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Báo cáo 

75 Năm xây dựng và phát triển ngành Khí tượng Thủy văn 1945 - 
2020 

1. Mở đầu 

Nước ta nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, vùng tiếp giáp giữa lục địa lớn Á - Âu với 
Biển Đông và Tây bắc Thái Bình Dương, tuy có một số lợi thế về điều kiện khí tượng 
thủy văn (KTTV), đặc biệt là tiềm năng các loại năng lượng thiên nhiên có nguồn gốc 
KTTV, như năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng 
sóng... song hầu như năm nào cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, nhất là bão, 
mưa, lũ, lũ quét, hạn hán, giá rét. Đặc biệt, trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, 
các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp hơn, khắc 
nghiệt hơn, gây ra nhiều thiệt hại. Nhiệm vụ chính của ngành KTTV Việt Nam là theo 
dõi, quan trắc mọi diễn biến về thời tiết, thủy văn trên cả nước, dự báo và cảnh báo 
thời tiết thủy văn hàng ngày và đặc biệt là các hiện tượng thời tiết, thủy văn và hải văn 
nguy hiểm trên đất liền và trên cả vùng biển rộng lớn phục vụ cho các hoạt động kinh 
tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc 
gia. 

Ngành KTTV Việt Nam là ngành khoa học kỹ thuật, tương đối độc lập với các 
ngành, nghề khác trong xã hội, có tác động lớn đến tất cả các ngành, lĩnh vực, cũng 
như đời sống, sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng dân cư, đặc biệt đối với công tác 
phòng, chống thiên tai và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước; thông tin, dữ 
liệu KTTV là cơ sở dữ liệu “đầu vào” của hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế, đời sống 
xã hội; phục vụ công tác quản lý, điều hành chính sách, lập chiến lược, quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội (nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, năng lượng, khai thác 
khoáng sản, dầu khí, du lịch,...); quốc phòng, an ninh; phòng chống thiên tai, ứng phó 
với biến đổi khí hậu. 

Ngành KTTV Việt Nam mang tính toàn cầu và tính quốc tế hóa rộng rãi bởi khí 
hậu, thời tiết và các dòng sông không có biên giới. Để dự báo thời tiết hàng ngày, các 
mô hình dự báo thời tiết hiện đại cần có số liệu trên toàn thế giới. Ngoài ra, hàng loạt 
vấn đề như bảo vệ tầng ô zôn, biến đổi khí hậu cũng đòi hỏi nỗ lực của mọi quốc gia. 

Ngành KTTV Việt Nam mang tính lịch sử, bởi sản phẩm của Ngành là chuỗi số 
liệu được tích lũy liên tục, là tài sản vô giá. Chuỗi số liệu KTTV càng dài, giá trị càng 
quý. Các số liệu trong lịch sử được sử dụng trong các ngành kinh tế, đồng thời là tư 
liệu tốt cho dự báo thời tiết.  

Từ khi thành lập đến nay, ngành KTTV Việt Nam đã có đóng góp tích cực và 
quan trọng cho hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. 
Ngày nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi 
năng lực của ngành KTTV phải được nâng lên tầm cao mới, phục vụ đắc lực hơn cho 
nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an 
ninh quốc phòng của đất nước.  

Vị trí, vai trò của công tác KTTV đối với công tác phòng, chống thiên tai, phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong mọi giai đoạn đều gắn chặt 
với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
toàn cầu đã gây ra những quy luật thời tiết, thiên tai dị thường, phức tạp và thiệt hại 
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khó lường, hơn lúc nào hết công tác KTTV cần phải nâng tầm để đáp ứng yêu cầu 
trong tình hình mới. 

Để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, dù tiềm 
lực kinh tế đất nước còn hạn chế, nhưng Đảng, Nhà nước trong những năm vừa qua 
luôn dành sự quan tâm lớn đối với ngành KTTV Việt Nam, sự quan tâm đó được thể 
hiện bằng việc kịp thời chỉ đạo và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, luật, quyết định, … 
để đầu tư phát triển công tác KTTV, cụ thể như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 
tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại hội nghị lần thứ bảy về 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo về môi 
trường; Luật Phòng chống thiên tai đã được ban hành và chính thức được thực hiện từ 
ngày 01 tháng 5 năm 2014; Luật Khí tượng thủy văn đã được ban hành chính thức 
được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2016; Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 
22 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển 
Ngành KTTV đến năm 2020; Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng 
lưới quan trắc KTTV giai đoạn 2010 - 2012; Quyết định số 2139/NQ-CP ngày 05 
tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến 
đổi khí hậu; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường 
quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Với sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động của ngành trong suốt những năm vừa qua, ngành KTTV 
Việt Nam đã có sự phát triển về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống 
thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước, được 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đặc biệt năm 2018 
cùng với sự chủ động phòng chống của các cấp chính quyền, nhân dân và sự nỗ lực 
phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành KTTV đã góp 
phần làm giảm được khoảng 2/3 thiệt hại do thiên tai gây ra so với năm 2017 tương 
ứng với 40.000 tỷ đồng (nguồn từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai); 
năm 2019 nhờ dự báo sớm nên mặc dù hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra với quy mô 
lớn và mức độ khốc liệt nghiêm trong nhất trong lịch sử (thời gian xâm nhập mặn kéo 
dài gấp từ 2 - 2,5 lần, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn so với năm 2016) tuy nhiên mức độ 
thiệt hại đến sản xuất, dân sinh được giảm thiểu đặc biệt là thiệt hại về sản xuất nông 
nghiệp chỉ bằng khoảng 25% so với năm 2016.  

2. Lịch sử phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam 

Theo các tư liệu lịch sử, từ thế kỷ trước cho tới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, 
Ngành KTTV Việt Nam qua các thời đại luôn biến đổi và không ngừng hoàn thiện về 
tổ chức, chức năng, nhiệm vụ từ đơn giản cho đến hệ thống được tổ chức chặt chẽ từ 
Trung ương xuống các địa phương, từ “Đăng Lộ và Thái Sử Cục” thế kỷ XV qua 
“Khâm Thiên Giám và Tư Chiêm Hậu) thế kỷ XIX đến “Nha Khí tượng, Cục Thủy 
văn”, “Tổng cục Khí tượng Thủy văn” trong thế kỷ XX. Ngành KTTV Việt Nam đã 
hình thành được một hệ thống tổ chức chặt chẽ về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, 
nhiệm vụ. 
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Ở thế kỷ XIX, ngành KTTV Việt Nam đã có bước tiến bộ so với các thế kỷ trước 
đó. Hệ thống tổ chức khá quy củ, chặt chẽ từ Trung ương đến các địa phương, có đủ 
khả năng quản lý, điều hành và thực hiện các hoạt động KTTV phục vụ sản xuất và 
phát triển đất nước. Mọi hoạt động KTTV về quản lý, điều hành tài chính và nguồn 
nhân lực trực thuộc người Pháp (toàn quyền Đông Dương). 

Vào những thập niên cuối thế kỷ XIX, người Pháp đã thấy được vị trí, vai trò quan 
trọng của công tác KTTV trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, do đó đã đầu tư xây 
dựng các trạm khí tượng, như: Trạm Khí tượng Nam Định (năm 1891), Trạm Khí 
tượng Lào Cai, Yên Bái, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Hà Nội … để thực hiện hoạt động 
quan trắc các yếu tố KTTV một cách quy củ, nghiêm ngặt. 

Năm 1900, Đài Khí tượng Trung ương Phủ Liễn được xây dựng và năm 1902, tại 
Đông Dương một Đài quan sát Từ trường và khí tượng Trung ương được thành lập, đó 
là Đài Thiên văn Phủ Liễn Hải Phòng. Ngày 16 tháng 9 năm 1902, Toàn quyền Đông 
Dương (Broni) ký Nghị định quy định về nhân sự cho Đài quan sát Từ trường và khí 
tượng Trung ương Đông Dương, nhân sự được tuyển dụng chủ yếu là người Pháp ở 
chính quốc. Năm 1931, Nha Khí tượng Đông Dương được thành lập, đây là một bước 
phát triển cao của Ngành KTTV đầu thế kỷ XX.  

Thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã xóa bỏ chế độ thực dân, 
phong kiến, đem lại độc lập, tự do cho toàn dân tộc. Ngay sau khi thành lập Nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, Ngày 03 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban 
hành Sắc lệnh số 41 đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ 
Giao thông Công chính (sau đổi thành Nha Khí tượng - Tổ chức tiền thân của ngành 
KTTV Việt Nam ngày nay). 

Ngay sau khi hòa bình lập lại, ngày 28 tháng 9 năm 1955, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 588/TTg thành lập Nha Khí tượng trực thuộc phủ Thủ tướng. Từ năm 
1955 đến năm 1976, Ngành KTTV Việt Nam tồn tại hai bộ phận quản lý: Nha Khí 
tượng trực thuộc phủ Thủ tướng và Cục Thủy văn trực thuộc Bộ Thủy lợi. 

Ngày 05 tháng 11 năm 1976, Chính phủ ban hành Nghị định số 215/CP thành lập 
Tổng cục KTTV trực thuộc quản lý của Chính phủ. Tổng cục KTTV chính thức được 
thành lập trên cơ sở Nha Khí tượng và Cục Thủy văn. Tổng cục KTTV có chức năng 
quản lý nhà nước về KTTV trên phạm vi cả nước, có trách nhiệm cung cấp các thông 
tin, tư liệu về KTTV, môi trường không khí và nước; tổ chức nghiên cứu, thực hiện 
công tác dự báo KTTV, các số liệu, tư liệu KTTV, chất lượng không khí và nước, 
nhằm đáp ứng các yêu cầu phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, phát triển kinh tế 
- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. 

Thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà 
nước trong ngành KTTV, ngày 11 tháng 7 năm 1994, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 62/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 
Tổng cục KTTV thay thế Nghị định số 215/CP ngày 05 tháng 11 năm 1976 của Chính 
phủ. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục KTTV theo Nghị định số 62/CP đã phân 
định một cách rõ ràng giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng nghiệp vụ, tránh 
sự chồng chéo trong quản lý, điều hành; về tổ chức đã thu hẹp, tinh gọn được bộ máy 
quản lý ở các đài KTTV, từ 61 đài KTTV tỉnh (theo Nghị định số 215/CP) xuống còn 
09 đài KTTV khu vực, giảm được 52 đầu mối trực thuộc Tổng cục. 
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Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ, 
ngành theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nhằm giảm các đầu mối trực thuộc 
Chính phủ, nhất là các Tổng cục trực thuộc Chính phủ, trong nhiệm kỳ Chính phủ 
khóa XI, giai đoạn 2002 - 2007, tại Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 
năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, Tổng cục KTTV đã được sáp nhập và 
chia tách thành một số đơn vị trực thuộc Bộ đó là: Vụ KTTV, Trung tâm KTTV quốc 
gia (nay là Tổng cục KTTV), Viện Khoa học KTTV và Môi trường (nay là Viện Khoa 
học KTTV và Biến đổi khí hậu), Trường Cao đẳng KTTV Hà Nội (nay là Trường Đại 
học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), Trường Cao đẳng KTTV Thành phố Hồ Chí 
Minh (nay là Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh), 
Công ty Vật tư KTTV (nay là Công ty cổ phần thiết bị KTTV và Môi trường Việt 
Nam). 

Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, theo đó Tổng cục KTTV được thành lập trên cơ sở Trung tâm KTTV 
quốc gia và bộ phận quản lý nhà nước về KTTV của Cục KTTV và Biến đổi khí hậu. 

3. Những thành tựu của Ngành KTTV Việt Nam 75 năm qua 

Trên chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ngành KTTV Việt Nam đã đoàn kết một lòng, khắc 
phục mọi khó khăn, gian khổ, không ngừng nỗ lực vươn lên, phục vụ ngày càng tốt 
hơn, có hiệu quả hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới đây là 
những kết quả chính của ngành đã đạt được: 

3.1. Về công tác xây dựng văn bản pháp luật Khí tượng Thủy văn  

Trong giai đoạn từ 1945 - 1975, do điều kiện đất nước còn chiến tranh nên công 
tác xây dựng văn bản pháp luật KTTV chủ yếu tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, quy 
trình, quy phạm …về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ, như: Mã luật khí tượng bề mặt; 
quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt trong chiến tranh; quy phạm tạm thời về quan 
trắc, chỉnh biên thủy văn; quy phạm quan trắc khí tượng hải văn ven bờ; quy phạm 
quan trắc pilot …  

Kể từ khi thành lập Tổng cục KTTV (cơ quan trực thuộc Chính phủ) vào năm 
1976, Ngành KTTV đã chú trọng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành 
theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật nhằm quản lý hoạt động của Ngành. 
Tuy nhiên, chỉ sau khi Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình KTTV được Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1994, Chủ tịch nước công bố 
ngày 10 tháng 12 năm 1994, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Ngành 
KTTV mới được xây dựng và ban hành tương đối đồng bộ, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt 
động KTTV ngày càng phát triển. 

Cho đến nay, Ngành KTTV đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục 
trưởng Tổng cục KTTV (cơ quan trực thuộc Chính phủ) và các Bộ, ngành khác ban 
hành 155 văn bản quy phạm pháp luật và 25 văn bản có các nội dung liên quan đến 
quy phạm pháp luật về lĩnh vực KTTV, bao gồm: 01 Luật, 01 Pháp lệnh của Uỷ ban 
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Thường vụ Quốc hội; 15 Nghị định của Chính phủ; 17 Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ; 03 Quyết định và 44 Thông tư của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; 
48 Quyết định, 18 Thông tư, 02 Chỉ thị và 25 văn bản hướng dẫn có chứa đựng một 
phần các nội dung quy phạm pháp luật của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV (cơ quan 
trực thuộc Chính phủ); 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội; 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 01 Thông tư của Bộ 
Tài chính, 01 Thông tư của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, 02 Thông tư liên tịch. Các 
văn bản pháp luật về KTTV đang từng bước thể hiện được vai trò pháp lý, phạm vi 
điều chỉnh và tính khả thi của mình trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. 

Thành tựu nổi bật về xây dựng văn bản pháp luật KTTV trong giai đoạn 2010 - 
2020 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, hệ thống văn bản pháp luật về KTTV đã được chú ý 
xây dựng điều chỉnh đến tất cả các lĩnh vực như điều tra cơ bản, dự báo phục vụ cộng 
đồng, thông tin lưu trữ tư liệu, giám sát biến đổi khí hậu, hợp tác quốc tế …. với tổng 
số 48 văn bản quy phạm pháp luật về KTTV được các cấp có thẩm quyền ban hành, 
trong đó có: 01 Luật, 04 Nghị định, 05 Quyết định của Chính phủ và 38 Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KTTV ngày càng được hoàn thiện đã 
tạo điều kiện thuận lợi để Ngành tăng cường quản lý nhà nước về KTTV cũng như 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phục vụ KTTV, đặc biệt với việc lần đầu tiên 
Ngành có Luật Khí tượng thủy văn đã tạo điều kiện pháp lý để ngành có đầu tư phát 
triển, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; quy định về mối quan hệ, quyền 
lợi, trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động KTTV…  

Thống kê danh sách văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành 
giai đoạn 2010 – 2020 

1.  Luật 
90/2015/QH13      
ngày 23/11/2015 

Khí tượng thủy văn. 

2.  Lệnh 
18/2015/L-CTN    
ngày 04/12/2015 

Công bố Luật Khí tượng thủy văn. 

3.  Nghị định 
173/2013/NĐ-CP 
ngày13/11/2013 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV, 
đo đạc và bản đồ. 

4.  Nghị định  
38/2016/NĐ-CP    
ngày 15/5/2016 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng 
thủy văn. 

5.  Nghị định  
84/2017/NĐ-CP    
ngày 18/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực KTTV, đo đạc và bản đồ. 

6.  Nghị định  
48/2020/NĐ-CP    
ngày 15/4/2020 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 

7.  Quyết định 
47/2011/QĐ-TTg   
ngày 22/8/2011 

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề KTTV thuộc 
ngành tài nguyên và môi trường. 

8.  Quyết định 
44/2014/QĐ-TTg  
ngày 15/8/2014 

Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.  
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9.  Quyết định 
 
03/2018/QĐ-TTg 
ngày 23/01/2018 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Tổng cục KTTV. 

10.  Quyết định  
03/2020/QĐ-TTg  
ngày 13/01/2020  

Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên 
tai. 

11.  Quyết định  
05/2020/QĐ-TTg  
ngày 13/01/2020  

Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo 
động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. 

12.  Thông tư 
11/2011/TT-BTN
MT ngày 
14/4/2011 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo 
quản, khai thác tư liệu KTTV; Quy chế quản lý chất 
lượng phương tiện đo chuyên ngành KTTV. 

13.  Thông tư 
35/2011/TT-BTN
MT ngày 
31/8/2011 

Quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp 
nhiệt đới bão lũ. 

14.  Thông tư 
25/2012/TT-BTN
MT ngày 
28/12/2012 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc 
khí tượng. 

15.  Thông tư 
26/2012/TT-BTN
MT 
ngày 28/12/2012 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc 
thủy văn. 
 

16.  Thông tư 
05/2013/TT-BTN
MT ngày 
26/4/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
35/2011/TT-BTNMT ngày 31/8/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 
tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ. 

17.  Thông tư 
39/2013/TT-BTN
MT ngày 
30/10/2013 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư 
liệu KTTV. 

18.  Thông tư 
40/2013/TT-BTN
MT ngày 
10/11/2013 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm 
định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV. 

19.  Thông tư 
51/2013/TT-BTN
MT ngày 
26/12/2013 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều 
tra lũ. 

20.  Thông tư 
58/2013/TT-BTN
MT ngày 
31/12/2013 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ 
thống thông tin chuyên ngành KTTV phục vụ dự 
báo. 

21.  Thông tư  
44/2015/TT-BTN
MT ngày 
01/10/2015 

Về quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật 
công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn 
và thiết bị kiểm định phương tiện đo KTTV.  

22.  Thông tư  
70/2015/TT-BTN
MT ngày 
23/12/2015 

Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm 
KTTV tự động. 
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23.  Thông tư 
05/2016/TT-BTN
MT ngày 
13/5/2016 

Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối 
với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia. 

24.  Thông tư  
06/2016/TT-BTN
MT ngày 
16/5/2016 

Quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo 
KTTV. 
 

25.  Thông tư  
07/2016/TT-BTN
MT ngày 
16/5/2016 

Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây 
dựng, quản lý cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia. 

26.  Thông tư 
08/2016/TT-BTN
MT ngày 
16/5/2016 

Quy định đánh giá tác động của biến đổi và đánh 
giá khí hậu quốc gia. 

27.  Thông tư  
09/2016/TT-BTN
MT ngày 
16/5/2016 

Quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào 
thời tiết. 

28.  Thông tư 
36/2016/TT-BTN
MT ngày 
08/12/2016 

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng 
lưới trạm KTTV. 
 

29.  Thông tư  
37/2016/TT-BTN
MT ngày 
15/12/2016 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí 
tượng bề mặt.  

30.  Thông tư  
38/2016/TT-BTN
MT ngày 
15/12/2016 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy 
văn. 

31.  Thông tư 
39/2016/TT-BTN
MT ngày 
19/12/2016 

Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát 
xâm nhập mặn. 

32.  Thông tư  
40/2016/TT-BTN
MT ngày 
19/12/2016 

Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo KTTV trong 
điều kiện bình thường. 

33.  Thông tư 
41/2016/TT-BTN
MT ngày 
21/12/2016 

Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo KTTV trong 
điều kiện nguy hiểm. 

34.  Thông tư 
27/2017/TT-BTN
MT ngày 
11/9/2017 

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch 
vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, 
cảnh báo về KTTV. 

35.  Thông tư 
32/2017/TT-BTN
MT ngày 
29/9/2017 

Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và 
khai thác tài liệu KTTV. 

36.  Thông tư 
40/2017/TT-BTN
MT ngày 
23/10/2017 

Ban hành quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về 
quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thuỷ văn, hải 
văn, môi trường không khí và nước. 
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37.  Thông tư  
41/2017/TT-BTN
MT ngày 
23/10/2017 

Ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự 
báo, cảnh báo khí tượng. 

38.  Thông tư  
42/2017/TT-BTN
MT ngày 
23/10/2017 

Ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự 
báo, cảnh báo thuỷ văn. 
 

39.  Thông tư 
43/2017/TT-BTN
MT ngày 
23/10/2017 

Ban hành quy định kỹ thuật kiểm tra khí tượng trên 
cao và ra da thời tiết. 

40.  Thông tư 
44/2017/TT-BTN
MT ngày 
23/10/2017 

Ban hành quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời 
tiết và ô zôn - bức xạ cực tím. 

41.  Thông tư  
45/2017/TT-BTN
MT ngày 
23/10/2017 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều 
tra khảo sát KTTV. 

42.  Thông tư 
48/2017/TT-BTN
MT ngày 
20/11/2017 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật 
khí tượng trên cao và ra đa thời tiết. 

43.  Thông tư  
52/2017/TT-BTN
MT ngày 
30/11/2017 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự 
báo, cảnh báo KTTV. 

44.  Thông tư   
14/2018/TT-BTN
MT ngày 
18/10/2018  

Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, 
dữ liệu KTTV. 
 

45.  Thông tư  

Thông tư 
29/2018/TT-BTN
MT ngày 
26/12/2018 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác 
thông tin, dữ liệu KTTV. 

46.  Thông tư  
30/2018/TT-BTN
MT 
ngày 26/12/2018 

Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, 
dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng. 

47.  Thông tư  
16/2019/TT-BTN
MT ngày 
30/9/2019 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh 
báo hải văn 

48.  Thông tư  
22/2019/TT-BTN
MT ngày 
25/11/2019 

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, 
cảnh báo lũ 

49.  Thông tư 
01/2020/TT-BTN
MT ngày 
29/4/2020 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải 
văn, môi trường không khí và nước 
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3.2. Về công tác đo đạc, quan trắc KTTV 

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, do tình hình chiến tranh, không 
có điều kiện triển khai toàn diện các hoạt động KTTV, cơ quan Nha Khí tượng đã dời 
lên chiến khu Việt Bắc, tham gia vào việc đào tạo cán bộ khoa học, xây dựng thuật 
ngữ KTTV bằng tiếng Việt, chuẩn bị tài liệu huấn luyện chuyên môn cho đội ngũ cán 
bộ tương lai của Ngành. 

Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ năm 1954 lập lại hòa 
bình ở Đông Dương, các hoạt động KTTV bắt đầu phát triển mạnh mẽ, phục vụ đắc 
lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước 
nhà.  

Từ mạng lưới trạm KTTV thưa thớt do thực dân Pháp để lại trên miền Bắc, ngay 
từ đầu năm 1955, một số trạm khí tượng vùng ven biển, trạm thủy văn trên sông lớn và 
đầu nguồn đã đi vào hoạt động với những công cụ quan trắc thô sơ (thùng đo mưa, 
máy đo hướng gió, thước đo mực nước tự làm, …) do đội ngũ quan trắc viên KTTV cũ 
đã lên đường nhập ngũ tham gia kháng chiến, người ở lại vừa công tác vừa chiến đấu, 
nhiều người đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp KTTV, 
vì vậy đội ngũ cán bộ đang công tác ở các ngành khác nhau được tập hợp lại đảm 
nhiệm việc khôi phục sự hoạt động của mạng lưới trạm KTTV. Từ giữa năm 1955, 
nhiều đoàn chuyên gia Liên Xô, Trung Quốc đã mang theo máy móc, thiết bị đến giúp 
Việt Nam xây dựng mạng lưới trạm và huấn luyện cán bộ chuyên môn, củng cố và 
phát triển công tác điều tra cơ bản và KTTV trong giai đoạn này.  

Năm 1958, công tác Thủy văn được chuyển sang Bộ Thủy lợi và đến năm 1959, 
Cục Thủy văn được thành lập trên cơ sở hợp nhất Phòng Thủy văn trong Cục Thiết kế 
(Bộ Thủy lợi) và các Bộ phận Thủy văn từ Nha Khí tượng chuyển sang. Tuy có sự 
thay đổi về tổ chức, công tác phát triển mạng lưới trạm KTTV vẫn tiếp tục được thực 
hiện tích cực, đặc biệt là sau khi có Nghị quyết của Bộ Chính trị (tháng 12/1958) về trị 
thủy và khai thác các dòng sông. Mặt khác, thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ môn Vật 
lý địa cầu do Chính phủ giao và được sự giúp đỡ của Ba Lan, các trạm vật lý địa cầu 
Sa Pa, Phù Liễn với những thiết bị đo địa chấn, địa từ, điện khí quyển, … đã được xây 
dựng và đi vào hoạt động trước khi Đoàn Đại biểu Nha Khí tượng ở Việt Nam lần đầu 
tiên ra mắt thế giới tại Hội nghị Vật lý địa cầu quốc tế lần thứ V họp ở Matscơva (năm 
1958).  

Đến năm 1964, sau 10 năm khôi phục và phát triển, được sự quan tâm, đầu tư 
đáng kể của Nhà nước; với sự nỗ lực cao của toàn Ngành và được sự giúp đỡ chí tình 
của Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Cộng hòa dân chủ Đức và một số nước khác trong 
phe xã hội chủ nghĩa, từ một mạng lưới thưa thớt và ít ỏi do thực dân Pháp để lại (gồm 
15 trạm khí tượng bề mặt, 6 trạm hải văn, 41 trạm thủy văn và 27 điểm đo mưa, trong 
đó nhiều trạm đã ngừng quan trắc), đã xây dựng được một mạng lưới khá đồng bộ, 
gồm: 148 trạm khí tượng bề mặt, 12 trạm đo bức xạ, 13 trạm khí tượng nông nghiệp, 
10 trạm khí tượng cao không, 15 trạm hải văn, 214 trạm thủy văn, 2 trạm vật lý địa cầu 
và hàng trăm điểm đo mưa, đo mực nước nhân dân được đặt tại các nông trường, trạm 
trại thí nghiệm, cơ sở thủy lợi, bưu điện, xí nghiệp muối và một số đơn vị bộ đội, … 
Cùng với việc phát triển mạng lưới, các yếu tố đo cũng được tăng lên theo chương 
trình đầy đủ với phương tiện đo chủ yếu do Liên Xô, Trung Quốc cung cấp (số máy cũ 
của Pháp còn lại không đáng kể), trong đó có một số máy tự ghi theo nguyên lý cơ học 
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đã được sử dụng. Việc biên soạn, biên dịch các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, quy 
trình quy phạm quan trắc đo đạc, sử dụng, bảo quản công trình, phương tiện đo (chủ 
yếu dịch từ các tài liệu của Liên Xô, Trung Quốc) cũng được thực hiện tích cực nên đã 
đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển và bảo đảm độ tin cậy của số liệu điều tra cơ bản. 

Để thực hiện được một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và hết sức khó 
khăn trong thời kỳ này là duy trì cho được sự hoạt động liên tục của mạng lưới trạm 
KTTV, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất các tổn thất có thể xảy ra, nhất là đối với 
tính mạng của quan trắc viên; Nha Khí tượng, Cục Thủy văn đã chỉ đạo các Đài Khí 
tượng, Phòng Thủy văn ở các địa phương, các đơn vị chức năng của Nha và Cục gấp 
rút xây dựng các phương án ứng phó kịp thời với cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân của Mỹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều trạm khí tượng dã chiến, 
nhiều tuyến dự phòng đo mực nước, đo lưu lượng nước đã được xây dựng; các quy 
trình, quy phạm quan trắc, đo đạc trong thời chiến cũng được gấp rút biên soạn để áp 
dụng cho các trạm KTTV nằm trong vùng có chiến sự ác liệt. 

Nhờ có những biện pháp tích cực nêu trên, với tinh thần dũng cảm, ý thức, trách 
nhiệm cao, kiên trì bám trụ của đội ngũ quan trắc viên, qua 8 năm chiến tranh phá hoại 
diễn ra ác liệt ở miền Bắc, mặc dù gần 40% tổng số trạm đã bị bắn phá, có trạm bị bắn 
phá hàng chục lần, như các trạm Bạch Long Vỹ, Hòn Gai, Hòn Dấu, Pha Đin, Cửa 
Tùng, Đò Đao, Cửa Cấm, Thủy văn Phủ Lý… nhưng vẫn không có trạm nào bị gián 
đoạn quan trắc. Chuỗi số liệu điều tra cơ bản về KTTV vẫn liên tục dài theo năm 
tháng, những số liệu quan trắc hàng ngày, hàng giờ vẫn được truyền kịp thời tới các 
trung tâm dự báo KTTV để phục vụ phòng, chống thiên tai, nhất là phòng chống bão, 
lụt và phục vụ các nhu cầu cấp bách khác của sản xuất và chiến đấu. Các số liệu đó 
không những đã được cung cấp và phục vụ có hiệu quả cho các hoạt động của các binh 
chủng: Không quân, Hải quân, Pháo binh, Công binh, … trong cuộc chống chiến tranh 
phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc, mà còn đóng góp tích cực vào việc mở 
đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ, trên biển phục vụ cuộc chiến đấu chống Mỹ, giải 
phóng miền Nam. Có những trang số liệu chúng ta đang khai thác hôm nay đã phải trả 
giá bằng máu, 20 quan trắc viên KTTV đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ 
dưới bom đạn của giặc lái Hoa Kỳ. 

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Tổ quốc thống nhất, cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và việc thành lập Tổng cục KTTV (trên cơ sở hợp nhất Nha Khí tượng và 
Cục Thủy văn) theo Nghị định số 215/CP ngày 05/11/1976 của Chính phủ mở ra bước 
ngoặt mới cực kỳ quan trọng trong lịch sử phát triển toàn diện của Ngành. 

Mạng lưới trạm tiếp tục được củng cố và phát triển trên phạm vi toàn quốc; các 
biện pháp bảo đảm dung lượng, chất lượng và từng bước hiện đại hóa công tác điều tra 
cơ bản về KTTV, môi trường không khí và nước được thực hiện tích cực. 

Sau giải phóng, ở các tỉnh phía nam chỉ còn 30 trạm khí tượng, khí hậu 02 trạm 
thám không vô tuyến và một số trạm pilot, trạm thủy văn quan trắc định kỳ. Sau 5 năm 
khẩn trương khôi phục và phát triển, đến cuối năm 1980 về cơ bản, mạng lưới trạm các 
tỉnh phía nam đã được thiết lập xong và đi vào hoạt động với trên 130 trạm khí tượng, 
thủy văn, hải văn và hàng trăm điểm đo mưa, đo chất lượng môi trường không khí và 
nước trải khắp từ vùng biên giới phía tây nam đến tận quần đảo Trường Sa. 

Ở các tỉnh phía bắc, đi đôi với việc củng cố, căn cứ vào quy hoạch mạng lưới trạm 
KTTV tối thiểu (được xây dựng trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả 
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nước do Đại hội toàn quốc lần thức IV của Đảng đề ra và kết quả nghiên cứu thông 
qua chuỗi số liệu quan trắc nhiều năm), trong kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 đã giải thể 
nhiều trạm thủy văn trên các lưu vực sông vừa và nhỏ; một số trạm khí tượng, khí hậu 
có số liệu quan trắc từ 20 - 25 năm, đủ bảo đảm yêu cầu nghiên cứu và phục vụ kinh tế 
- xã hội và hàng loạt điểm đo mưa nhân dân không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ 
hoặc không có yêu cầu thêm về số liệu. 

Năm 1979, trong khi đang phải đương đầu với vô vàn khó khăn to lớn trong việc 
khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài nhiều thập kỷ, Nhà nước và 
nhân dân ta lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh biên giới, tuy không kéo dài 
nhưng cũng không kém phần ác liệt, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân 
càng khó khăn hơn. 

Nằm trong bối cảnh chung đó, mạng lưới trạm KTTV cũng thường xuyên lâm vào 
tình trạng củng cố không theo kịp với tốc độ hư hỏng của các phương tiện, công trình, 
nhà cửa do lưới trạm đã trải qua nhiều năm hoạt động, do bị tàn phá trong chiến tranh, 
do bị bão, lũ, tố, lốc hàng năm hư hại; các loại vật tư kỹ thuật, máy đo thông dụng cũ 
kỹ, lạc hậu và thiếu triền miên không được bổ sung, thay thế; đời sống và điều kiện 
làm việc của quan trắc viên rất khó khăn. 

Trước tình hình đó, nhiều biện pháp tích cực bảo đảm cho sự hoạt động bình 
thường của mạng lưới trạm đã được đặt ra, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 44/CT 
ngày 25/02/1982 của Tổng cục về giữ vững và nâng cao chất lượng điều tra cơ bản 
KTTV. 

Sau khi có Nghị quyết số 246/HĐBT ngày 20/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về 
việc đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường, mạng lưới trạm KTTV tiếp tục được điều chỉnh theo một quy hoạch toàn diện 
và đầy đủ hơn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 246/HĐBT và đáp ứng được chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra. Theo 
quy hoạch đó, mạng lưới trạm điều tra cơ bản tiếp tục được tinh giản, mạng lưới trạm 
kiểm soát môi trường không khí và nước tiếp tục phát triển mạnh (bao gồm các trạm 
môi trường nền, môi trường hồ chứa, môi trường biển…); xây dựng mới một số trạm 
hải văn (trong đó có Trạm ĐKI-7 nằm trên thềm lục địa của nước ta) và 2 trạm thực 
nghiệm khí tượng nông nghiệp nằm ở 2 vùng trọng điểm sản xuất lương thực (lúa) của 
nước ta. Mặt khác, để sớm khắc phục được tình trạng xuống cấp của mạng lưới trạm, 
chương trình mục tiêu “Đảm bảo dung lượng, chất lượng điều tra cơ bản” đã được xây 
dựng và đưa vào thực hiện từ năm 1987. 

Nhờ những biện pháp nêu trên, với sự nỗ lực của toàn Ngành và sự đầu tư của Nhà 
nước có khá hơn đã tạo ra một số chuyển biến tích cực trên mạng lưới. Tuy nhiên do 
nhiều khó khăn, nhất là những khó khăn về kinh tế, việc đầu tư để củng cố, xây dựng 
lại hoặc mua sắm máy móc, thiết bị thay thế hàng năm không đáp ứng được yêu cầu 
nên mạng lưới trạm vẫn tiếp tục bị xuống cấp trên nhiều mặt. Đến năm 1990, trong 
tổng số 500 trạm KTTV chỉ có trên 30% số trạm có nhà đạt tiêu chuẩn cấp IV bán kiên 
cố, số còn lại đều là nhà khung gỗ lợp ngói, lợp lá hoặc nhà tạm, trong đó có nhiều nhà 
bị hư hỏng, dột nát; số công trình, tuyến đo chưa được kiên cố hóa còn chiếm tới gần 
40%; máy đo thông dụng vẫn thiếu, cũ kỹ, lạc hậu dẫn đến giảm ca, giảm hạng mục 
quan trắc, trong đó có những hạng mục rất quan trọng, như: đo gió, đo bức xạ, đo mưa 
tự ghi, đo cát bùn, quan trắc cao không… Hệ thống thông tin, truyền số liệu quan trắc 
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từ mạng lưới về các trung tâm dự báo còn chắp vá, thường bị trục trắc nhất là vào lúc 
có bão, lũ lớn. Ngoài ra còn có tình hình rất nghiêm trọng là: đất đai của nhiều trạm bị 
lấn chiếm, nhiều công trình, máy móc, phương tiện đo đạc điều tra cơ bản bị đào phá, 
lấy cắp gây mất an toàn trong công tác quan trắc đo đạc. 

Trước tình hình nêu trên, để giúp cho việc khắc phục nhanh tình trạng xuống cấp 
rất nghiêm trọng của mạng lưới trạm, từng bước nâng cao chất lượng công tác điều tra 
cơ bản, nâng cao năng lực và hiệu quả phục vụ Ngành; theo đề nghị của Tổng cục 
KTTV, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra Chỉ thị số 
249-CT ngày 09/8/1991 về tăng cường công tác KTTV, nâng cao hiệu quả phục vụ 
phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, phục vụ sản xuất và đời sống. 

Thực hiện Chỉ thị quan trọng này, Tổng cục đã xây dựng đề án "Nâng cao năng 
lực và hiệu quả phục vụ kinh tế - xã hội của Ngành KTTV" bao gồm 5 chương trình 
mục tiêu, trong đó có chương trình "Đảm bảo dung lượng và chất lượng điều tra cơ 
bản KTTV, môi trường không khí và nước". Chương trình được triển khai mạnh từ 
năm 1992 với sự đầu tư của Nhà nước hàng năm được gia tăng đáng kể, sự nỗ lực vượt 
bậc của toàn Ngành, nên tình trạng xuống cấp của mạng lưới dần được khắc phục.  

Cùng với việc quan trắc, đo đạc định kỳ, thường xuyên các yếu tố KTTV trên 
mạng lưới trạm cố định, công tác điều tra khảo sát khí hậu thủy văn, hải văn, môi 
trường không khí và nước cũng được đẩy mạnh. Trong kế hoạch 5 năm 1975 - 1980, 
các đợt khảo sát khí hậu và thủy văn đã được triển khai có hệ thống nhằm đáp ứng yêu 
cầu điều tra tổng hợp và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên và đồng bằng 
Sông Cửu Long. Nhiều đợt khảo sát khí hậu nông nghiệp; diễn biến dòng sông, bồi 
lắng hồ chứa; các điều kiện tự nhiên, môi trường và KTTV biển; chất lượng môi 
trường không khí, môi trường nước ở các thành phố, khu công nghiệp lớn và nhiều 
yếu tố KTTV khác đã được tiến hành rải rác trong nhiều năm. Đặc biệt là từ năm 1983 
đến năm 1995, đã hợp tác với Liên Xô (trước đây) và Liên Bang Nga hiện nay tiến 
hành đợt thám sát khí quyển nhiệt đới và bão trên Biển Đông bằng máy bay - phòng 
thí nghiệm và 14 đợt khảo sát Biển Đông và thềm lục địa Việt Nam bằng tàu nghiên 
cứu khoa học, trong đó các đợt khảo sát biển năm 1992, 1993, 1994, 1995 đã được mở 
rộng tới vùng quần đảo Trường Sa. 

Các số liệu, mẫu vật thu được từ các kết quả điều tra khảo sát nói trên đã làm 
phong phú thêm sản phẩm điều tra cơ bản, phục vụ thiết thực cho việc lập sách tra cứu 
các điều kiện KTTV cùng nhiều mục đích nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ khác. 

Từ một mạng lưới thưa thớt và ít ỏi do thực dân Pháp để lại ở miền Bắc (gồm 15 
trạm khí tượng bề mặt, 6 trạm hải văn, 41 trạm thủy văn và 27 điểm đo mưa, trong đó 
nhiều trạm đã ngừng quan trắc) và chế độ cũ để lại ở miền Nam (sau giải phóng, ở các 
tỉnh phía nam chỉ còn 30 trạm khí tượng, khí hậu, 02 trạm thám không vô tuyến và một 
số trạm pilot, trạm thủy văn quan trắc định kỳ), đến nay với sự đầu tư của Đảng, Nhà 
nước, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, lĩnh vực KTTV đã có một mạng lưới quan trắc KTTV liên tục được 
cấy dày, tăng cường tự động hóa và trở thành mạng lưới nền cho mạng lưới quan trắc 
TNMT, mạng lưới quan trắc KTTV hiện có: 284 trạm khí tượng bề mặt (181 trạm khí 
tượng thủ công, 103 trạm tự động); 29 trạm khí tượng nông nghiệp; 14 trạm bức xạ; 
782 trạm đo mưa tự động; 359 trạm thủy văn (234 trạm thủ công, 125 trạm tự động); 
27 trạm khí tượng hải văn; có 180 trạm/điểm đo môi trường; mạng lưới trạm khí tượng 
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cao không gồm có: 06 trạm thám không vô tuyến, 08 trạm đo gió trên cao bằng máy 
kinh vĩ quang học, 03 trạm đo tổng lượng ô zôn - Bức xạ cực tím và 10 trạm ra đa thời 
tiết trải khắp mọi miền đất nước, 18 trạm định vị sét, với gần 1.500 quan trắc viên có 
mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ vùng sâu, vùng xa đến núi cao và hải đảo đã 
không ngại khó khăn gian khổ thầm lặng ngày đêm thu thập các số liệu điều tra cơ bản 
về KTTV, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, dự báo KTTV phục vụ công tác 
chỉ đạo phòng chống thiên tai phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo 
an ninh quốc phòng của đất nước. Hệ thống công trình đo đạc, nhà cửa của nhiều trạm 
đã được kiên cố hóa, máy móc, thiết bị lạc hậu được loại bỏ và đang tập trung hiện đại 
hóa công nghệ thiết bị chuyên ngành mới. 

Thành tựu nổi bật về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đo đạc quan trắc 
KTTV trong giai đoạn 2010 - 2020 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, mạng lưới trạm đã được tập trung đầu tư phát triển, 
cụ thể đưa vào hoạt động chính thức 735 trạm/công trình/phương tiện đo KTTV; rà 
soát, đánh giá hiện trạng của mạng lưới quan trắc KTTV về số lượng trạm, hạng trạm, 
trạm quan trắc tự động; danh mục, chủng loại phương tiện đo đang sử dụng trên mạng 
lưới trạm KTTV để thống nhất trong Tổng cục, qua đó góp phần phục vụ công tác 
cảnh báo, dự báo, phòng chống thiên tai phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, 
quốc phòng của đất nước. 

Về hiện đại hóa mạng lưới trạm KTTV quốc gia 
Thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV Việt Nam đến năm 2020, đến nay, 

mạng lưới trạm quan trắc KTTV tự động đã được đầu tư từ nhiều dự án bằng các 
nguồn vốn khác nhau với tỷ lệ số lượng trạm tự động so với trạm hiện có như sau: 

- Đo mưa độc lập: 782/782 trạm (100%). 
- Khí tượng: 103/181 trạm (36%). 
- Thủy văn: 125/234 trạm (35%). 
- Hải văn: 21/27 trạm (77,8%). 
- Khí tượng cao không: 26/26 trạm (100%). 
- Trạm bức xạ: 14/14 trạm (100%). 
Về phát triển công nghệ, thiết bị đo đạc, quan trắc mới 
Việc phát triển các Trạm đo mực nước tự động đã có bước tiến vượt bậc, với 268 

trạm tự động đo và truyền số liệu mực nước tự động được đầu tư, phát triển giai đoạn 
2010 - 2020, chiếm 53% tổng số trạm; hệ thống tự động này được đầu tư chủ yếu ở các 
Đài KTTV khu vực: Nam Bộ; Trung Trung Bộ; Bắc Trung Bộ, Đông Bắc, đồng đằng 
Bắc Bộ. Việc đầu tư các trạm đo mực nước tự động đã nâng cao chất lượng dự báo 
thủy văn trên các hệ thống sông, hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện …, đặc biệt là 
dự báo xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long giúp các cấp lãnh đạo chỉ đạo 
công tác chuyển đổi mùa vụ, giống cây, vật nuôi phù hợp, hiệu quả nhất.   
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Biểu đồ phân bố công nghệ đo mực nước 

 

 
 

Trạm giám sát khí hậu toàn Pha Đin có công nghệ quan trắc mới điển hình tiên 
tiến. Các thiết bị đo đạc một số khí nhà kính (CO/CO2/CH4) và Sol khí được một số 
hãng nổi tiếng trên thế giới sản xuất như Ecotech, Picarro, Thermo. Đây là những thiết 
bị đo khí nhà kính và sol khí lần đầu tiên được trang bị tại Việt Nam. Công nghệ đo 
này đang được hầu hết các nước phát triển trên thế giới sử dụng như Thụy Sỹ, Pháp, 
Mỹ… Ưu điểm của hệ thống thiết bị giám sát là những thiết bị hiện đại, có thể đo nồng 
độ các khí vết có hàm lượng rất nhỏ, có độ chính xác rất cao, đo đạc liên tục (thời gian 
đáp ứng tối đa 30 giây đến 60 giây), có độ bền tương đối cao. Hệ thống có thể truyền 
số liệu liên tục (Near real time) 24/24h.  

Số liệu có thể hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan nồng độ các khí liên tục theo 
thời gian, cụ thể như hình sau: 

 

  
Hệ thống đo khí nhà kính Picarro và O3 Hệ thống đo Sol khí 
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Về thiết bị đo mưa tự động 
Tổng cục KTTV đã chỉ đạo Đài KTTV khu vực Nam Bộ (đơn vị trực thuộc Tổng 

cục) chủ trì nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo mưa tự động NB-Dlg-V1.2 phục vụ công 
tác dự báo và điều tra cơ bản KTTV, với mục tiêu là tạo được mẫu máy đo mưa gọn 
nhẹ, có chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo được độ bền bỉ và hoạt động ổn định trong 
thời gian dài, có khả năng điều khiển, theo dõi và quản lý từ xa qua mạng Internet, dễ 
sử dụng và tùy biến mở rộng, lắp thêm cảm biến đo đạc các yếu tố khác phục vụ cho 
công tác quan trắc và dự báo KTTV… Cấu tạo thiết bị Raspberry Pi như hình dưới: 

 

 
 

Kết quả đạt được: tiến hành lắp đặt thiết bị thử nghiệm thực tế tại Trạm Khí tượng 
Biên Hòa, số liệu giữa trạm tự động truyền về trên máy chủ và số liệu quan trắc tại 
trạm truyền thống có sai số rất ít: 

Bảng số liệu so sánh lượng mưa thu được giữa Datalogger và trạm Khí tượng 
Biên Hòa 

Ngày Số liệu quan trắc Số liệu tự động Chênh lệch 

23/11/2019 18,6 18,3 0,3 

24/11/2019 1,4 1,5 0,1 

18/02/2020 3,4 3,4 0,0 

12/04/2020 3,5 3,7 0,2 

13/04/2020 0,8 0,8 0,0 

 
Qua thử nghiệm thu thập số liệu và đạt kết quả kiểm chuẩn theo quy định của 

ngành KTTV (Văn bản số 676/QTKTTV ngày 19/9/2019 về việc kiểm tra thiết bị 
Datalogger NB-Dlog-V1 của Trung tâm Quan trắc KTTV) cho thấy thiết bị 
Datalogger hoàn toàn có thể sử dụng vào công tác thu thập số liệu lượng mưa tại các 
trạm điều tra cơ bản của Đài KTTV khu vực Nam Bộ. Trước tiên là nâng cấp, thay thế 
các bộ hiển thị của máy đo mưa SL3 do Trung Quốc sản xuất thành thiết bị đo mưa 
hoàn toàn tự động từ khâu đo đạc, cho đến truyền tin và lưu trữ dữ liệu. Đồng thời 
khắc phục khó khăn, hạn chế của thiết bị SL3 này là đã quá cũ, nhiều năm sử dụng, 
thường xuyên hư hỏng nhất là bộ hiển thị, không có để thay thế, do hãng hạn chế sản 
xuất và đã quá lỗi thời không còn phù hợp với thực tế công nghệ hiện nay và yêu cầu 
tự động hóa của ngành KTTV. 
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Với việc phát triển được thiết bị đo mưa tự động này sẽ tạo sự chủ động trong thay 
thế linh kiện, bảo đảm mạng lưới trạm hoạt động thông suốt và tiết kiệm kinh phí do 
không phải nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài.  

Với hệ thống trang thiết bị, công nghệ được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đầu tư trong giai đoạn 2010 - 2020, với sự cố gắng nỗ lực của toàn Ngành 
nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm 
vụ điều tra cơ bản KTTV nói riêng, trong những năm qua chất lượng số liệu điều tra 
cơ bản luôn đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra, phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo 
KTTV, sự phát triển của kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất 
nước. 

Bảng chất lượng số liệu điều tra cơ bản giai đoạn 2010 - 2020 

Năm 
 

Đặc trưng 

2010 
(tỷ lệ 
%) 

2011 
(tỷ lệ 
%) 

2012 
(tỷ lệ 
%) 

2013 
(tỷ lệ 
%) 

2014 
(tỷ lệ 
%) 

2015 
(tỷ lệ 
%) 

2016 
(tỷ lệ 
%) 

2017 
(tỷ lệ 
%) 

2018 
(tỷ lệ 
%) 

2019 
(tỷ lệ 
%) 

Khí tượng 93,8 94,2 93,9 93,8 93,6 93,8 93,9 94,0 93,8 92,5 

Thủy văn 93,5 93,9 94,0 94,3 94,3 94,0 94,0 94,3 94,5 94,9 

Môi trường 93,7 94,5 94,8 94,7 95,1 94,8 94,2 95,2 94,7 96,7 

KTTV biển 93,4 94,5 94,0 93,7 94,4 94,5 94,8 94,9 95,0 94,2 

Khí tượng 
cao không 

96,1 95,0 95,4 95,3 95,5 95,8 95,8 95,4 96,3 97,0 

 

Một số hình ảnh về công tác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn  

 

Trạm Khí tượng Phù Liễn được Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) trao danh hiệu: 
Công trình khí tượng trên 100 năm 
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Tổng cục KTTV bàn giao và đưa vào sử dụng Trạm Ra đa thời tiết Pha Đin ngày 
27/02/2019 

3.3. Về công tác dự báo KTTV  

Song song với việc phục hồi và phát triển mạng lưới trạm, công tác phục vụ cho 
công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế đã được đặt ra rất khẩn trương. Chỉ sau một 
thời gian ngắn chuẩn bị, vào đầu năm 1955 các bộ môn dự báo KTTV ở Trung ương 
đã được thành lập và đi vào hoạt động, bắt đầu thực hiện việc dự báo hàng ngày cho 
khu vực Hà Nội, dự báo thời tiết phục vụ hàng hải, hàng không và dự báo mực nước 
trên hệ thống sông Hồng, phục vụ cho việc tưới tiêu và bảo vệ hệ thống đê điều. Công 
tác dự báo các hiện tượng KTTV nguy hiểm (bão, lũ, gió mùa đông bắc v.v…) được 
coi trọng và đã thực hiện khá tốt ngay từ mùa mưa, bão năm 1955, đặc biệt là đã dự 
báo, cảnh báo được hầu hết các cơn bão có ảnh hưởng đến Việt Nam và các đợt lũ lớn 
trên sông Hồng góp phần tích cực vào việc phòng chống thiên tai trong thời kỳ hàn 
gắn vết thương chiến tranh và khôi phục kinh tế của đất nước, trong đó việc tổ chức đo 
đạc hàng giờ và dự báo khá chính xác mực nước lũ sông Hồng trong nhiều ngày liên 
tục phục vụ cho việc hàn khẩu đê Mai Lâm (năm 1957). 

Bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), quán triệt hai nhiệm vụ 
chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà 
do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra, Nha Khí tượng và Cục Thủy 
văn đã có nhiều cố gắng phát triển nhanh theo cả chiều rộng và chiều sâu trên tất cả 
các lĩnh vực hoạt động của Ngành, nhiều cán bộ được cử ra nước ngoài học tập và 
nhiều chuyên gia Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan được mời vào huấn luyện chuyên 
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môn. Nhờ vậy, trình độ cán bộ và hiệu quả phục vụ của Ngành đối với 2 nhiệm vụ 
chiến lược nêu trên được nhân lên rõ rệt. Việc dự báo hiện tượng KTTV nguy hiểm, 
dự báo thời tiết, thủy văn hạn ngắn, hạn vừa đã được mở rộng trên phạm vi toàn miền 
Bắc. Ở các tỉnh (tại Đài Khí tượng và Phòng Thủy văn) đều có bộ phận dự báo khí 
tượng, dự báo thủy văn làm nhiệm vụ dự báo bổ sung.  

Trong những năm chiến tranh ác liệt, công tác dự báo KTTV cũng phải đối mặt 
với nhiều tình huống thiên tai khắc nghiệt. Liên tiếp trong các năm 1968, 1969, 1971 
đều có lũ đặc biệt lớn và năm 1973 có tới 11 cơn bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp 
đến thời tiết nước ta, trong đó có 2 - 3 cơn sức gió mạnh trên cấp 12. Các vụ đông xuân 
1967 - 1968 và 1973 - 1974 giá rét kéo dài, sương muối xuất hiện hầu khắp miền núi, 
trung du và cả đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình tháng ở nhiều nơi xuống dưới 
12oC, tại Sa Pa tuyết phủ trên cây sa mu kéo dài gần nửa tháng. Hầu hết các hiện 
tượng KTTV nguy hiểm đó đều được phát hiện, dự báo kịp thời, góp phần đáng kể vào 
việc giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là trong việc phục vụ phân chậm lũ 
năm 1969 và hàn khẩu đê Cống Thôn, Nhất Trai năm 1971. 

Cùng với việc dự báo phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai, dự báo KTTV 
phục vụ quốc phòng trong thời kỳ này đã trở nên rất cấp bách. Các dự báo thời tiết, 
thời tiết biển chuyên đề phục vụ cho các hoạt động quân sự trên các tuyến giao thông 
thủy, bộ; dự báo lũ phục vụ cho việc lắp đặt cầu phao, bảo vệ trận địa pháo ven sông 
đã được thực hiện tích cực với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan dự báo trung ương 
và địa phương nên kết quả thường sát với tình hình thực tế diễn biến của các yếu tố 
thời tiết, thủy văn trên từng khu vực nhỏ, đáp ứng kịp thời yêu cầu chiến đấu của quân 
và dân ta. 

Công tác phục vụ kinh tế - xã hội không ngừng được mở rộng, đáp ứng ngày càng 
tốt hơn các nhu cầu của sản xuất, quốc phòng và đời sống nhân dân. 

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước đặt ra nhiều vấn đề to 
lớn đòi hỏi Ngành KTTV phải đáp ứng. Công tác phục vụ không những phải duy trì 
như những năm trước đây mà còn phải với tới các vùng cao, vùng sâu của Tổ quốc, 
vươn ra biển cả, đi vào phục vụ chuyên ngành. 

Để đáp ứng được tình hình, nhiệm vụ mới, vấn đề tăng cường năng lực và hiệu 
quả dự báo KTTV là hết sức quan trọng. Ngoài việc hình thành, củng cố hệ thống bộ 
máy tổ chức dự báo từ Tổng cục đến các Đài KTTV tỉnh, thành phố, việc đổi mới 
trang thiết bị về khai thác, xử lý số liệu và công nghệ dự báo đã được tiến hành tích 
cực. Một hệ thống thông tin chuyên ngành đã được thiết lập với 3 cụm chủ chốt: các 
trạm ven biển và hải đảo (phục vụ dự báo bão và không khí lạnh), các trạm thủy văn 
đầu nguồn và trên các tuyến sông lớn (phục vụ dự báo lũ) và các cụm trạm phát báo 
quốc tế với sự tăng cường đáng kể các loại máy thông tin mà trước đây chưa được 
trang bị như: máy vô tuyến đàm thoại, máy thu facsimile. Với sự mở rộng hợp tác 
quốc tế, các kênh viễn thông khí tượng Hà Nội - Matxcơva, Hà Nội - Bắc Kinh, Hà 
Nội - Băng Cốc cũng dần được thiết lập và đưa vào hoạt động. Sau năm 1985, với sự 
tài trợ của UNDP thông qua dự án VIE/80/051, 03 trạm thu ảnh mây vệ tinh địa tĩnh 
độ phân giải thấp và hệ thống thông tin điền đồ tự động đã được đưa vào sử dụng. 

Đồng thời với quá trình đẩy mạnh tốc độ đầu tư trang thiết bị thông tin, việc 
nghiên cứu, cải tiến phương pháp và công nghệ dự báo cũng được đẩy mạnh. Kết quả 
nghiên cứu của các chương trình, đề tài: thực nghiệm bão nhiệt đới; khảo sát và 
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nghiên cứu bão ở Biển Đông; dự báo nước dâng trong bão; dự báo sóng; khai thác, sử 
dụng ra đa thời tiết; ứng dụng mô hình SSARR, mô hình dòng chảy không ổn định, … 
đã góp phần khách quan hóa và nâng cao chất lượng các bản tin dự báo KTTV. 

Từ năm 1991 trở lại đây, thực hiện Chỉ thị số 249-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về tăng cường công tác KTTV, việc ứng dụng 
các kỹ thuật tiến bộ tiếp tục được đẩy mạnh hơn. Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 
mạng máy tính nghiệp vụ (LAN), lập và triển khai đề án trang bị hệ thống thu ảnh vệ 
tinh khí tượng với độ phân giải cao, đề án nâng cấp kênh viễn thông khí tượng Hà Nội 
- Băng Cốc, Hà Nội - Bắc Kinh và đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án “Tăng cường khả 
năng dự báo và thông tin dự báo mưa lớn, lũ, lụt ở Miền Trung”, trong đó có hệ thống 
ra đa thời tiết. 

Với đội ngũ cán bộ không ngừng được tăng cường cả về chất và lượng, nhiều tiến 
bộ về công nghệ và phương pháp được đưa vào ứng dụng, phạm vi và hạng mục dự 
báo KTTV tiếp tục được mở rộng, chất lượng, hiệu quả phục vụ không ngừng được 
nâng cao, góp phần tích cực vào việc phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đáp ứng kịp 
thời những đòi hỏi của sản xuất, quốc phòng và đời sống hàng ngày của nhân dân. Hầu 
hết các cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông đều được phát hiện kịp 
thời, theo dõi, dự báo sát tình hình diễn biến, nhất là những cơn bão có khả năng ảnh 
hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta; dự báo khá chính xác trước 18 - 24 giờ (tăng 6 - 
12 giờ so với năm 1955) khu vực đổ bộ, phạm vi ảnh hưởng, cường độ gió, hiện tượng 
nước dâng và mưa do bão gây ra trên đất liền. Dự báo tương đối sát với thực tế các đợt 
lũ trên các hệ thống sông với thời gian dự kiến từ 36 - 48 giờ (tăng 12 - 24 giờ so với 
40 năm trước) đối với sông Hồng, sông Thái Bình và từ 24 - 36 giờ (đối với các sông 
miền Trung); cảnh báo trước nhiều ngày mực nước lũ sông Cửu Long. Dự báo được 
80% các trận mưa vừa và lớn trên diện rộng, cảnh báo được hầu hết các đợt nắng nóng 
và khô hạn kéo dài. Dự báo được 80 - 90% các đợt gió mùa đông bắc, trong đó đã tạo 
dự báo chính xác các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Chất lượng dự báo thời tiết, 
thủy văn hàng ngày cũng được nâng lên từ 5 - 10%; các bản tin dự báo thời tiết phát 
đều đặn mỗi ngày 2 lần và bản tin dự báo thời tiết biển phát đi mỗi ngày 3 lần trên các 
phương tiện thông tin đại chúng đã dần trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống 
thường nhật của nhân dân ta. 

Đi đôi với việc dự báo phục vụ phòng chống thiên tai, phục vụ công cộng, công 
tác dự báo KTTV đã sớm đi vào phục vụ các lĩnh vực chuyên đề, chuyên ngành. Ngay 
từ những năm 1980, các thông tin dự báo KTTV chuyên đề đã phục vụ có hiệu 
quả quá trình thi công các công trình thủy điện Hòa Bình, Trị An (trong đó đã thực 
hiện tốt việc dự báo tình hình diễn biến các yếu tố thời tiết, thủy văn với thời gian dự 
kiến tương đối dài, phục vụ cho việc xác định thời điểm và triển khai kế hoạch các đợt 
ngăn sông, được cơ quan sử dụng đánh giá cao); dự báo thời tiết (đặc biệt là mưa rào) 
phục vụ khai thác than ở mỏ Cọc VI, khai thác Apatit Lào Cai, …  Từ nhiều năm 
nay, các dự báo KTTV chuyên đề phục vụ cho việc quản lý, vận hành các hồ nước: 
Thác Bà, Đa Nhim, Hòa Bình, Trị An đã được thực hiện tốt, góp phần đáng kể vào 
việc nâng cao hiệu quả sử dụng dung tích hồ chứa trong việc phát điện, cung cấp nước 
cho nông nghiệp và phòng chống lụt. Các dự báo thời tiết biển phục vụ cho các hoạt 
động trên biển như: đánh bắt hải sản, giao thông vận tải, xây dựng, quốc phòng, đặc 
biệt là khai thác dầu khí tiếp tục phát triển với chất lượng ngày càng cao, thu hút được 
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sự tín nhiệm của người sử dụng - kể cả các Tập đoàn sản xuất, kinh doanh nước ngoài 
đang có hoạt động kinh tế trên Biển Đông. 

Với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong những 
năm vừa qua, hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV từ trung ương đến địa phương được tổ 
chức theo 3 cấp dự báo, công nghệ dự báo, cảnh báo KTTV không ngừng được đổi 
mới, phát triển. Được sự đầu tư của Nhà nước, công nghệ dự báo số đã được nghiên 
cứu và triển khai ứng dụng nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương và một 
số Đài KTTV khu vực. Một số mô hình khu vực phân giải cao như mô hình HRM của 
Đức, WRF của Mỹ, ECMWF của Châu Âu… cùng với các hệ thống dự báo tổ hợp hạn 
ngắn và hạn vừa đã và đang được vận hành hiệu quả tại Trung tâm Dự báo KTTV 
Trung ương. Với việc ứng dụng hệ thống mô hình dự báo thời tiết số trị, các đơn vị dự 
báo nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm KTTV quốc gia đã tiến hành dự báo tới các địa 
điểm cụ thể như thị trấn, thị xã, thành phố, với khoảng 600 điểm; phát hành bản tin dự 
báo KTTV đa dạng hơn, thông tin dự báo chi tiết hơn và từng bước nâng cao chất 
lượng dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, 
mưa lớn, không khí lạnh, đồng thời tăng cường các bản tin dự báo KTTV biển, đặc 
biệt là thời tiết biển khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, góp phần bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước và phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế biển. 
Đã tiến hành cải tiến, thay đổi, điều chỉnh cả về hình thức và nội dung các bản tin dự 
báo, cảnh báo theo hướng rõ hơn, chi tiết hơn về ảnh hưởng của bão, mưa, lũ, cụ thể 
như: Bản đồ dự báo bão dễ tham khảo hơn; đã nhận định rõ hơn về diễn biến mưa, 
vùng và thời gian có gió mạnh, sóng lớn; khu vực các huyện miền núi có nguy cơ lũ 
quét, sạt lở đất cao; các bản tin dự báo bão, lũ được phát sớm hơn từ 30 phút đến 01 
giờ so với trước đây và chuyển ngay đến các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh để 
kịp thời phục vụ địa phương; đưa thông tin dự báo KTTV lên các trang mạng của 
Trung tâm KTTV quốc gia, các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, địa 
phương và các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp để góp phần nâng cao 
hiệu quả phòng chống thiên tai. Đã đưa được cấp độ rủi ro thiên tai vào bản tin qua đó 
nâng cao hiệu quả phục vụ, và từng bước tiến tới dự báo dựa trên tác động, cảnh báo 
dựa trên rủi ro. Các nội dung này đã cập nhật, bổ sung kịp thời, đầy đủ nên được các 
cấp chính quyền ở Trung ương và địa phương ghi nhận, đánh giá cao. 

 Các ứng dụng công nghệ mới trong dự báo KTTV đã góp phần nâng thời gian dự 
báo bão, áp thấp nhiệt đới từ 24 giờ lên 36 giờ; đối với nhiều cơn bão có quỹ đạo ổn 
định đã dự báo trước từ 60 - 72 giờ, cảnh báo trước 48 - 72h các đợt không khí lạnh 
gây rét đậm, rét hại. Tiêu biểu là đã dự báo khá chính xác cơn bão số 6 năm 2006 
(Xangsane) đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng, cơn bão số 9 (Ketsana) năm 2009 đổ bộ 
vào Quảng Nam - Quảng Ngãi, cơn bão số 8 (Sơn Tinh) năm 2012 đổ bộ vào Thái 
Bình, cơn bão số 14 (HaiYan) năm 2013 đổ bộ vào Quảng Ninh, cơn bão số 2 
(Rammasun) năm 2014 đổ bộ vào Quảng Ninh ... Đó là những cơn bão mạnh nhất 
trong vòng 15 năm trở lại đây (có 2 cơn bão ở mức siêu bão) có những diễn biến hết 
sức phức tạp cả về đường đi và cường độ, nhưng do dự báo đúng thời gian và nơi bão 
đổ bộ hoặc ảnh hưởng đã góp phần làm giảm tới mức thấp nhất những thiệt hại do bão 
gây ra. Đặc biệt trong năm 2010, Tổng cục đã hoàn thành nhiệm vụ dự báo diễn biến 
thời tiết tại khu vực Hà Nội, phục vụ tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - 
Hà Nội, được dư luận và báo chí đánh giá cao, được bình chọn là một trong 15 sự kiện 
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tiêu biểu của Ngành Tài nguyên Môi trường; dự báo phục vụ Đại hội đại biểu Toàn 
quốc lần thứ XI, XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; cầu truyền hình trực 
tiếp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa điểm trên toàn 
quốc…. 

Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia hiện nay bao gồm hệ thống quan trắc 
nội địa, thu thập số liệu quan trắc và dự báo quốc tế, hệ thống thông tin liên lạc, hệ 
thống xử lý số liệu và dự báo. Dự báo nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung 
ương, 09 Đài KTTV khu vực cũng như 54 Đài KTTV các tỉnh đều được thực hiện trên 
cơ sở Hệ thống phục vụ sau:   

 

 
Thành tựu nổi bật về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác dự báo KTTV trong 

giai đoạn 2010-2020 
Trong giai đoạn 2010 - 2020, toàn Ngành KTTV mà nòng cốt là hơn 500 dự báo 

viên từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đến các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV 
tỉnh đã đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, bám sát tình hình KTTV trên toàn 
quốc, dự báo sát với thực tế và kịp thời các bản tin hàng ngày, nhất là các bản tin về 
thời tiết nguy hiểm phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, một số kết quả cụ thể 
như sau: 

- Đã theo dõi và dự báo chính xác, kịp thời 272 đợt không khí lạnh, đặc biệt đợt 
không khí lạnh xảy ra vào những ngày giữa tháng 12 năm 2013 đã gây mưa lớn trái 
mùa ở các tỉnh miền núi phía Bắc, sau đó gây rét đậm, rét hại kéo dài trên diện rộng ở 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và gây ra mưa tuyết có độ che phủ lớn hiếm thấy trên diện 
rộng, tại Sapa tuyết phủ dầy 30-50cm; đợt rét hại xuất hiện trên khu vực các tỉnh Bắc 
Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-28/01/2016, nhiều nơi đã ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất 
xuống dưới mức lịch sử trong hơn 40 năm qua như Mẫu sơn -4,0oC, Sa Pa -3,1oC,...  

- Theo dõi và dự báo kịp thời 43 áp thấp nhiệt đới, trong đó có 06 áp thấp nhiệt đới 
ảnh hưởng đến đất liền nước ta.  
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- Theo dõi và dự báo sát, kịp thời 90 cơn bão, trong đó có 44 cơn bão ảnh hưởng 
trực tiếp đến đất liền nước ta, trong đó có một số cơ bão đặc biệt lớn và hướng di 
chuyển phức tạp, như: Bão Sơn Tinh (tháng 10/2012); Bão Doksuri (tháng 9/2017); 
Bão Damrey (tháng 11/2017) ; 126 trận lũ, trong đó có những trận lũ đặc biệt lớn như 
trận lũ tháng 11 năm 2013 đỉnh lũ lớn nhất trên sông Đà, sông Thao và sông Hoàng 
Long xuất hiện rất muộn vào cuối mùa lũ trung tuần tháng 10/2017 với lưu lượng đỉnh 
lũ tại hồ Hòa Bình trên sông Đà vượt giá trị lịch sử từng xảy ra trong tháng 10/2007; 
đỉnh lũ tại Yên Bái trên sông Thao vượt mức báo động 3; trên sông Hoàng Long tại 
Bến Đế cao hơn mực nước lũ lịch sử năm 1985.  

- Theo dõi và dự báo được tổng cộng 170 đợt nắng nóng, nổi bật đợt nắng nóng 
gay gắt ngày 19 tháng 6 năm 2010 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ một số nơi 
trên 40 độ như Láng (Hà Nội: 40,4oC, Con Cuông (Nghệ An): 42,2oC; đợt nắng nóng 
từ ngày 04-30/6 và 07-19/8/2019 có nhiều điểm vượt ngưỡng giá trị lịch sử (GTLS) 
cùng thời kỳ như: Con Cuông (Nghệ An) 43,3oC (vượt GTLS tháng 6/2010: 42,2oC), 
Quỳ Hợp (Nghệ An) 43,0oC (vượt GTLS tháng 6/2010: 42,0oC) … 

- Theo dõi và dự báo được 228 đợt mưa lớn diện rộng trên phạm vi cả nước và đưa 
lên website của Trung tâm, cũng như các cơ quan thông tấn báo chí, các phương tiện 
thông tin đại chúng, đặc biệt từ ngày 23/7 - 04/8/2015 đã xảy ra một đợt mưa lớn kéo 
dài trên diện rộng ở Bắc Bộ với lượng mưa đặc biệt lớn ở khu vực Quảng Ninh với 
tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 1000-1200mm, riêng Cửa Ông lên tới trên 
1558mm.  

Tổ chức thực hiện theo dõi, dự báo mực nước và dòng chảy các sông trên toàn 
quốc, đáp ứng yêu cầu phát điện, xây dựng các công trình thủy điện và chỉ đạo điều 
hành liên hồ chứa phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân hàng năm. Theo dõi chặt chẽ và xây 
dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình khô hạn, thiếu nước để Tổng cục KTTV 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Tổ điều 
hành công tác chỉ đạo phòng, chống hạn hàng năm. 

Một số kết quả về phát triển công nghệ, thiết bị và sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
trong công tác dự báo, cảnh báo KTTV có tính đột phá, mang lại hiệu quả cao giai 
đoạn 2010 - 2020 

Về phát triển công nghệ, thiết bị mới 
Một là, đã xây dựng được bộ công cụ, chương trình tính toán chỉ số SPI phục vụ 

giám sát hạn hán khí tượng hỗ trợ đưa ra các bản tin thông báo về phạm vi, cường độ, 
diễn biến hạn hán trên phạm vi toàn quốc. 

Hai là, đã triển khai trong nghiệp vụ các hệ thống mô hình dự báo số trị quy mô 
khu vực để tăng cường khả năng dự báo định lượng mang tính cực trị như mưa lớn, gió 
mạnh trong bão. 

Ba là, đã thu thập đồng bộ thống nhất toàn bộ các hệ thống dự báo tất định và tổ 
hợp từ các trung tâm toàn cầu (Mỹ, Nhật, Châu Âu) phục vụ dự báo khí tượng cho khu 
vực Việt Nam. 

Bốn là, đã đưa công cụ hỗ trợ phân tích và hỗ trợ dự báo thời tiết, dự báo bão, cụ 
thể là Hệ thống cơ sở dữ liệu KTTV và công cụ hỗ trợ (MHDARS) tác nghiệp dự báo 
khí tượng, dự báo bão, nghiên cứu khoa học; Ứng dụng và khai thác các sản phẩm dự 
báo thời tiết số chi tiết định lượng làm tiền đề cho việc thiết lập phát triển và hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu KTTV toàn ngành, các công hỗ trợ dự báo khí tượng và dự báo bão 
trong giai đoạn tới. 
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Năm là, đã ứng dụng hệ thống Định hướng cảnh báo lũ quét của Trung tâm 
Nghiên cứu Thủy văn Hoa Kỳ do Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) hỗ trợ trong 
cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét… 

Sáu là, đã tính toán lũ ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập ở Lào năm 2018 đến dòng 
chính sông Mê Công tại Tân Châu và Châu Đốc; nhận định tình hình hạn hán, xâm 
nhập mặn sớm cho năm 2019… 

Về sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
Thứ nhất: đã xây dựng hệ thống dự báo thời tiết số hỗ trợ Quy trình dự báo và 

cảnh báo thời tiết chi tiết định lượng cho khu vực Việt Nam. 
Thứ hai: thông qua triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và dự án 

hợp tác với nước ngoài như Na Uy, Nhật Bản, đã hoàn thiện và triển khai áp dụng vào 
dự báo nghiệp vụ công nghệ dự báo sóng biển, nước dâng do bão, dòng chảy biển, lan 
truyền chất ô nhiễm và vật thể trôi trên biển vào dự báo nghiệp phụ phục vụ phòng 
chống thiên tai và phát triển kinh tế biển. 

Thứ ba: đã xây dựng các bản đồ phục vụ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất phục vụ hiệu 
quả công tác phòng chống thiên tai. 

Với hệ thống trang thiết bị, công nghệ được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đầu tư trong giai đoạn 2010 - 2020, với sự cố gắng nỗ lực của toàn Ngành 
nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm 
vụ dự báo KTTV nói riêng, trong những năm qua chất lượng các bản tin dự báo luôn 
đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, sự 
phát triển của kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Bảng chất lượng các bản tin dự báo giai đoạn 2010 - 2020 

Năm 
 

Đặc 
trưng 

2010 
(tỷ lệ 
%) 

2011 
(tỷ lệ 
%) 

2012 
(tỷ lệ 
%) 

2013 
(tỷ lệ 
%) 

2014 
(tỷ lệ 
%) 

2015 
(tỷ lệ 
%) 

2016 
(tỷ lệ 
%) 

2017 
(tỷ lệ 
%) 

2018 
(tỷ lệ 
%) 

2019 
(tỷ lệ 
%) 

Khí 
tượng 

93,8 94,2 93,9 93,8 93,6 93,8 93,9 94,0 93,8 92,5 

Bộ môn 
thủy văn 

93,5 93,9 94,0 94,3 94,3 94,0 94,0 94,3 94,5 94,9 

Bộ môn 
môi 

trường 
93,7 94,5 94,8 94,7 95,1 94,8 94,2 95,2 94,7 96,7 

 
Bộ môn 
KTTV 
biển 

 
93,4 

 
94,5 

 
94,0 

 
93,7 

 
94,4 

 
94,5 

 
94,8 

 
94,9 

 
95,0 

 
94,2 

Bộ môn 
Khí 

tượng 
cao 

không 

96,1 95,0 95,4 95,3 95,5 95,8 95,8 95,4 96,3 97,0 
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Một số hình ảnh về công tác dự báo khí tượng thủy văn  

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung tâm Dự báo KTTV 
Trung ương, Trung tâm KTTV quốc gia (nay là Tổng cục KTTV) ngày 18/8/2016 về 

công tác dự báo Bão số 3  

 
Họp trực tuyến chỉ đạo công tác dự báo tại Tổng cục KTTV 

3.4. Về công tác thông tin và dữ liệu KTTV  

Bên cạnh những nỗ lực trong công tác điều tra cơ bản và dự báo KTTV phục vụ 
sản xuất và đời sống, Việc phục vụ kinh tế - xã hội từ các số liệu điều tra cơ bản, từ các 
kết quả tổng kết, đánh giá điều kiện KTTV cũng được đẩy mạnh. Công tác thu thập, hệ 
thống hóa các số liệu KTTV từ thời Pháp thuộc và việc bổ sung thêm các số liệu mới 
cũng được tiến hành khẩn trương. Nhờ vậy đã cung cấp kịp thời các dữ liệu KTTV cần 
thiết cho việc lập quy hoạch, thiết kế, xây dựng các công trình: đại thủy nông Bắc 
Hưng Hải, thủy điện Thác Bà, khu gang thép Thái Nguyên và nhiều công trình thủy 
lợi ở miền Bắc nước ta. Thông qua các số liệu thu thập được từ mạng lưới trạm và các 
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đợt điều tra khảo sát, Ngành KTTV đã cung cấp tư liệu và tính toán điều kiện khí hậu, 
thủy văn, hải văn cho nhiều hệ thống đê sông, đê biển và hàng chục công trình bến 
cảng, hàng trăm công trình giao thông, thủy lợi lớn nhỏ, trong đó có công trình thủy 
điện Hòa Bình, cầu Thăng Long. 

Số lượng tài liệu được cung cấp hàng năm lên tới gần 20.000 đơn vị bảo quản, chủ 
yếu đáp ứng cho yêu cầu các ngành Thủy lợi, Thủy sản, Giao thông vận tải, Địa chất, 
Năng lượng, Xây dựng, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Quốc phòng, các 
Trường Đại học, Viện nghiên cứu cho việc thiết kế các công trình trọng điểm của Nhà 
nước, như: xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Khu hóa lọc dầu Thành Tuy Hạ, 
Cụm công trình DK1, các nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Bút Sơn, đường dây tải điện 500 
KV, các khu chế xuất v.v... Xuất bản thường kỳ bảng dự tính lịch thủy triều cho các 
cảng chính và cảng phụ ven bờ biển Việt Nam, thông báo đều đặn tình hình KTTV 
hàng tháng về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, lượng bốc hơi, số giờ nắng, mực nước trên 
các sông và các yếu tố: sóng, gió, độ mặn, nhiệt độ nước biển trên tập san KTTV. 

Từ các chuỗi số liệu tích lũy được, một số đề tài nghiên cứu khoa học mang nội 
dung ứng dụng đã được thực hiện, như “Nghiên cứu khảo sát tác hại của gió tây khô 
nóng và gió mùa đông bắc đối với lúa chiêm xuân, lúa mùa thời kỳ trổ bông, nở hoa”; 
“Điều kiện khí hậu 12 tháng ở miền Bắc Việt Nam”,… Bên cạnh đó, một số ấn phẩm 
mang tính phổ biến kiến thức khoa học về KTTV đã được biên soạn, xất bản lưu hành 
rộng rãi, như “Bão là gì?”, “Dưới đáy đại dương không khí”, “Thủy văn nhân dân”, 
“Hỏi, đáp về sương mù”, “bảng dự tính thủy triều các cảng biển Việt Nam”, v.v…. Đó 
là những đúc kết khoa học và những ấn phẩm khoa học đầu tiên về KTTV sau ngày 
miền Bắc được hoàn toàn giải phóng có tác dụng phục vụ thiết thực cho đời sống và 
sản xuất (nhất là sản xuất nông nghiệp); cung cấp cho quảng đại quần chúng những 
kiến thức phổ thông về KTTV hết sức cần thiết trong cuộc sống, lao động và sản xuất 
hàng ngày. 

Với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong những 
năm vừa qua, hệ thống thông tin KTTV hiện nay đã được đầu tư hiện đại và khá đồng 
bộ, từ hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành; hệ thống kênh thông 
tin quốc tế (GTS và WIS); hệ thống mạng riêng luôn đảm bảo sự hoạt động ổn định, 
thông suốt trong mọi tình huống, nhất là trong khi có tình hình thời tiết nguy hiểm, 
phục vụ tốt yêu cầu của công tác dự báo, cảnh báo bão, lũ cũng như truyền tin kịp thời 
tới các bộ, ngành, địa phương theo quy định; thực hiện phát báo quốc tế số liệu KTTV 
thời gian thực qua hệ thống viễn thông toàn cầu đảm bảo đúng quy định của Tổ chức 
Khí tượng thế giới (WMO); cơ sở dữ liệu thông tin KTTV đã lưu trữ được nhiều tài 
liệu mang tính lịch sử, khẳng định chủ quyền đất nước. 

Hiện có hai dòng dữ liệu KTTV từ khi hình thành đến khi tư liệu được khai thác 
sử dụng trong Tổng cục KTTV, đó là: dòng dữ liệu thời gian thực và dòng dữ liệu phi 
thời gian thực theo sơ đồ sau: 
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Một số kết quả nổi bật về công tác thông tin và dữ liệu KTTV trong giai đoạn 
2010 - 2020 

Về triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ 
Đã triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ về thông tin, dữ liệu KTTV 

như: Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu KTTV phục vụ tác nghiệp và nghiên 
cứu khoa học”, Dự án “Xây dựng đồng bộ mạng máy tính và hệ thống tích hợp, xử lý, 
chuyển mạch tự động dữ liệu KTTV”, Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài 
nguyên và môi trường”, Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV phục vụ dự báo”, góp 
phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa công nghệ thông tin, dữ liệu KTTV. 

Một số ứng dụng, phát triển công nghệ phục vụ tác nghiệp hiệu quả tiêu biểu  
Thứ nhất: xây dựng được một trung tâm dữ liệu (Data center) đạt gần tới tiêu 

chuẩn quốc tế Tier 3 đảm bảo hoạt động ổn định hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm 
mạng máy tính, các máy chủ nghiệp vụ, hệ thống tính toán hiệu năng cao HPC, cơ sở 
dữ liệu Oracle và ArcGis server, các phần mềm nghiệp vụ xử lý, lưu trữ và chia sẻ 
toàn bộ số liệu KTTV trong nước và quốc tế. 

Thứ hai: xây dựng được hệ thống hội thảo trực tuyến từ trung ương đến 9 Đài 
KTTV khu vực và 54 Đài KTTV tỉnh: Đảm bảo công tác hội thảo trực tuyến nghiệp vụ 
dự báo, cảnh báo KTTV thông suốt đến các Đài KTTV khu vực và tỉnh, nhất là hội 
thảo khi có thiên tai KTTV xảy ra như bão, lũ. Hệ thống đã mang lại hiệu quả rất tốt 
trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ KTTV 
diễn ra bình thường ngay cả khi thực hiện giãn cách xã hội. 

Thứ ba: phát triển và đang hình thành một mô hình hoạt động nghiệp vụ KTTV 
tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống: toàn bộ dữ liệu KTTV trong và ngoài nước 
được tích hợp, tổ chức xử lý, lưu trữ, khai thác và cung cấp theo hướng tập trung, đồng 
bộ (dữ liệu được tập trung tại Trung tâm dữ liệu ngành KTTV); các công tác nghiệp vụ 
dự báo, cảnh báo KTTV đều sử dụng dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu; dữ liệu được chia 
sẻ đến các đơn vị cấp trên phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo về phòng chống thiên 
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tai như Tổng cục phòng chống thiên tai, Văn phòng Ban chỉ huy quốc gia phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

3.5. Về công tác nghiên cứu khoa học KTTV 

Xác định công tác nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng tới thực hiện nhiệm 
vụ của ngành, nhất là ngành có khoa học chuyên sâu. Vì vậy trong suốt 75 năm qua, 
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học về KTTV phục vụ công tác điều tra cơ bản, dự báo, thông tin dữ liệu gắn với sản 
xuất, đời sống của nhân dân luôn được Ngành chú trọng thực hiện, cụ thể như: Với sự 
hình thành các đơn vị nghiên cứu khoa học là Đài Nghiên cứu khí tượng Trung ương 
(Nha Khí tượng) và Phòng Nghiên cứu khoa học (Cục Thủy văn), các hoạt động khoa 
học kỹ thuật của Ngành có bước phát triển mới, trong giai đoạn này trên 20 đề tài 
nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: đặc điểm khí hậu và phân vùng khí hậu, khí hậu nông 
nghiệp và điều kiện khí tượng nông nghiệp (KTNN), chế độ dòng chảy và tài nguyên 
nước, xói mòn và dòng chảy cát bùn, thủy hỏa, … đã được thực hiện. Nhiều ấn phẩm 
từ kết quả nghiên cứu của các đề tài này đã được xuất bản, lưu hành rộng rãi để phục 
vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có Đặc điểm khí hậu miền Bắc 
Việt Nam, tập số liệu Khí hậu cho miền Bắc Việt Nam và Niên giám thủy văn, bao 
gồm các yếu tố và đặc trưng khí hậu, thủy văn cơ bản được chỉnh lý, thống kê theo 
thời kỳ nhiều năm đáng tin cậy thay thế cho các tập số liệu với chuỗi thời gian ngắn 
trước kia. 

 Mặt khác, để phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam và phát triển kinh 
tế sau chiến tranh, mặc dù số liệu khí hậu ở miền Nam và trên bán đảo Đông Dương 
trong thời kỳ này còn ngắn và rất tản mạn, một số đề tài nghiên cứu về khí khí hậu 
miền Nam Việt Nam, khí hậu Lào và Campuchia cũng đã được tiến hành. 

Công tác nghiên cứu không chỉ giới hạn ở Trung ương mà còn được phát triển 
rộng rãi ở địa phương. Ngay từ năm 1967, 1968, với sự giúp đỡ tích cực của các cơ 
quan nghiên cứu của Nha Khí tượng và Cục Thủy văn, hầu hết các Đài Khí tượng, 
Phòng Thủy văn ở các địa phương đã tiến hành biên soạn “Đặc điểm khí hậu tỉnh”, 
“Đặc điểm thủy văn tỉnh” và chỉ sau 3 năm đã cơ bản hoàn thành. Sản phẩm biên tập 
đã được đưa vào phục vụ cho việc xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân 
vùng quy hoạch sản xuất, phân bổ cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh, thành phố ở 
miền Bắc. 

Ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học, việc biên soạn, hoàn chỉnh các quy trình, 
quy phạm chuyên môn tiếp tục được thực hiện. Việc biên soạn và xuất bản các tập san, 
nguyệt san, niên san, niên giám KTTV để phục vụ cho công tác nghiên cứu trong và 
ngoài Ngành, phục vụ sản xuất và quốc phòng dần đi vào nề nếp. 

Các hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu đặc điểm, đánh giá tài nguyên 
và điều kiện thiên nhiên về KTTV phục vụ sản xuất và đời sống có bước phát triển 
nhảy vọt. 

 Ngay trong kế hoạch 5 năm 1976 - 1980, Tổng cục KTTV được Nhà nước giao 
và đã thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì, điều phối các hoạt động của một trong 12 chương 
trình khoc học kỹ thuật trọng điểm cấp Nhà nước “Điều tra tổng hợp đồng bằng sông 
Cửu Long” (Giai đoạn I). Từ năm 1981, quán triệt Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về 
công tác khoa học kỹ thuật và các văn bản, chế độ chính sách của Nhà nước đối với 
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công tác khoa học công nghệ, các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của 
Ngành phát triển nhanh theo chiều sâu, chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu đặc 
điểm, đánh giá tài nguyên và điều kiện thiên nhiên về KTTV, môi trường không khí và 
nước phục vụ chiến lược và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Tổng cục đã thực hiện 23 đề tài cấp Nhà nước, trong đó có 16 đề tài thuộc chương 
trình 42A “Đánh giá tài nguyên và điều kiện thiên nhiên về KTTV phục vụ sản xuất và 
quốc phòng” do Tổng cục KTTV chủ trì và 89 đề tài cấp ngành, trong đó có 47 đề tài 
thuộc các chương trình: Bão; Gió mùa; Khí hậu nhiệt đới; Thủy văn và KTTV biển. 
Sản phẩm nghiên cứu của các chương trình và hầu hết các đề tài nói trên đã được công 
bố, trong đó có nhiều ấn phẩm đã được xuất bản, lưu hành rộng rãi, phục vụ cho nhiều 
đối tượng, như: Khí hậu Việt Nam, Thủy triều vùng biển Việt Nam, Dòng chảy sông 
ngòi Việt Nam, Khí hậu Tây Nguyên, Tài nguyên khí hậu Việt Nam, Cán cân và tài 
nguyên nước mặt Việt Nam, Tập bản đồ phân vùng khí hậu nông nghiệp, Tập bản đồ 
KTTV vùng biển Đông, … Nhiều sản phẩm nghiên cứu (trong đó có các bộ dữ liệu và 
các tập Atlas khí hậu, thủy văn, KTTV biển, các tập bản đồ: phân vùng Khí hậu xây 
dựng, Phân vùng áp lực gió, Phân bố bức xạ, Tập đặc trưng sông ngòi Việt Nam, …) 
đã được ứng dụng trong sản xuất hoặc trở thành tiêu chuẩn trong thiết kế, xây dựng 
hoặc tạo cơ sở khoa học cho việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Sau năm 1990, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng VII 
của Đảng đề ra và thực hiện Chỉ thị số 249-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay 
là Thủ tướng Chính phủ), hầu hết các đề tài đều tập trung vào các vấn đề cấp bách do 
thực tiễn của sản xuất và đời sống đặt ra. Cùng với việc thực hiện 9 đề tài thuộc 5 
chương trình trọng điểm cấp Nhà nước trong lĩnh vực: Đánh giá hệ quả biến đổi khí 
hậu; điều kiện KTTV biển; Bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước; Đánh giá hiện trạng và 
biện pháp bảo vệ môi trường không khí và nước; Các hiểm họa thiên tai và biện pháp 
phòng tránh … Tổng cục đã tiến hành 68 đề tài cấp ngành thuộc 6 chương trình: 
Phòng chống thiên tai; Biến đổi khí hậu; Thủy văn và tài nguyên nước; KTTV biển; 
Môi trường và chương trình KTTV phục vụ kinh tế - xã hội miền núi. Kết quả nghiên 
cứu toàn bộ hoặc từng phần của nhiều đề tài nói trên đã và đang được đưa vào phục vụ 
sản xuất đời sống. Hàng chục báo cáo khoa học được đúc rút từ các đề tài này đã trình 
bày và được đánh giá cao tại các hội thảo khoa học quốc tế và quốc gia về: Biến đổi 
khí hậu; Các chất phá hủy tầng ô zôn; Khai thác và quản lý hồ chứa; Quản lý tổng hợp 
tài nguyên nước, cấp nước và kiểm soát nhiễm bẩn nước… 

Trải qua nhiều thời kỳ với tên gọi, tổ chức khác nhau, nhưng công tác nghiên cứu 
khoa học của Ngành KTTV luôn phát triển mạnh mẽ, với tổng số trên 300 đề tài 
nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp Ngành đã được nghiệm thu đưa vào ứng dụng trong 
mọi lĩnh vực của Ngành và đời sống xã hội, như: điều tra cơ bản, dự báo, thông tin dữ 
liệu, thiết kế, xây dựng hoặc làm cơ sở khoa học cho việc khai thác tài nguyên, bảo vệ 
môi trường, … góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng phục vụ công tác 
KTTV cũng như đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa ngành. 

Một số kết quả nổi bật về công tác nghiên cứu khoa học KTTV trong giai đoạn 
2010 - 2020 

Về nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
Phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát huy sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật trong ngành ngày càng phát triển và nâng cao, trong giai đoạn 
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2010-2020 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã hăng 
hái thi đua lao động, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa 
ngành; tổng số sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Tổng cục trong giai đoạn này là 471 
sáng kiến, trong đó có: 448 sáng kiến cấp cơ sở, 21 sáng kiến cấp Bộ và 02 sáng kiến 
cấp Nhà nước. 

Về kết quả thực hiện các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ 
Từ năm 2010 đến nay, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tổng cục 

KTTV tập trung theo các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia và đặc biệt 
là 02 định hướng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, qua đó đã góp phần đẩy nhanh 
tiến độ hiện đại hóa ngành KTTV, cụ thể:  

Về dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn và hải văn 
Các nghiên cứu phục vụ dự báo, cảnh báo KTTV đã xây dựng được hệ thống dự 

báo từ hạn ngắn, đến hạn vừa và hạn mùa; khai thác các nguồn số liệu khác nhau, các 
số liệu phi truyền thống phục vụ công tác dự báo; xây dựng các công nghệ dự định 
lượng mưa, dự báo, cảnh báo lũ và ngập lụt cho một số hệ thống sông và các công 
nghệ dự báo hải văn, một số thành tích nổi bật về nghiên cứu như sau:  

Về khí tượng 
Nhiều nguồn số liệu và mô hình dự báo KTTV đã được triển khai vào dự báo 

nghiệp vụ phục vụ cho nhiều mục đích dự báo và đối tượng dự báo: 
Một là: Hầu hết các sản phẩm dự báo từ các mô hình NWP toàn cầu đã được thu 

thập và khai thác trong nghiệp vụ dự báo thời tiết từ quy mô hạn ngắn cho đến hạn 
mùa như GFS của Mỹ, GME của Đức, GSM của Nhật, NOGAPS của Hải quân Mỹ, 
IFS của ECMWF, UM của Hàn Quốc, GEM của Canađa, TXLAPS của Úc, … 

Hai là: Nhiều nguồn số liệu quan trắc viễn thám, tái phân tích, … quốc tế đã được 
thu thập và khai thác trong nghiệp vụ dự báo như: Số liệu ước lượng mưa từ vệ tinh: 
GSMap, APRODITE; Số liệu vệ tinh cực để đưa vào đồng hóa số liệu: AMSUA, 
AMSUB, HIRS, AMV, ASCAT, …; Số liệu tái phân tích ERA40, FNL, số liệu ra đa 
thời tiết, ra đa biển.v.v.. 

Xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp từ hạn ngắn, hạn vừa đến hạn mùa cho khu vực 
Việt Nam, cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn (SREPS) gồm 20 dự báo 
thành phần với độ phân giải 18km; 

Thứ hai: Hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn 3-5 ngày (LEPS) gồm 21 dự báo 
thành phần; Hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn vừa 5-10 ngày (NAEFS) gồm 21 dự 
báo thành phần. 

Thứ ba: Hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn tháng và hạn mùa dựa trên hệ thống 
VarEPS của ECMWF đã được đưa vào nghiệp vụ từ năm 2011 cho đến nay. Đây là hệ 
thống dự báo tổ hợp hạn dài ứng dụng đầu tiên của Việt Nam. 

Thứ tư: Hệ thống dự báo tổ hợp hạn mùa dựa trên kết quả dự báo của các mô hình 
nghiệp vụ toàn cầu. Hệ thống dự báo tổ hợp hạn mùa cho yếu tố chuẩn sai nhiệt, mưa 
(1 tháng và trung bình 3 tháng) cho các khu vực trên lãnh thổ Việt Nam.  

Thứ năm: Nghiên cứu ứng dụng mô hình bất thủy tĩnh trong dự báo nghiệp vụ dự 
báo thời tiết. Các sản phẩm dự báo từ các mô hình bất thủy tĩnh, phân giải cao được 
tham khảo bổ sung trong nghiệp vụ dự báo hạn ngắn (1-3 ngày) để có được các thông 
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tin về dự báo định lượng các biến bề mặt khí tượng (mưa, gió, nhiệt độ) và làm đầu 
vào cho các mô hình thủy văn và hải văn. Đặc biệt, các sản phẩm được cập nhật lên 
trang web hỗ trợ dự báo tiểu khu vực Đông Nam Á (http://www.swfdp-sea.com.vn 
user: swfdp-sea password: hanoi@2016) để các nước tham khảo. 

Thứ sáu: Nghiên cứu và triển khai áp dụng các phương pháp lọc; phương pháp 
thống kê hiện đại (thống kê sau mô hình) giúp tăng cường đáng kể chất lượng dự báo 
bằng mô hình số trị.  

Thứ bảy: Thống nhất hệ thống LEPS và SREPS cũ thành hệ thống dự báo tổ hợp 
đa vật lý gồm 32 thành phần với độ phân giải là 9km dự báo từ 3-5 ngày trong dự báo 
thời tiết và dự báo bão. 

Thứ tám: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm. 
Thứ chín: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cảnh báo hiện tượng 

KTTV nguy hiểm. 
Về Thủy văn 
Về dự báo thủy văn, nhiều mô hình toán hiện đại trên thế giới đã được nghiên cứu 

và áp dụng trong công tác dự báo các yếu tố thủy văn, cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt, 
vận hành liên hồ chứa như mô hình thủy văn mưa rào dòng chảy thông số tập trung: 
NAM (Đan Mạch), TANK (Nhật), HECHMS (Mỹ); mô hình thủy văn thông số phân 
bố: MARINE (Pháp), Wetspa (Bỉ); mô hình thủy lực HECRAS (Mỹ), bộ mô hình 
MIKE 11, MIKE 21, Mike FLOOD (Đan Mạch); mô hình điều tiết hồ chứa 
HecRessim (Mỹ), mô hình cân bằng nước và điều tiết hồ chứa Mike Basin (Mỹ), cụ 
thể như:  

Thứ nhất: Hệ thống phân tích giám sát, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt và hạn hán 
đáp ứng yêu cầu trong dự báo tác nghiệp (với sự tích hợp các mô hình thủy văn 
MIKE-NAM tính toán dòng chảy từ mưa, mô hình điều tiết hồ chứa tính toán mô 
phỏng quá trình điều tiết qua các hồ chứa, mô hình thủy lực MIKE11 diễn toán dòng 
chảy trong sông và MIKE11-GIS tính toán ngập vùng hạ lưu sông Ba). Hệ thống có 
đầy đủ các công cụ, phương án phục vụ công tác giám sát, cảnh báo, dự báo lũ, ngập 
lụt và hạn trên lưu vực sông Ba. 

Thứ hai: Công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt vùng hạ lưu sông 
cho các sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, cảnh báo lũ 
trước 24-48 giờ, dự báo quá trình lũ và cảnh báo ngập lụt trước 12-24 giờ. 

Thứ ba: Công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các sông chính ở Bình 
Định, Khánh Hòa. 

Thứ tư: Công nghệ dự báo nhận định lũ lớn và dòng chảy mùa cạn trên lưu vực 
sông Hồng. 

Về Hải văn 
Một số công nghệ mới đã triển khai và đưa vào ứng dụng như: mô hình dự báo 

sóng WAN và SWAN; hệ thống dự báo nước dâng trong bão sử dụng mô hình tích 
hợp hải dương thủy triều, sóng và nước dâng bão (SuWAT). 

Về đo đạc, quan trắc KTTV  
Đã tạo được những công cụ chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu khí tượng, thủy văn, hải 

văn bằng phần mềm trên máy tính để thay thế cho quá trình xử lý số liệu bằng thủ 
công; rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng số liệu. Xây dựng được các 
chương trình quản lý hồ sơ trạm, giải pháp giám sát hoạt động của trạm đến giải pháp 
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quản lý tự động nghiệp vụ trạm và truyền tin theo thời gian thực từ các trạm truyền 
thống. Các kết quả này góp phần tăng cường công tác quản lý mạng lưới quan trắc 
KTTV và mở đầu cho những nghiên cứu về tự động hóa mạng lưới quan trắc. 

Về thông tin và dữ liệu KTTV 
Xây dựng được một hệ thống cung cấp thông tin KTTV cho cộng đồng thông qua 

điện thoại thông minh, hỗ trợ công tác điều hành chỉ đạo KTTV, cảnh báo thiên tai, 
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phát triển dịch vụ KTTV và hướng tới mục tiêu xã 
hội hóa ngành. Đây là hệ thống được xây dựng mới cho ngành, ngoài những tính năng 
giống với các sản phẩm bên ngoài thì hệ thống còn có ưu điểm hơn các sản phẩm cung 
cấp thời tiết trên thị trường. Đây là nguồn gốc thông tin dữ liệu chính thống từ ngành 
KTTV Việt Nam mà các sản phẩm khác không có đó là gửi tin cảnh báo thời tiết nguy 
hiểm, thiên tai của Việt Nam tức thì đến cho người dùng. Hệ thống được xây dựng dựa 
trên cơ sở hạ tầng của điện toán đám mây nên có tính dự phòng cao và dễ dàng mở 
rộng nâng cấp hiệu năng xử lý của hệ thống khi số lượng người dùng hệ thống lớn. 

Danh sách các đề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước về KTTV, môi trường, 
biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2020 

TT Tên đề tài 
Năm thực 
hiện, kết 

thúc 
Tại Tổng cục KTTV 

1 
Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp hạn vừa cho khu vực Việt 
Nam 

2011 - 2013 

2 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, giám sát, cảnh báo và dự báo 
lũ, ngập lụt và hạn hán cho hệ thống sông Ba 

2011 - 2013 

3 
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm và hoàn thiện hệ phần mềm xử lý số 
liệu thuỷ văn vùng sông ảnh hưởng thuỷ triều 

2011 - 2013 

4 
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ dự báo sóng tác nghiệp cho vùng 
biển vịnh Bắc Bộ có sử dụng số liệu ra đa biển 

2012 - 2014 

5 
Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập 
lụt cho các sông chính ở Quảng Bình, Quảng Trị 

2012 - 2014 

6 
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp hạn mùa dựa trên kết quả 
dự báo của các mô hình nghiệp vụ toàn cầu 

2013 - 2015 

7 
Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm khí tượng 
thủy văn và hải văn tự động 

2013 - 2015 

8 
Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy lũ đến các hồ chứa 
lớn trên hệ thống sông Hồng 

2014 - 2015 

9 
Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các 
sông chính tỉnh Bình Định và Khánh Hòa 

2014 - 2016 

10 
Nghiên cứu lựa chọn mô hình dự báo nước dâng do bão vào dự báo 
nghiệp vụ tại Việt Nam 

2014 - 2016 

11 
Nghiên cứu ứng dụng nghiệp vụ mô hình bất thủy tĩnh để nâng cao chất 
lượng dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam 

2014 - 2016 

12 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin Khí tượng thủy văn cho thiết 
bị di động trên nền điện toán đám mây 

2014 - 2016 

13 
Nghiên cứu tính toán trường gió thực từ gió thành phần xuyên tâm quan 
trắc được bởi mạng lưới ra đa thời tiết đốp-le 

2015 - 2017 

   



 

Khí tượng Thủy văn Việt Nam - 75 năm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc 

 

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam                          33 
 

TT Tên đề tài 
Năm thực 
hiện, kết 

thúc 
14 Nghiên cứu xây dựng bản đồ mây từ thông tin vệ tinh phục vụ nghiệp 

vụ dự báo mưa, dông 
2015 - 2017 

15 
Nghiên cứu xây dựng công nghệ nhận định lũ lớn và dòng chảy mùa 
cạn trên lưu vực sông Hồng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành liên hồ 
chứa 

2015 - 2017 

16 
Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thủy văn hạn vừa hạn dài mùa 
cạn phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa cho các sông chính ở khu 
vực Tây Nguyên 

2016 - 2018 

17 
Nghiên cứu, xây dựng giải pháp tự động hóa quản lý hoạt động nghiệp 
vụ trạm KTTV và truyền tin theo thời gian thực từ các trạm KTTV 
truyền thống 

2016 - 2018 

18 
Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho hệ 
thống sông Bằng Giang - Kỳ Cùng 2016 - 2018 

19 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo mưa lớn cho khu vực 
Bắc Bộ Việt Nam 2016 - 2019 

20 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng 
dự báo tại các điểm trên khu vực Việt Nam 2017 - 2020 

21 
Nghiên cứu khả năng sử dụng phương pháp động lực xoáy thế và xây 
dựng bộ công cụ dự báo dông, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ 2017 - 2020 

22 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng 
dự báo tại các điểm trên khu vực Việt Nam 2017 - 2020 

23 
Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để 
nhận dạng, hỗ trợ dự báo và cảnh báo một số hiện tượng khí tượng thủy 
văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam 

2018 - 2020 

Tại Viện KTTV và Biến đổi khí hậu 

1 
Nghiên cứu xây dựng bản đồ sương muối phục vụ phát triển cao su và 
cà phê ở một số tỉnh vùng miền núi phía Bắc bằng công nghệ GIS và 
viễn thám 

2010 - 2011 

2 
Xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về biến đổi khí 
hậu 

2010 - 2011 

3 
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài 
nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long 

2011 - 2013 

4 
Nghiên cứu xây dựng phương án đàm phán khung của  việt Nam về 
Biến đổi khí hậu, những vấn đề lớn trong đàm phán giai đoạn sau năm 
2012 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 

2011 - 2013 

5 
Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển cà phê chè ở Tây 
Nguyên 

2012 - 2014 

6 
Nghiên cứu  xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt 
Nam với thời hạn đến 3 tháng (KC.08.17/11.15) 

2012 - 2014 

7 
Nghiên cứu điều kiện khí hậu, khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển 
kinh tế- xã hội và phòng tránh thiên tai vùng Tây Nguyên 

2013 - 2014 

8 
Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi  khí hậu phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu 

2013 - 2014 

9 Xây dựng atlat khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam  2013-2014 

10 
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình công nghệ tích hợp tiên tiến 
có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả, bền vững 
nguồn thải hỗn hợp rắn - lỏng từ các lò giết mổ tập trung  

2014 - 2015 
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TT Tên đề tài 
Năm thực 
hiện, kết 

thúc 

11 
BDKH43: Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng cho Việt Nam 

2014 - 2015 

12 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho 
Việt nam bằng các mô hình động lực 

2016 - 2019 

Tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

1 
Nghiên cứu xác định những hệ thống và hình thế thời tiết chính ở Việt 
Nam phục vụ dự báo thời tiết, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết nguy 
hiểm 

2010 - 2011 

2 
Nghiên cứu đánh giá các thiên tai lũ lụt, hạn hán thiếu nước và đề xuất 
các giải pháp tăng cường quản lý, phòng tránh và giảm thiệt hại trên hệ 
thống sông Vu Gia – Thu Bồn 

2011 - 2016 

3 
Nghiên cứu nhận dạng lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và xây dựng 
bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ lớn lưu vực sông Lam 

2013 - 2014 

4 
Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ bảo tồn và phát 
triển đa dạng sinh học vùng trung du miền núi Bắc Bộ. 

2015 - 2016 

5 
Nghiên cứu sự chuyển dịch mùa của các hệ thống gió mùa và ảnh 
hưởng của nó đến sự biến động thời tiết trên khu vực Việt Nam 

2017 - 2019 

6 
Nghiên cứu, đề xuất phương pháp xác định ngưỡng mưa/dòng chảy 
phục vụ công tác cảnh báo lũ quét cho các khu vực thượng nguồn lưu 
vực sông Cả 

2017 - 2019 

7 
Nghiên cứu đánh giá sự thay đôi một số đặc trưng lưu vực sông Lam 
phục vụ theo dõi, giám sát và phát triển bền vững nguồn nước 

2017 - 2019 

8 

Lượng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực ven biển nhằm 
phục vụ công tác quản lý vế bảo tồn đa dạng sinh học và đề xuất các 
giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH): nghiên cứu điển hình 
tại cửa Ba Lạt, Nam Đinh 

2017 - 2019 

9 
Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế khu vực 
ven biển Bắc Trung Bộ và đề xuất giải pháp giảm nhẹ: nghiên cứu điển 
hình tại Hà Tĩnh 

2017 - 2019 

10 
Nghiên cứu xác định hệ số phát thải khí nhà kính từ hoạt động đốt hở 
các phụ phẩm nông nghiệp (trấu, rơm rạ) vùng Tây Nam Bộ” mã số 
TNMT.2017.05.18 

2017 - 2019 

11 
“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hệ thống công khai, 
minh bạch (MRV) trong sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất ở Việt 
Nam” mã số TNMT.2018.05.04 

2018 - 2021 

12 

“Nghiên cứu khả năng chống chịu và khả năng thích ứng của các hệ 
sinh thái kém bền vững ở một số tỉnh miền núi và ven biển miền Bắc 
Việt Nam, nhằm tăng cường khả nă15ng thích ứng với biến đổi khí 
hậu” mã số TNMT 201816.05.05 

2018 - 2021 

13 
“Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu hướng thay đổi hệ sinh thái 
rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển Bắc 
Bộ”, mã số TNMT 2018.05.06 

2018 - 2021 

14 

“Nghiên cứu chi tiết hóa cấp độ rủi ro lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập 
mặn có xét đến vai trò của hồ chứa trên lưu vực sông Mã thuộc Thanh 
Hóa” mã số TNMT 2018.05.37 
 

2018 - 2021 
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TT Tên đề tài 
Năm thực 
hiện, kết 

thúc 

15 
“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng Hệ thống công khai, 
minh bạch cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý 
chất thải” mã số TNMT 2018.05.03 

2018 - 2021 

16 
“Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu cường độ - thời đoạn - tần suất 
(Indensity-Duration-Frequency: IDF) mưa tại một số đô thị của Việt 
Nam, thử nghiệm tại hai thành phố” mã số TNMT 2018.05.27 

2018 - 2021 

Tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 

1 
Nghiên cứu sự thay đổi dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền, sông Hậu 
thuộc đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các biện pháp quản lý. 

2012 – 2014 

 
2 

Nghiên cứu và xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài 
nguyên đất và nước tại ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu, mã số 
BĐKH-20 

2013 - 2015 
 

3 
Nghiên cứu công nghệ tưới nước thông minh, tiết kiệm bằng hệ thống 
cảm biến độ ẩm (Soil Moisture Sensor) cho một số loại cây trồng ở 
vùng hạn hán Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. 

2013 - 2016 

4 
Nghiên cứu sự biến đổi dòng chảy mặt và xâm nhập mặn vùng Đồng 
Tháp Mười dưới tác động của hệ thống đê bao và đề xuất các biện pháp 
quản lý, mã số TNMT. 2016. 05. 10 

2016 - 2018 

5 
Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro lũ lụt vùng ĐBSCL 
- Áp dụng thí điểm cho tỉnh An Giang, mã số TNMT. 2016. 05. 15 

2016 - 2018 

6 
Nghiên cứu đánh giá và dự báo bồi lắng lòng hồ khi vận hành liên hồ 
chứa trên dòng chính sông Đồng Nai, MS: 2016.02.19 

2016 - 2018 

7 
Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ của IPCC đánh giá ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến biến động rừng ngập mặn ven 
biển Đồng bằng sông Cửu Long 

2016 - 2018 

8 
Nghiên cứu và đánh giá lượng phát thải CO2 ở TP.HCM, đề xuất giải 
pháp xây dựng thành phố phát thải thấp cacbon 

2016 - 2018 

9 
Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác 
nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt vùng ven biển khan hiếm nước  
ĐBSCL, áp dụng thí điểm cho tỉnh Bến Tre 

2016 - 2018 

10 Phân vùng Chức năng vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh 2017 - 2019 

11 
Xây dựng lối sống xanh nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong cộng 
đồng dân cư tại các thành phố lớn khu vực Đông Nam Bộ; Nghiên cứu 
điển hình tại thành phố Hồ Chí Minh 

2018 - 2020 

12 
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả nguồn nước vùng 
đất ngập nước trước thực trạng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long; thí điểm tại U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau 

2018-2020 

13 
Nghiên cứu Giải pháp Khoa học công nghệ phòng chống sạt lở để phục 
hồi, phát triển rừng ngập mặn vùng Đất Mũi Cà Mau 

2018 - 2020 

14 
Xác lập cơ sở khoa học lượng giá kinh tế về tổn thương tài nguyên nước 
dưới tác động biến đổi khí hậu; thử nghiệm cho lúa, thủy sản và cây ăn 
trái tại vùng Tứ giác Long Xuyên 

2018 - 2020 

15 

Nghiên cứu đặc điểm xói lở, đề xuất giải pháp phục hồi và phát triển 
rừng ngập mặn ven biển Tây Nam Bộ; Thử nghiệm tại huyện An Minh, 
Tỉnh Kiên Giang 
 

2018 - 2020 
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TT Tên đề tài 
Năm thực 
hiện, kết 

thúc 

16 
Nghiên cứu tính toán sự xuất hiện dòng Rip vùng ven biển Nam Trung 
Bộ, áp dụng cho bãi biển Đồi Dương tỉnh Bình Thuận 

2018 - 2020 

17 
Nghiên cứu sự biến đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ ở đồng 
bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám và GIS. Thử nghiệm 
tại tỉnh An Giang - Đồng Tháp 

2018 - 2020 

 
Bên cạnh đó, các nghiên cứu liên quan đến dự báo chất lượng không khí hàng 

ngày cho các thành phố của Việt Nam, nghiên cứu lan truyền ô nhiễm không khí 
xuyên biên giới cũng được đẩy mạnh. Biến đổi khí hậu và tác động của nó ngày một 
gia tăng là một hiểm họa vô cùng to lớn. Ý thức được trách nhiệm trong ứng phó với 
biến đổi khí hậu, đã có nhiều nghiên cứu về biến đổi khí hậu được nỗ lực triển khai. 
Những kết quả nghiên cứu đó đã góp phần quan trọng nâng cao hiểu biết về biến đổi 
khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Song song với công tác nghiên cứu khoa học, công tác điều tra khảo sát thực 
nghiệm tại một số vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội cũng được triển khai, chú 
trọng phục vụ các công trình trọng điểm Nhà nước như: Điều tra khảo sát khí tượng 
thủy văn biển vùng thềm lục địa và quần đảo Trường Sa phục vụ thăm dò và khai thác 
dầu khí; Điều tra khảo sát khí hậu, khí tượng nông nghiệp ở Tây Nguyên, Tây bắc, 
Đồng bằng sông Cửu Long; Điều tra khảo sát thủy văn ở các hệ thống sông lớn như 
sông Hồng - Thái Bình và sông Cửu Long; Điều tra khảo sát và nghiên cứu môi trường 
vùng hồ Hoà Bình và các vùng công nghiệp quan trọng như Thái Nguyên, Dung Quất. 
Đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường các công trình, các khu công 
nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng đã được thực hiện nhiều năm nay.  

3.6. Về công tác hợp tác quốc tế KTTV 

Với đặc thù là một ngành khoa học kỹ thuật có tính đồng bộ, liên kết rất chặt chẽ 
kể cả trong nước và quốc tế. Vì vậy, ngành KTTV trong suốt quá trình phát triển luôn 
coi trọng công tác hợp tác quốc tế, qua đó tạo điều kiện để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 
chuyên môn, do thời tiết, khí hậu có tính liên quốc gia, quốc tế nên một quốc gia đơn 
lẻ sẽ khó để thực hiện tốt công tác này. Mặt khác thông qua hợp tác quốc tế sẽ là cơ hội 
tốt để phát triển công nghệ, nhân lực chất lượng cao cũng như tranh thủ các nguồn lực 
hỗ trợ khác để đẩy nhanh sự phát triển của Ngành. 

Công tác hợp tác quốc tế của Ngành cũng có sự thay đổi phù hợp với từng giai 
đoạn lịch sử của đất nước. Nếu như những năm trước đây, ngành KTTV chỉ mới hình 
thành được quan hệ hợp tác song phương với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, mà 
chủ yếu là Liên Xô, Trung Quốc trong lĩnh vực đào tạo và thiết bị KTTV thì sau khi 
thống nhất nước nhà, quan hệ hợp tác quốc tế của Ngành đã thực sự bước sang trang 
sử mới: toàn diện, đa phương, đa dạng và hiệu quả cao. 

Cuối năm 1975, ngành KTTV Việt Nam gia nhập Tổ chức Khí tượng Thế giới 
(WMO) và ngay trong năm 1975, 1976 đã đăng ký vào danh sách mạng lưới trạm 
quan trắc cơ bản của WMO và thực hiện việc phát báo quốc tế đối với 22 trạm khí 
tượng của mình (trong đó có các Trạm Trường Sa, Hoàng Sa). Từ đó đến nay, dưới 
ánh sáng của Nghị quyết và Đường lối đối ngoại của Đảng, Ngành KTTV đã không 
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ngừng phấn đấu vươn lên, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện Việt Nam tham 
gia các điều ước quốc tế về KTTV được phân công, mở rộng và tăng cường quan hệ 
quốc tế theo tinh thần: đa phương hóa, đa dạng hóa, tranh thủ tối đa nguồn viện trợ để 
phát triển Ngành, đồng thời làm tốt nghĩa vụ thành viên trong các tổ chức quốc tế mà 
mình tham gia, trên cơ sở đó góp phần nâng cao uy tín quốc gia trên trường quốc tế và 
phục vụ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. 

Theo hướng đó, trong khuôn khổ Tổ chức Khí tượng Thế giới, ngành KTTV Việt 
Nam đã tham gia hầu hết các ban kỹ thuật (Khí hậu, Thủy văn, KTTV biển, Hệ thống 
cơ sở và nghiên cứu khí quyển), từng bước trở thành thành viên quan trọng của WMO 
trong các chương trình hợp tác tự nguyện, các chương trình nghiên cứu của WMO tại 
khu vực Đông Nam Á; tích cực tham gia công tác quản lý và cải tổ hệ thống của WMO 
tại khu vực Châu Á. Đặc biệt là trong những năm gần đây, các hoạt động trong khuôn 
khổ Công ước khung về biến đổi khí hậu, Công ước viên và Nghị định thư  Montreal 
về bảo vệ tầng ô-zôn đã được thực hiện rất tích cực, được WMO và các Tổ chức quốc 
tế có liên quan đánh giá cao. 

Quan hệ với các tổ chức: UNDP, UNEP, UNESO, UBLT Sông Mê Kông, Ủy ban 
Bão, Ủy ban Liên chính phủ về Hải dương (IOC), Chương trình Thủy văn quốc tế 
(PHI), … ngày càng mở rộng với những nội dung hợp tác ngày càng phong phú, đa 
dạng. Ngành KTTV Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động trong các hoạt động 
chuyên môn cũng như khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, thông qua 
các nhiệm kỳ là Chủ tịch của Ủy ban Bão, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực II 
Châu Á. 

Quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh. Ngoài việc duy trì, phát triển tốt 
quan hệ hợp tác truyền thống với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cămpuchia, Liên 
bang Nga và Trung Quốc, Ngành đang mở rộng quan hệ hợp tác với Pháp, Úc, Niu Di 
Lân, Hà Lan, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Na Uy … 

Từ các quan hệ hợp tác đa phương, song phương, thông qua các dự án viện trợ của 
các tổ chức quốc tế (trong đó có dự án VIE/80/051 tăng cường năng lực cho công tác 
dự báo KTTV, dự án VIE/86/025 Tăng cường năng lực cho khí tượng nông nghiệp, dự 
án RAS/93/G33/ALGAS Giảm phát thải khí nhà kính và nhiều dự án trong khuôn khổ 
hợp tác với UBLT Sông Mê Kông, Ủy ban bão), các dự án viện trợ tự nguyện (PCV), 
viện trợ phát triển chính thức (ODA) của các nước (trong đó có các dự án hợp tác khoa 
học kỹ thuật với Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga hiện nay, các dự án ODA của 
Pháp về tăng cường năng lực cho Đài KTTV Phủ Liễn, của Na Uy về hệ thống trạm 
phao trên biển, của Hà Lan về mực nước biển dâng và quản lý ven bờ; của Phần Lan 
và Nhật Bản trong xây dựng mạng lưới ra-đa thời tiết hiện đại và thống nhất; của 
I-ta-li-a và Hàn Quốc trong việc hoàn thiện hệ thống quan trắc KTTV tự động trên 
toàn quốc). Bên cạch các dự án hợp tác quốc tế đầu tư xây dựng trang thiết bị, các dự 
án chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu đã tạo nhiều cơ hội cho ngành KTTV 
Việt Nam tiếp cận với các công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, 
góp phần tích cực vào quá trình phát triển và hiện đại hóa Ngành. Đồng thời, thông 
qua các hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh 
hải quốc gia, Ngành đã có nhiều cố gắng giúp các bạn Lào, Campuchia anh em trong 
việc đào tạo cán bộ chuyên môn, phát triển mạng lưới trạm KTTV ngay từ những năm 
đầy khó khăn gian khổ. 
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Hiện nay, hợp tác quốc tế của ngành KTTV không ngừng được mở rộng, góp 
phần đáng kể cho việc tăng cường về kỹ thuật, tài chính, trao đổi thông tin, đào tạo cán 
bộ và đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước; đã thực hiện tốt các hoạt động trong Công 
ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Công ước Viên và Nghị định thư 
Montreal về bảo vệ tầng ô zôn; xây dựng định hướng hợp tác, trao đổi thông tin song 
phương và đa phương, thiết lập và duy trì hợp tác thường xuyên với Cơ quan Khí 
tượng Australia, Nhật Bản, Ý, Phần Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Vương quốc Anh, 
Lào, Campuchia....Tham gia tích cực các hội nghị, diễn đàn quốc tế để nâng cao vị thế 
của quốc gia, đặc biệt tại các Đại hội đồng của Tổ chức Khí tượng thế giới, Khóa họp 
thường niên của Ủy ban Bão. Việt Nam có quan hệ với nhiều tổ chức và các nước trên 
thế giới và khu vực trong lĩnh vực KTTV và môi trường, như: UNDP, UNEP, 
UNESCO, ESCAP, APCC, Uỷ ban Bão, Tiểu ban Khí tượng và Vật lý địa cầu 
ASEAN, Trung tâm phòng tránh thiên tai Châu Á, Ủy hội sông Mê Công... đã góp 
phần đưa Việt Nam phát triển nhanh chóng trên con đường hội nhập và khẳng định vị 
thế trên trường quốc tế. Ngành KTTV Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện 
lớn của Ủy ban bão, WMO, ... 

Một số thành tựu nổi bật về công tác hợp tác quốc tế giai đoạn 2010 - 2020 của 
ngành KTTV Việt Nam 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, ngành KTTV Việt Nam đã tăng cường, chủ động 
đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo chiều sâu để tranh thủ nguồn vốn, công nghệ của các 
nước tiên tiến hỗ trợ hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV, cụ 
thể:   

a) Về hợp tác đa phương 
Với Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) 
Ngành KTTV Việt Nam thực hiện tốt vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu 

vực II châu Á, Đại diện thường trực của Tổ chức Khí tượng thế giới tại Việt Nam, tổ 
chức tham gia các cuộc họp quan trọng của Hội động điều hành RAII. Chủ động kết 
nối và thực hiện các chương trình họp/ trao đổi với WMO và Văn phòng đại diện của 
WMO tại Sing-ga-po thông qua các công cụ họp trực tuyến nhằm chuẩn bị và thực 
hiện các nhiệm vụ của Việt Nam tại WMO. Theo đó, đã góp phần nâng cao vai trò, vị 
thế của ngành KTTV trên phạm vi quốc tế và khu vực; hoạt động công nhận Trạm khí 
tượng Phù Liễn trên 100 năm tuổi của Tổ chức Khí tượng thế giới. 

Thực hiện tốt vai trò đầu mối trong Chương trình dự báo thời tiết nguy hiểm cho 
khu vực Đông Nam Á; Chương trình cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á góp phần 
cung cấp kịp thời các bản tin dự báo hỗ trợ các nước thành viên trong hoạt động dự 
báo tác nghiệp, tăng cường vai trò của Trung tâm hỗ trợ dự báo khu vực đối với khu 
vực Đông Nam Á. 

Với Ủy ban Bão quốc tế:  
Trong giai đoạn 2010 - 2020, ngành KTTV Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò 

Phó Chủ tịch Ủy ban Bão năm 2017 và Chủ tịch Ủy ban Bão năm 2018; tổ chức thành 
công Khóa họp lần thứ 50 của Ủy ban Bão; Tổ chức Cuộc hội kiến giữa Tổng Thư ký 
WMO với Phó Thủ tướng chính phủ; Hội thảo kỹ thuật hưởng ứng thành lập 50 năm 
Ủy ban Bão và hoạt động tiếp xúc song phương bên lề. Các sự kiện đều được tổ chức 
thành công và gây được tiếng vang với các bạn bè quốc tế.   
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Tăng cường năng lực dự báo KTTV và cảnh báo thiên tai thông qua việc tham gia 
các chương trình nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ và đào tạo chuyển giao công nghệ 
mới của Ủy ban Bão. 

Ngành KTTV Việt Nam đã được quốc tế đánh giá cao bởi những nỗ lực, cống 
hiến thông qua việc nhận giải thưởng Kintanar của Ủy ban Bão với những đóng góp 
cho công tác dự báo, cảnh báo KTTV giảm nhẹ rủi ro góp phần phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương; 

Với Tiểu ban Khí tượng và Vật lý địa cầu ASEAN (ASCMG) 
Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết của nước thành viên tham gia tổ chức; tăng 

cường năng lực cán bộ nghiên cứu khoa học, dự báo KTTV, cảnh báo thời tiết nguy 
hiểm, tích cực tham gia các dự án liên khu vực, nâng tầm ảnh hưởng của KTTV Việt 
Nam trong khu vực Đông Nam Á, góp phần tăng cường năng lực dự báo cảnh báo 
thiên tai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, Việt Nam đã khéo léo lồng ghép các hoạt động hợp 
tác quốc tế đa phương với WMO và với ASCMG, tạo thêm nhiều cơ hội nhằm tăng 
cương năng lực của ngành KTTV Việt Nam cũng như vai trò của ngành KTTV Việt 
Nam trong khu vực Đông Nam Á. Các hoạt động hợp tác của Việt Nam trong khuôn 
khổ của WMO được mở rộng và đẩy mạnh trong Cộng đồng ASEAN giúp cho Việt 
Nam có thêm nhiều cơ hội hợp tác với các quốc gia thành viên ASEAN, tiếp tục nhận 
được sự hỗ trợ, tăng cường năng lực từ WMO và các quốc gia thành viên WMO. Nhờ 
những hoạt động này, các cán bộ chuyên môn của Việt Nam đã được lựa chọn và tham 
gia giảng dạy trong các chương trình đào tạo của WMO và ASCMG, tạo nền tảng xây 
dựng đội ngũ chuyên gia Việt Nam tại WMO. 

Với Trung tâm Khí hậu APEC (APCC)  
Tăng cường năng lực cán bộ đáng kể về lĩnh vực dự báo khí hậu thông qua việc cử 

nhiều lượt cán bộ tham gia Chương trình học bổng nghiên cứu, tham dự Khóa đào tạo 
về bộ công cụ thông tin khí hậu hạn dài tại Hàn Quốc; cũng như chủ động đăng cai các 
Hội nghị của tổ chức trong hợp tác đa phương với cac nước khu vực châu Á Thái Bình 
Dương. Việc tham gia chủ động đã góp phần tăng cường năng lực dự báo khí hậu, học 
hỏi kinh nghiệm trong công tác dự báo phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Với Ủy ban Liên chính phủ về Hải dương học (IOC) 
Trong thời gian qua, ngành KTTV Việt Nam đã và đang thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ thành viên của IOC Việt Nam tham gia IOC quốc tế, cụ thể: cử cán bộ làm thành 
viên của IOC Việt Nam (Giáo sư Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng, Tổng cục 
KTTV); tham dự phiên họp Đại Hội đồng IOC/UNESCO tại Paris, năm 2019; chủ 
động tham gia các Chương trình, dự án của IOC: Dự án IOC/WESTPAC; chia sẻ số 
liệu KTTV phục vụ thực hiện hiệu quả vai trò thành viên IOC trong triển khai các 
chương trình: "Thiết lập hệ thống trạm do mực nước toàn cầu” (GLOSS), Chương 
trình nghiên cứu khoa học, dịch vụ, kỹ thuật, quan trắc biển, các hải đảo và vùng ven 
bờ. Tiếp cận và trao đổi với các đối tác đa phương khác như ADPC, RIMES nhằm 
lồng ghép các nghiên cứu, hợp tác trao đổi hoạt động quan trắc hải văn phục vụ dự 
báo/cảnh báo thiên tai với bảo vệ chủ quyền lãnh hải Việt Nam; Tiếp cận, tìm cơ hội 
đăng ký trạm Trường Sa vào mạng lưới quan trắc IOC, và tiếp tục thực hiện việc này. 
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b) Hợp tác song phương 
Hợp tác với Hàn Quốc 
Trong giai đoạn 2010 - 2020, hoạt động hợp tác song phương giữa Tổng cục 

KTTV Việt Nam và Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc đã đạt được những thành tích 
quan trọng: Dự án “Hiện đại hóa hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV cho Đài KTTV khu 
vực Đông Bắc” đã được triển khai thành công, tăng cường năng lực cho cơ quan 
KTTV cấp tỉnh của khu vực Đông Bắc, cụ thể đầu tư, trang bị 25 trạm khí tượng tự 
động; 25 trạm thủy văn tự động; và thiết bị tính toán cho Đài KTTV khu vực Đông 
Bắc. Ngoài ra, cùng với sự tham gia của các chuyên gia Hàn Quốc trong khuôn khổ 
Chương trình phái cử chuyên gia NIPA, hai cơ quan KTTV của Việt Nam và Hàn 
Quốc đã thực hiện nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác với các nội dung chuyên môn như 
quản lý mạng lưới trạm tự động; ứng dụng công nghệ radar và vệ tinh trong dự báo 
mưa lớn và dự báo bão, cũng như các nội dung liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước 
tại các cấp trung ương và địa phương.  

Hợp tác với Nhật Bản 
Thực hiện hợp tác với Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, Cơ quan hợp tác phát triển 

Nhật Bản JICA và các chuyên gia trong việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường 
năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra” sử dụng nguồn vốn viện trợ 
từ chính phủ Nhật Bản đầu tư xây dựng 02 tháp Radar tại Vinh - Nghệ An và Phủ Liễn 
- Hải Phòng; Cung cấp, lắp đặt 02 thiết bị Radar thời tiết băng sóng S cho 2 tháp 
Radar; Cung cấp, lắp đặt 01 trạm đo gió cắt lớp tại Chí Linh; Cung cấp, lắp đặt 18 trạm 
đo mưa tự động và 25 trạm đo khí tượng tự động; Dự án "Tăng cường năng lực dự báo 
thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ";. Tích cực phối hợp xây dựng đề xuất dự án mới 
trong lĩnh vực khí tượng hải văn “Tăng cường năng lực điều tra cơ bản, giám sát, cảnh 
báo và dự báo hải văn trên Biển Đông và ven bờ Việt Nam” theo đó tập trung Đầu tư 
nâng cấp, thiết lập mới 05 trạm quan trắc hải văn (sóng, mực nước); Đầu tư Nâng cấp 
mô hình dự báo sóng và nước dâng do bão chi tiết. 

Hợp tác với Trung Quốc 
Chủ động kết nối với các Đầu mối của Tổng cục Khí tượng Trung Quốc, Bộ Tài 

nguyên Nước Trung Quốc trong hợp tác chia sẻ số liệu thủy văn xuyên biên giới; trao 
đổi thông tin, số liệu KTTV thông qua hợp tác hiệp thương thời tiết nguy hiểm trong 
mùa mưa bão. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đầu mối phía Trung Quốc để 
triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Biên bản cuộc họp định kỳ 2 
năm/lần của Tổ công tác liên hợp hợp tác khoa học kỹ thuật khí tượng Việt Nam - 
Trung Quốc. Tham dự Cuộc họp lần thứ 12 của Tổ công tác liên hợp hợp tác khoa học 
kỹ thuật khí tượng Việt Nam - Trung Quốc tại Nam Ninh, Trung Quốc vào tháng 9 
năm 2018, tại Cuộc họp đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ với Cơ quan Khí tượng Hồng 
Kông, Trung Quốc theo đó tập trung đến hợp tác thực hiện Dự án Hệ thống cảnh báo 
đa thiên tai toàn cầu (GMAS).  

Hợp tác với Campuchia, Lào 
Trên tinh thần hợp tác láng giềng, hữu nghị với các nước bạn Campuchia, Lào, 

trong giai đoạn 2010 - 2020, Tổng cục KTTV duy trì liên lạc với đầu mối phía Lào, 
Campuchia trong các hoạt động hợp tác hỗ trợ đào tạo cho phía bạn tăng cường năng 
lực dự báo KTTV thông qua: Chương trình dự báo thời tiết nguy hiểm của WMO; 
hoạt động hợp tác chia sẻ số liệu trong nghiệp vụ KTTV thông qua các kênh, chương 
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trình hợp tác đa phương với Ủy ban Bão, ASCMG. Đối với nước bạn Lào, ngành 
KTTV Việt Nam đã thực hiện số hóa toàn bộ tài liệu, số liệu quan trắc khí tượng của 
các trạm KTTV của Lào do phía Tổng cục KTTV Việt Nam có được do lịch sử để lại 
và đã bàn giao đầy đủ góp phần hỗ trợ quá trình tăng cường hoạt động số hóa dữ liệu 
khí tượng Cục KTTV Lào. 

Hợp tác với Phần Lan, Italia, Na uy  
- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Khí tượng Phần Lan trong xây dựng các dự án 

tăng cường năng lực dự báo KTTV, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua việc 
tiếp cận, sử dụng phần mềm Smartmet, đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa ngành 
KTTV: Dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của trung tâm 
KTTV quốc gia” sử dụng nguồn vốn vay từ chính phủ Phần Lan, theo đó tập trung 
tăng cường đầu tư xây dựng và lắp đặt mới 5 trạm ra đa thời tiết tại Việt Trì, Quy 
Nhơn, Nha Trang, Pleiku và Pha Đin; Nâng cấp thiết bị 3 trạm ra đa thời tiết tại Đông 
Hà, Tam Kỳ, Nhà Bè; Xây dựng và lắp đặt 18 trạm phát hiện giông sét tại Lào Cai, 
Cao Bằng, Sơn La, Việt Trì, Phù Liễn, Hà Đông, Thanh Hóa, Vinh, Tương Dương, 
Đồng Hới, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Pleiku, Châu Đốc và Cà 
Mau; Trang bị Trung tâm hợp nhất số liệu ra đa và hệ thống tập trung hóa hiển thị số 
liệu KTTV và sản xuất sản phẩm thời tiết tại Hà Nội. 

- Phối hợp với Cơ quan liên hợp tác phát triển Italia, Cơ quan Khí tượng Italia 
trong triển khai các Dự án đầu tư, hiện đại hóa mạng lưới trạm quan trắc thủy văn; 
tăng cường năng lực dự báo lũ lụt: Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ 
lụt tại Việt Nam” giai đoạn 1 sử dụng nguồn vốn viện trợ từ chính phủ Italia; Dự án 
đầu tư 16 trạm khí tượng tự động, 42 trạm thủy văn tự động, 15 trạm đo mưa tự động, 
01 trạm Hải văn tự động và thiết bị tính toán cho Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ; 
Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt tại Việt Nam” giai đoạn 2 sử 
dụng nguồn vốn vay từ chính phủ Italia; Dự án đầu tư 13 trạm khí tượng tự động, 17 
trạm thủy văn tự động, 1 trạm hải văn tự động, 83 trạm đo mưa tự động và các thiết bị 
tính toán cho Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ. 

- Phối hợp Cơ quan Khí tượng Na Uy hợp tác tăng cường năng lực dự báo biển 
trong đó có vấn đề khai thác sử dụng mô hình dự báo biển ROMS, DIANA, từ đó giúp 
tăng cường năng lực cho các Dự báo viên KTTV cấp quốc gia cũng như tại cấp địa 
phương phục vụ dự báo tác nghiệp. 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, ngành KTTV Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ 
đề ra trong khuôn khổ hợp tác đa phương (Tổ chức Khí tượng thế giới, Ủy ban Bão, 
Tiểu ban Khí tượng và Vật lý địa cầu ASEAN...), APCC, IOC, song phương với Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Lào, cũng như Cơ quan Khí tượng: Nhật Bản, Phần Lan, Italia, Na 
uy và đã tích cực huy động nguồn lực trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện kế hoạch 
hiện đại hóa ngành KTTV, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về KTTV, xây dựng 
các dự án tăng cường năng lực, hỗ trợ kỹ thuật, tham gia công tác quản lý điều hành 
của WMO… từ đó, nâng cao vị thế vai trò của Tổng cục KTTV trong khu vực và thế 
giới. 
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Biểu thống kê các dự án, chương trình hợp tác quốc tế  
giai đoạn 2010 - 2020 

TT Các dự án, chương trình hợp tác quốc tế Năm thực hiện, 
kết thúc 

 Tại Tổng cục KTTV  

1 
Dự án: Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ ở Việt Nam 
giai đoạn I. 

2011 - 2012 

2 
Tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát 
khí hậu toàn cầu 

2013 - 2017 

3 
Xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội 
thành Hà Nội 

2013 - 2018 

4 
Dự án “Tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc, 
giám sát khí hậu toàn cầu - CATCOS” của Thụy Sĩ. 

2014 - 2015 

5 
Dự án “Tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi 
khí hậu gây ra” sử dụng nguồn vốn viện trợ từ chính phủ Nhật 
Bản 

2014 - 2017 

6 
Dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt 
Nam - giai đoạn II” 

2014 - 2020 

7 
Chương trình Dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam 
Á của Tổ chức Khí tượng thế giới 

từ 2016 và đang 
tiếp tục thực hiện 

8 
Chương trình Cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á của Tổ 
chức Khí tượng thế giới 

từ 2017 và đang 
tiếp tục thực hiện 

9 
Hỗ trợ hiện đại hóa công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam 
giai đoạn 2 

2015 - 2017 

10 
Dự án "Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt 
Nam -giai đoạn II" 

2015 - 2018 

11 
Hiện đại hóa hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV cho Đài 
KTTV khu vực Đông Bắc sử dụng ODA Hàn Quốc 

2016 - 2019 

12 
Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của 
Trung tâm KTTV quốc gia (Phần Lan 3) 

2016 - 2020 

13 
Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng cho Việt Nam 

2018 - 2020 

14 
Dự án "Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm 
mưa, lũ" 

2018 - 2021 

15 

Tiểu dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài 
nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành 
liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực 
sông Cả thuộc Hợp phần 2: quản lý an toàn đạp thuộc Dự án 
"Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB 8) 

2019 - 2021 

16 
Tăng cường năng lực quan trắc khí tượng trên cao và mạng 
lưới khí tượng nông nghiệp phục vụ phòng chống thiên tai và 
phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam 

2020 - 2022 

17 
Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa công tác KTTV tại Việt Nam giai 
đoạn III (PROMOSERV-3) 

2020 - 2022 
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TT Các dự án, chương trình hợp tác quốc tế Năm thực hiện, 
kết thúc 

18 Hợp tác với Trung Quốc, Lào và Căm-Pu-Chia theo hiệp định 
hợp tác song phương và các dự án quốc tế (dự án: “Tăng cường 
năng lực quan trắc, thông tin, dự báo khí tượng thuỷ văn và quản 
lý, vận hành hoạt động hệ thống hồ chứa cho Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào”; “Tăng cường năng lực quan trắc, thông tin, dự 
báo khí tượng thuỷ văn và quản lý, vận hành hoạt động hệ thống 
hồ chứa cho Vương quốc Campuchia” 

Đang xây dựng 
dự án để trình 

Chính phủ 

 Tại Viện khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu  

1 
Dự án “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi 
khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ  tác động và kiểm soát 
phát thải khí nhà kính-CBCC” do UNDP tài trợ 

2010-2014 

2 
Dự án “Ứng dụng mô hình hệ thống trái đất Na Uy cho phát 
triển các kịch bản biến đổi khí hậu, gió mùa và các hiện tượng 
khí hậu cực đoan ở Việt Nam” do Na Uy tài trợ 

2010-2014 

3 
Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia 
về BĐKH”, do UNDP tài trợ 

2014 - 2017 

4 
Dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù 
hợp với điều kiện quốc gia tại Việt Nam” do GIZ tài trơ 

2014 - 2017 

 Tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  

1 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Tăng cường năng lực thể chế đào tạo 
của ngành thuỷ văn và môi trường tại trường Cao đẳng Khí 
tượng Thuỷ văn Hà Nội (cũ) và trường Cán bộ Khí tượng 
Thuỷ văn TP Hồ Chí Minh” 

2005 - 2008 

2 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Hà Lan tài trợ thông qua 
tổ chức NUFFIC: “Tăng cường năng lực Trường Đại học 
Thủy lợi và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu” 

2012 – 2016 
 
 

3 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn 
lại của Chính phủ Hà Lan thông qua tổ chức NUFFIC: “Khí 
hậu Việt Nam – Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi 
bền vững tại các vùng đồng bằng Việt Nam” 
 

2019-2022 

 Tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

1 Dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Tăng cường năng lực thể chế đào tạo 
của ngành thuỷ văn và môi trường tại trường Cao đẳng Khí 
tượng Thuỷ văn Hà Nội (cũ) và trường Cán bộ Khí tượng 
Thuỷ văn TP Hồ Chí Minh” 

2005 - 2008 

2 Dựa án: Tính bền vững vùng biển, ven biển và đồng bằng cho 
khu vực Đông Nam Á (MARE) 

2020-2023 
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Một số hình ảnh về công tác hợp tác quốc tế khí tượng thủy văn 

 
Hội thảo đào tạo Dự báo viên thuộc Dự án trình diễn dự báo thời tiết nguy hiểm khu 

vực Đông nam Á của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) 

 
Hội nghị các đối tác phát triển ngành KTTV tại Việt Nam 
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3.7. Về công tác phát triển nhân lực KTTV 

Từ khi mới thành lập, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành KTTV 
ban đầu chỉ có vài kỹ sư, vài chục kỹ thuật viên trung, sơ cấp. Do đó, để thực hiện 
được nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao, công tác đào tạo, bồi dưỡng của cán 
bộ đã được Ngành đặc biệt chú trọng. Ngay từ tháng 01 năm 1955, các lớp sơ cấp khí 
tượng, thủy văn đã liên tục được tổ chức và tiếp sau đó là các trường trung học khí 
tượng, thủy văn; đây là nguồn lực chủ yếu cung cấp đội ngũ quan trắc viên cho mạng 
lưới và cán bộ cho các bộ môn khác của Ngành. Chính lớp cán bộ này, được sự dìu dắt 
của những cán bộ lớp trước, cùng với những quân nhân chuyển ngành và một số kỹ sư 
tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước được điều động về vào cuối 
những năm 50 và đầu thập kỷ 60 đã hết lòng tận tụy, vượt muôn vàn khó khăn, lập nên 
những thành tích ban đầu hết sức có ý nghĩa, tạo đà rất quan trọng cho Ngành đủ sức 
vượt qua những thử thách mới và tiếp tục vươn lên trong thời kỳ chiến tranh. 

Để đảm bảo nhịp độ phát triển của Ngành, công tác đào tạo cán bộ tiếp tục được 
đẩy mạnh. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, các khóa đào tạo trung, sơ cấp KTTV 
tại Trường Cán bộ Khí tượng, Cục Thủy văn, Trường Trung học Thủy lợi; các lớp đào 
tạo kỹ sư thủy văn dưới các hình thức: chính quy, chuyên tu, luân huấn vẫn tiếp tục 
được thực hiện và năm 1967, lớp chuyên tu đại học khí tượng đầu tiên đã được mở tại 
Trường Cán bộ Khí tượng ở nơi sơ tán (Hiệp Hòa, Hà Bắc). Nhờ đó, đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật của ngành không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất, đủ sức gánh 
vác nhiệm vụ thường xuyên và kế tiếp nhiệm vụ của hàng trăm thanh niên ưu tú của 
ngành được cử vào quân đội, trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu tại các binh 
chủng: Không quân, Hải quân, Pháo binh, Công binh. 

 Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường, đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đã được đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong giai đoạn. Hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động của các đơn vị quản lý, tác nghiệp, nghiên cứu, giảng dạy thuộc Ngành như sau: 

- Tổng cục KTTV hiện có 2926 người, trong đó có: 25 Tiến sỹ (có 01 Giáo sư, 02 
Phó giáo sư), 277 Thạc sỹ, 1330 Đại học, 528 Cao đẳng; 766 Kỹ thuật viên Trung, Sơ 
cấp.  

- Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu hiện có 188 người, trong đó có: 26 
Tiến sĩ (có 01 Giáo sư, 07 Phó Giáo sư); 83 Thạc sĩ; 79 Đại học và cán bộ chuyên môn 
kỹ thuật. 

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện có 550 người, trong đó 
số lượng giảng viên 395 người, số lượng Tiến sĩ là 102 người (có 13 Phó Giáo sư). 

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 350 
người, trong đó số lượng giảng viên 240 người, số lượng Tiến sĩ là 38 người (có 02 
Giáo sư, 10 Phó Giáo sư). 

4. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Ngành KTTV Việt Nam đã 
đạt được 

Trong 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 
ngành KTTV Việt Nam luôn phát huy tinh thần yêu nước cao độ, thi đua thực hiện tốt 
nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc, trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc, 20 cán bộ của ngành đã 
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anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, có những trang số liệu chúng ta đang khai 
thác hôm nay đã phải trả giá bằng máu của các quan trắc viên KTTV và ngay trong 
thời bình Ngành vẫn có cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, đó là Liệt sỹ Hoàng 
Văn Nghĩa hy sinh khi đang làm nhiệm vụ quan trắc KTTV phục vụ công tác phòng, 
chống thiên tai, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc tại 
Đảo Trường sa lớn vào tháng 3 năm 2010.  

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
ngành KTTV đã đạt được trong 75 năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và bạn bè quốc 
tế trao tặng cho ngành nhiều phần thưởng cao quý, như sau: 

- Huân chương Lao động hạng Ba tại Quyết định số: 09/LCT ngày 07 tháng 3 năm 
1962 của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. 

- Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1995 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành 
lập ngành KTTV theo Quyết định số 569 KT/CTN, ngày 06 tháng 9 năm 1995 của 
Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Huân chương độc lập hạng Nhất vào năm 2002 cho cho cán bộ, công chức, lao 
động Mạng lưới KTTV theo Quyết định số 938/QĐ-CTN ngày 27 tháng 12 năm 2002 
của Chủ tịch nước. 

Đối với Tổng cục KTTV 
- Huân chương Lao động hạng Hai của Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 

năm 2008. 
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020. 
- Cờ thi đua của Chính phủ các năm: 2010; 2015; 2018. 
Đối với Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu 
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997. 
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007. 
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2012.  
- Cờ thi đua của Chính phủ các năm: 2016, 2017. 
Đối với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
- Huân chương Lao động hạng nhì các năm: 2003, 2005, 2015. 
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010. 
- Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào năm 

2012. 
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2018. 
Đối với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 
- Huân chương Lao động Hạng 3 các năm: 1998, 2004. 
- Huân chương Lao động Hạng nhì các năm: 2002, 2012. 
Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành KTTV Việt Nam đã đạt 

được trên, hàng trăm tập thể và hàng nghìn cá nhân của ngành đã được Chủ tịch nước, 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và bạn bè 
quốc tế tặng thưởng Huân chương các loại, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của 
Thủ tướng Chính, công nhận Chiến sỹ thi đua Toàn quốc; Bằng khen, Cờ thi đua xuất 
sắc của Bộ ....  

Có được những thành tích nói trên chính là sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện 
giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, là quá trình đoàn kết, nỗ 
lực phấn đấu liên tục, không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong 
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ngành, sự hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp đối với các hoạt động KTTV trong 
suốt 75 năm qua; ngành KTTV Việt Nam có quyền tự hào về sự trưởng thành và 
những đóng góp xứng đáng của mình vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. 

5. Bài học kinh nghiệm và định hướng xây dựng, phát triển của ngành KTTV 
Việt Nam trong những năm tới 

Với mục tiêu phát triển ngành KTTV Việt Nam đồng bộ theo hướng hiện đại hoá 
và tự động hóa, có đủ năng lực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật KTTV 
trong phạm vi cả nước, nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV, trọng 
tâm là dự báo, cảnh báo các thiên tai liên quan đến lũ, lũ quét, sạt lở đất, cấp báo động 
lũ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt 
hại do thiên tai trong tình hình mới, ngành cần đi nhanh hơn, tích cực hơn. Trước mắt 
từ nay đến năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành cần 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:   

Một là, Phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong toàn đơn vị thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Hai là, Cần phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại hoá; lấy việc đầu tư cho khoa 
học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực làm giải pháp chủ yếu để phát triển trên cơ 
sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có; khai thác triệt để thành tựu khoa học, 
công nghệ trong nước, đồng thời ứng dụng chọn lọc những thành tựu khoa học công 
nghệ tiên tiến trên thế giới. 

Ba là, Ngành KTTV Việt Nam với vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đặc biệt là trong công tác phòng, tránh 
và giảm nhẹ thiên tai. Vì vậy đầu tư cho ngành cần đi trước một bước để cung cấp kịp 
thời, chính xác thông tin và luận cứ khoa học về KTTV cho sự phát triển bền vững của 
đất nước trong bối cảnh thiên tai ngày càng khắc nghiệt và gia tăng do biến đổi khí 
hậu. 

Bốn là, Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống mạng lưới trạm quan trắc quốc 
gia, trong đó tập trung đầu tư phát triển hệ thống trạm quan trắc tự động nhằm bảo 
đảm thu thập đầy đủ và chính xác các số liệu, đáp ứng yêu cầu cảnh báo, dự báo 
KTTV, phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, 
khai thác tài nguyên và môi trường. 

Năm là, Tăng cường hệ thống thông tin chuyên ngành theo hướng hiện đại hóa, 
bao gồm: mạng thông tin nội địa giữa Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia với các 
Trung tâm dự báo khu vực và hệ thống thông tin quốc tế. Thu thập và khai thác các 
thông tin từ vệ tinh đáp ứng yêu cầu theo dõi từ xa các diễn biến thời tiết trên phạm vi 
rộng và dự báo thời tiết, nhất là dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa; hoàn thiện việc 
trang bị mạng lưới ra đa thời tiết để theo dõi và dự báo các hệ thống thời tiết có quy mô 
nhỏ hơn như: tố, lốc, vòi rồng, mưa đá… Tăng cường hệ thống máy tính đủ mạnh để 
đáp ứng các yêu cầu trong công tác xử lý, tính toán, lưu trữ, khai thác thông tin, tư 
liệu, nghiên cứu khoa học và phát triển các phương pháp dự báo KTTV. 
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Sáu là, Tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ tối đa nguồn 
viện trợ từ bên ngoài về phương pháp và công nghệ mới, thiết bị, máy móc và phương 
tiện kỹ thuật, đào tạo cán bộ khoa học. 

Bảy là, Đổi mới phương thức phục vụ của ngành KTTV theo hướng Nhà nước 
chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đáp ứng các yêu cầu phục vụ công 
cộng, phòng tránh thiên tai, bảo vệ cuộc sống, tài sản cho toàn xã hội; đồng thời, 
khuyến khích xã hội hoá, thương mại hoá các hoạt động KTTV và tăng cường sử dụng 
thông tin KTTV trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả kinh tế - 
xã hội thiết thực. 

Tám là, Đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải tiến và đổi mới cơ chế quản lý, cải 
cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành; khai thác có hiệu quả các 
nguồn đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu 
cực khác. 

Để thực hiện được kế hoạch hiện đại hóa ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn công 
tác phục vụ KTTV đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân, trước mắt ngành 
vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các hoạt động KTTV; đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức của ngành có chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, yêu ngành, 
yêu nghề; có đủ khả năng tiếp thu, sử dụng và phát triển các phương pháp và công 
nghệ tiên tiến; có những bài học kinh nghiệm và những thành quả quý báu của 75 năm 
xây dựng và phát triển ngành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
của toàn ngành KTTV Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, khắc 
phục mọi khó khăn, tập trung mọi nguồn lực thực hiện được kế hoạch hiện đại hóa 
ngành, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác phục vụ phòng, chống thiên tai, phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 
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Báo cáo 

Vai trò hoạt động của trạm quan trắc KTTV tự động trong công 
tác phòng, chống thiên tai  

Trung tâm quan trắc KTTV 

1. Đặt vấn đề 

Ngày 22 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 
929/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020. Chiến lược đã 
nêu: Ngành KTTV có vị trí quan trọng, cần phải phát triển theo hướng hiện đại hóa, 
lấy việc đầu tư cho nghiên cứu công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực làm giải 
pháp chủ yếu để phát triển trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có; 
khai thác triệt để thành tựu khoa học, công nghệ trong nước về phát triển hệ thống 
thiết bị quan trắc, đồng thời ứng dụng chọn lọc những thành tựu khoa học công nghệ 
tiên tiến trên thế giới với mục tiêu chính của chiến lược cũng khẳng định rõ: 

+ Từ năm 2010 đến năm 2015, phát triển mạng lưới quan trắc KTTV đồng bộ có 
trạm tăng khoảng 50% so với thời điểm và số trạm tự động hóa quan trắc tăng 75% số 
trạm trong mạng lưới quan trắc KTTV thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Đến năm 2020, mạng lưới quan trắc KTTV có mật độ trạm tương đương với các 
nước phát triển và tự động hóa trên 90% số trạm quan trắc, đồng thời tăng cường các 
hệ thống đo đạc từ xa, bảo đảm theo dõi liên tục các biến động về thời tiết, khí hậu, tài 
nguyên nước, đáp ứng đầy đủ dữ liệu cho dự báo KTTV theo phương pháp tiên tiến và 
các nhu cầu khác. 

Hơn 10 năm vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cấp lãnh đạo 
luôn quan tâm đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc KTTV và đầu tư cho 
công tác dự báo KTTV, cảnh báo thiên tai, bão lũ ở Việt Nam. Sự quan tâm đó thể 
hiện trong các định hướng phát triển bao gồm:  

- Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về “Phê duyệt Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV 
giai đoạn 2010-2012”. 

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính 
phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc 
gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với quan điểm là Mạng lưới quan 
trắc tài nguyên và môi trường phải đảm bảo tính đồng bộ, tiên tiến, hiện đại và toàn 
diện; đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa công nghệ và thiết bị quan trắc, phân tích, truyền 
tin và xử lý thông tin theo hướng số hóa, tự động hóa trên cơ sở phát huy công nghệ 
trong nước và tiếp thu công nghệ tiên tiến của nước ngoài.  

- Luật KTTV số 90/2015/QH13 ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2015; 
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; trong đó có quy định cho 8 loại 
công trình bắt buộc phải quan trắc, đo đạc các yếu tố về KTTV và chia sẻ số liệu 
KTTV phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai (phát triển các trạm quan trắc 
KTTV chuyên dùng). 
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2. Hiện trạng trạm hệ thống trạm KTTV tự động 

Hiện nay, năm 2020 mạng lưới trạm KTTV tự động trên toàn quốc luôn được duy 
trì hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp số liệu phục vụ kịp thời cho công tác dự báo 
KTTV, cảnh báo và phòng chống thiên, bao gồm: 

- Mạng lưới trạm khí tượng bề mặt tự động: Có 63 trạm, trong đó có 52 trạm quan 
vừa quan trắc tự động và truyền thống; 11 trạm khí tượng tự động độc lập; 48 trạm tự 
động quan trắc 2 yếu tố phục vụ dự báo điểm. Trong thời gian sắp tới sẽ đưa vào hoạt 
động 41 trạm khí tượng tự động thuộc dự án WB5 và ODA Ý 2. 

- Mạng lưới trạm thủy văn tự động: Có 179 trạm đang hoạt động. Trong tương lai 
sẽ có thêm 88 trạm trong hai dự án WB5 và ODA Ý giai đoạn 2 đưa vào hoạt động.  

- Mạng lưới trạm đo mưa tự động: Hiện tại mạng lưới trạm đo mưa bao gồm 368 
điểm đo mưa tự động. Trong tương lai sẽ được trang bị thêm 111 trạm trong hai dự án 
WB5 và ODA Ý 2 đưa vào hoạt động.  

- Mạng lưới trạm khí tượng hải văn tự động: Hiện nay có 22 trạm hải văn tự động 
trong hệ thống. Trong đó có 16 trạm nằm trong các Trạm truyền thống và 06 trạm tự 
động nằm ngoài Trạm truyền thống (nhà giàn).  

- Mạng lưới trạm bức xạ mặt trời tự động: Có 14 trạm bức xạ tự động, trong đó có 
03 trạm tự động hạng I và 11 trạm tự động hạng II. 

3. Vai trò của mạng lưới trạm KTTV tự động 

3.1. Vai trò trong phục vụ dự báo KTTV và phòng chống thiên tai 

Tương tự như mạng lưới quan trắc truyền thống, mạng lưới quan trắc KTTV tự 
động có vai trò quan trọng trong tổng thể của hệ thống dự báo và được sử dụng cho các 
mục đích như:  

- Theo dõi và giám sát các hiện tượng KTTV;  
- Dự báo và cảnh báo các hiện tượng KTTV nguy hiểm;  
- Đánh giá chất lượng dự báo và kiểm chứng công nghệ dự báo;  
- Nghiên cứu khí hậu và dự tính biến đổi khí hậu;  
- Nghiên cứu các hiện tượng KTTV. 
Tùy thuộc vào từng mục đích, số liệu quan trắc KTTV tự động có thể được sử 

dụng khác nhau và có ảnh hưởng khác nhau. Chẳng hạn, cho mục đích theo dõi và 
giám sát các hiện tượng KTTV, với mật độ dày theo cả không gian và thời gian của 
mạng lưới quan trắc KTTV tự động, khả năng nắm bắt được các hiện tượng KTTV 
quy mô nhỏ và ngắn sẽ được tăng cường đáng kể so với sử dụng mạng lưới quan trắc 
truyền thống. 

3.2. Vai trò trong công tác vận hành hồ chứa 

Công tác quan trắc KTTV đóng vai trò rất quan trọng trong công tác vận hành các 
hồ chứa. Chính vì vậy, trong các Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, luôn có một 
điều quy định về trách nhiệm quan trắc, dự báo KTTVphục vụ vận hành hồ chứa.  

Ngoài đảm bảo an toàn phát điện, các hồ chứa thủy điện còn có nhiệm vụ cấp 
nước cho nông nghiệp, góp phần chống lũ hoặc giảm lũ ở hạ du, đảm bảo duy trì dòng 
chảy tối thiểu hạ lưu đập. Chúng còn có vai trò điều tiết dòng chảy bằng cách tích 
nước dư thừa trong mùa mưa để tăng cường dòng chảy trong mùa khô hạn. Quan trắc 
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KTTV và các bản tin dự báo KTTV là để góp phần tích cực trong việc giảm nhẹ các 
thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt trong công tác thi công cũng như công tác vận 
hành các nhà máy thủy điện. 

Thông thường dự báo thủy văn dựa trên dự báo khí tượng và các số liệu quan trắc 
trong lưu vực của hồ chứa. Lượng mưa thay đổi tùy theo địa hình và cao độ cũng như 
sự chuyển động của khí quyển, do đó cần có nhiều trạm đo mưa mới có thể ước tính 
chính xác lượng mưa trên toàn lưu vực. Các trạm đo lưu lượng nước sông ở thượng 
nguồn cho phép đánh giá tình hình trước khi nước lũ chảy đến hồ chứa.  

Theo các Quy trình vận hành hồ chứa, các hồ chứa đều có nhiệm vụ quan trắc mưa 
tại đập, mực nước hồ, mực nước hạ lưu hồ, để theo dõi diễn biến mưa, xác định thời 
gian xuất hiện dòng chảy lớn nhất đến hồ, phục vụ công tác vận hành hồ chứa.  

Mặt khác, đối với các hồ chứa ở thượng lưu, trên các sông nhánh, các hồ chứa vừa 
và nhỏ, sông suối ngắn và dốc, thời gian truyền lũ ngắn thì thiết bị quan trắc KTTV 
cần được tự động hóa để công tác quan trắc được chính xác, liên tục, phát hiện sớm 
các hiện tượng mưa, lũ bất thường, cực đoan, có quy mô nhỏ. 

3.3. Vai trò trong phát triển bền vững 

Hiện nay chúng ta đang sống trong sự biến đổi không ngừng của tự nhiên, tạo hóa. 
Mọi hoạt động của con người đều chịu tác động bởi những biến động của tự nhiên và 
các hiện tượng thời tiết. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng mạnh 
mẽ như hiện nay, thì những vấn đề của thời tiết, mưa bão, hiện tượng thiên tai khác 
ngày càng xuất hiện nhiều và ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của con người và tác 
động đến hệ sinh thái trên toàn thế giới. 

Đặc biệt, với Việt Nam là một quốc gia mà ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ 
đạo thì nhu cầu về thông tin thời tiết, về sự thay đổi mùa càng cần thiết hơn bao giờ 
hết. Để hạn chế những tác động này, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đã không 
ngừng đầu tư khoa học công nghệ, nghiên cứu các lĩnh vực KTTV. 

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu ứng dụng giám sát, theo dõi 
những biến động của thời tiết khí hậu, giới nghiên cứu khoa học khí tượng trên thế 
giới đã tạo ra những thiết bị quan trắc tự động nhằm tăng khả năng và chất lượng quan 
trắc giúp cho dự báo KTTV kịp thời và chính xác, góp phần vào giảm nhẹ những thiệt 
hại do thiên tai gây ra nhằm đảm bảo sự an toàn về tính mạng, tài sản cho toàn xã hội. 
Ngoài ra, chuỗi số liệu sẽ đầy đủ hơn phục vụ cho các ngành trong việc phát triển kính 
tế xã hội và phát triển bền vững. 

4. Thuận lợi và cơ hội 

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong công tác phòng, chống thiên tai nói 
chung và công tác KTTV nói riêng, các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước đều ưu 
tiên cho lĩnh vực KTTV nhất là đầu tư cho các trạm theo hướng hiện đại hóa, tự động 
hóa. 

- Trình độ khoa học công nghệ của thế giới cũng như Việt Nam phát triển nhanh, 
nhất là trong lĩnh vực quan trắc và truyền tin nên rất thuận lợi cho công tác quan trắc 
tự động KTTV. 



 

Khí tượng Thủy văn Việt Nam - 75 năm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc 

 

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam                          52 
 

- Hệ thống văn bản pháp luật về KTTV nói chung và quan trắc KTTV tự động nói 
riêng ngày càng hoàn thiện, khẳng định trách nhiệm, vai trò trong công tác quan trắc 
KTTV tự động. 

- Hệ thống thiết bị, phần mềm được cung cấp của các nước phát triển trên thế giới 
như Nhật, Đức, Phần Lan, Ý…có cho tính chính xác cao, đảm bảo ổn định và bền bỉ 
trong quá trình vận hành. 

- Việc bố trí nhân lực và đào tạo cho đội ngũ vận hành hệ thống quan trắc tự động 
được quan tâm. 

- Công trình, máy, thiết bị quan trắc của các trạm KTTV tự động được bảo dưỡng 
định kỳ; Công trình quan trắc được đảm bảo, máy móc, thiết bị hoạt động ổn định. 

Vì vậy, mạng lưới trạm KTTV tự động đảm bảo hoạt động bình thường, ổn định, 
liên tục thường xuyên, đáp ứng được công tác điều tra cơ bản, phục vụ tốt cho công tác 
dự báo KTTV riêng và công tác phòng chống thiên tai nói chung.  

5. Khó khăn và thách thức 

- Mạng lưới quan trắc còn thưa, chỉ đạt mật độ 20-30% mật độ so với khu vực, 
khoảng 50% trạm tự động, còn nhiều trạm đo thủ công. Do nguồn lực đầu tư còn hạn 
chế. 

- Vị trí đặc các trạm quan trắc KTTV tự động thường đặt ở các vùng sâu, vùng xa, 
đi lại khó khăn. Nên việc duy tu bảo dưỡng, khắc phục sự cố kịp thời là rất khó. 

- Các thiết bị đo KTTV tự động là thiết bị điện tử hoạt động liên tục trong điều 
kiện thời tiết Việt Nam khắc nghiệt nên rất dễ hỏng hóc. Công tác sửa chữa và sẵn 
sàng có thiết bị để thay thế kịp thời nhằm đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của các 
trạm KTTV tự động còn là thách thức không nhỏ; Công tác bảo dưỡng và thay thế 
thiết bị định kỳ đang được thực hiện 01 lần/năm nên việc duy trì hoạt động liên tục của 
các trạm KTTV tự động đôi khi còn gặp nhiều khó khăn; Các thiết bị thủy văn, hải văn 
tự động được lắp đặt dưới nước chịu ảnh hưởng của nước sông nhiều phù sa dễ vùi lấp 
thiết bị đo; môi trường nước biển làm ảnh hưởng độ che phủ bề mặt bề mặt của các 
sensor, công trình lắp đặt thiết bị chịu ảnh hưởng của sóng gây dễ gây hư hỏng thiết 
bị.v.v.. 

- Hệ thống truyền tin sử dụng cơ sở hạ tầng của các nhà mạng, nên rất khó chủ 
động trong công tác truyền tin. 

- Nhân lực: Hầu hết nhân lực được đào tạo chuyên ngành KTTV được bố trí vận 
hệ thống các trạm KTTV tự động, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc làm chủ công 
nghệ cũng như vận hành hệ thống thu thập số liệu. 

- Trang trạm KTTV tự động được đầu tư thông qua các dự án khác nhau, do đó các 
thiết bị cũng như phần mềm chiết xuất số liệu có nhiều chủng loại, khó khăn trong 
việc tích hợp và khai thác. 

- Chưa có công cụ để theo dõi, đánh giá chất lượng số liệu cũng như chất lượng 
hoạt động. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật đang trong quá trình hoàn thiện nên còn thiếu 
nhiều nhất là các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn… 

- Kinh phí bố chí còn hạn chế nên việc sửa chữa, thay thế chưa kịp thời. 
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6. Kiến nghị  

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về quan trắc KTTV tự động. 
- Tiếp tục tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc tự động (đặc biệt là hệ thống trạm 

thủy văn) đảm bảo tính mở, đồng bộ, dễ tích hợp, vận hành khai thác, quản lý. 
- Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác vận hành quản lý và khai thác 

hệ thống trạm KTTV tự động. 
- Tăng cường nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị, công nghệ mới; công nghệ cao 

trong hoạt động quan trắc và thay thế thiết bị, linh kiện của các trạm KTTV tự động. 
- Xây dựng bộ công cụ để theo dõi đánh chất lượng hoạt động cũng như số liệu 

của các trạm quan trắc KTTV tự động. 
- Cần cấp kinh phí kịp thời và đầy đủ cho công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và 

thay thế hư hỏng đột xuất. 

7. Kết quả phong trào thi đua trong 5 năm 2015 - 2019 

Với sự nỗ lực của tập thể CBVC, sự lãnh đạo sâu sát của Bộ, Tổng cục, trong 5 
năm qua Trung tâm Quan trắc KTTV đã đạt được những thành tích nổi bật sau:  

- Năm 2015: Được Bộ công nhận Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 
647/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2016); được Bộ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất 
sắc (Quyết định số 897/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 4 năm 2016);  

- Năm 2017: Được Bộ công nhận Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 
1203/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 4 năm 2018); 

- Năm 2018: Được Bộ công nhận Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 
1065/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 5 năm 2019).); 

- Năm 2019: Được Tổng cục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng 
khen; 

- Trên 80% CBVC đạt lao động tiên tiến hằng năm; 
- 48 CBVC đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 
- 01 CBVC đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 
- 03 CBVC được nhận Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Đảng bộ 5 năm liền đạt “Trong sạch vững mạnh; 
- Công đoàn cơ sở 5 năm liền đạt “vững mạnh xuất sắc”; 
- Đoàn TNCS 5 năm liền đạt “cơ sở đoàn vững mạnh”.”; 
- Trung đội dân quân tự vệ 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng./. 
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Báo cáo 

Nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện công tác dự báo thời tiết 
và dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ phòng chống thiên tai, phát 
triển kinh tế - xã hội 

Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo KTTV quốc gia 

Trước tháng 3/2018, Phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn có chức năng và nhiệm vụ 
dự báo, cảnh báo thời tiết và thiên tai trên phạm vi cả nước trong thời hạn trước 3 
ngày. Từ tháng 03/2018 đến nay, phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn được đổi tên 
thành phòng Dự báo thời tiết, có chức năng và nhiệm vụ dự báo thời tiết, thiên tai 
trước 10 ngày trên phạm vi cả nước. Biên chế hiện nay là 16 cán bộ, 03 cán bộ hợp 
đồng (100% Dự báo viên có trình độ đại học, trong đó 06/16 cán bộ có trình độ Thạc 
sỹ). 

Nhận thức sâu sắc được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập phòng Dự báo 
thời tiết và những kỳ vọng về sự thay đổi trong việc nâng cao chất lượng dự báo, nâng 
cao thời hạn dự báo, cảnh báo sớm, đẩy mạnh thay đổi phương thức dự báo, cảnh báo 
trong bối cảnh hiện nay. Trong nhiều năm qua, tập thể Lãnh đạo Phòng cùng sự đoàn 
kết của toàn thể cán bộ, đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức theo dõi dự báo thời tiết hàng 
ngày và theo dõi, dự báo cảnh báo thiên tai, đảm bảo mục tiêu theo dõi chặt chẽ, dự 
báo có độ tin cậy cao đối với các hiện tượng thời tiết, thiên tai nguy hiểm. 

1. Những thuận lợi và khó khăn 

- Thuận lợi: Trong nhiều năm qua toàn thể cán bộ, viên chức Phòng Dự báo thời 
tiết luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn; có phẩm chất chính trị, đạo 
đức cách mạng; không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trên 
tinh thần đoàn kết, cởi mở, chân thành với mục tiêu cùng nhau thi đua, phấn đấu hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu dự báo được giao. Đội ngũ Dự báo viên của phòng đa số tuổi 
còn trẻ, có sức khoẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và được đào tạo bài bản; 
có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề. Mặt 
khác, Lãnh đạo Trung tâm Dự báo KTTV (KTTV) quốc gia, Lãnh đạo Tổng cục 
KTTV đã dành cho phòng Dự báo thời tiết những điều kiện thuận lợi để hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị được giao. 

Mặt khác, trong những năm qua Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã được được 
Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư và thu được những kết quả tiến bộ rất đáng khích lệ. 
Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đang được đổi mới hoàn toàn và hiện đại. Phòng 
Dự báo thời tiết là phòng sử dụng, áp dụng và hưởng lợi nhiều nhất từ các trang thiết 
bị hiện đại và công nghệ dự báo mới đã được đưa vào sử dụng, qua đó đã góp phần 
nâng cao chất lượng các Bản tin dự báo, cảnh báo về KTTV cả về nội dung và hình 
thức như đề cập ở trên. 

Điểm qua về mặt trang thiết bị, công nghệ, hợp tác quốc tế về dự báo, cảnh báo 
trong thời gian qua để thấy được sự chuyển mình rất lớn của công tác dự báo, cảnh 
báo: 

- Mạng lưới trạm mưa tự động và tích hợp thông tin mạng lưới quan trắc tự động 
đã tăng rất nhiều. Hiện nay, trên toàn quốc có khoảng 1000 trạm đo.   
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- Các ra đa thời tiết mới, hiện đại tại Phù Liễn (Hải Phòng), Vinh (Nghệ An), Pha 
Đin (Lai Châu), Pleiku (Gia Lai) đã được đưa vào sử dụng nghiệp vụ. Hiện nay đã có 
10 ra đa thời tiết được sử dụng trong nghiệp vụ. Hệ thống ra đa thời tiết sẽ cho phép 
giám sát hoạt động của bão, cảnh báo sớm mưa lớn định lượng và phát hiện sớm dông 
sét. 

- Siêu máy tính CrayXC40 với năng lực tính toán đạt 80-100TFLOPS cho phép 
chạy các mô hình dự báo khu vực với độ phân giải cao. Các hệ thống mô hình dự báo 
thời tiết số trị (NWP) đã được hiện đại hóa với hệ thống đồng hoá số liệu địa phương 
cho mô hình khu vực độ phân giải cao (hiện nay, mức độ chi tiết đã đạt đến 3-5km. 
Thực tế trong năm qua phòng Dự báo thời tiết đã có thêm sản phẩm dự báo số trị các 
mô hình phân giải cao (WRF-3km), hệ thống tổ hợp hạn ngắn (5 ngày) với 32 thành 
phần đã góp phần rất lớn trong công tác dự báo nghiệp vụ, đặc biệt là các đợt mưa lớn 
và bão trên Biển Đông. 

- Cuối năm 2019, hệ thống Smartmet tích hợp các loại số liệu, hiển thị và hỗ trợ dự 
báo đã được triển khai tại phòng Dự báo thời tiết. Đây là hệ thống hiện đại, đáp ứng 
được nhiều mục tiêu trong công tác dự báo hiện nay. 

Song song với việc làm chủ và sử dụng công nghệ dự báo, cảnh báo hiện đại, lãnh 
đạo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã quan tâm đến công tác hợp tác quốc tế và 
đào tạo cán bộ. Chỉ tính riêng trong năm 2019 đã có 01 cán bộ được cử đi học khóa 
trung hạn 03 tháng ở Phần Lan, 03 cán bộ được cử học khóa ngắn hạn về Smartmet tại 
Phần Lan, 01 cán bộ được cử tham dự khóa đào tạo có học bổng 01 tháng về bão tại 
Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc; 02 cán bộ được cử đào tạo ngắn ngày tại Tổng cục Khí 
tượng Đức. Trong các đợt thiên tai như mưa lớn, bão, đặc biệt các cơn bão đổ bộ vào 
phía Bắc Việt Nam, phòng Dự báo thời tiết đều có thảo luận trực tuyến và chia sẻ số 
liệu với các chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc. 

Cũng từ năm 2019, qua khuôn khổ hợp tác và chủ động của Lãnh đạo Trung tâm 
Dự báo KTTV quốc gia, phòng Dự báo thời tiết cũng đã tham dự vào đầu mối thông 
tin phát bão sớm của Nhật Bản, tham gia vào diễn đàn thảo luận trực tuyến về bão đối 
với các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản. 

- Khó khăn: Bên cạnh những mặt tích cực, việc dự báo mới chỉ có tiến bộ nhiều về 
mặt định tính (khu vực, thời gian, hướng di chuyển, ảnh hưởng gián tiếp của thiên tai), 
về mặt dự báo định lượng (cường độ bão, cường độ mưa lớn...) vẫn còn những hạn 
chế. Những hạn chế này có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân trực 
tiếp nhất là hiện nay chúng ta đang trải qua tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức 
tạp khiến thiên tai hoạt động trái quy luật, bất thường. Ngoài ra, mạng lưới thám sát 
thiên tai, đặc biệt là bão chưa có đáp ứng được thực tiễn. Hơn nữa, hiện nay các hoạt 
động kinh tế-xã hội phát triển đa dạng với nhiều ngành, nghề khác nhau và địa bàn của 
các hoạt động kinh tế-xã hội cũng ngày càng mở rộng cả ở vùng núi và vùng biển, 
trong đó nhiều vùng có nguy cơ thiên tai KTTV cao dẫn đến những thách thức và khó 
khăn mới trong công tác dự báo KTTV. 

2. Thành tích đạt được 

Phòng đã triển khai công tác dự báo thời tiết đến 10 ngày, tổ chức và hướng dẫn 
các Đài KTTV khu vực trong việc dự báo thời tiết điểm đến 10 ngày. Đặc biệt, từ đầu 
năm 2018, đã nâng thời hạn dự báo bão lên trước 5 ngày, dự báo áp thấp nhiệt đới 
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trước 3 ngày. Mặt khác, các thông tin cảnh báo thiên tai nguy hiểm thường được ban 
hành rất sớm (trước từ 5-7 ngày). Sự thay đổi về thời hạn dự báo này được các cấp 
chính quyền và người dân đánh giá rất cao, nhất là trong công tác phòng chống thiên 
tai.  

Trong 5 năm qua, phòng Dự báo thời tiết đã luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến của 
tình hình khí tượng trên phạm vi cả nước nhằm phát hiện và kịp thời dự báo các hiện 
tượng thời tiết nguy hiểm, cụ thể là đã theo dõi và dự báo sát với thực tế và kịp thời 
121 đợt không khí lạnh, Đặc biệt là đợt rét hại xuất hiện trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ 
và Bắc Trung Bộ từ 23-28/01/2016, nhiều nơi đã ghi nhận nhiệt độ thấp nhất xuống 
dưới mức lịch sử trong hơn 40 năm qua như: Mẫu Sơn -4,0oC; Sa Pa -3,1oC,... Mưa 
tuyết, băng giá cũng đã xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. 

Đã dự báo, cảnh báo kịp thời 21 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có 04 ATNĐ 
ảnh hưởng đến đất liền nước ta; 48 cơn bão, trong đó có 20 cơn bão ảnh hưởng trực 
tiếp đến đất liền nước ta. Đặc biệt, trong năm 2017 có 02 cơn bão mạnh đổ bộ vào 
miền Trung là bão số 10 (Doksuri) có sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15 khi đổ 
bộ vào khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình, nước dâng kết hợp với sóng lớn cao tới 6m; bão 
số 12 (Damrey) có gió giật mạnh cấp 12-13 khi đổ bộ vào Phú Yên-Khánh Hòa gây 
sóng lớn phá hủy nhiều tàu thuyền neo đậu tại Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, khi 
đi vào Tây Nguyên sức gió bão còn mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.  

Đã dự báo sát 88 đợt nắng nóng, đặc biệt trong đợt nắng nóng từ ngày 04-30/6 và 
07-19/8/2019 có nhiều điểm vượt ngưỡng giá trị lịch sử (GTLS) cùng thời kỳ như: 
Con Cuông (Nghệ An) 43,3oC (vượt GTLS tháng 6/2010: 42,2oC), Quỳ Hợp (Nghệ 
An) 43,0oC (vượt GTLS tháng 6/2010: 42,0oC), Đô Lương (Nghệ An) 41,0oC (vượt 
GTLS tháng 6/1983: 39,9oC), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38,5oC (vượt GTLS tháng 
8/1990: 38,1oC), Sơn Động (Bắc Giang) 38,0oC (vượt GTLS tháng 8/1990: 37,5oC), 
Láng (Hà Nội) 39,4oC (vượt GTLS tháng 8/2015: 38,7oC), Hà Đông (Hà Nội) 38,5oC 
(vượt GTLS tháng 8/2015: 38,0oC), Quảng Ngãi 39,9oC (vượt GTLS tháng 8/1993: 
38,7oC) Hoài Nhơn (Bình Định) 40,0oC (vượt GTLS tháng 8/1999: 38,9oC). Ngoài ra, 
tại Hương Khê (Hà Tĩnh) nhiệt độ 43,4oC xảy ra vào ngày 20/04/2019 là mức nhiệt 
cao nhất trong lịch sử đo đạc của ngành KTTV. 

Đã theo dõi và dự báo 113 đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt từ ngày 23/7-04/8/2015 
đã xảy ra một đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở Bắc Bộ với lượng mưa đặc biệt lớn 
ở khu vực Quảng Ninh với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 1000-1200mm, riêng 
Cửa Ông lên tới trên 1558mm. Một số nơi đã ghi nhận được lượng mưa ngày lớn nhất 
trong chuỗi số liệu từ năm 1960 đến nay. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2020-2025 

Để đáp ứng được nhu cầu về thông tin dự báo thời tiết, thiên tai của người dân 
cũng như kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Lãnh đạo Tổng 
cục về sự thay đổi trong công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trong thời gian 
tới với mục tiêu đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng dự báo, phòng Dự báo thời tiết 
xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

Phát triển, xây dựng hệ thống nghiệp vụ hỗ trợ theo dõi, phân tích, dự báo quỹ đạo 
và cường độ bão, áp thấp nhiệt đới; xây dựng phần mềm hiển thị kết quả dự báo bão, 
áp thấp nhiệt đới. 
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Ứng dụng và làm chủ hệ thống Smartmet để hoàn thiện công cụ dự báo thời tiết 
điểm tự động; phát triển nâng cao và hoàn thiện công cụ/hệ thống hỗ trợ dự báo viên 
phân tích bản đồ số. Thực hiện mục tiêu phòng tác nghiệp không giấy.   

Sửa đổi các Quy trình nghiệp vụ phù hợp với sự phát triển rất nhanh của khoa học, 
công nghệ hiện nay. 

Phát triển hệ thống dự báo định lượng mưa từ các mô hình khu vực phân giải cao 
hạn cực ngắn (đến 12h) và sản phẩm tổ hợp dự báo lượng mưa lớn từ các mô hình 
phân giải cao. 

Nghiên cứu, thử nghiệm phát triển định dạng bản tin chuẩn quốc tế (CAP), nghiên 
cứu để xây dựng được hệ thống truyền tin thiên tai chuẩn quốc gia. 

Đào tạo dự báo viên trong việc ghi hình các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Đề 
xuất xây dựng hệ thống studio thời tiết tại Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và các 
Đài KTTV khu vực/tỉnh. 

4. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận 

- Nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến”. 
- Từ năm 2012 đến nay liên tục được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 

của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 
- Năm 2016, 2018 được nhận Bằng khen của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT 

về việc có thành tích xuất sắc trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai./. 


