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I. Kết quả công tác quản lý nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm tập trung 

triển khai trong năm 2019 và các năm tiếp theo trong lĩnh vực KTTV đối 

với tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước 

1. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV 

- Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành Văn bản QPPL năm 

2019; ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước 

của Tổng cục KTTV giai đoạn 2018-2021. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân triển khai 

thực hiện các quy định của Luật KTTV và các văn bản liên quan tới phạm vi quản lý 

nhà nước của Tổng cục, cụ thể:  

+ Ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng quy chế phối hợp 

quản lý hoạt động KTTV trên địa bàn (Công văn số 163/TCKTTV-QLDB ngày 17 

tháng 4 năm 2018). Tính đến tháng 5/2019 đã có 27 tỉnh, thành phố ban hành quy 

chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn; phối hợp, có ý kiến với một 

số Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng 

theo quy định của Luật KTTV (Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh Quảng Nam, 

Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh v.v…). 

+ Tham mưu để Bộ đôn đốc các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc, 

cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV. Theo 

đó, tính đến tháng 5/2019, đã có 46 tỉnh, thành phố lập danh mục 402; và 03 Bộ: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, lập 

danh mục 161 công trình và chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý. 

- Chỉ đạo công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện 

Luật KTTV, Luật PCTT; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan 

trắc TNMT quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 
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46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 và Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/ 

8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, các 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ TNMT hướng dẫn thi hành Luật KTTV và quy định kỹ 

thuật về lĩnh vực KTTV, trong hệ thống các đơn vị trực thuộc. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ 

về công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ TNMT 

thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, 

đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, 

hạn hán, xâm nhập mặn. 

2.  Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

- Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Tổng cục KTTV được giao triển khai xây dựng 05 văn bản QPPL và 01 Đề án trình 

Bộ Chính trị:  

+ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV. 

+ Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp 

báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. 

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền 

tin thiên tai. 

+ Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn. 

+ Thông tư Ban hành quy chuẩn quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ. 

+ Đề án trình Bộ Chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

KTTV đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”.  

- Chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo theo dõi chặt chẽ và dự báo kịp thời, 

sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn, nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm; 

cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo và cấp độ rủi ro thiên tai cho các cơ 

quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục 

vụ công tác chỉ đạo PCTT. Triển khai thực hiện dự báo xu thế thời tiết đến 10 ngày 

cho các khu vực, dự báo chi tiết thời tiết điểm đến 10 ngày cho 63 điểm đặc trưng 

các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Nâng thời hạn dự báo bão, ATNĐ thêm 1-

2 ngày so với quy định. Thực hiện dự báo mưa lớn định lượng cho các tỉnh trong khu 

vực xảy ra mưa lớn, phối hợp với các đơn vị xây dựng bản đồ mưa độ phân giải 

5x5km. Đổi mới công tác dự báo theo hướng hiện đại, tiếp cận theo tổ chức Khí 

tượng thế giới là dự báo tác động của KTTV đến các ngành nghề như nông nghiệp, 

ngư nghiệp, giao thông vận tải, y tế, du lịch... để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày 

càng cao của xã hội. 

- Tiếp tục đầu tư bằng nguồn NSNN hệ thống dự báo KTTV hiện đại, đồng bộ 

về trang thiết bị máy móc, kỹ thuật, công nghệ và các mô hình dự báo tiên tiến để 

các bản tin cảnh báo, dự báo KTTV có độ tin cậy ngang mức tiên tiến của khu vực 
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châu Á. Tăng cường các nghiên cứu, phát triển công nghệ dự báo cực ngắn và phục 

vụ địa phương.   

- Theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của mạng lưới trạm KTTV quốc gia 

trên toàn quốc. Chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên mạng lưới nhằm đảm 

bảo chất lượng điều tra cơ bản (ĐTCB), hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trắc KTTV 

phục vụ dự báo, cảnh báo KTTV năm 2019. 

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020 "Tập 

trung hiện đại hoá, tự động hoá trong đo đạc quan trắc phục vụ dự báo" đầu tư bằng 

nguồn NSNN, nguồn vốn xã hội hoá để phát triển đồng bộ mạng lưới trạm quan trắc 

KTTV, giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc định vị sét theo hướng tự động, truyền 

số liệu thời gian thực; nâng cấp, hiện đại hoá mạng lưới khí tượng cao không; ưu tiên 

phát triển mạng lưới trạm KTTV các vùng ven biển, hải đảo và vùng núi cao theo 

Quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016; thực hiện Quyết định số 2450/QĐ-

BTNMT ngày 02/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của 

Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Tăng cường số liệu KTTV trên đất liền và số liệu quan trắc 

bão trên biển với hệ thống các trạm phao, lắp đặt các trạm đo trên giàn khoan, cột 

BTS của các mạng viễn thông, các trạm đo mưa tự động trên khu vực có địa hình 

phức tạp thông qua thực hiện cơ chế xã hội hóa. 

- Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các 

hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. 

Thu thập, xử lý, lưu trữ bảo đảm chất lượng công tác thẩm tra, chỉnh lý tài liệu; bảo 

đảm tuyệt đối an toàn tài liệu lưu trữ; truyền thông tin số liệu, dữ liệu KTTV đầy đủ, 

chính xác phục vụ dự báo và công tác chỉ đạo PCTT cho các cấp, các ngành và các 

địa phương. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng các hệ thống mạng thông tin theo hướng 

hiện đại, tích hợp, thống nhất, đồng bộ và tự động; xây dựng kho dữ liệu KTTV hiện 

đại; nghiên cứu, triển khai thiết lập hệ thống thông tin KTTV qua vệ tinh. Tăng cường 

khai thác và sử dụng thông tin KTTV phục vụ sản xuất, kinh doanh và xã hội. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và lãnh đạo các đơn vị theo cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục KTTV. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về KTTV nhằm nâng cao chất 

lượng công tác điều tra cơ bản, dự báo, cảnh báo KTTV. Thực hiện hiệu quả Đề án 

tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách lề lối làm việc, tăng cường 

kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính và đổi mới cơ chế nhằm nâng cao hiệu lực 

quản lý, hiệu quả công tác.   

- Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Cung cấp thông tin phục vụ di dân 

ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tăng cường công tác phối 

hợp giữa cơ quan dự báo KTTV và các địa phương để chủ động, nâng cao hiệu quả 

công tác PCTT; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động trong PCTT nhất là 

tại khu vực dễ bị tổn thương bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. 
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3. Nhiệm vụ trọng tâm đối với các năm tiếp theo 

- Quán triệt triển khai thực hiện các chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác KTTV. 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

KTTV; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các trạm KTTV chuyên 

dùng và việc thực thi pháp luật KTTV tại các địa phương. 

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV, tận dụng 

tối đa nguồn NSNN, nguồn vốn xã hội hoá để phát triển đồng bộ mạng lưới trạm 

quan trắc KTTV, giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc định vị sét theo hướng tự động, 

truyền số liệu thời gian thực; nâng cấp, hiện đại hoá mạng lưới khí tượng cao không; 

ưu tiên phát triển mạng lưới trạm KTTV các vùng ven biển, hải đảo và vùng núi cao 

theo Quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai 

đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016; tăng nguồn số liệu đo mưa, gió tự 

động phục vụ dự báo phòng chống thiên tai. Quản lý chặt chẽ hoạt động của mạng 

lưới trạm KTTV trên toàn quốc; chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên mạng 

lưới nhằm đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản về KTTV. 

- Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực,  tranh thủ các nguồn 

vốn từ hợp tác song phương với các nước bạn trong lĩnh vực KTTV để đào tạo, nâng 

cao năng lực cán bộ; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút người tài;  kiện toàn bộ 

máy lãnh đạo. 

II. Kết quả công tác quản lý nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm tập trung 

triển khai trong năm 2019 và các năm tiếp theo đối với các khu vực. 

1. Kết quả đã thực hiện được trong năm 2018-2019 

- Chỉ đạo các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng 

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ  xây dựng các phương án, chủ động triển khai công tác đo 

đạc KTTV và xử lý tốt trong mọi tình huống. Các trạm khí tượng hoàn thành các 

phương án đảm bảo công tác đo đạc trong mùa mưa bão và các trạm thủy văn, hải 

văn hoàn  thành việc xây dựng các phương án đo lũ cao, nước dâng mùa lũ  cũng 

như năm 2019; theo dõi chặt chẽ đường đi của bão, áp thấp nhiệt đới và đảm bảo sự 

hoạt động của hệ thống  các trạm khí tượng, thủy văn tự động và đo mưa tự động 

trên mạng lưới, chuẩn bị đủ cơ số máy móc, thiết bị và vật tư chuyên môn cho toàn 

mạng lưới, đảm bảo các máy, thiết bị đo đều trong hạn kiểm định phục vụ tốt công 

tác dự báo. 

- Hướng dẫn UBND TP Hải Phòng và các tỉnh: Nam Định, Bắc Giang, Bắc 

Ninh, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh xử lý, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị trong 

quá trình triển khai thi hành pháp luật về KTTV. 

- Thành lập đoàn kiểm tra thi hành pháp luật KTTV theo kế hoạch thanh tra 

được Bộ TNMT phê duyệt: Năm 2018  tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng 

Trị; năm 2019 tại Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An. Thông qua các đợt 

kiểm tra, sự phối hợp về công tác tuyên truyền. 
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- Tổng cục đã trả lời và có những hướng dẫn cụ thể đối với các ý kiến, kiến nghị 

của các tỉnh: Lai Châu, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Thái Bình về các vấn đề liên quan đến 

lĩnh vực KTTV (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

2. Định hướng đối với các năm tiếp theo 

Trong những năm qua, hiện tượng mưa lớn dẫn đến lũ ống, lũ quét và sạt lở đất 

diễn ra thường xuyên hơn tại các khu vực miền núi phía Bắc, Tổng cục KTTV phối 

hợp với Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tỷ lệ 

1/10.000 để phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất, phát triển KT-XH các tỉnh 

có nguy cơ cao. Đặc biệt, xác định, khoanh vùng được nơi có nguy cơ lũ quét, sạt 

lở đất cao, nơi có nguy cơ cao rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất do tập trung 

dân cư và các hoạt động phát triển KT-XH; Xác định và cảnh báo được cấp độ rủi 

ro thiên tai, xác định được tính dễ bị tổn thương do lũ quét, sạt lở đất, từ đó đề 

xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu, năng lực ứng phó với thiên tai lũ 

quét, sạt lở đất; tăng mật độ mạng lưới trạm đo mưa tự động, đặc biệt ở đầu nguồn 

các sông suối nhỏ, nơi có nguy cơ sinh ra lũ quét, sạt lở đất. Tăng cường hệ thống 

rađa và đi vào hoạt động ổn định tại vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. 

Bên cạnh đó, tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo 

hướng sớm hơn, chi tiết hơn, tin cậy hơn và truyền tin nhanh hơn để các địa 

phương có thể triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiệt hại về người. 

III. Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị 

1. Đánh giá kết quả trả lời các văn bản, kiến nghị của các Ủy ban nhân 

dân, sở Tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố  

Sau khi nhận được văn bản kiến nghị từ các Sở, Ban, Ngành địa phương Tổng 

cục KTTV luôn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có chức năng chuyên môn nghiên 

cứu và trả lời. Trong hai năm qua chưa có trường hợp nào bị chậm, muộn văn bản 

để ảnh hưởng đến tiến độ công việc của địa phương và đồng thời các văn bản trả lời 

kiến nghị của cử tri cũng kịp thời phục vụ cho các kỳ họp Quốc hội (kỳ họp thứ 5,6,7 

Quốc hội khóa 14). 

2. Đánh giá việc thực hiện các ý kiến, văn bản chỉ đạo của Bộ của các địa 

phương trên địa bàn các tỉnh trong vùng theo lĩnh vực quản lý của đơn vị.  

Cơ bản nghiêm túc thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; tổ chức triển khai phổ biến các Nghị định, Thông tư và 

các văn bản liên quan.  

3. Đề xuất, kiến nghị  

- Đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Khí tượng Thủy văn 

và các văn bản QPPL lĩnh vực KTTV, phối hợp với Tổng cục KTTV giải quyết các 

trường hợp vi phạm hành lang kỹ thuật các trạm KTTV quốc gia. 

- Hiện nay UBND tỉnh Quảng Trị đang thi công xây dựng đập ngăn mặn sông 

Hiếu nằm trong hành lang an toàn kỹ thuật của Trạm Thủy văn Đông Hà thuộc Đài 

Khí tượng Thủy văn  khu vực Trung Trung Bộ. Công trình xây dựng sẽ làm thay đổi 
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dòng chảy, chế độ thủy lực, thủy văn, các số liệu thủy văn không phản ánh khách 

quan điều kiện tự nhiên, số liệu mất ý nghĩa thực tế phục vụ của công tác Điều tra cơ 

bản. Vậy nên đề nghị được di dời Trạm xuống Cửa Việt nhưng đến nay UBND tỉnh 

Quảng Trị chưa có kinh phí đền bù để di dời. Việc chậm trễ này ảnh hưởng rất lớn 

đến công tác Điều tra cơ bản./. 

 

 

 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN



Phụ lục 1 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG KHU VỰC PHÍA BẮC 

(Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra) 

 

TT ĐỊA PHƯƠNG/ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT GHI CHÚ 

1 Tỉnh Lai Châu   

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn   

 Đề nghị xây dựng bản đồ cảnh báo về sạt lở đất, 

núi cho các tỉnh miền núi và Lai Châu. 

Sau khi nhận được Công văn số 6752/VPCP-QHĐB 

ngày 2/7/2018 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục 

KTTV đã có văn bản số 684/TCKTTV-VP ngày 

9/8/2018 

 

2 Tỉnh Bắc Kạn   

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn   

 Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, hiện 

tượng sạt lở, lũ quét, mưa đá xảy ra ở nhiều nơi 

tại các khu vực miền núi phía Bắc 

Sau khi nhận được công văn số 1104/PC của Vụ Pháp 

chế Bộ TNMT, Tổng cục KTTV đã có văn bản trả lời 

số 683/TCKTTV-VP ngày 8/8/2018 

 

    

3 Tỉnh ủy Thanh Hóa   

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn   

 Xử lý kiến nghị Tỉnh Ủy Thanh Hóa về khắc 

phục đợt lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên địa bàn 

tỉnh từ ngày 28 đến 31 tháng 8 năm 2018. 

Tổng cục KTTV đã có văn bản triển khai số: 

226/QLDB ngày 22/10/2018 đến các đơn vị làm công 

tác dự báo trực thuộc. 

 

4 Tỉnh Thái Bình   

 Lĩnh vực khí tượng thủy văn   
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TT ĐỊA PHƯƠNG/ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT GHI CHÚ 

 Cho ý kiến đối với dự thảo “Kế hoạch phát triển 

mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn 

tỉnh Thái Bình” tại công văn số 4596/UBND-

NNTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 

200/BTNMT-TCKTTV ngày 14 tháng 01 năm 2019 

gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình 

 

 


