
 1 

3.4.4 
Phát biểu phiên toàn thể chiều  27-9-2017 

 
Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 
Kính thưa Phó thủ tướng Vương Đình Huệ,  
Kính thưa Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng; 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành, các địa phương, các 
tổ chức quốc tế! 
Kính thưa các quý vị đại biểu! 
 
 1. Trước hết tôi thể hiện sự đồng thuận với các chỉ đạo, quan điểm, 
chiến lược, mô hình, giải pháp tổng thê PTBV ĐBSCL thích ứng với 
BĐKH đầy đủ và toàn diện do Thủ tướng, các Phó thủ tưởng, các  Bộ 
trưởng đã trình bày sáng nay. và xin đề xuất thêm một số nội dung, giải 
pháp phát triển ĐBSCL bền vững, thịnh vượngan toàn, thông minh với 
nước và khí hậu  
 
2, Có thể nói nước không chỉ là tài nguyên mà còn là mà còn là yếu tố và 
là sự thể hiện rõ sự phát triển, tiến hoá, các xu thế biến đổi và liên kết  
ĐBSCL, các thách thức, cơ hội của quá trình phát triển  mà Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh .  
   
 
 ĐBSCL, đã, đang và sẽ đối mặt với thách thức suy thoái chất lượng, 
số lượng, tính chất và vận động của nước (cân nằng tự nhiên và hoạt động 
tự nhiên của nước bị phá vỡ) và trả giá đắt như Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã nêu trong bài phát biểu khai mạc sáng nay và phân tích của  
nhiều nhà khoa học, nhà quản lý.  
 
 Nguyên nhân biến đổi và thách thức đối với PTBV ĐBSCL, đối 
với TNN là do BDKH, biến đổi tự nhiên nhưng chủ yếu là hoạt động 
nhân sinh bất hợp lý, nhất là sử dụng TNN chưa phù hợp chứ chưa nói 
đến thôgn minh ở nội vùng ĐBSCLvà thượng nguồn sông Mê Công. Do 
vậy để chuyển hoá thách thức, tận dụng cơ hội cho PTBV thì phải ứng 
xử thông minh với nước.  
 Việc ứng xử thông minh với nước không chỉ có vai trò rất quan 
trọng đối với PTBV, ứng phó BĐKH ĐBSCL, sử dụng bền vững TNN 
bảo tồn giá trị sống còn của sông Mê Công mà còn có đóng góp tích 
cực đối với BVMT và bảo tồn đa dạng sinh học Biển Đông. 
 Nội dung cơ bản ứng xử thông minh với nước là việc khai thác, 
sử dụng tài nguyên, môi trường để PT KT-XH, sản xuất, sinh hoạt, 
ƯPBĐKH phải nằm trong giới hạn tự nhiên đối với phát triển- đó là khả 
năng chịu đựng, hồi phục của tài nguyên nước và đất, duy trì được giá trị 
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sống còn, tính bền vững của hệ sinh thái và từng tiểu vùng và cả vùng 
ĐBSCL. 
 
2.3. Các giải pháp PTBV ĐBSCL thịnh vượng,thích ứng BĐKH 
thông qua ứng xử  thông minh với nước, khí hậu   
 Thứ nhất là thuận thuỷ: a) Tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 
sinh hoạt phù hợp đặc trưng của nước, của hệ sinh thái của ba tiểu vùng; 
dựa vào lợi thế, quy luật biến đổi điều kiện tự nhiên, tài nguyên,   duy trì 
dòng chảy, hoạt động, cân bằng tự nhiên của nước, chỉ can thiệp trong 
tình hướng bắt buộc để đảm bảo an ninh, sinh tồn;  
 
  Thứ hai tăng thủy lợi, giảm thuỷ tai: Khai thác tài nguyên của 
nước phải tính đến  hạn chế thuỷ tai (lũ lụt, hạn hán, nhiễm mặn, sạt lở bờ 
sông, xói lở bờ biển, ...), ô nhiễm môi trường nước bằng cơ sở hạ tầng tự 
nhiên, công trình thuỷ lợi thông minh mới nước và khí hậu, ... 
 Thứ ba hồi phục tính tự nhiên của nước- tái xây dựng và phát 
triển hạ tầng tự nhiên góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, an ninh 
sinh thái theo mô hình phụ hội ĐNN Đồng Tháp Mười và các mô hình 
phù hợp khác; 
 Thứ tư sử dụng hiệu quả, an toàn TNN, bảo vệ môi trường nước, 
duy trì giá trị sống còn TNN thông qua phát triển NNL và khoa học công 
nghệ, cơ sở dữ liệu tích hợp thông minh với nước và khí hậu, tận dụng 
CMCN 4.0;  Yêu cầu này thúc đẩy áp dụng công nghệ sạch, NN hữu cơ, 
ít chất thải, tái chế, tái sử dụng, chuyển rác hữu cơ thành điện.  
 Việc tổ chức hội nghị  phát huy sáng kiến, sáng tạo PTBV ĐBSCL 
định kỳ như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo là dịp rất tốt huy động 
đóng góp của tất cả các bên tham gia về trí tuệ, đề xuất ý tưởng và các 
giải pháp, nguồn lực PTBV ĐBSCl thông minh với nước.  
 Thứ năm: Duy trì và phát triển văn minh, văn hoá của ĐBSCL 
theo hướng thông minh với nước và khí hâu để PTBV. 
 Thứ sáu: Quản trị thông minh với nước và khí hậu 
  - Thực hiện thể chế, chính sách, quản trị tạo nền tảng pháp lý, thúc 
đẩy PTBV, liên kết vùng thông minh với nước và khí hậu; 
 - Xây dựng và vận hành hiệu quả Hội đồng PTBV ĐBSCLvới các 
chức năng chính như sau:  
+ xây dưng chiến lược, chính sách, quy hoạch tổng thể, tổng hợp, kế 
hoạch PTBV toàn vùng ĐBSCL để chính phủ ban hành, tổ chức thực hiện 
sau khi được phê duyệt;  
+ triển khai các dự án, chương trình phát triển liên vùng, liên tỉnh; và 
đánh giá, khuyến nghị về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của 
tùng tỉnh trên cơ sở chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể nói trên;  
+ phát triển hợp tác quốc tế  và liên kết với các vùng chung quanh ĐBSL 
về PTBV, ứng phó BĐKH cho toàn vùng ĐBSCL, hợp tác với các nước 



 3 

thượng nguồn sông Mê Công sử dụng bền vững  duy trị giá trị sống còn 
của dòng sông này...; 
+ Huy động, phát triển và sử dụng các nguồn lực thực hiện các dự án, 
chương trình PTBV ứng phó BĐKH toàn vùng, trong đó có xác định chi 
phí để duy trì, phát triển giá trị sống còn, tính bền vững của TNN, HST  
ĐBSCL làm cơ sở huy động đóng góp của xã hội theo nguyên tắc mức độ 
đóng góp tài chính tương ứng với sử dụng tài nguyên nước, đất, HST... 
Kinh phí thu được đưa vào quỹ PTBV ĐBSCL ứng phó BĐKH. 
  Thứ bảy là triển khai các chương trình, dự án thực hiện PTBV 
thông minh với nước:  
 - Ngoài  pháp lớn mà các Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạ, các nàh 
khoa học đã trình bày sáng nay, xin đề nghị thực hiện thêm các dự án 
đánh giá định lượng chức năng, giá trị sống còn, tính bền vững, giới hạn 
phát triển, dự báo xu thế biến đổi tài nguyên nước và HST để triển khai 
các hành động PTBV, ứng phó BĐKH; xây dựng và triển khai các mô 
hình sản xuất, các làng, đô thị, cơ sở hạ tầng, nhà ở thông minh và an 
toàn với nước, mô hình chung sống thông minh với hạn mặn, với 
BĐKH.... 
  Chúng tôi tin tưởng rằng với quan tâm đặc biệt, nổ lực chung của 
Chính phủ, của các bên tham gia chăc chắn ĐBSCL sẽ PTBV, thịnh 
vượng, an toàn thông minh với nước và khí hậu. 
  Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 
 Xin trân trọng cảm ơn! 
 


