công 
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chức, viên chức quản 1Ỷ nhà nước lĩnh vực thủy lợi; đào tạo đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, ưu tiên cán bộ thủy lợi ở quận, huyện và phường, xã, thị trân; đảm 
bảo năng lực chuyên môn quản ỉý nhà nước về thủy lợi ở cấp quận, huyện có ít nhất 
một cán bộ có chuyên môn về tiìủv lợi; 

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiêm cứu 
nạn Thành phổ, Sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn theo Luật Phòng, 
chông thiên tai năm 2013, trong đó cơ câu những thành viên có điêu kiện tham gia 
tốt nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể để thống nhát công íác chỉ đạo, điêu hành 
thực hiện nhiệm vụ phỏng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi 
ngành; 

- Củng cố tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân tại địa phương vững mạnh, 
bền vững, hoạt động hiệu quả theo quy định pháp luật; 

- Củng cố lực lượng Thanh tra chuyên ngành về thủy iợi, đê điều, phòng 
chông lụt bão đáp ứng yêu cầu thực tế; 

- Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cho các đội ngũ quản lý, vận hành, 
hệ thong công trình thủy lợí, đê điều, quản lý thủy nông cơ sở; 

- Đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp úĩie, 
trước thách thức của biến đối khí hậu, phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai; 

- Tập trang chỉ đạo thực hiện các dự án đâu tư công trình thủy lợi theo đúng 
quy định của oháp luật: về tiêu chuấn, quy chuân, chất lượng, hiệu quả công trình, 
công tác nghiệm thu, bàn giao chủ thể quản iý khai thác công trình, quỵ trinh bảo 
trì, bảo dưỡng, vận hành công trình; 

- Xây dụng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước vói các tổ chức 
được giao quản lý khai thác công trình thủy ỉợi, trong đó phân rõ trách nhiệm của 
các cấp chính quyền và các tô chức auản lý khai thác công trình thủy lợi. 

4. ứng dung khoa học công nghệ trong quán ỉý thảy lợi 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến như: công nghệ không gian, ảnh 
vệ tinh, viễn thám phục vụ xâ.y dựng các ỉoại bản đồ ngập lụt, sạt lở, di dời dân; 

- Đấy mạnh nghiên cứư, ứng dụng các thiết bị, vật liệu mới, công nghệ tưới 
hiện đại, tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt 
nông nghiệp công nghệ cao; 

- Nâng cấp, mở rộng hệ thống SCADA, kết nối truyền tài, chia sẻ dữ liệu đo 
đạc với các cơ quan chuyên ngành nham nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều 
hành, tăng cường năng lực quản ỉý thủy lợi; 

-- Tăng cường nghiên cứu dự báo, đánh giá tác động của biến đối khí hậu, 
nước biến dâng đến hệ thống thủy lợi; đề xuất giải pháp thích ứng, giảm thiếu và 
biện pháp công trình phù hợp. 

IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐÈ ÁN 

l.Nâng cao vai trò của hậ thống công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố 
phục vụ tải cơ cấu 'ngành nông nghiệp của Thành phổ theo hướng nông nghiệp đô 
thị, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nâng cao năng lực phòng chống 
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thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ 
tâng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy 
lợi trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức 
năng nhà nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để tạo bước chuyển biến mạnh 
mẽ trong ngành thủy lợi của Thành phố. 

V. TỔ CHỨC THỤC HIỆN 

1.Giảm đốc các Sở, ban, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Chủ tịch ỦY 
ban nhân dân huyện cần Giờ, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước 
thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi phối họp với 
các đơn vị liên quan tố chức xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai có hiệu quả đề 
án "Tái cơ cấu ngành thủ}' lợi" trên địa bàn Thành phổ. Định kỳ hàng năm tổ chức 
sơ kêt, báo cáo kết quả cho úy ban nhãn dàn Thành phố. 

2. Giao Sở Ke hoạch và Đầu tư phối họp với Sở Tài chính cân đối trinh Uy 
ban nhân dân Thành phổ xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này, 
Thủ trưởng các đem vị chịu trách nhiệm phân bố và sử dụng hiệu quả nguồn vốn 
cho công tác thủy lợi trên địa bàn Thành phố. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu moi, thường 
xuyên kiếm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các địa phương trons, việc 
thực hiện Ke hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo đề xuất úy ban 
nhân dân Thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực biện; 
định kỳ 06 tháng tống hợp báo cáo Thường trực úv ban nhân dân Thành phổ. 

4.Trong quá trình triền khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cân 
thiết điểu chỉnh, bố sung. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương chủ động 
phối hợp với Sở Nông nghiệp vả Phát triển. nông thôn đế nghiên cứu đề xuât trình 
ủy ban nhân dân Thành phố quyêt định./. 

(Đỉnh kèm các Bảng phụ lục các chương trình, đê án, dự án) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
" TỊCH 

Liêm 
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BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộc lập - Tự do - Hạnh phức 

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐÈ ÁN, Dự ÁN PHỤC vụ TÁI cơ CẤU NGÀNH THỦY LỢI 
THÀNH PĨĨÓ HÒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ £44/'ỌĐ-UBND ngàythángOãnam 20ỉ5 của ủy ban nhân dãn Thành phổ) 

STT Tên chương trình, dự án i>ơrằ vị chủ trì Đơn vị phối họp Thòi gian 
íhirc hiên 

Ghi chú 

I. về lĩnh vực thủy lợi 

1 

Tri ôn khai quy hoạch thủy lợi phục vụ sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố 
đến năm 2020, tầm nhìn 2025 

Sỏ' Nông nghiệp 
và Phát triến nông 

thôn 

- Sở Kê hoạch và Đâu tư, Sở 
Tài chính; 
- Trung tâm Điều lìành 
chương trình chổng ngập 
nước Thảnh Phô; 
-Công ty TNHH MTV Quản 
lý khai thác dịch vụ thủy lợi; 
-Uy ban nhân dân huyện Củ 
Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, 
Nhà Bè, Can Giờ các quận 
ven. 

2014-2025 

QĐ sô 
768/QĐ-
ƯBND 
ngày 

21/02/2014 

2 

Triển khai Quy hoạch thủy lợi chống 
ngập úng khu vực Thảnh phố Hồ Chí 
Minh 

Trung tâm Điêu 
hành chương trình 
chống ngập nước 

Thành Phố 

-Sở Giao thông vận tải; 
-Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 
-Công ty TNHH MTV 
Quản lý khai thác dịch vụ 
thủy lợi; 

2014-2025 

QĐ số 
ỉ 547./QĐ-
TTg ngày 

28/10/2008 



-Các sở, ngành liên quan; 
-ủy ban nhân dân huyện 
Củ Chi, Hóc MÔỊÌ, Bình 
Chánh, Nhà Bè, cần Giờ 
các quận ven 

3 

Điêu chỉnh Quyêt định sô 852/ỌĐ-UBNĐ 
ngày 22 tháng 02 năm. 2012 của úy ban 
nhân dân thành pho về phân cấp quản lý, 
khai thác công trinh thủy lợi trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn 

-Công ty TNHH MTV 
Quản lý khai thác dịch vụ 
thủy ỉợi; 
-Trung tâm Điều hành 
chương trình chống ngập 
nước Thành Phố; 
-Các sở, ngành iiên quan; 
-ƯBND các quận,, huyện 
liên quan 

2015-2016 

4 

Phân Gấp, phân loại đê tạo điều kiện cho 
việc quản lý, bảo vệ, tu bố, duy tu, nâng 
cấp và hộ đê 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triến nông 

thôn 

-Công ty TNHH MTV 
Quản ỉý khai thác dịch vụ 
thủy lợi; 
-Trung tâiĩi Điều hành 
chương trình chông ngập 
nước Thành Phố; 
-Các sở. ngành liên quan; 
-Uy ban nhản dân các 
quận, huyện liên quan 

2015-2016 

5 

Thực hiện Đê án Xây đựng mốc chỉ giới 
công trình thủy ỉợi trên địa bàn Thành phố 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triếỉi nông 

thôn 

-Sở Giao thông vận tải, Sở 
Kê hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính, Sở Tài nguyên và 
Vlôi trường; SỞ Quv hoạch 
kiến trúc; 
- Trung tâm Điều hành 
chương trình chổng ngập 
nước Thành Phố; 

2015-2018 
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-Uy ban nhân dân các quận, 
huyện liên quan 

i 

6 

Xây dựng Định mức kinh tê kỹ thuật trong 
quản lý khai thác công trình thủv lợi; 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triến nông 

thôn 

-Công ty TNHH MTV 
Quản ỉý khai thác dịch vụ 
thủy iợi; 
-Trung tâm Điều hành 
chương trình chống ngập 
nước Thành Phố; 
-Cáe sở, ngành ỉiên quan; 
-Uy ban nhân dân các 
quận, huvện liên quan. 

2015-2016 

7 

Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại 
cho các đội ngũ quản lý, vận hành hệ 
thống công trình thủy lợi, đê điều, quản lý 
thủy nông cơ sở 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn 

-Công ty TNHH MTV 
Quản lý khai thác dịch vụ 
thủy lợi; 
-Trung tâm Điều hành 
chương trình chống ngập 
nước Thành Phô; 
-Các viện, trường đại học; 
-Úy ban nhân dân các 
quận, huyện liên quan 

2015-2025 

QĐ số 
768/ỌĐ-
UBNĐ 
ngày 

2 i/02/2014 

8 

Xây dựng quy chê phôi hợp giữa cơ quan 
quản lý nhà nước với các tổ chức được 
giao quản lý khai thác công trình thủy lọi 

Sở Nông nghiệp 
và Phát trién nông 

thôn 

-Công ty TNHH MTV 
Quản lý khai thác dịch vụ 
thủy ỉợi; 
-Trung tâm Điều hành 
chương trình chống ngập 
nước Thành Phố; 
-ủy ban nhân dân các 
quận, huyện liên quan 

2015-2016 
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9 

Nâng câp, mở rộng hệ thông SCADA, kêt 
nối truyền tải, chia sẻ dữ liệu đo đạc với 
các cơ quan chuyên ngành nhằm, nâng cao 
hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, tăng 
cường năng lực quản lý thủy lợi 

Công ty TNHH 
MTV Quản ỉý 

khai thác dịch vụ 
thủ}'' lợi 

-Sở Nông nghiệp và Phái 
triến nông thôn (Chí cục 
Thủy lọi và Phòng chông 
iụt bão); 
-Trung tâm Điều hành 
chương trình chống ngập 
nước Thành Phố; 
- ủy ban nhân dân các 
quận, huyện ỉiên quan 

2015-2020 

10 

Xây đựng bản đỗ diện tích các ỉoạí cây 
trồng, vật nuôi chủ lực được cấp có thấm 
quyền phê duyệt; trên CO" sở đó xác định 
diện tích cân phục vụ, nhu cầu sử dụng 
nước, biện pháp tưới, tiêu ứng với các loại 
cây trồng, vật nuôi chủ ỉ ực 

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông 

thôn 

-Công ty TNHH MTV 
Quản lý khai thác dịch vụ 
thủy lợi; 
-Các sở, ngành thành phổ; 
-UBND các quận, huyện 
liên quan 

2015-2016 

11 

Cập nhật, chuẩn hoá bộ cơ sở dừ liệu các 
hê thống cône; trình thủy lợi, xây dựng hệ 
thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu một 
cách khoa học 

Sở Nôn? nghiệp và 
Phát triẻn nông 

thôn 

-Công ty TNHH MTV 
Quản lý khai thác dịch vụ 
thủ)/ lợi; 
-Các sở, ngành thành phổ; 
-Uy ban nhân dân các 
quận, huyện liên quan 

2015-2016 

12 

Tô chức phương thức hoạt động GLiản lý, 
khai thác công trìnỉì thủy lợi đế công ty 
quản lý khai thác công trình thủy lợi tham 
gia thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc 
đấu thầu công tác quản lý khai thác công 
trình thủy ỉợi 

Sở Kê hoạch và 
Đầu tư 

-Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 
-Công ty TNHH MTV 
Quản lý khai thác dịch vụ 
thủy lợi; 
-Các sở, ngành thành phố; 
- ủy ban nhân dân các 
quận, huyện ỉiên quan 

2015-2020 

Nghị định 
sô 

130/2013/N 
Đ-CP ngày 
16/10/2013; 
Thông tư số 
178/2014/T 

T-BTC 
ngày 26/11/ 



2014 

r ^ f 

ĨL Lĩnh vực phòng, chông lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, biên đôi khí hậu 

ỉ 

Triên khai Luật Phòng, chông thiên tai và 
các Nghị định liên quan của Chính phủ, kế 
hoạch, chương trình hành động thực hiện 
Chiến lược quồc gia Dhòng, chống và giảm 
nhẹ thiên tai của Thành phố 

Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ huy 
Phòng chống lụt 
bão và tìm kiếm 

cứu nạn thành phố 

-Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 
- Các sở, ngành liên quan; 
-Uy ban nhân dân các 
quận, huyện ỉiên quan 

Hàng năm 

2 

Triển khai Ke hoạch thực hiện Đe án 
Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý 
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến 
năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ huy 
Phòng chống lụt 
bão và tìm kiếm 

cứu nạn thành phố 

-Sở, ngành, đơn vị thành 
phố; 
-ủy ban nlìân dân các 
quận-huyện. 

Hàng năm 

QĐ sô 
5615/QĐ-

UBND 
ngày 

08/ ỉ 2/2009 

3 

Triển khai Quy chể phối hợp vện hành hồ 
thủy điện Trị An, hồ thủy lợi Đầu Tiến2 
trên lưu vực sông Sài Gòn - Đổng Nai 
trong mùa mưa lũ hằng năm 

Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ huy 
Phòng chong lụt 
bão và tìm kiếm 

cửu nạn thành phố 

-Uy ban nhân dân các tỉnh 
Đồng Nai, Bình Dương, 
Tây Ninh; 
-Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 
-Các đơn vị quản ỉv hồ; 
-Các sở, ngành liên quan; 
-ủy ban nhân dân các 
quận-huyện; 

Hằng năm 

5  



4 

Triển khai Quyết định số 670/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 02 năm 2014 của ủy ban 
nhân dân Thành phố về phê duyệt Đe án 
Quy hoạch bổ trí dân cư phòng tránh thiên 
tai trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 
- 20 ỉ 5 và định hướng đến năm 2020 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn (Chi cục Phát 

tríến nông thôn) 

-Các sở, ngành thành phô; 
-ủy ban nhân dân các quận 
huyện liên quan 2014-2020 

r J 

Thực hiện Kê hoạch hành động ứng phó 
vói biến đổi khí hâu trên địa bàn thành phổ 
Hồ Chí Minh đến năm 2015 

Sở Tải nguyên và 
Môi trường 

-Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 
-Các sở, ngành thành phố; 
- ủy ban nhân dân cácquận 
huyện liên quan. 

2015 Lĩnh vực 
nông iigầiệp 
và phát triển 
nông thôn 

6 

Triển khai thực hiện Quyêt định sô 
2838/QĐ-ƯBNB ngày 11 tháng 6 năm 
2014 của ủy ban nhân dân thành phổ về 
ban hành Ke hoạch thực hiện Chương 
trình hành động sổ 34-C i rỉ IĐ/TU của 
Thành ủy và Nghị quyết sổ 08/NỌ-CP 
của Chinh phủ thực hiện Nghị quyết sô 
24~NỌ/TW Hội nghị ỉần thứ 7 Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XI về chủ áỏĩiủ 
ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

-Sở Nông nghiệp và Phát 
íriếĩi nông thôn; 
-Các sở, ngành thành phố; 
- Úy ban nhân dân các quận 
huyện liên quan 

2015-2025 

Lĩnh vực 
nông nghiệp 
và phát íriến 

nông thôn 

7 

Nâng cao chât lượng thông tin, dự báo, 
cảnh báo sớm thời tiết, thiên tai; nâng cao 
năng lực chỉ đạo, điều hành ứng phó, xử lý 
khi xảy ra thiên tai 

Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ huy 
Phòng chống lụt 
bão và tìm kiếm 

cứu nạn thành phố 

-Sở Nông nghiệp và Phát 
triền nông thôn; 
-Đài Khí tượng thuỷ văn 
khu vực Nam Bộ; 
-Công ty TNHH MTV 
Quản lý khai thác dịch vụ 
thủy lọi; 
-Trung tâm Điều hành 
chương trình chổng ngập 

2015-2020 

X" ố 



nước Thành Phô; 
"Các sở, ngành liên quan; 
-Uy ban nhân dân các 
quận, huyện. 

8 

Triền khai xây dựng bô sung nạng lưới 
các trạm khí tượng, trạm đo mưa và trạm 
đo mực nước phục vụ công tác phòng, 
chông, ứng phó lụt, bão, thiên tai trên địa 
bàn Thành phố 

Đài Khí tượng 
(huy văn khu vực 

Nam Bộ 

-Thường trực Ban Chỉ huy 
PCLB va TKCN TP; 
-Các sở, ngành liên quan; 
-Úy ban nhân dân các 
quận, huyện liên quan. 

2015-2016 

9 

Tăng cường quản ỉý, bảo vệ và phát triển 
rừng phòng hộ Cân Giờ nhằm phát huy tác 
dụng phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại 
khi xảy ra thiên tai, biến đổi khí hậu, nước 
biển dâng 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn (Chi cục Lâm 

Nghiệp) 

-Các sở, ngành ỉiên quan; 
-Uy 'ban nhân dân huyện 
Cần Giờ Hàng nărn 

10 

Đẩu tư nãĩìg cấp hoàn thiện hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật khu neo đậu cho tàu, thuyền 
tránh, trú bão 

Ưy ban nhân đâ.11 
huyện Cần Giờ 

-Sở Nông nghiệp và Phát 
triền nông thôn; 
-Trung tâm Điều hành 
chương trình chổng ngập 
nước Thành Phố; 
-Các sở, ngành liên quan 

2015-20 ỉ 7 

ỉỉ 

Đây nhanh Dự án xây dưng tuyến đê biển 
luyện Cân Giờ 

Uy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ 

-Sở Nông nghiệp và Phát 
triến nông thôn; 
-Trung tâm Điều hành 
chương trình chống ngập 
nước Thành Phổ; 
•Các sở, Iiụànỉi liên quan 

2015-2017 

QĐ số 
667/QĐ-
TTg ngày 
27/5/2009 
của Thủ 
tướng 
Chính phủ 



12 

Tô chức tập huân, hướng dân, tuyên truyên 
đế nâng cao nhận thức cộng đồng vê ứng 
phó với thiên tai. Đào tạo đội ngũ giảng 
viên làm công tác tuyên truyền các biện 
pháp phòng, chổng, ứng phó thiên tai cấp 
quận, huyện 

Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ huy 
Phòng chống lụt 
bão và tỉm kiếm 

cứu nạn thành phô 

-Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 
-Trang tâm Điều hành 
chương trình chống ngập 
nước Thành Phố; 
-Các sở, ngành liên quan. 
-Úy ban nhân dân các 
quận, huyện liên quan 

Hàng năm 

13 

Đào tạo, phát triền, và nâng cao chất krợng 
nguồn nhân lực nhằm đáp ứne trước thách 
thức của biến đối khí hậu, phòng, tránh, 
giảm nhẹ thiên tai 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triến nông 

thôn 

-Trung tâm Điều hành 
chương trình chống ngập 
nước Thành Phố; 
-Các sở, ngành liên quan; 
-Các viện, trường đại học; 
-ủy ban nhân dân các 
quận, huyện liên quan 

2015-2025 

14 

Đấy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 
như: công nghệ không gian, ảnh vệ tinh, 
viễn thám phục vụ xây đựng các loại bản 
đồ ngập lụt, sat ỉở, di dời dân. 

Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ huy 
Phòng chống lụt 
bão và tìm kiếm 

cứu nạn thành phô 

-Sở Nông nghiệp và Phát 
iriên nông thôn; 
-Sở Khoa học và Công 
nghệ; 
-Sở Tài nguvên và Mồi 
trường; 
-Trung tâm Điều hành 
chương trình chống ngập 
nước Thành Phố; 
-Các sở, ngành iiên quan; 
"Các viện, trường đại học; 
-ủv ban nhân dân các 
quận, huyện 

2015-2025 

8  



15 

Xây dựng các bản đồ ngập lụt, bản đồ di 
dời dân trong trường hợp hồ Dầu Tiống 
xả lũ ứng vói các cấp lun lượng; tiến tới 
cắm mốc cảnh báo ngập lụt ứng với từng 
cấp xả lũ 

Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ huy 
Phòng chống lụt 
bão và tìm kiếm 

cứu nạn thành phố 

-Sở, ỉigàĩìiì, đơn vị thành 
phố liên quan; 
-Uy ban nhãn dân các 
quận-huyện 

Hàng năm 

16 

Nghiên cứu dự báo, đánh giá tác động của 
biến đối khí hậu, nước biến dâng đến hệ 
thống thủy lợi; đề xuất giải pháp thích 
úng, giảm thiếu và biện pháp công trình 
phù hợp 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn 

-Công ty TNHH MTV 
Quản ỉý khai thác dịch vụ 
thủy ỉợi; 
-Trung tâm Điều hanh 
chương trình chông ngập 
nước Thành Phố; 
-Các SỞ, ngành liên quan; 
-Uy ban nhân dân các 
quận, huyện ỉiên quan 

2015-2016 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

9  


