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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 68/QĐ-UBND                                  Lâm Đồng, ngày 12 tháng  01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh  

tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2050; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng chính phủ 

ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 45/TTr-

KHĐT-THQH  ngày 17/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng giai 

đoạn 2021-2030, với các nội dung sau: 

I. Phạm vi thực hiện 

1. Về không gian: Thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng. 

2. Về thời gian: Giai đoạn 2021-2030. 

3. Các lĩnh vực chính, gồm: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Du lịch, Năng lượng, 

Giao thông vận tải và Quản lý tài nguyên nước. 

II. Quan điểm  

1. Tăng trưởng xanh là nội dung cơ bản không thể tách rời trong các chủ 

trương, định hướng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh Lâm 

Đồng. 

2. Tăng trưởng xanh được thực hiện bởi con người và vì con người, góp phần 

tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người 

dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường và tiêu dùng bền vững. Đảm bảo 

tính tổng thể, tính tích hợp, có sự tham gia của các chủ thể liên quan và sự khả thi về 

nguồn lực, đảm bảo kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.  

3. Tăng trưởng xanh gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu 

trên các lĩnh vực, đưa nền kinh tế tỉnh Lâm Đồng phát triển theo hướng chuyển từ 

tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, ứng dụng thành tựu khoa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-1393-qd-ttg-nam-2012-phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-tang-truong-xanh-148498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-403-qd-ttg-nam-2014-ke-hoach-hanh-dong-quoc-gia-tang-truong-xanh-giai-doan-2014-2020-224162.aspx
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học và tiến bộ công nghệ, thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0, gắn với phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với điều kiện phát triển chung của tỉnh, của 

vùng. 

4. Tăng cường đầu tư vào sản xuất, bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện và nâng cao chất 

lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế. 

5. Các giải pháp và hoạt động tăng trưởng xanh bảo đảm kết hợp giữa yêu cầu 

trước mắt với lợi ích lâu dài, có những bước đi thích hợp, với thứ tự ưu tiên được xác 

định cụ thể, có tính đến các mối quan hệ liên ngành, liên vùng và linh hoạt điều chỉnh 

cho phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội, môi trường và điều kiện phát triển của tỉnh. 

III. Mục tiêu  

1. Mục tiêu tổng quát: 

1.1. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược và Kế hoạch hành động Quốc gia về 

tăng trưởng xanh. Định hướng phát triển các ngành chính của tỉnh trong kế hoạch tăng 

trưởng xanh là: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Du lịch và các ngành hỗ trợ là Năng lượng, 

Giao thông vận tải và Quản lý tài nguyên nước. Xác định các giải pháp cho các vấn đề 

kinh tế - xã hội và môi trường trong các ngành này nhằm đạt được mức tăng trưởng 

kinh tế hợp lý, tiến tới nền kinh tế phát thải các-bon thấp, bảo tồn, tăng cường chất 

lượng của các hệ sinh thái và dịch vụ của hệ sinh thái, bảo vệ các nguồn tài nguyên, 

duy trì và phát triển sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững.  

1.2. Hỗ trợ tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh để đạt được cơ cấu dịch vụ - nông 

nghiệp - công nghiệp vào năm 2030 và dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp sau năm 

2030, dựa trên nền tảng công nghệ cao, ít phát thải, chú trọng sử dụng năng lượng tái 

tạo, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

1.3. Lĩnh vực dịch vụ tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, đẩy mạnh xây 

dựng thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, phấn đấu phát triển thành phố 

Đà Lạt thành trung tâm du lịch lớn cả nước và khu vực; tối ưu hóa khai thác và sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững. Đẩy mạnh kết nối tới các 

trung tâm kinh tế lớn, gồm: thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các địa 

phương khác. 

1.4.  Lĩnh vực công nghiệp tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến 

và sử dụng nguyên liệu từ nông nghiệp của địa phương, phát triển tiểu thủ công 

nghiệp phục vụ du lịch.  

1.5. Lĩnh vực nông nghiệp tập trung phát triển các thế mạnh của tỉnh gồm: 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, bền vững và an toàn, 

đảm bảo chất lượng; sản xuất gắn với thu mua, chế biến; hỗ trợ tiêu dùng trong nước 

và phục vụ xuất khẩu; đa dạng hóa sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. Giảm phát thải khí nhà kính:  

Đến năm 2025: Giảm 12% phát thải khí nhà kính bình quân đầu người so với 

phương án phát triển bình thường1; trong đó, mức giảm tự nguyện 8%, thêm 4% nếu 

có hỗ trợ từ cấp quốc gia và quốc tế. 

 

1 Phương án không có sự can thiệp của các hoạt động tăng trưởng xanh 
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Đến năm 2030: Giảm 18% phát thải khí nhà kính bình quân đầu người so với 

phương án phát triển bình thường; trong đó, mức giảm tự nguyện 10%, thêm 8% nếu 

có hỗ trợ từ cấp quốc gia và quốc tế. 

2.2. Xanh hóa sản xuất:  

Hình thành và phát triển cơ cấu “kinh tế xanh” trên cơ sở đẩy mạnh phát triển 

các ngành kinh tế sử dụng công nghệ tiên tiến, năng lượng tái tạo, tạo ra giá trị gia 

tăng lớn, sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, phát thải ít các-bon, chống chịu 

hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu. 

a) Phấn đấu đến năm 2025: 

- 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; trong đó 50% các 

cơ sở áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. 

- 50% cơ sở kinh doanh du lịch đạt tiêu chuẩn “Du lịch thân thiện với môi 

trường” hoặc “Du lịch có trách nhiệm”. 

- 100% khu công nghiệp, 50% cụm công nghiệp, 80% các cơ sở sản xuất trong 

các làng nghề có hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn đạt yêu cầu. 

- Bảo đảm 100% sản phẩm được sản xuất ra không gây hại cho tài nguyên rừng; 

bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh có tốc độ tăng 

trưởng cao trong khi vẫn bảo đảm duy trì bền vững vốn rừng tự nhiên. 

b) Phấn đấu đến năm 2030: 

- 100 % cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; trong đó 80% 

các cơ sở áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. 

- 80% cơ sở kinh doanh du lịch đạt tiêu chuẩn “Du lịch thân thiện với môi 

trường” hoặc “Du lịch có trách nhiệm”; 100% khu công nghiệp, 80% cụm công 

nghiệp, 100% các cơ sở trong các làng nghề có hệ thống thu gom và xử lý chất thải 

rắn đạt yêu cầu. 

- 100% sản phẩm được sản xuất ra không gây hại cho tài nguyên rừng. 

2.3. Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững: 

Thực hiện mô hình đô thị xanh, sinh thái và giới thiệu nhân rộng, tạo dựng lối 

sống thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững ở khu vực thành thị và nông thôn. 

Tạo nhiều việc làm xanh hơn từ các ngành nông nghiệp, dịch vụ và công 

nghiệp chế biến; đầu tư vào vốn tự nhiên, bao gồm cả năng lượng tái tạo, phát triển hạ 

tầng kinh tế - xã hội xanh.  

a) Phấn đấu đến năm 2025: 

- 100% số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; Lâm Đồng được công nhận 

tỉnh nông thôn mới. 

- Tỷ lệ hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch đạt 80% trở lên; tỷ lệ hộ dân 

vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%. 

- 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 95% chất 

thải rắn sinh hoạt đô thị và 70% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý; trong đó 

60% được tái sử dụng hoặc tái chế. 
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- 80% dân cư hiểu biết, có kiến thức cơ bản về ứng phó với biến đổi khí hậu và 

bảo vệ môi trường. 

- 80% đô thị loại I, II và III có diện tích cây xanh đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

- 80% các cơ quan Nhà nước có kế hoạch và thực hiện mua sắm, đầu tư công 

xanh. 

- Thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy sử dụng 

một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và hoạt động sản xuất 

kinh doanh dịch vụ. 

b) Phấn đấu đến năm 2030: 

- Tỷ lệ hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch đạt 85% trở lên, tỷ lệ hộ dân 

vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.  

- 100% đô thị đã có cơ sở tái chế chất thải rắn thực hiện việc phân loại chất thải 

rắn tại nguồn. 

- 100% số xã đạt chuẩn vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông thôn mới. 

- 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% 

chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 90% chất thải rắn nông thôn được thu gom và xử lý.  

- 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể không sử dụng túi ni lông khó 

phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. 

 - 95% dân cư hiểu biết, có kiến thức cơ bản về ứng phó, thích ứng với 

biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. 

- 100% đô thị loại I, II và III có diện tích cây xanh đạt tiêu chuẩn. 

- 100% các cơ quan Nhà nước có kế hoạch và thực hiện mua sắm đầu tư công 

xanh. 

2.4. Bảo tồn vốn tự nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái: 

Khai thác bền vững tài nguyên tài nhiên, bảo vệ và làm giàu nguồn vốn tự 

nhiên của tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư của toàn xã hội và tranh thủ sự hỗ trợ để bảo 

vệ các nguồn vốn tự nhiên trong tỉnh. 

a) Phấn đấu đến năm 2025: 

- Độ che phủ rừng đạt 55%. 

- Diện tích rừng đặc dụng dành cho bảo tồn đa dạng sinh học và nghiên cứu 

khoa học chiếm 14,1% tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh. 

- Lượng dòng chảy cơ bản/thường xuyên tăng 12% so với kịch bản phát triển 

bình thường. 

- Tiết kiệm nước 33 triệu m3/năm cho tưới tiêu nông nghiệp so với kịch bản 

phát triển bình thường. 

b) Phấn đấu đến năm 2030: 

- Duy trì độ che phủ rừng đạt 55%, chất lượng rừng được nâng cao. 

- Diện tích rừng đặc dụng dành cho bảo tồn đa dạng sinh học và nghiên cứu 

khoa học chiếm tối thiểu 14,1% tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh. 
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- Lượng dòng chảy cơ bản/thường xuyên tăng 23% so với kịch bản phát triển 

bình thường. 

- Tiết kiệm nước 66 triệu m3/năm cho tưới tiêu nông nghiệp so với kịch bản 

phát triển bình thường. 

3. Các định hướng chính thực hiện Tăng trưởng xanh ở Lâm Đồng 

3.1. Định hướng chung:  

- Cải thiện chất lượng tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực quan trọng của tỉnh, 

gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch thông qua đẩy mạnh sản xuất xanh, đổi mới 

công nghệ, nâng cao trình độ lao động, cải thiện năng suất lao động. 

- Sử dụng đất bền vững, thông minh và chống chịu tốt với biến đổi khí hậu, sử 

dụng có trách nhiệm tài nguyên thiên nhiên, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên trong 

sản xuất và tiêu dùng. Giảm thiểu tác động tiêu cực của tăng trưởng kinh tế đến môi 

trường đảm bảo duy trì, nâng cao giá trị kinh tế của các hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh 

thái. 

- Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng xanh; tăng cường sử dụng các nguồn năng 

lượng mới, có thể tái tạo, phát thải các-bon thấp, an toàn với môi trường, có hiệu quả 

sử dụng cao, nhằm tiến tới xây dựng một hệ thống giao thông xanh, các khu đô thị, 

thành phố, làng đô thị xanh và bền vững. 

- Gắn tăng trưởng kinh tế với môi trường bền vững, bảo vệ và phát triển các hệ 

sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái, đặc biệt là rừng đặc dụng và khu dự trữ sinh quyển; 

bảo tồn đa dạng sinh học, các nguồn gen thực vật và động vật, đảm bảo chia sẻ công 

bằng và bình đẳng các lợi ích có được từ việc sử dụng các nguồn tài nguyên. 

- Phát huy lối sống xanh và tiêu dùng bền vững ở cả thành thị và nông thôn, 

quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thực hiện quản lý theo 

vòng đời đối với khí thải, hóa chất và các chất thải khác. 

3.2. Định hướng trong từng lĩnh vực: 

a) Định hướng Tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp: 

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp 

thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, bền vững về sinh thái; nâng cao hiệu quả, 

giá trị sản xuất, đặc biệt đối với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực như: cà phê, chè, 

rau, hoa; bò thịt, bò sữa, heo, gia cầm,.. ; thúc đẩy các ngành công nghiệp chế biến 

nông sản. 

- Tăng tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, đáp ứng các tiêu 

chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm để nâng cao giá trị, sản lượng xuất khẩu 

sang thị trường nước ngoài (tập trung tại các thị trường Châu Âu, Châu Á). Duy trì và 

mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp bền vững thông qua thực hiện các hình thức 

xen canh, đồng thời giảm diện tích nhà kính; bảo tồn tài nguyên đất, nước, rừng, giảm 

phát thải và cải thiện cảnh quan môi trường nông nghiệp. 

b) Định hướng Tăng trưởng xanh trong lĩnh vực lâm nghiệp: 

- Tăng cường công tác phối hợp trong quá trình lập kế hoạch/quy hoạch, thực 

hiện kế hoạch/quy hoạch và giám sát việc thực hiện đối với tất cả các kế hoạch/quy 

hoạch và các chính sách liên quan tới sử dụng đất và tài nguyên rừng.  

- Ưu tiên các giải pháp bảo vệ rừng nhằm đối phó với các nguyên nhân đe dọa 



 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 01 + 02/Ngày 15 - 01 - 2021 33 
 

tài nguyên rừng của Lâm Đồng, gồm: (1) nhu cầu về đất đai từ các lĩnh vực nông 

nghiệp, du lịch,...; (2) nhu cầu xã hội đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng (gỗ 

tự nhiên, các sản phẩm thú rừng, lâm sản ngoài gỗ,...) và (3) sinh kế của các cộng 

đồng dân cư sống trong và ven rừng; nâng cao nhận thức và giá trị về mặt dịch vụ của 

rừng và lĩnh vực lâm nghiệp hơn là các giá trị có tính hàng hóa (lâm sản và đất đai). 

- Bảo vệ và nâng cao các giá trị đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái, tăng 

cường mức độ đóng góp về mặt dịch vụ của rừng nói riêng và lĩnh vực lâm nghiệp nói 

chung đối với toàn bộ nền kinh tế của tỉnh, nâng cao nhận thức của người dân, doanh 

nghiệp và các nhóm xã hội khác đối với các giá trị này. 

- Phát triển lâm nghiệp của tỉnh theo hướng hạn chế tối đa mất rừng, duy trì độ 

che phủ rừng, không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác (trừ 

trường hợp theo quy định của Luật Lâm nghiệp). Tăng cường quản lý bền vững các 

loại rừng và các lợi ích từ quản lý rừng bền vững, hướng tới các sản phẩm chất lượng 

cao hơn và bảo vệ các dịch vụ hệ sinh thái khác như các dịch vụ điều tiết và hỗ trợ.  

c) Định hướng Tăng trưởng xanh trong lĩnh vực du lịch: 

- Chú trọng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch canh nông, 

du lịch mạo hiểm và du lịch di sản-văn hóa, thông qua phát triển các sản phẩm và dịch 

vụ du lịch chất lượng cao, độc đáo, đa dạng và đậm đà bản sắc địa phương. Thúc đẩy 

phát triển du lịch có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Phấn 

đấu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về du lịch bền vững. 

- Phát triển các cơ sở du lịch có phát thải thấp và bền vững (bao gồm cả cơ sở 

lưu trú, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng liên quan). Thu hút sự tham gia tích cực 

hơn của lao động địa phương (bao gồm cả người nghèo và dân tộc thiểu số) vào các 

hoạt động của ngành du lịch; chia sẻ bình đẳng các lợi ích có được từ du lịch.  

d) Định hướng Tăng trưởng xanh trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: 

- Xây dựng cơ chế sử dụng nước mặt và nước ngầm hiệu quả cho các mục đích 

và các lĩnh vực khác nhau. Hạn chế việc khai thác quá mức các nguồn nước mặt và 

nước ngầm, hướng tới sử dụng nhiều hơn nguồn nước mặt thay thế cho nước ngầm.  

- Phát triển các hệ thống xen canh trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao hiệu 

quả sử dụng nước và hạn chế tình trạng thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp. Tăng 

cường cải thiện chất lượng nước và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước, đặc biệt là 

các hóa chất độc hại, phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải. 

e) Định hướng Tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng: 

- Đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng 

lượng trong các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng khác nhau như: nông nghiệp, thương 

mại, xây dựng và trong công nghiệp. Đổi mới công nghệ, áp dụng các quy trình quản 

lý và vận hành hiện đại để đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các 

khâu sản xuất, phân phối, đến tiêu thụ năng lượng.  

- Đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo (đặc biệt là năng lượng gió, mặt trời 

và sinh khối) tại các khu vực nông thôn, nhất là các vùng sâu, vùng xa còn hạn chế 

về cơ sở hạ tầng. Xây dựng và áp dụng có hiệu quả các cơ chế chính sách thúc đẩy 

phát triển năng lượng tái tạo và khuyến khích các cơ sở công nghiệp và thương mại 

sử dụng năng lượng mặt trời áp mái; tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại 

để giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng phân phối điện. 
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d) Định hướng Tăng trưởng xanh trong lĩnh vực giao thông: 

- Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ cho giao thông của tỉnh.  

- Tăng cường sử dụng các phương tiện vận tải và giao thông công cộng. 

Chuyển đổi cơ cấu tiêu thụ nhiên liệu sang các dạng điện, khí nén, khí hóa lỏng; từng 

bước loại bỏ các phương tiện và thiết bị vận chuyển hết niên hạn sử dụng, gây ô 

nhiễm môi trường. 

e) Định hướng trong thúc đẩy lối sống xanh và tiêu dùng bền vững: 

- Phát triển lối sống xanh và tiêu dùng bền vững thông qua việc cải thiện quản 

lý môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nâng cao nhận thức về tầm quan 

trọng của việc thực hiện lối sống xanh và áp dụng các mô hình tiêu dùng bền vững.  

- Áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng và thu hồi 

năng lượng từ xử lý chất thải để giảm phát sinh chất thải và tăng giá trị kinh tế của tài 

nguyên chất thải. Đẩy mạnh việc sử dụng các công nghệ xanh, bao gồm các công nghệ 

làm giảm tổn thất sau thu hoạch. 

IV. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Tăng trưởng xanh (theo thứ tự ưu 

tiên) 

1. Lĩnh vực nông nghiệp: 

- Triển khai thực hiện đề án Quản lý, kiểm soát giảm thiểu tác hại nhà kính, nhà 

lưới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tập huấn, tuyên truyền cho nông dân về các quy 

chuẩn sử dụng phân bón và chất bảo vệ thực vật, các tác động đối với hệ sinh thái của 

phương thức canh tác trong nhà kính, cũng như về các hệ thống canh tác khác (như hệ 

thống nông lâm kết hợp trồng xen cây ăn quả). 

- Chuyển đổi phương thức canh tác cà phê và chè theo phương thức nông lâm 

kết hợp bằng cách xen canh cà phê, chè với các cây ăn quả cho lợi nhuận cao; sử dụng 

các cây cố định đạm, che phủ đất và các biện pháp canh tác để giảm xói mòn, đảm bảo 

độ màu mỡ của đất, tăng độ che phủ, tăng lợi nhuận trên một đơn vị đất, tăng tính hiệu 

quả sử dụng nước và chất dinh dưỡng trong đất. 

- Phát triển hệ thống nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu 

thông qua phương thức sản xuất - bảo tồn - an sinh (PPI), hình thành các vùng nguyên 

liệu sản xuất được xác nhận (VSA) nhằm bảo đảm sinh kế cho người dân; đồng thời duy 

trì môi trường cảnh quan bền vững, đặc biệt là bảo tồn rừng. 

- Giảm lượng phát thải phế thải nông nghiệp và tăng cường sử dụng phân 

xanh/phân chuồng; gia tăng sản lượng phân bón hữu cơ, giảm sự phụ thuộc vào nhập 

khẩu các vật tư đầu vào, đặc biệt là phân bón hóa học; kiểm soát chất thải nguy hại từ 

nông nghiệp, áp dụng các sáng kiến quản lý chất thải từ chăn nuôi gia súc. 

- Thúc đẩy hình thành các hợp tác xã nông nghiệp và xây dựng chuỗi liên kết 

giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt đối với các sản phẩm chủ lực 

của tỉnh. 

- Tăng tỷ lệ tham gia của sản phẩm nông nghiệp trong chuỗi giá trị, phấn đấu 

đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và cho xuất khẩu sang các thị 

trường quan trọng ở châu Âu và châu Á, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo nhu cầu 

thị trường.  
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- Xây dựng và phát triển thương hiệu để nâng cao giá trị nông sản, đồng thời 

nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ cải tiến phương thức quản lý và áp dụng công nghệ 

tiên tiến. Đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành" 

đối với các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông, mở rộng áp dụng 

cho các sản phẩm khác. 

2. Lĩnh vực lâm nghiệp: 

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và điều chỉnh quy hoạch ba 

loại rừng của tỉnh, không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác 

(trừ trường hợp theo quy định của Luật Lâm nghiệp). 

- Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ các chương trình trồng cây phân tán (tăng 

diện tích cây xanh) trong khu đô thị, khu công nghiệp, ven đường, trồng bổ sung và 

làm giàu rừng.  

- Hỗ trợ thành lập và vận hành khu dự trữ thiên nhiên và các khu bảo tồn 

loài/sinh cảnh theo quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định 

số 169/QĐ-UBND ngày 23/01/2017; hỗ trợ xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đa dạng 

sinh học và công tác giám sát, đánh giá đa dạng sinh học trên phạm vi toàn tỉnh; 

nghiên cứu các giải pháp tạo nguồn tài chính cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và 

môi trường tỉnh Lâm Đồng. 

- Hỗ trợ các công ty lâm nghiệp xây dựng kế hoạch quản lý rừng bền vững 

(SFM). Hỗ trợ các doanh nghiệp lâm nghiệp, cộng đồng và cá nhân tham gia vào các 

chương trình cấp chứng chỉ rừng trong nước và quốc tế. 

- Hỗ trợ các hộ nghèo tại các xã, huyện có rừng xây dựng và cải tạo vườn nhà 

đa mục tiêu nhằm tăng thu nhập và giảm sức ép đối với tài nguyên rừng. 

3. Lĩnh vực du lịch: 

- Xây dựng kế hoạch, đầu tư các sản phẩm du lịch địa phương dựa trên các ưu 

thế và sức hấp dẫn của tỉnh, ưu tiên các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch 

canh nông, du lịch mạo hiểm và du lịch di sản - văn hóa. Tăng cường mối liên kết khu 

vực, tỉnh, vùng và địa phương theo hướng phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo cho 

từng địa phương. Phấn đấu đạt được các tiêu chuẩn quốc tế và du lịch bền vững.  

- Giảm thiểu các tác động tiêu cực của du lịch tới môi trường và tài nguyên 

thông qua việc thúc đẩy “du lịch có trách nhiệm”, “du lịch thân thiện với môi trường”. 

Áp dụng các biện pháp để thay đổi hành vi của khách du lịch và huy động nguồn lực 

cho bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học; tăng thời gian lưu trú và khuyến khích 

tăng chi tiêu của khách du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng các tour/tuyến du lịch và hoạt động du lịch có sự tham gia tích cực 

của cộng đồng địa phương, gắn với cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng; đào tạo, nâng cao 

năng lực và kỹ năng làm du lịch cho người dân địa phương.  

4. Lĩnh vực giao thông vận tải: 

- Giảm khí thải và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong việc sử dụng 

phương tiện cá nhân, khuyến khích và tạo điều kiện cho việc sử dụng xe máy điện, các 

phương tiện khác sử dụng năng lượng tái tạo. Phát triển các điều kiện hỗ trợ, gồm: xây 

dựng các khu vực đỗ xe, trạm cung cấp năng lượng phục vụ các phương tiện sử dụng 

năng lượng tái tạo. 
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- Khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng; tăng tần suất và mở 

rộng thời gian hoạt động đáp ứng nhu cầu của hành khách; thúc đẩy áp dụng mô hình 

kinh tế chia sẻ để hạn chế số lượng phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và góp 

phần giảm phát thải khí nhà kính.  

- Tìm kiếm các nguồn lực bổ sung và công nghệ để sản xuất nhiên liệu sinh 

học, đẩy mạnh việc sử dụng nhiên liệu thay thế, giảm phát thải trong cả giao thông tư 

nhân và giao thông công cộng. 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, nhấn mạnh vai trò 

của giảm phát thải và tầm quan trọng của việc giảm ô nhiễm không khí.  

- Từng bước chuyển đổi cấu trúc tiêu thụ nhiên liệu sang các dạng khí nén tự 

nhiên, khí hóa lỏng, đặc biệt đối với các phương tiện giao thông công cộng; đồng thời, 

loại bỏ các phương tiện và thiết bị vận chuyển hết niên hạn sử dụng, gây ô nhiễm môi 

trường. 

5. Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: 

- Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm, đảm 

bảo khả năng tiếp cận công bằng các nguồn nước đối với các đối tượng trong cộng 

đồng, bao gồm cả các nhóm dân tộc thiểu số và người nghèo. 

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ và nghiêm chỉnh thực thi pháp luật để đảm 

bảo sử dụng hợp lý tài nguyên nước theo đúng quy hoạch và kế hoạch, nâng cao nhận 

thức của các bên liên quan và cộng đồng địa phương về tầm quan trọng của việc sử 

dụng nước có trách nhiệm. 

- Hỗ trợ việc quảng bá, nhân rộng các hệ thống nông nghiệp thông minh và 

thân thiện với môi trường, áp dụng các hệ thống có thể mang lại hiệu quả sử dụng 

nước cao hơn, giảm bớt tình trạng thiếu nước của ngành nông nghiệp.  

- Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến để đảm bảo cung cấp 

đủ nước sạch và an toàn, hỗ trợ phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải ở các 

lĩnh vực khác nhau để giảm tỷ lệ ô nhiễm nước. 

6. Lĩnh vực năng lượng: 

- Đẩy mạnh tốc độ hiện đại hóa công nghệ để giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu, tài 

nguyên. Tiếp tục phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo mà Lâm 

Đồng có lợi thế so sánh như điện gió và điện mặt trời. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, trước hết thông qua cải tiến lĩnh vực 

chiếu sáng, quản lý nội vi các cơ sở sản xuất, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, 

tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải khí nhà kính.  

- Chuyển đổi sử dụng nhiên liệu theo hướng tăng cường sử dụng xăng sinh học, 

các thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, dần thay thế các phương tiện giao 

thông chạy bằng nhiên liêu hóa thạch sang sử dụng các loại xe chạy điện. 

7. Thực hiện lối sống xanh và tiêu dùng bền vững: 

- Thiết lập cơ sở dữ liệu về chất thải của tỉnh, xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn 

và hướng dẫn kỹ thuật để cắt giảm, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải. Xây dựng 

các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, nâng cao năng lực quản lý chất thải 

tổng hợp.  
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- Tăng cường quản lý các hoạt động xả thải, rà soát các quy định hiện hành, kiểm 

tra và thanh tra các hoạt động thi hành pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến quản 

lý chất thải. Tăng cường đầu tư cho quản lý chất lượng môi trường đô thị, cải tiến công 

nghệ và hiện đại hóa hệ thống thu gom và xử lý chất thải. 

- Thực hiện phân loại và xử lý chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn trong sinh 

hoạt và y tế. Thu hút đầu tư các dự án áp dụng các công nghệ cao trong xử lý chất thải 

rắn. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi thói quen tiêu dùng, thực hành tiêu dùng 

bền vững và hướng tới xã hội phát thải thấp, giảm xả thải ra môi trường. Áp dụng các 

biện pháp để điều chỉnh những hành vi tiêu dùng không bền vững. Xây dựng và nhân 

rộng các mô hình tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm. 

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng các hệ thống quản lý 

môi trường tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 14000. Thực hiện nghiêm các quy định về sử 

dụng hóa chất, đặc biệt là các hóa chất độc hại. Xây dựng năng lực ngăn ngừa và ứng 

phó với các tai nạn hóa chất. 

- Nghiên cứu, tổng kết, nhân rộng mô hình làng đô thị xanh. 

V. Các hoạt động cụ thể thực hiện Tăng trưởng xanh  

Danh mục các giải pháp và hành động thực hiện Tăng trưởng xanh ở Lâm 

Đồng thời kỳ 2021-2030, bao gồm 80 giải pháp và 175 hành động cụ thể được xác 

định và tập hợp theo 8 chủ đề, cùng với dự kiến địa bàn thực hiện, nguồn vốn, cơ quan 

chủ trì được nêu tại Phụ lục I. Các giải pháp Tăng trưởng xanh được sắp xếp theo thứ 

tự ưu tiên như đã mô tả mục IV. Mức độ ưu tiên cho các hoạt động thực hiện Tăng 

trưởng xanh sẽ được xác định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. 

VI. Kinh phí thực hiện 

- Nguồn kinh phí để thực hiện bao gồm: Ngân sách nhà nước (NSNN), đầu tư 

của khu vực tư nhân, cộng đồng, các nguồn vốn nước ngoài (ODA, FDI, vốn vay...). 

-  Kinh phí từ NSNN để thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh được 

bố trí dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, các tổ chức và các địa 

phương, được lồng ghép vào kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 

năm và hàng năm, lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương 

trình, dự án khác có liên quan.  

1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 

- Ưu tiên bố trí để thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh; đặc 

biệt là trong việc nâng cao năng lực và các hoạt động thúc đẩy lối sống xanh của tỉnh, 

cũng như các hoạt động hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. 

- Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ đầu tư của Trung ương thông qua các chương trình, 

kế hoạch, dự án Tăng trưởng xanh quốc gia. Trước hết, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, 

ngành Trung ương để bổ sung các dự án mới của tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu 

ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh vào các quy hoạch, kế hoạch; tranh 

thủ tối đa sự hỗ trợ đầu tư của Trung ương thông qua nguồn vốn của các chương trình 

mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, tín dụng ưu đãi 

đầu tư. 

- Củng cố và nâng tầm quan hệ với các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, các tổ chức 

phi chính phủ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để tăng 
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cường vận động, kêu gọi nguồn vốn ODA, NGO, vốn vay... để đầu tư các công trình 

kết cấu hạ tầng giao thông, cấp, thoát nước và xử lý nước thải. 

2. Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: 

- Có các chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính, doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiêu chí xanh. Chi nhánh 

Ngân hàng Nhà nước tại Lâm Đồng chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín 

dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24 tháng 3 năm 

2015 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội 

trong hoạt động cung cấp tín dụng; nghiên cứu các sản phẩm, các chương trình tín 

dụng xanh, tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho các phương án sản xuất kinh doanh có 

mục tiêu tăng trưởng xanh. Ưu tiên cấp tín dụng xanh cho các ngành kinh tế thực hiện 

bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, khoa học công nghệ 

tiên tiến và thân thiện với môi trường.  

- Xây dựng các mô hình thí điểm về tăng trưởng xanh để thu hút sự quan tâm 

từ các tổ chức, cá nhân quốc tế; khuyến khích và chú trọng thu hút các nguồn vốn tư 

nhân, vốn FDI, vốn đầu tư theo hình thức PPP cho tăng trưởng xanh trong quá trình 

thực hiện các chương trình giao lưu thương mại, xúc tiến đầu tư của tỉnh. 

VII.  Tổ chức thực hiện 

1. Phân công trách nhiệm: 

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh; vận động, thu hút và cân đối 

các nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch hành động Tăng 

trưởng xanh. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết định kỳ (5 năm 1 lần); nghiên cứu, đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần thiết vào Kế hoạch hành động Tăng trưởng 

xanh của tỉnh. 

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tham mưu UBND tỉnh về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn bền 

vững; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện các đề án, dự án 

trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, theo các định 

hướng Tăng trưởng xanh.  

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các đề án, dự án liên quan đến quản lý, kiểm soát 

giảm thiểu tác hại nhà kính, nhà lưới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và triển khai có hiệu 

quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch chăm sóc, bảo vệ để nâng 

cao chất lượng rừng, tăng khả năng hấp thụ khí CO2; quản lý rừng bền vững kết hợp 

với đa dạng hóa sinh kế cho người dân địa phương; các chính sách nhằm đẩy mạnh hỗ 

trợ phát triển chăn nuôi an toàn bền vững trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phê duyệt dự toán, đề 

xuất các cơ chế huy động các nguồn lực tài chính, đảm bảo kinh phí cho việc triển 

khai Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh theo đúng quy định hiện hành. 
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- Triển khai thực hiện quy định chi tiêu công xanh của Chính phủ, ưu tiên mua 

sắm và sử dụng hàng hoá dán nhãn sinh thái, hàng hoá có khả năng tái chế. 

1.4. Sở Công Thương: 

- Đẩy mạnh áp dụng phương pháp sản xuất sạch trong công nghiệp; tham mưu 

ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 

- Triển khai cuộc vận động thực hiện "Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các 

hộ gia đình". Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về tiết kiệm năng 

lượng trong đời sống sinh hoạt, sản xuất cho các tầng lớp nhân dân. Huy động các 

nhóm xã hội tham gia tuyên truyền, vận động và áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng 

lượng. 

1.5. Sở Giao thông Vận tải: 

- Tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp các hệ thống, mạng lưới giao thông trên 

địa bàn toàn tỉnh, có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các đề án, dự án liên quan đến giảm phát thải khí 

nhà kính trong giao thông vận tải, phát triển hạ tầng giao thông bền vững và giao 

thông công cộng trên địa bàn tỉnh. 

1.6. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Thực hiện các hoạt động chống thoái hoá đất, sử dụng có hiệu quả và bền 

vững tài nguyên đất. Xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động về sử dụng 

và phát triển tài nguyên đất theo hướng tăng trưởng xanh; phổ biến và hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân áp dụng các biện pháp bảo vệ và làm giàu tài nguyên đất. 

- Thực hiện các biện pháp sử dụng tài nguyên nước hiệu quả theo hướng bền 

vững. Tham mưu ban hành chính sách quản lý tổng hợp các lưu vực sông, nước 

ngầm… để bảo vệ tài nguyên đất và nước, phát triển thuỷ lợi, giữ cân bằng sinh thái. 

Xây dựng kế hoạch hành động về sử dụng và phát triển tài nguyên nước phù hợp với 

chiến lược tăng trưởng xanh. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố trong công tác giám sát môi trường (gồm cả phát thải khí nhà kính) nhằm đạt 

được mục tiêu Tăng trưởng xanh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. 

1.7. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh về chiến lược, chính sách phát triển khoa học, 

triển khai các dự án liên quan đến khoa học công nghệ nhằm thực hiện các mục tiêu 

Tăng trưởng xanh. 

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

xây dựng hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn Tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện 

của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan tham mưu, tư vấn lựa 

chọn các công nghệ áp dụng trong tỉnh; nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích 

đầu tư, chuyển giao công nghệ xanh, áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh. 

1.8. Sở Xây dựng: 
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- Chủ trì, phối hợp thực hiện các đề án, dự án liên quan đến quy hoạch đô thị 

bền vững, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.  

- Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trong các hoạt động quản lý bền 

vững chất thải đô thị trên địa bàn tỉnh. 

1.9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Tham mưu cho các cấp có thẩm quyền về chính sách phát triển du lịch xanh 

và bền vững, du lịch có trách nhiệm; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các đề án, dự án về phát triển du 

lịch canh nông, du lịch xanh, du lịch cảnh quan, du lịch thể thao,.... theo các định 

hướng tăng trưởng xanh.  

- Triển khai cuộc vận động thực hiện "Lối sống xanh": Phối hợp với các sở, 

ngành, các tổ chức chính trị - xã hội… tổ chức các hoạt động truyền thông đa dạng để 

nâng cao nhận thức cho các nhóm xã hội về lối sống xanh; phổ biến phong trào 3T - 

"Tiết kiệm, Tái chế, Tái sử dụng" trong cộng đồng dân cư. 

1.10. Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền 

vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về tăng trưởng xanh và phát 

triển bền vững, về các quy định pháp luật, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, cảnh quan 

thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

1.11. Sở Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép nội dung giáo dục về tăng trưởng 

xanh, phát triển bền vững vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục và đào tạo các cấp 

học. 

1.12. Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và 

Bảo Lộc: 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ quán triệt và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược, Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh; lồng 

ghép các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào các chương trình, kế hoạch phát triển hàng 

năm, 5 năm của ngành, cấp, đơn vị mình. 

- Chủ trì, phối hợp để xây dựng các chỉ tiêu Tăng trưởng xanh của ngành phù 

hợp với điều kiện, đặc thù phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; tổ chức giám 

sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu Tăng trưởng xanh thuộc lĩnh vực quản lý, đề xuất 

các chương trình, đề án, dự án, hoạt động liên quan đến Tăng trưởng xanh đang và dự 

kiến tiến hành.  

- Định kỳ thu thập, tổng hợp thông tin về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 

giám sát và đánh giá Tăng trưởng xanh của tỉnh. Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND 

tỉnh những giải pháp, biện pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Tăng trưởng 

xanh của tỉnh.  

1.13. Các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội - nghề nghiệp: 

- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động 

Tăng trưởng xanh của Lâm Đồng trong phạm vi chức năng và hoạt động của tổ chức. 

- Tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp 

và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Tăng 

trưởng xanh của tỉnh và của địa phương. 
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2. Đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh 

- Định kỳ hàng năm, các sở, ban, ngành cơ quan liên quan; UBND các huyện, 

thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch hành 

động Tăng trưởng xanh (Bộ chỉ tiêu đánh giá và báo cáo thực hiện Kế hoạch hành 

động Tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng tại Phụ lục II), nêu rõ những việc đã hoàn 

thành, những việc đang thực hiện, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch hành 

động Tăng trưởng xanh gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 30/11 để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh. 

- Quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh nhiệm vụ mới hoặc cần sửa đổi, 

bổ sung nội dung Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh, các sở, ban, ngành, cơ quan 

liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân nhân và 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Văn Hiệp
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Phụ lục I 

Các giải pháp và hoạt động thực hiện kế hoạch hành động  

Tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030 

(Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh ) 

 

  
Thứ tự 

ưu tiên 

Địa điểm thực 

hiện 

Chi phí đầu tư 

dự kiến 

Nguồn tài 

chính 

Cơ quan chủ 

trì 

I Trong lĩnh vực nông nghiệp 
  Tỷ VNĐ Nghìn 

USD 

  

1 

Triển khai thực hiện đề án Quản lý, kiểm soát giảm 

thiểu tác hại nhà kính, nhà lưới trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng 

 

Địa phương ưu 

tiên: TP.; Đà Lạt, 

huyện Lạc Dương, 

Đức Trọng 

15.5 674 

NS địa 

phương; 

Tư nhân; 

xã hội hóa 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

1.1 

Đánh giá toàn diện về sinh thái (môi trường, nước, đất, 

không khí, vẻ đẹp cảnh quan) và tác động kinh tế của 

việc canh tác trong nhà kính ở Đà Lạt, Đức Trọng và 

Lạc Dương 

Cao     

 

1.2 

Đánh giá tiềm năng áp dụng các biện pháp và quy định 

quản lý để kiểm soát canh tác nông nghiệp trong nhà 

kính (bao gồm đánh giá cơ sở pháp lý, nguyên tắc, cơ 

chế hoạt động, mức độ sẵn sàng chấp nhận và tác động 

tiềm năng) 

Cao     

 

1.3 
Thí điểm các biện pháp quản lý đối với canh tác trong 

nhà kính ở một huyện, thành phố (Tp. Đà Lạt) 
TB     

 

1.4 
Xây dựng kế hoạch áp dụng các quy định quản lýđối với 

canh tác trong nhà kính trên phạm vi toàn tỉnh 
TB     

 

1.5 
Thực hiện chính sách kiểm soát canh tác nông nghiệp 

trong nhà kính trên toàn tỉnh 
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Thứ tự 

ưu tiên 

Địa điểm thực 

hiện 

Chi phí đầu tư 

dự kiến 

Nguồn tài 

chính 

Cơ quan chủ 

trì 

2 

Nâng cao nhận thức cho nông dân về sự cần thiết 

phải tuân thủ các quy chuẩn sử dụng phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật và về các tác động có thể có đối 

với hệ sinh thái của phương thức canh tác trong nhà 

kính 

 

Các huyện, ưu 

tiên Đà lạt, Lạc 

Dương, Đức 

Trọng 

2,5 109 

NS địa 

phương; 

ODA 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

2.1 
Thiết kế và xây dựng các chương trình nâng cao nhận 

thức và phổ biến các quy định liên quan 
TB     

 

2.2 
Thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức, triển khai thí 

điểm. 
TB     

 

3 

Thúc đẩy canh tác cà phê theo phương thức 

nông lâm kết hợp thông qua trồng xen canh cà phê 

với các cây ăn quả cho lợi nhuận cao 

 

Các huyện, ưu 

tiên Di Linh, 

Đ.Trọng, L.Hà, 

B.Lâm 

3.702 160.991 

NS địa 

phương, 

ODA, FDI, 

tư nhân 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

3.1 

Thu thập và mô tả các hệ thống nông lâm kết hợp với 

cây cà phê hiện có trong tỉnh, làm rõ lợi ích kinh tế và 

môi trường so với cà phê độc canh 

Cao 

     

3.2 

Đánh giá các lựa chọn của người dân địa phương về các 

thành phần cây trồng trong hệ thống nông lâm kết hợp, 

có phân tích kỹ về khả năng tiếp cận thị trường cho từng 

thành phần 

Thấp 

     

3.3 

Xây dựng các thiết kế cải tiến cho hệ thống nông lâm kết 

hợp với các loại cây trồng có thế mạnh và có thị trường 

lớn, thông qua cách tiếp cận có sự tham gia của nông 

dân, chính quyền và các nhà nghiên cứu; có sự đánh giá 

về lợi ích kinh tế và môi trường tiềm năng 

Cao 

     

3.4 Phân tích tốc độ tăng trưởng và mức độ phù hợp của hê TB      
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Thứ tự 

ưu tiên 

Địa điểm thực 

hiện 

Chi phí đầu tư 

dự kiến 

Nguồn tài 

chính 

Cơ quan chủ 

trì 

thống nông lâm kết hợp dựa trên điều kiện đất đai và 

thời tiết địa phương để tìm môi trường tốt nhất cho các 

thành phần trong hệ thống cùng phát triển tốt 

3.5 
Xây dựng các mô hình trình diễn với sự theo dõi chặt 

chẽ về hiệu suất của từng loại cây trồng 
TB 

     

3.6 

Xây dựng và đưa vào thực hiện các chương trình hỗ trợ 

triển khai hệ thống nông lâm kết hợp bền vững trên toàn 

tỉnh 

Cao 

     

4 

Thúc đẩy nông lâm kết hợp giữa cây chè với cây ăn 

quả, tăng độ che bóng và tăng lợi nhuận trên một 

đơn vị đất. 

 

Các vùng trồng 

chè: B.Lôc, 

B.Lâm, Đà Lạt, 

Lâm Hà 

248 10.802 

NS địa 

phương, FDI, 

tư nhân 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

4

.1 đến 

4.6 

Các hoạt động tương tự như ở giải pháp số 3 (nhưng áp 

dụng với cây chè) 
 

 

  

  

5 

Hỗ trợ các hệ thống canh tác nông nghiệp bền vững 

về cảnh quan và thông minh với biến đổi khí hậu 

theo các mô hình như Sản xuất, Bảo tồn-An sinh xã 

hội (PPI) hay Vùng nguyên liệu được chứng nhận 

(VSA), với mục tiêu đảm bảo bảo sinh kế của người 

dân trong khuôn khổ môi trường bền vững và bảo 

tồn tài nguyên, nhất là tài nguyên rừng 

 

Các huyện như ở 

mục 4.1.1 và 

4.1.2, và Lạc 

Dương 8,3 360 

NSĐP, 

ODA, tư 

nhân, xã hội 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

5.1 
Phát triển chuỗi giá trị thị trường bền vững với thỏa 

thuận và hợp đồng công bằng giữa các bên liên quan 
 

     

5.2 
Liên kết chuỗi giá trị bền vững với chất lượng môi 

trường, thông qua việc đánh giá độ che phủ rừng, chất 
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Thứ tự 

ưu tiên 

Địa điểm thực 

hiện 

Chi phí đầu tư 

dự kiến 

Nguồn tài 

chính 

Cơ quan chủ 

trì 

lượng và các nỗ lực bảo tồn tại mỗi địa phương. 

5.3 
Xây dựng chỉ số đo lường sự tiến bộ của chương trình 

PPI và VSA trong huyện 
 

     

5.4 
Thúc đẩy mở rộng chương trình PPI và VSA với để tiếp 

cận sáng tạo đến các huyện khác trong tỉnh. 
 

     

6 

Giảm lượng phế thải nông nghiệp và tăng 

cường sử dụng phân xanh/phân chuồng trong các 

khu vực sản xuất tập trung (ví dụ khu vực chế biến 

rau, hoa) để tăng sản lượng phân bón hữu cơ, giảm 

sự phụ thuộc vào phân bón hóa học 

 

Các huyện, ưu 

tiên Đà lạt, Lạc 

Dương, Đức 

Trọng 

134 5.826 

NS địa 

phương; 

Tư nhân 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

6.1 

Nghiên cứu đánh giá tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật 

của các biện pháp xử lý và giảm chất thải nông nghiệp 

đối với ngành trồng rau và hoa 

     

 

6.2 

Xây dựng và thí điểm các biện pháp (các chương trình 

trợ cấp, tăng phí đối với việc sản xuất và tiêu thụ các hóa 

chất, phí sinh thái trong nông nghiêp) để khuyên khích 

sẳn xuất các loại phân bón hữu cơ 

Cao     

 

6.3 
Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp liên quan đến sản xuất và 

sử dụng phân bón hữu cơ, các dự án nông nghiệp hữu cơ 
     

 

6.4 

Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức của nông 

dân và doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc sản 

xuất phân bón hữu cơ 

     

 

7 Kiểm soát chất thải nguy hại từ nông nghiệp  Tất cả các huyện 137 5.957 

NS địa 

phương; Xã 

hội 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 
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Thứ tự 

ưu tiên 

Địa điểm thực 

hiện 

Chi phí đầu tư 

dự kiến 

Nguồn tài 

chính 

Cơ quan chủ 

trì 

7.1 
Nghiên cứu về chất thải nguy hại trong nông nghiệp: 

tính chất, số lượng, nguồn thải và tác động môi trường 
     

 

7.2 

Áp dụng các biện pháp để giảm bớt mức xả thải nguy 

hại và khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải một 

cách hợp lý 

Cao     

 

7.3 
Khuyến khích nghiên cứu và chuyển giao công nghệ để 

giảm chi phí xử lý chất thải nguy hại 
     

 

7.4 
Xây dựng các bể thu gom các lại bao bì chứa hóa chất 

hoặc bao bì làm bằng nhựa khó phân hủy 
     

 

8 

Áp dụng các sáng kiến quản lý phân gia súc, 

đặc biệt là từ ngành chăn nuôi heo; phát triển hệ 

thống cung cấp năng lượng cho hộ gia đình từ biogas 

lấy nguồn từ nước thải và chất thải chăn nuôi heo 

 

Đ.Trọng, Di Linh, 

Đơn Dương, L.Hà, 

Đạ Hoai, Đạ Tẻh, 

C. Tiên, Đam 

Rông và B. Lộc 

108 4.696 

NS địa 

phương; tư 

nhân 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

8.1 
Nâng cao nhận thức của nông dân về quản lý và sử dụng 

phân chuồng 
     

 

8.2 

Thắt chặt các tiêu chuẩn chăn nuôi liên quan đến quản lý 

vệ sinh và phân chuồng, bao gồm giảm thiểu, xử lý, và 

tái sử dụng 

     

 

8.3 

Hỗ trợ xây dựng các bể khí sinh học cho các trang trại 

chăn nuôi heo /gia súc ở các khu vực nghèo, vùng sâu 

vùng xa 

     

 

8.4 

Áp dụng các chính sách và cơ chế tài chính ưu đãi để hỗ 

trợ thành lập các cơ sở chăn nuôi tập trung có thể sản 

xuất năng lượng và phân bón hữu cơ 
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Thứ tự 

ưu tiên 

Địa điểm thực 

hiện 

Chi phí đầu tư 

dự kiến 

Nguồn tài 

chính 

Cơ quan chủ 

trì 

9 

Thúc đẩy hình thành các HTX nông nghiệp và xây 

dựng chuỗi giá trị, đặc biệt đối với các sản phẩm chủ 

lực 

 

Đà Lạt, Đ.Trọng, 

L.Hà, Di Linh, 

B.Lâm, Đạ Hoai 

31,8 1.385 

NSĐP, 

ODA, FDI, 

tư nhân 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

9.1 
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính thành lập các tổ 

hợp tác (ít nhất cho một tổ hợp tác/ trong một huyện) 
 

 
  

  

9.2 
Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp giúp liên kết nông dân với 

thị trường 
 

 
  

  

9.3 
Xây dựng cơ sở dữ liệu các nông hộ nhỏ để thu thập 

thông tin về sản xuất và giá cả 
 

 
  

  

10 

Phát triển công nghiệp chế biến và hình thành các 

chuỗi giá trị cho các hàng hóa nông nghiệp tiềm năng 

khác ở tỉnh Lâm Đồng như cacao, tiêu, và điều 

 

Di Linh, Bảo 

Lâm, Đạ Hoai 14,7 640 

NSTU, 

NSĐP, FDI, 

tư nhân 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

10.1 
Nghiên cứu khả thi về phát triển công nghiệp hạ nguồn 

cho các sản phẩm mục tiêu 
 

 
  

  

10.2 Xây dựng chỉ dẫn địa lý của cacao, hạt tiêu và cà phê Cao      

10.3 
Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về công nghiệp chế biến và 

phát triển thị trường cho nông sản 
Cao 

 
  

  

11 

Tăng tỷ lệ % sản phẩm nông nghiệp, diện tích trồng 

trọt và các bên liên quan trong chuỗi giá trị tham gia 

vào các chương trình cấp chứng nhận như VietGAP, 

GlobalGAP, Organic, HACCP, ISO; riêng đối với cà 

phê là 4C, UTZ, Rainforest, để đảm bảo chất lượng 

sản phẩm 

 

Các huyện, đặc 

biệt Đà Lạt và lạc 

Dương, Di Linh, 

Lâm Hà 
500,9 21.779 

NSĐP, FDI, 

Tư nhân 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

11.1 
Hỗ trợ các HTX nông nghiệp tham gia các chương trình 

chứng chỉ thông qua các khoản vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ 
Cao 
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Thứ tự 

ưu tiên 

Địa điểm thực 

hiện 

Chi phí đầu tư 

dự kiến 

Nguồn tài 

chính 

Cơ quan chủ 

trì 

thuật (ví dụ: hợp tác với các ngân hàng) 

11.2 
Rà soát các chứng chỉ nông sản hiện có tại Lâm Đồng và 

cung cấp hướng dẫn toàn diện có sẵn trực tuyến 
Cao 

 
  

  

11.3 

Thúc đẩy quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ 

và doanh nghiệp có liên quan đến các sản phẩm được 

chứng nhận và các sáng kiến mới 

 

 

  

  

12 

Tăng tỷ lệ % tham gia của sản phẩm chăn nuôi, diện 

tích chăn nuôi và các bên liên quan trong chuỗi giá trị 
vào các chương trình cấp chứng nhận (VietHGAP)  để 

đảm bảo chất lượng sản phẩm 

 

Đ. Trọng, 

Đ.Dương, L. Hà, 

Di Linh, B.Lâm, 

Đạ Hoai, Đạ Tẻh, 

C.Tiên, Đam 

Rông, Bảo Lộc 

56,8 2,471 

NSĐP, FDI, 

tư nhân 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

12.1 

Hỗ trợ các HTX nông nghiệp tham gia các chương trình 

chứng chỉ thông qua các khoản vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ 

thuật (ví dụ: hợp tác với các ngân hàng) 

Cao 

 

  

  

12.2 
Thắt chặt các quy định và tiêu chuẩn chăn nuôi ở tỉnh 

Lâm Đồng 
Cao 

 
  

  

12.3 
Nâng cao năng lực cho các hộ sản xuất nhỏ để tham gia 

vào việc cấp chứng chỉ 
 

 
  

  

13 

Xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị nông sản 

trong tỉnh, đồng thời  nâng cao chất lượng sản phẩm 

nhờ cải tiến phương thức quản lý và áp dụng công 

nghệ tiên tiến 

 

Các huyện, đặc 

biệt Đà Lạt, Lạc 

Dương, L. Hà, Di 

Linh 

4,4 189 

NSĐP, 

 tư nhân 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

13.1 

Đánh giá kỹ lưỡng về chi phí và lợi ích liên quan đến 

việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm rau, hoa và 

cà phê Arabica 
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Thứ tự 

ưu tiên 

Địa điểm thực 

hiện 

Chi phí đầu tư 

dự kiến 

Nguồn tài 

chính 

Cơ quan chủ 

trì 

13.2 

Xây dựng thương hiệu cho ít nhất 3 sản phẩm và phát 

triển hệ thống để theo dõi mức độ gia tăng doanh số so 

với các sản phẩm không có thương hiệu 

Cao 

 

  

  

13.3 
Đánh giá về việc áp dụng thương hiệu cho các mặt hàng 

khác hoặc tất cả các mặt hàng của tỉnh 
 

 
  

  

13.4 

Triển khai xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm khác 

trong tỉnh và chuẩn bị hệ thống giám sát liên quan trong 

bán hàng. 

 

 

  

  

1

4 

Hỗ trợ các dự án nghiên cứu và phát triển các 

hệ thống nông lâm kết hợp phù hợp và xây dựng 

chuỗi giá trị thị trường, liên kết nông dân với công 

nghiệp chế biến và người tiêu dùng 

 

Các huyện 

4.6 200 

ODA,FDI, 

Tư nhân, xã 

hội 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

14.1 - 

14.5 

Xác định các hệ thống hiện có, xem xét các lựa chọn của 

nông dân về các loại cây trồng, xây dựng thiết kế mới và 

ước tính các lợi ích kinh tế về môi tường, mức độ phù 

hợp và tăng trưởng, và các thử nghiệm và mô hình trình 

diễn 

 

 

  

  

14.6 

Xây dựng chuỗi giá trị thị trường bền vững thông qua 

việc nhận diện và tạo lập mối liến kết chặt chẽ giữa 

người nông dân và các bên liên quan đang tham gia vào 

quá trình sản xuất và tiêu thụ các hàng hóa trong hệ 

thống, nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác thông qua 

các hợp đồng/thỏa thuận công bằng 

TB 

 

  

  

1

5 

Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên 

quan về tiêu chí lựa chọn loài cây che bóng, mật độ 

trồng và các biện pháp quản lý NLKH 

 Các huyện 14,3 620 

NSĐP, 

ODA, 

FDI, Tư 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 
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Thứ tự 

ưu tiên 

Địa điểm thực 

hiện 

Chi phí đầu tư 

dự kiến 

Nguồn tài 

chính 

Cơ quan chủ 

trì 

nhân, Xã hội 

15.1 

Tham khảo ý kiến với nông dân và các bên liên quan để 

xây dựng dự thảo tài liệu đào tạo về nông lâm kết hợp, 

chú trọng các khía cạnh về thiết kế, quy trình chuẩn bị 

và quản lý, thu hoạch, đóng gói và tiếp thị 

Thấp 

 

  

  

15.2 

Đào tạo nông lâm kết hợp cho nông dân và các bên liên 

quan để nâng cao nhận thức và kỹ năng phát triển nông 

lâm kết hợp. Khuyến khích các chuyến tham quan học 

tập đến các khu vực có thực hành nông lâm kết hợp 

thành công. 

TB 

 

  

  

   Tổng = 4.984 216.697   

II. Trong lĩnh vực lâm nghiệp 

1

6 

Thi hành pháp luật và thực hiện quy hoạch ba loại 

rừng của tỉnh (đã điều chỉnh năm 2018). 

 Các huyện, ưu 

tiên các nơi có 

vườn QG, Khu 

BT, & hành Lang 

ĐDSH 

184,5 8.022 

NSTU, 

NSĐP, 

ODA, xã 

hội 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

16.1 

Hỗ trợ các chủ rừng lớn xây dựng kế hoạch quản lý rừng, 

đặc biệt là kế hoạch đồng quản lý với cộng đồng địa 

phương 

  

  

  

16.2 

Rà soát các dự án phát triển yêu cầu chuyển đổi rừng và 

tổng hợp danh sách các dự án hợp lệ với một cơ chế tham 

vấn công khai (bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ, viện 

nghiên cứu) 

Cao 

 

  

  

16.3 Xây dựng các dự án hỗ trợ các hoạt động thực thi pháp luật Cao      
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trong bảo vệ rừng, đặc biệt là ở các khu vực được bảo tồn 

và rừng bên trong các hành lang đa dạng sinh học của tỉnh 

16.4 
 Xây dựng cơ chế và hướng dẫn giám sát rừng có sự tham 

gia của các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng  
 

 
  

  

16.5 
Hỗ trợ thực hiện kế hoạch quản lý rừng của chủ rừng theo 

cơ chế dựa trên dự án 
 

 
  

  

17 

Nghiên cứu sử dụng các biện pháp như tín chỉ các-bon 

công nghiệp, phí sinh thái trong du lịch để hỗ trợ các 

chương trình trồng cây phân tán (trong đô thị, khu 

công nghiệp, ven đường), trồng rừng hỗn loài, trồng bổ 

sung và làm giàu rừng 

 

Các huyên,TP, 

ưu tiên các TP, 

thị trấn, KCN và 

các khu vực bị 

suy thoái Môi 

trường 

30,3 1,315 

NSĐP, 

ODA 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

17.1 

Xây dựng các kế hoạch 5 năm trồng cây phân tán và cây 

che bóng ở tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của các doanh 

nghiệp tư nhân và toàn xã hội, đánh giá tác động sinh thái 

và cảnh quan của các kế hoạch đó  

 

 

  

  

17.2 
Thí điểm cơ chế gây quỹ để huy động nguồn lực từ khu 

vực tư nhân và toàn xã hội để thực hiện các kế hoạch 
 

 
  

  

17.3 

Thực hiện các kế hoạch này hàng năm với sự quan tâm 

đúng mức đến khả năng lồng ghép với các "hoạt động tăng 

trưởng xanh" khác, như hoạt động số 17.2 và 18.3  

 

 

  

  

18 

Nghiên cứu để hỗ trợ đổi mới chính sách theo hướng 

mở rộng phạm vi của các cơ chế chi trả dịch vụ môi 

trường hiện hành sang lĩnh vực sử dụng nước công 

nghiệp / vận hành nhà kính / thanh toán phí dịch vụ 

môi trường  tự nguyện trong lĩnh vực du lịch 

 

Các huyện 

122 5.304 

ODA, xã 

hội 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

18.1 

. Nghiên cứu khả thi về mở rộng phạm vi chi trả dịch vụ 

môi trường tại tỉnh Lâm Đồng và thí điểm các cơ chế tự 

nguyện  
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18.2 
Đề xuất phát triển và tham vấn cộng đồng cho chương trình 

chi trả dịch vụ môi trường mở rộng 
 

 
  

  

18.3 Thực hiện chương trình chi trả dịch vụ môi trường mở rộng       

19 

Hỗ trợ thành lập và vận hànhkhu dự trữ thiên nhiên tại 

Đơn Dương và các các khu tồn loài/sinh cảnh: Núi Voi, 

Phát Chi, Madaguoi 

 

Các khu bảo tồn 

đã quy hoạch, ưu 

tiên KBT Núi 

Voi và Madaguoi 

16 696 

NSTW, 

NSĐP, tư 

nhân, xã 

hội 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

19.1 

Xây Dựng đề án chi tiết thành lập khu bảo tồn Núi Voi và 

Phát Chi, đặc biệt khu bảo tồn Núi Voi có thể kết hợp du 

lịch sinh thái  

 

 

  

  

19.2 Thành lập khu bảo tồn sinh cảnh Nui Voi        

19.3 Thành lập khu bảo tồn sinh cảnh Phát Chi       

19.4 

Xây Dựng đề án chi tiết thành lập khu dự trữ thiên nhiên 

Đơn Dương và khu bảo tồn Madaguoi, đặc biệt là khu bảo 

tồn Madaguoi có thể kết hợp du lịch sinh thái, văn hóa  

 

 

  

  

19.5 Thành lập khu bảo tồn Madaguoi        

20 
Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐDSH và giám sát 

ĐDSH trên toàn tỉnh 
 

Các huyện, TP, 

tập trung vào các 

KBT 

150 6.522 

NSĐP, 

ODA, xã 

hội 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

20.1 

Hỗ trợ đánh giá các hệ sinh thái và hiện trạng đa dạng sinh 

học của Lâm Đồng, đặc biệt là đối với các hệ sinh thái 

quan trọng và các khu vực giàu ĐDSH  

 

 

  

  

20.2 

Hỗ trợ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu ĐDSH của tỉnh 

Lâm Đồng và khung  khung giám sát đa dạng sinh học (bao 

gồm các chỉ số cụ thể) 

 

 

  

  

20.3 
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ có liên quan trong 

kiểm kê và giám sát đa dạng sinh học 
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20.4 
Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học 

và động vật hoang dã 
 

 
  

  

20.5 
Hỗ trợ việc vận hành các trạm khí tượng và thủy văn cho 

các mục đích bảo tồn ĐDSH  
 

 
  

  

21 
Áp dụng các biện pháp để tạo nguồn tài chính hỗ trợ 

công tác bảo tồn ĐDSH và môi trường tỉnh Lâm Đồng 
 

Các huyện, TP, 

tập trung vào các 

KBT & các hành 

lang ĐDSH 

83.3 3.620 

NSĐP, 

ODA, xã 

hội 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

21.1 

Đánh giá tiềm năng áp dụng biện pháp (phí sinh thái đối 

với du khách) để huy động nguồn lực cho bảo tồn ĐDSH 

(bao gồm xem xét và đánh giá cơ sở pháp lý, nguyên tắc, 

cơ chế hoạt động, mức độ sẵn sàng chấp nhận và tác động 

tiềm năng) 

TB 

 

  

  

21.2 Thí điểm thu phí sinh thái đối với khách du lịch tại Đà Lạt TB      

21.3 
Triển khai phí sinh thái đối với khách du lịch trên phạm vi 

toàn tỉnh 
TB 

 
  

  

21.4 

Hỗ trợ các nghiên cứu về định giá Hệ sinh thái, dịch vụ 

HST và ĐDSH làm căn cứ áp dụng các biện pháp trong 

bảo tồn ĐDSH và BVMT trên địa bàn 

 

 

  

  

22 

Hỗ trợ các doanh nghiệp lâm nghiệp, cộng đồng và cá 

nhân tham gia vào các chương trình cấp chứng chỉ 

rừng trong nước và quốc tế 

 

Các huyện và TP, 

ưu tiên các cộng 

đồng ở vùng sâu, 

xa, nghèo 

  

ODA, FDI, 

Tư nhân, 

xã hội 

Sở Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

22.1 

Xác định các chương trình chứng chỉ rừng khác nhau và 

lập bản đồ đất rừng thuộc sở hữu của các doanh nghiệp, hộ 

gia đình hoặc cá nhân với chương trình chứng nhận phù 

hợp, trên cơ sở xem xét tính khả thi và các nguồn lực sẵn 

có 
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22.1 
Thông báo qua các phương tiện truyền thông về bản đồ / kế 

hoạch cấp chứngchỉ rừng với các bên liên quan  
 

 
  

  

22.3 
Hỗ trợ các chủ rừng và các bên có liên quan để tham gia và 

duy trì chương trình chứng nhận 
 

 
  

  

22.4 
Xây dựng và thực hiện một hệ thống để giám sát và đánh 

giá đất rừng được cấp chứng chỉ, chủ sở hữu và quản lý  
 

 
  

  

23 

Hỗ trợ tái sinh rừng tự nhiên (có hoặc không có trồng 

dặm) đối với các khu vực đất lâm nghiệp chưa có rừng 

(đất trống cỏ, cây bụi hoặc đất trồng cây gỗ rải rác) 

 

Các huyện, ưu 

tiên các vùng có 

độ cao từ Trung 

bình tới tới lớn 

1.015 44.30 

  

23.1 

Lập bản đồ các khu vực ưu tiên để hỗ trợ tái sinh rừng tự 

nhiên và xây dựng đề xuất kinh tế-kỹ thuật để hỗ trợ tái 

sinh rừng tự nhiên ở tỉnh Lâm Đồng 

 

 

  

  

23.2 Thí điểm ít nhất ba biện pháp hỗ trợ tái sinh rừng tự nhiên       

23.3 

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ tái sinh rừng tự nhiên được 

lựa chọn cho từng khu vực bằng cách sử dụng vốn/nguồn 

đầu tư xã hội 

 

 

  

  

24 

Hỗ trợ các hộ nghèo tại các xã/huyện gần rừng xây 

dựng và cải tạo vườn nhà đa mục tiêu nhằm cải thiện 

an ninh lương thực/dinh dưỡng và giảm sức ép đối với 

tài nguyên rừng 

 

Các xã nghèo 

cạnh rừng 
3,5 152 

NS địa 

phương, 

ODA 

Sở Tài Chính 

phối hợp Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT 

24.1 Nghiên cứu đánh giá và phân vùng       

24.2 Đề xuất kỹ thuật được xây dựng và phê duyệt       

24.3 
Hỗ trợ thực hiện thông qua việc lồng ghép với các chương 

trình dự án khác và các nguồn vốn xã hội 
 

 
  

  

24.4 Giám sát và đánh giá       
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2

5 

Thực thi nghiêm ngặt quy hoạch 3 loại rừng 

(điều chỉnh năm 2018) và các quy định bảo vệ rừng.  

 

 

Tương tự như 

2.3.1, nhưng với 

trọng tâm là bảo 

tồn ĐDSH 

0 0 

  

   Tổng = 2.631 114.400   

III. Du lịch 

26 

 Lập kế hoạch, đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch 

địa phương dựa trên các thế mạnh và sức hấp dẫn 

riêng của tỉnh, ưu tiên các loại hình du lịch sinh thái, 

du lịch canh nông, du lịch văn hóa 

 

Toàn tỉnh 135 5.870 

NSĐP. Tư 

nhân, Xã hội 

Sở Văn hoá, 

thể thao và 

Du lịch 

26.1 
Xây dựng và phát triển thương hiệu ngành du lịch Lâm 

Đồng theo hướng du lịch xanh và toàn diện hơn 

Trung 

bình 
   

  

26.2 
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch thông qua việc phối hợp với 

các hoạt động nông nghiệp và thủ công nghiệp 
Cao    

  

26.3 

Tổ chức các chương trình tiếp cận cộng đồng nhằm nâng 

cao nhận thức gia tăng sự quan tâm chung về du lịch xanh, 

tăng ý thức, sự coi trọng và trách nhiệm đối với việc bảo 

vệ các giá trị du lịch. 

Trung 

bình 
   

  

27 

Tăng cường mối liên kết khu vực, tỉnh, vùng và địa 

phương theo hướng  tạo lập các sản phẩm du lịch độc 

đáo cho từng địa phương 

 Toàn tỉnh 61 2.652 

NSTU,NSĐP Sở Văn hoá, 

thể thao và 

Du lịch 

27.1 

 hướng dẫn, củng cố và phối hợp các nhân tài/ nghệ nhân 

địa phương trong việc nhận dạng các giá trị hữu hình và 

vô hình của các địa điểm du lịch 

Trung 

bình 
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27.2 

Đa dạng hóa các chương trình du lịch theo hướng kết hợp 

du lịch sinh thái, du lịch canh nông, du lịch văn hóa và du 

lịch giải trí 

Cao    

  

27.3 
Hỗ trợ các các mô hình thực tiễn tốt trong các chương 

trình du lịch dựa vào cộng đồng 
Cao    

  

28 

Giảm thiểu các tác động tiêu cực của du lịch tới môi 

trường và tài nguyên thông qua việc thúc đẩy “du lịch 

có trách nhiệm” 

 Toàn tỉnh 80 3.478 

NSĐP, xã hôi Sở Văn hoá, 

thể thao và 

Du lịch 

28.1 

Đảm bảo rằng các đánh giá môi trường chiến lược được 

xây dựng, thực hiện và giám sát trong quá trình xây dựng 

và triển khai các chiến lược và kế hoạch phát triển du lịch 

bền vững 

Cao    

  

28.2 

Thực hiện Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy 

định để ngăn chặn các tác động tiêu cực đến rừng và tài 

nguyên thiên nhiên  

Cao    

  

28.3 

Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội, cá nhân và 

cộng đồng trong việc giám sát và đánh giá các định hướng 

và kế hoạch phát triển du lịch xanh và bền vững, có cân 

nhắc tới các đặc điểm tự nhiên và yêu cầu về bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên 

Trung 

bình 
   

  

28.4 

Xây dựng và thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức 

cho khách du lịch và cán bộ, nhân viên ngành du lịch về đa 

dạng sinh học và bảo vệ môi trường 

Trung 

bình 
   

  

28.5 
 Thực hiện 4 hoạt động giám sát, đánh giá và xã hội hóa 

mỗi năm 
Thấp    
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29 

 Áp dụng các biện pháp để thay đổi hành vi của khách 

du lịch và huy động nguồn lực cho bảo vệ tài nguyên và 

đa dạng sinh học  

 Toàn tỉnh 5 217 

NSTW, 

NSĐP, xã hôi 

Sở Văn hoá, 

thể thao và 

Du lịch 

30 

Xây dựng các gói và hoạt động du lịch có sự tham gia 

của các cộng đồng địa phương gắn với cơ chế chia sẻ 

lợi ích một cách công bằng, cũng như với việc đào tạo, 

nâng cao năng lực và kỹ năng làm du lịch cho các cộng 

đồng 

 Toàn tỉnh 17 739 

NSĐP, tư 

nhân 

Sở Văn hoá, 

thể thao và 

Du lịch 

30.1 
Đào tạo và nâng cao năng lực về dịch vụ và hoạt động du 

lịch cho người có thu nhập thấp và người dân tộc thiểu số 
Cao    

  

30.2 

Giáo dục và trao quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 

địa phương để nâng cao nhận thức và vai trò của họ trong 

thực thi và thúc đẩy du lịch bền vững 

Trung 

bình 
   

  

31 

Xây dựng cơ chế đảm bảo đời sống của cộng đồng địa 

phương chịu áp lực của du lịch và lao động di cư đến 

làm việc tại các cơ sở du lịch ở Lâm Đồng 

 

Toàn tỉnh, đặc 

biệt Đà Lạt, Bảo 

Lộc 

117 5.087 

NSĐP Sở Văn hoá, 

thể thao và 

Du lịch 

31.1 
Tăng cường hợp tác giữa các cộng đồng địa phương với 

các tổ chức để hỗ trợ du lịch bền vững 
Thấp    

  

31.2 Xây dựng kế hoạch quản lý khách du lịch toàn diện       

31.3 

Ban hành quy định của tỉnh về quản lý xây dựng để đảm 

bảo xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng sẽ không ảnh 

hưởng tiêu cực đến ngành du lịch và ngược lại 

Thấp    

  

31.4 

Hỗ trợ (học bổng, đào tạo, trợ cấp, phát triển sản phẩm, 

xây dựng thương hiệu, chăm sóc sức khỏe, cơ hội kinh 

doanh homestay, v.v.) cho cộng đồng địa phương 

Thấp    
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   TỔNG = 415 18.043   

 

IV. Giao thông vận tải  

32 Phát triển hệ thống monorail       

32.1  Tiến hành nghiên cứu khả thi về hệ thống monorail       

33 Sử dụng xe buýt chạy CNG 
 

Đà Lạt và Bảo Lộc 9,2 
 Tư nhân Sở Giao 

thông vận tải 

33.1 
 Tiến hành nghiên cứu khả thi về sử dụng xe buýt chạy 

CNG 
      

34 Mở rộng hệ thống xe buýt 
  Đà Lạt và Bảo 

Lộc 
251 

 Tư nhân Sở Giao 

thông vận tải 

34.1  Tiến hành nghiên cứu khả thi về tuyến đường       

35 Sử dụng xăng E5 

 

Toàn tỉnh 0 

 Tư 

nhân, xã 

hôi 

Sở Công 

Thương 

35.1  Các chương trình tuyên truyền về lợi ích của xăng E5       

35.2 

 Thiết lập và thực thi quy chế mua sắm công xanh (ví dụ: 

quy định các phương tiện chạy xăng của cơ quan nhà nước 

phải sử dụng E5) 

      

36 Sử dụng xe máy điện Cao Toàn tỉnh 0 
 Xã hội Sở Giao 

thông vận tải 

36.1 Các chương trình tuyên truyền về lợi ích của xe máy điện       

36.2 
 Làm việc với nhà sản xuất xe máy điện để thiết lập các 

trạm sạc điện công cộng 
      

V. Quản lý tài nguyên nước 



    CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 01 + 02/Ngày 15 - 01 - 2021 59 
 

37 

Xây dựng quy hoạch quản lý tài nguyên nước tỉnh Lâm 

Đồng, đảm bảo sử dụng hiệu quả và công bằng nguồn 

tài nguyên nước mặt và nước dưới đất của tỉnh 

  

26.3 1.141 

NSĐP, 

ODA, 

Tư 

nhân, xã 

hội 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

37.1 

Đánh giá toàn diện đầu vào tài nguyên nước với dự báo khí 

hậu, đặc biệt là lượng mưa và nhiệt độ trong thập kỷ tới, để 

xác định ngưỡng nước tối đa có thể khai thác từ các nguồn 

và xác định phạm vi mục đích phù hợp 

Cao 

 

  

  

37.2 
Thực hiện kế hoạch quản lý với hệ thống giám sát và đánh 

giá đáng tin cậy áp dụng cho tất cả các nguồn nước. 
Cao 

 
  

  

38 

Xây dựng các chính sách hỗ trợ để đảm bảo sử dụng 

hợp lý tài nguyên nước bởi các bên liên quan theo quy 

hoạch  

 

 

7 304 

NSĐP Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

38.1 

Xem xét và điều chỉnh chính sách về mức độ sử dụng, mục 

đích sử dụng, lượng nước khai thác cho phép, cơ quan chức 

năng và cơ quan có liên quan trong quản lý và xử phạt đối 

với bất kỳ bên liên quan nào vi phạm quy định về sử dụng 

nước 

Cao 

 

  

  

38.2 
Thực hiện chính sách với hệ thống giám sát và đánh giá 

đáng tin cậy áp dụng cho tất cả các nguồn nước 

Trung 

bình 

 
  

  

39 

Tiếp nhận và áp dụng các công nghệ tiên tiến cùng với 

nguồn tài chính và đầu tư tương ứng để đảm bảo cung 

cấp nước sạch và an toàn 

 

 

1.207 52,478 

NSTW, 

NSĐP, 

ODA, tư 

nhân 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

39.1 
Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ cao, tiên tiến để sản 

xuất nước sạch và an toàn, bao gồm cả lọc nước 
TB 

 
  

  

39.2 
Xác định các khu vực thiếu nước sạch và an toàn, thu hút 

các đối tác trong nước và quốc tế đầu tư vào hệ thống lọc 
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nước công nghệ cao hoặc bất kỳ công nghệ nào khác để sản 

xuất nước sạch và an toàn 

39.3 

Thí điểm các phương pháp tiếp cận công nghệ cao và sáng 

tạo, đặc biệt là trong các khu vực có vấn đề về cung cấp 

nước sạch và an toàn cho mọi người dân và các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trong khu vực, đảm bảo tiếp cận nguồn 

nước đầy đủ và công bằng cho mọi người, kể cả người 

nghèo 

Thấp 

 

  

  

39.4 
Giám sát và đánh giá quá trình thí điểm nâng cấp tiềm năng 

của ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực khác 
 

 
  

  

   TỔNG = 1.240 53.924   

VI. Sử dụng năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng 

40 Sử dụng đèn LED ở các hộ gia đình thành thị Cao 
Hộ gia đình 

thành thị 
45,7  Xã hội Sở Công thương 

41 Sử dụng đèn LED ở các hộ gia đình nông thôn Cao 
Hộ gia đình 

nông thôn 
12,1  Xã hội Sở Công thương 

42 Sử dụng đèn LED ở nhà hàng, khách sạn, văn phòng  
khách sạn, 

văn phòng 
9,7  Tư nhân Sở Xây dựng 

43 Sử dụng đèn LED ở công sở và trường học  
Công sở, 

trường học 
13,4  NSĐP Sở Xây dựng 

44 Sử dụng đèn LED cho chiếu sáng đường phố Cao  146  

NSTƯ, 

NSĐP, Xã 

hội 

Sở Xây dựng 

44.1 
 Tiến hành nghiên cứu khả thi về sử dụng đèn LED: một 

cho tuyến đường mới và một cho thay thế đèn cũ 
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44.2 
Chọn một tuyến để thực hiện mô hình đầu tư ESCO thí 

điểm 
      

44.3  Nhân rộng sử dụng đèn LED       

45 
Sử dụng đèn LED để chiếu sáng trong các diện tích 

trồng hoa trong nhà kính 
Cao  385  Tư nhân 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

45.1 Thực hiện nghiên cứu khả thi       

45.2 Nhân rộng       

46 
Sử dụng thiết bị đun nước nóng NLMT ở các hộ gia 

đình thành thị 
Cao  169  Xã hội Sở Công thương 

47 
Sử dụng thiết bị đun nước nóng NLMT cho khách sạn 

nhỏ 
Cao 

khách sạn, 

văn phòng 
39,7  Tư nhân Sở Xây dựng 

48 
Phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái ở các hộ gia 

đình thành thị 
  142  Xã hội Sở Công Thương 

49 
Phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái ở các tòa nhà 

khách sạn, văn phòng và công sở 
  36,4  Tư nhân Sở Công Thương 

50 
Tăng cường hệ thống quản lý nội vi và bảo dưỡng thiết 

bị trong công nghiệp 
 

Các DN 

công nghiệp 
728  Tư nhân Sở Công Thương 

51 Cải thiện hiệu suất lò hơi công nghiệp  
Các DN 

công nghiệp 
620  Tư nhân Sở Công Thương 

52 Cải thiện hiệu suất động cơ  
Các DN 

công nghiệp 
320  Tư nhân Sở Công Thương 

53 Chuyển đổi nhiên liệu lò hơi  Các DN -  . Sở Công Thương 
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công nghiệp 

53.1 

Tạo cơ sở dữ liệu giúp doanh nghiệp nhận thức được tiềm 

năng tiết kiệm năng lượng, lợi ích tài chính và cách thực 

hiện  

      

53.2 Thực hiện các dự án thí điểm       

54 Đẩy mạnh sản xuất gạch không nung   153  

Tư nhân, 

ODA, 

NSĐP 

Sở Xây dựng 

54.1  Xây dựng kế hoạch xóa bỏ dần các lò gạch truyền thống       

54.2  Xây dựng lộ trình phát triển gạch không nung       

54.3 
Xây dựng và thực thi quy định về sử dụng gạch không 

nung 
      

55 Xây dựng hệ thống quản lý nội vi tòa nhà   5  Tư nhân Sở xây dựng 

56 Sử dụng bếp củi cải tiến  

Các hộ gia 

đình  nông 

thôn 

18,6  Xã hội UBND các huyện 

57 Nâng cao hiệu quả tưới tiêu   39  NSĐP 
Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

57.1 
Tiến hành nghiên cứu về hiệu quả sử dụng năng lượng 

trong tưới tiêu 
      

58 Phát triển các nhà máy điện gió   12.000  
Tư nhân, 

ODA, FDI 
Sở Công Thương 
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58.1 
Xây dựng kế hoạch phát triển NLTT (riêng cho năng 

lượng mặt trời, gió, rác thải …) 
      

59 Sản xuất điện từ đốt rác thải rắn   440  
Tư nhân, 

ODA, FDI 
Sở TN&MT 

60 Phát triển điện mặt trời kết hợp sản xuất nông nghiệp   720  
Tư nhân, 

ODA, FDI 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

61 Phát triển thủy điện nhỏ   8.195  
Tư nhân, 

ODA, FDI 
Sở Công Thương 

62 Phát triển các nhà máy điện mặt trời   Cao  6.316  
Tư nhân, 

ODA, FDI 
Sở Công Thương 

VII. Thực hiện lối sống xanh và tiêu dùng bền vững 

        

63 

Xây dựng và ban hành các cơ chế và công cụ  khuyến 

khích phân loại rác thải, giảm xả thải rác, vận chuyển, 

thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý rác thải và nước 

thải 

 Các huyện 482 20.956 NSĐP 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

63.1 
Các nghiên cứu khả thi (có thí điểm) về giảm thiểu,  tái chế, 

tái sử dụng chất thải rắn đô thị ở tỉnh Lâm Đồng 
Cao      

63.2 

Chương trình tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp hoạt 

động trong các ngành xử lý và tái chế chất thải, đặc biệt là ở 

khu vực nông thôn 

Trung 

bình 
     

64 
Tăng cường quản lý các hoạt động xả thải; cải thiện các 

quy định hiện hành; kiểm tra và thanh tra các hoạt động 
 

Các huyện, 

thành phố 
37 1.608 

NSTW, 

NSĐP, 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
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thi hành pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến 

quản lý chất thải 

ODA, 

tư nhân 

64.1 
Thắt chặt chính sách quản lý xả thải ở tất cả các cấp thông 

qua rà soát và cập nhật chính sách 

Trung 

bình 
     

64.2 Xây dựng hệ thống theo dõi giám sát chất thải cấp tỉnh  
Trung 

bình 
     

64.3 Vận hành hệ thống theo dõi giám sát chất thải cấp tỉnh 
Trung 

bình 
     

64.4 Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo quy định Cao      

64.5 

Rà soát và áp dụng một hệ thống các tiêu chuẩn/quy chuẩn 

thống nhất về chất thải, các định mức kinh tế-kỹ thuật về 

quản lý chất thải rắn 

      

65 

Phân loại và xử lý chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn 

trong sinh hoạt và y tế. Áp dụng các công nghệ cao trong 

xử lý chất thải 

 
Các huyện, 

Thành phố 
56 2.435 

NSTW, 

NSĐP, 

FDI , 

tư nhân 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

65.1 

Phát triển các biện pháp để thu hút khu vực tư nhân và đầu 

tư nước ngoài vào quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải 

nguy hại 

TB      

65.2 
Theo dõi chặt chẽ các thông số môi trường tại các bãi thải, 

cơ sở xử lý chất thải rắn và các điểm xả nước thải 
Cao      

65.3 
Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu chất thải từ các tỉnh / 

vùng khác 
TB      
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66 

Thiết lập cơ sở dữ liệu về chất thải của tỉnh, xây dựng 

các tiêu chuẩn kỹ thuật và các ắc hướng dẫn về môi 

trường và kỹ thuật để giảm bớt, phân loại, tái sử dụng 

và tái chế rác thải 

 Các huyện 5 217,4 

NSĐP, 

ODA, 

xã hội 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

67 
Xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức cộng 

đồng, nâng cao năng lực quản lý chất thải tổng hợp 
 

Toàn tỉnh, ưu 

tiên Đà Lạt & 

Bảo Lộc 

72 3.130 
NSĐP, 

ODA 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

67.1 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu 

và quản lý chất thải, đặc biệt là đưa vào chương trình giảng 

dạy cho học sinh, sinh viên 

Cao      

67.2 
Đào tạo /tập huấn hàng năm về quản lý chất thải cho cán bộ 

ở cấp huyện và xã 

Trung 

bình 
     

68 

Tăng cường đầu tư cho quản lý chất lượng môi trường 

đô thị, cải tiến công nghệ và hiện đại hóa hệ thống thu 

gom và xử lý rác thải/nước thải 

 
Các huyện, 

Thành phố 
58 2.522 

NSTW, 

NSĐP 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

68.1 

Ban hành hướng dẫn quản lý đầu tư phát triển cơ sở xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch đã được phê duyệt; áp 

dụng các phương pháp để thiết lập, quản lý chi phí và 

phương pháp định giá các dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt 

TB      

68.2 
Ban hành quy định chi tiết về phân loại, thu gom, tái chế, tái 

sử dụng chất thải xây dựng 
TB      

68.3 
Xây dựng cơ chế hợp tác công - tư trong quản lý và xử lý 

chất thải 
Cao      
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69 
Xây dựng và quảng bá các mô hình tiêu dùng bền vững 

và có trách nhiệm 
 

Toàn tỉnh, 

đặc biêt Đà 

Lạt, Bảo lộc 

  
NSĐP, 

tư nhân 
Sở Công –thương 

69.1 

Quảng bá và khuyến khích thực hiện phong trào 3T (tiết 

kiệm, tái chế, tái sử dụng) trong các doanh nghiệp và cộng 

đồng dân cư. 

      

69.2 
Tổ chức phong trào xanh hóa nhà ở, khu dân cư và nơi làm 

việc. 
Cao     Sở Xây dụng 

69.3 
Triển khai dự án thí điểm “làng đô thị xanh”, tổng kết kinh 

nghiệm để nhân rộng 
Cao  194 8.435   

69.4 

Vận động người dân đi xe đạp ở các cung đường ngắn thay 

cho phương tiện giao thông cơ giới; Sử dụng nhiên liệu sinh 

học cho xe ô tô, xe máy. 

Thấp     Sở Giao thông 

69.5 
Hạn chế và tiến tới loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng bao bì ni-

lon trong các hoạt động mua sắm và sinh hoạt hàng ngày 
Cao      

69.6 
Thực hiện dán nhãn sinh thái và quảng bá các thông tin về 

các sản phẩm thân thiện với môi trường. 
Cao      

69.7 Ban hành quy định về kiểm toán chất thải   4 174  
Sở Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

70 
Chuyển giao công nghệ xanh, công nghệ sản xuất sạch 

hơn tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
 Toàn tỉnh   NSĐP  

70.1 
Hướng dẫn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ xanh cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn 
Cao     

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

70.2 
Áp dụng quy trình sản xuất sạnh hơn cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trên địa bàn 
TB     Sở Công Thương 
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71 

Ban hành chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất và 

kinh doanh áp dụng các hệ thống quản lý môi trường 

tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 14000 

 Toàn tỉnh   
NSTW, 

ODA 
 

71.1 
Phát triển các doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ áp dụng sản xuất 

sạch hơn, tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất xanh. 
Thâp  26.5 1,152  Sở Công Thương 

71.2 

Đưa tiêu chuẩn "doanh nghiệp phát triển bền vững" vào hệ 

thống đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và trách nhiệm 

xã hội của doanh nghiệp. 

TB      

71.3 
Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc 

thực hiện ISO 14000 
Thấp     

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

72 
Xây dựng và thực hiện nghiêm ngặt cơ chế đăng ký sử 

dụng hóa chất, đặc biệt là các hóa chất /độc hại 
 Toàn tỉnh   

NSĐP, 

tư nhân 
 

72.1 
Thực hiện nghiêm chế độ đăng ký các hoạt động có sử dung 

hóa chất, đặc biệt là các loại hóa chất độc hại 
Cao     Sở Công Thương 

72.2 
Xử lý đúng quy trình các bao bì đựng hóa chất, thuốc bảo vệ 

thực vật sau khi sử dụng  
Cao  12 521  

Sở NN& 

PTNT 

73 
Xây dựng năng lực ngăn ngừa và ứng phó với các sự cố 

hóa chất 
 Toàn tỉnh   

NSĐP, 

tư nhân 
Sở Công –thương 

73.1 

Tổ chức các hoạt động truyền thông đa dạng để nâng cao 

nhận thức cho các nhóm xã hội về tác hại của sử dụng 

không hợp lý các loại hóa chất 

Cao      

73.2 

Hỗ trợ kỹ thuật hoặc tư vấn cho các doanh nghiệp nhằm 

nâng cao năng lực phòng ngừa và đối phó với các sự cố hóa 

chất 

Thấp    
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74 

Ngăn ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường 

tới sức khỏe của con người 

 Toàn tỉnh   
NSĐP, 

NSTW 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

74.1 
Xây dựng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm 

soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí 
TB      

74.2 

Đào tạo, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và cộng 

đồng về các cách thức sản xuất và tiêu dùng có lợi cho môi 

trường, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến vệ sinh, 

quản lý và xử lý chất thải, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài 

nguyên 

TB  24 1.043   

  
 Tổng = 995 43,239   

VIII. Tạo lập môi trường thuận lợi để chuyển đối sang nền kinh tế xanh 

        

75 
Thúc đẩy việc chuyển sang “chi tiêu xanh” đối với mua 

sắm công  của các cơ quan chính quyền 

 
Toàn tỉnh    Sở Tài chính 

75.1 
Rà soát lại quy trình chi tiêu, mua sắm công của chính 

quyền địa phương theo các tiêu chí “chi tiêu xanh” 

 
     

75.2 
 Đặt ra các mục tiêu cụ thể và xây dựng quy định về mua 

sắm công xanh. 

 
     

76 

Áp dụng các chính sách trợ cấp theo hướng không trợ 

cấp cho các sản phẩm và dịch vụ có ảnh hưởng tiêu cực 

đến môi trường và khuyến khích các sản phẩm thân 

thiệnvới môi trường 

 

Toàn tỉnh    Sở Tài chính 

7

6.1 

Áp dụng các chính sách trợ cấp để khuyến khích chuyển 

sang các hoạt động xanh hơn (như hỗ trợ tiêu thụ nhiên liệu 

sinh học) 

 

     



    CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 01 + 02/Ngày 15 - 01 - 2021 69 
 

77 
Thúc đẩy cấp chứng chỉ cho các cơ sở sản xuất và kinh 

doanh bền vững 

 
Toàn tỉnh    Sở Công thương 

7

7.1 

Áp dụng các chính sách đảm bảo các hộ sản xuất nhỏ có thể 

tiếp cận và hưởng lợi từ các chứng chỉ được cấp 

 
     

78 

Nghiên cứu các phương án chính sách để huy động 

nguồn lực từ  khu vực tư nhân và toàn xã hội cho mục 

tiêu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

 

Toàn tỉnh    

Sở Công thương, 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

7

8.1 

Xây dựng các đề án để thu hút vào các dự án lớn về năng 

lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững và giao thông 

xanh/phát thải thấp, hoặc vào các hoạt động nhỏ hơn nhưng 

mang tính xúc tác như các nghiên cứu khả thi, dự án thí 

điểm và  hoạt động đào tạo kỹ thuật 

 

     

79 
Tăng cường năng lực địa phương cho phát triển và trao 

đổi công nghệ xanh 

 
Toàn tỉnh    

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

7

9.1 

Áp dụng chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển 

khai (R & D), chú trọng việc thúc đẩy các sáng kiến xanh 

gắn liền với  nhu cầu của địa phươngnhư nông nghiệp công 

nghệ cao, khắc phục nạn khan hiếm nước, mất đất, canh tác 

hữu cơ và công nghệ sau thu hoạch 

 

     

7

9.2 

Khuyến khích các chương trình hợp tác khoa học và trao đổi 

giáo dục đại học đa quốc gia 

 
     

7

9.3 

Tăng cường năng lực địa phương trong việc tiếp thu công 

nghệ từ nước ngoài và cải tiến công nghệ để đáp ứng nhu 

cầu của địa phương 

 

     

80 
Hỗ trợ chuyển giao công nghệ thông qua cơ chế đối tác 

và hợp tác đầu tư 

 
Toàn tỉnh    

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

8

0.1 
Xây dựng các chính sách khuyến khích chuyển giao công 

nghệ xanh, quy trình sản xuất sạch hơn cho các doanh 
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nghiệp vừa và nhỏ 

8

0.2 

Thúc đẩy thực hiện hợp tác quốc tế để giảm chi phí bản 

quyền, thu hút các doanh nghiệp/ dự án FDI đi kèm với 

chuyển giao các công nghệ lõi thân thiện với môi trường 

 

     

8

0.3 

Áp dụng các chính sách kêu gọi hợp tác đầu tư để thành lập 

và vận hành Trung tâm nghiên cứu phát triển và chuyển 

giao công nghệ xanh 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II 

Một số chỉ tiêu giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch hành động  

Tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng  
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(Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-UBND  ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh ) 

STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  

Năng suất môi trường và tài nguyên  

 

1 

Tốc độ tăng 

GRDP  

GRDP là “Toàn bộ kết quả cuối cùng 

của các hoạt động sản xuất của tất cả 

các đơn vị thường trú trong nền kinh tế 

của tỉnh trong một thời kỳ nhất định 

(thường là một năm”. 

Công thức tính:  

Tốc độ tăng trưởng GRDP (%) = 

GRDPn1/GDPn0 x 100 - 100 

Trong đó:  

GRDPn1: là GRDP theo giá so sánh 

của quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc năm báo 

cáo 

GRDPn0: là GDP theo giá so sánh của 

quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc năm trước 

năm báo cáo 

Tổng cục 

Thống kê/ 

Cục Thống 

kê tỉnh 

I 

Báo cáo về 

GRDP và giá trị 

gia tăng (VA) 

của các ngành 

và nhóm ngành, 

số liệu về thuế, 

của Cục Thống 

kê 

T0501, T0503 (Quyết định 

54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 

chính phủ ban hành hệ thống chỉ 

tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã) 

 

2 Tiêu hao năng 

lương so với tổng 

sản phẩm trên địa 

bàn 

Tiêu hao năng lượng bao gồm tiêu hao 

năng lượng dùng cho sản xuất và tiêu 

hao năng lượng dung cho sinh hoạt. 

Năng lượng dùng cho sản xuất và sinh 

hoạt gồm: Xăng, dầu, khí, than, điện, 

v.v. 

Cục Thống 

kê, Sở Công 

Thương 

II 

- Điều tra thống 

kê; 

- Dữ liệu hành 

chính. 

Chỉ tiêu 63 (Mục tiêu7.3) theo 

Quyết định 681/QĐ-TTg của Thủ 

tướng chính phủ về Ban hành lộ 

trình thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững của Việt Nam đến 

năm 2030 
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STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

Công thức tính: 

Tiêu hao năng lượng so với tổng sản 

phẩm trên địa bàn (%) = Tiêu hao năng 

lượng/Tổng sản phẩm trên địa bàn 

x100 

 

3 

Tỷ lệ diện tích đất 

canh tác áp dụng 

quy trình sản xuất 

nông nghiệp an 

toàn và bền vững 

Sản xuất nông nghiệp bền vững là 

phương thức quản lý và sản xuất: (1) 

Giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường 

bằng cách thúc đẩy nông nghiệp sinh 

thái, hữu cơ hoặc bảo tồn; (2) Bảo vệ 

và cải thiện cơ sở tài nguyên thiên 

nhiên (đất, nước) để đảm bảo đủ năng 

suất cho tương lai gần; (3) Bảo tồn và 

tăng cường đa dạng sinh học và môi 

trường sống hoang dã; (4) Duy trì các 

dịch vụ hệ sinh thái khác và/hoặc tăng 

cường thích ứng với biến đổi khí hậu; 

(5) Giảm phát thải hoặc hấp thụKNK 

Công thức tính 

Tỷ lệ diện tích đất canh tác nông 

nghiệp bền vững (%) = Diện tích đất 

canh tác nông nghiệp bền vững/Tổng 

diện tích đất nông nghiệp x 100 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT phối 

hợp vớiSở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

III 

- Số liệu thu 

thập chỉ số 

SDGs 2.4.1 

- Các thống kê 

và báo cáo 

ngành 

-Các điều tra 

chuyên đề (nếu 

có thể) 

- Số liệu đăng 

ký và hồ sơ 

hành chính 

Chỉ tiêu 10 (Mục 2.4) theo Quyết 

định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng 

chính phủ về Ban hành lộ trình 

thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững của Việt Nam đến năm 

2030 

4 Số lượng nhà kính 

nông nghiệp và 

Nhà kính là công trình thường có cạnh 

và mái làm bằng vật liệu trong suốt 

Sở Nông 

nghiệp và 
IV 

-Các báo cáo và 

số liệu ngành 
Chỉ tiêu đặc thù của tỉnh Lâm Đồng 
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STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

diện tích đất canh 

tác nông nghiệp 

trong nhà kính 

dùng để canh tác nông nghiệp và tránh 

tác động bất lợi của thời tiết đến cây 

trồng. 

Công thức tính 

Diện tích đất canh tác nông nghiệp 

trong nhà kính (ha) = tổng diện tích đất 

che phủ bởi nhà kính trên địa bàn tỉnh 

PTNT (Sở Công 

Thương) 

-Các điều tra 

chuyên đề (nếu 

có thể) 

 

Các tài sản kinh tế và môi trường  

 

5 

Diện tích cây lâu 

năm hiện có 

Là diện tích trồng các loại cây nông 

nghiệp có thời gian sinh trưởng từ khi 

gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm 

lần đầu từ 1 năm trở lên và cho thu 

hoạch sản phẩm trong nhiều năm 

 

Công thức tính 

Diện tích cây lâu năm hiện có = Diện 

tích cây lâu năm trồng tập trung + Diện 

tích cây lâu năm trồng phân tán cho sản 

phẩm (quy đổi) 

 

Trong đó: 

- Diện tích cây lâu năm trồng tập trung 

là những diện tích trồng liền khoảnh từ 

100 m2 trở lên, mật độ cây trồng cơ bản 

bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của địa 

Cục Thống 

kê phối hợp 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

I 

Điều tra diện 

tích gieo trồng 

các loại cây 

nông nghiệp 

T0802 
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STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

phương. 

Công thức tính: 

- Diện tích cây lâu năm trồng tập trung 

= Diện tích cây lâu năm trồng mới + 

Diện tích cây lâu năm trong giai đoạn 

kiến thiết cơ bản + Diện tích cây lâu 

năm cho sản phẩm. 

 

  - Diện tích cây lâu năm trồng phân tán 

cho sản phẩm: Căn cứ vào số lượng 

cây trồng phân tán cho sản phẩm và 

mật độ cây trồng tập trung theo tập 

quán địa phương để quy đổi ra diện 

tích trồng tập trung. 

Công thức tính: 

Diện tích cây lâu năm phân tán cho sản 

phẩm quy đổi về diện tích trồng tập 

trung = Tổng số cây phân tán cho sản 

phẩm/Mật độ cây trồng tập trung bình 

quân trên 1 ha  

 

6 

Tỷ lệ hồ chứa lớn 

được kiểm soát, 

giám sát để bảo 

đảm duy trì dòng 

chảy tối thiểu của 

Tỷ lệ hồ chứa lớn được kiểm soát, 

giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy 

tối thiểu của lưu vực sông là tỷ lệ phần 

trăm số hồ chứa lớn được kiểm soát, 

giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

II 
Dữ liệu hành 

chính. 

Chỉ tiêu 57 (Mục 6.4) theo Quyết 

định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng 

chính phủ về Ban hành lộ trình 

thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vữngcủa Việt Nam đến năm 
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STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

lưu vực sông tối thiểu của lưu vực sông so với tổng 

số hồ chứa lớn.  

Hồ chứa lớn bao gồm: a) Công trình hồ 

chứa khai thác nước mặt để phát điện 

với công suất lắp máy trên 50kW, bao 

gồm cả công trình thủy lợi kết hợp với 

thủy điện; b) Công trình hồ chứa khai 

thác nước mặt có quy mô trên 0,1m3 

/giây đối với trường hợp cấp nước cho 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản; trên 100m3 /ngày đêm đối với 

trường hợp cấp nước cho các mục đích 

khác. Việc kiểm soát, giám sát được 

thực hiện theo quy định của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Dòng chảy tối 

thiểu là dòng chảy ở mức thấp nhất cần 

thiết để duy trì dòng sông hoặc đoạn 

sông nhằm bảo đảm sự phát triển bình 

thường của hệ sinh thái thủy sinh và 

bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động 

khai thác, sử dụng nguồn nước của các 

đối tượng sử dụng nước. 

Công thức tính:  

Tỷ lệ hồ chứa lớn được kiểm soát, 

giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy 

2030 
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STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

tối thiểu của lưu vực sông (%) = Số hồ 

chứa lớn được kiểm soát, giám sát để 

bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu 

của lưu vực sông /Tổng số hồ chứa lớn 

× 100 

Lối sống xanh và tiêu dùng bền vững  

 

7 

Lượng chất thải 

rắn đô thị được 

thu gom và Tỷ lệ 

chất thải rắn đô 

thị được thu gom 

để xử lý đạt tiêu 

chuẩn so với tổng 

lượng chất thải 

rắn phát sinh  

- Chất thải rắn đô thị được thu gom là 

chất thải rắn đô thị được tập hợp, phân 

loại, đóng gói và lưu giữ tạm thời tại 

nhiều điểm thu gom tới địa điểm hoặc 

cơ Sở được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận. 

- Xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn là quá 

trình sử dụng các giải pháp công nghệ, 

kỹ thuật làm giảm, loại bỏ, tiêu hủy các 

thành phần có hại hoặc không có ích 

trong chất thải rắn; thu hồi, tái chế, tái 

sử dụng lại các thành phần có ích trong 

chất thải rắn. 

Công thức tính 

X = M1/M2 × 100 

Trong đó, X  là tỷ lệ chất thải rắn đô 

thị được thu gom và xử lý đạt tiêu 

chuẩn so với tổng lượng chất thải rắn 

đô thị phát sinh (%); M1: Khối lượng 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Sở Xây 

dựng, Sở Y 

tế 

II 

- Các báo cáo 

và số liệu ngành  

- Các điều tra 

chuyên đề (nếu 

có thể) 

- Báo cáo của 

các UBND 

thành phố 

Chỉ tiêu 98 (Mục 12.5) theo Quyết 

định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng 

chính phủ về Ban hành lộ trình 

thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững của Việt Nam đến năm 

2030 
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STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

Chất thải rắn đô thị được thu gom và 

xử lý đạt tiêu chuẩn; M2: Khối lượng 

chất thải rắn đô thị phát sinh 

 

 

8 

Doanh thu dịch vụ 

lưu trú và ăn uống 

Doanh thu thuần dịch vụ lưu trú là toàn 

bộ số tiền đã và sẽ thu được do cung 

cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày cho 

khách hàng trong một khoảng thời gian 

nhất định (tháng/quý/năm). Cơ sở cung 

cấp dịch vụ lưu trú gồm: Cơ sở kinh 

doanh biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh, 

khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và các 

cơ sở lưu trú khác (ký túc xá học sinh, 

sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 

động…). 

 

- Dịch vụ lưu trú gồm các hoạt động 

kinh doanh của các cơ sở chỉ cung cấp 

dịch vụ lưu trú ngắn ngày và các cơ sở 

cung cấp đồng thời cả dịch vụ lưu trú 

ngắn ngày và dịch vụ ăn uống/phương 

tiện giải trí cho khách du lịch, khách 

vãng lai. Các cơ sở cung cấp những 

hoạt động này gồm: khách sạn, biệt thự 

hoặc căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ kinh 

Cục Thống 

kê 
I 

- Điều tra doanh 

nghiệp; 

- Điều tra cơ sở 

sản xuất kinh 

doanh cá thể; 

- Điều tra dịch 

vụ lưu trú, ăn 

uống, du lịch và 

dịch vụ khác. 

 

T1002 
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STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

doanh lưu trú ngắn ngày; ký túc xá học 

sinh, sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 

động; lều quán, trại dùng để nghỉ tạm. 

Dịch vụ lưu trú cũng gồm cả hoạt động 

của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

lưu trú dài hạn cho sinh viên (như: 

“làng sinh viên”), nhà điều dưỡng. 

 

Hoạt động cho thuê nhà ở dài ngày và 

hoạt động cho thuê văn phòng không 

được coi là hoạt động thuộc dịch vụ 

lưu trú, các hoạt động đó thuộc phạm 

vi của hoạt động kinh doanh bất động 

sản. 

 

9 

Thu nhập bình 

quân đầu người ở 

khu vực nông 

thôn 

Thu nhập bình quân đầu người ở nông 

thôn là toàn bộ số tiền và giá trị của 

hiện vật sau khi trừ chi phí sản xuất mà 

dân cư nông thôn nhận được trong 1 

thời kỳ nhất định, thường là 1 năm 

Công thức tính: 

Thu nhập bình quân đầu người ở khu 

vực nông thôn= Tổng thu nhập của khu 

vực nông thôn/Tổng dân số ở nông 

thôn. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT và 

Cục Thống 

kê 

II 

- Khảo sát mức 

sống dân cư 

Việt Nam 

- Các báo cáo 

và số liệu ngành 

 

Chỉ tiêu 9 (Mục 2.3) theo Quyết 

định 681/QĐ-TTg của Thủ tướng 

chính phủ về Ban hành lộ trình 

thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững của Việt Nam đến năm 

2030 

 Tốc độ tăng số Tốc độ tăng số lượt hành khách sử Sở Giao II Dữ liệu hành Chỉ tiêu 11.2.1 theo Thông tư 
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STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

10 lượt hành khách 

sử dụng phương 

tiện giao thông 

công cộng 

dụng phương tiện giao thông công 

cộng là tốc độ tăng số lượt hành khách 

sử dụng phương tiện giao thông công 

cộng của năm nay so với năm trước đó. 

Phương tiện giao thông công cộng 

gồm: Xe buýt, ô tô chở khách tuyến cố 

định, tàu bay chở khách, tàu hỏa chở 

khách (gồm cả phương tiện đường sắt 

đô thị), tàu thủy chở khách, phà chở 

khách. 

Công thức tính:  

Tốc độ tăng số lượt hành khách sử 

dụng phương tiện giao thông công 

cộng năm t (%) = Số lượt hành khách 

sử dụng phương tiện giao thông công 

cộng năm t/(Số lượt hành khách sử 

dụng phương tiện giao thông công 

cộng năm t-1)× 100 - 100 

thông vận 

tải 

chính 03/2019/TT-BKHĐT của bộ 

KHĐT Quy định bộ chỉ tiêu thống 

kê phát triển bền vững của Việt 

Nam  

Các cơ hội kinh tế và đáp ứng chính sách  

 

11 

Tỷ lệ doanh 

nghiệp được cấp 

chứng nhận ISO 

14001 so với tổng 

số doanh nghiệp 

đang hoạt động 

Tỷ lệ doanh nghiệp được cấp chứng 

nhận ISO 14001 là tỷ lệ phần trăm 

doanh nghiệp được nhận Chứng nhận 

ISO 14001 so với tổng số doanh 

nghiệp đang hoạt động trong tỉnh tính 

đến một thời điểm nhất định. 

Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

II 

 Các báo cáo và 

số liệu ngành  

 

- Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT 

của Bộ KHĐT quy định bộ chỉ tiêu 

thống kê phát triển bền vững của 

Việt Nam 
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STT Tên chỉ tiêu Định nghĩa và phương pháp tính 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Mức 

độ sẵn 

sàng* 

Nguồn số liệu 
Chỉ tiêu tương ứng trong hệ 

thống chỉ tiêu quốc gia 

Công thức tính 

Tỷ lệ các doanh nghiệp được cấp 

chứng nhận ISO 14001(%) = Tổng số 

doanh nghiệp được cấp chứng nhận 

ISO 14001/Tổng số doanh nghiệp đang 

hoạt động trong tỉnh x 100 

 

12 

Tỷ trọng diện tích 

rừng được quản lý 

theo các nguyên 

tắc quản lý rừng 

bền vững (SFM) 

Quản lý rừng bền vững (SFM) là quản 

lý và sử dụng rừng vàđất rừng theo một 

cách, và ở một mức độ, giúp duy trì đa 

dạng sinh học, năng suất, khả năng tái 

sinh, sức sống và tiềm năng của rừng 

và đất rừng để đảm bảo các chức năng 

sinh thái, kinh tế và xã hội ở hiện tại và 

trong tương lai, và không gây thiệt hại 

cho các hệ sinh thái khác 

Tỷ trọng diện tích rừng được quản lý 

theo các nguyên tắc quản lý rừng bền 

vững (SFM) là tỷ lệ phần trăm (%) 

diện tích rừng có kế hoạch quản lý 

rừng bền vững được phê duyệt so với 

tổng diện tích rừng trên toàn tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

III 

- Các báo cáo 

và số liệu ngành  

- Các điều tra 

chuyên đề (nếu 

có thể) 

 

Liên quan tới Quyết định số 

1288/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Quản 

lý rừng bền vững và Chứng chỉ 

rừng, trong đó yêu cầu toàn bộ các 

ban quản lý rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, tổ chức kinh tế, doanh 

nghiệp hiện đang quản lý rừng 

hoàn thành việc xây dựng và thực 

hiện phương án quản lý rừng bền 

vững 

 

Chú thích:về * Mức độ sẵn sàng:  I = chỉ tiêu đã được công bố; II = chỉ tiêucó số liệu đã thu thập đủ, nhưng chưa công bố; III = chỉ tiêu có số 

liệu đang trong quá trình thu thâp hoặc chưa có đủ; IV = chưa có số liệu. 
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