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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật 

mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn và 

Chánh Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định này ban hành quy định về công tác kiểm tra phòng, 

chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. 

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

Chánh Văn phòng Tổng cục; Vụ trưởng các Vụ: Quản lý mạng lưới khí 

tượng thủy văn, Quản lý dự báo khí tượng thủy văn, Kế hoạch - Tài chính, Tổ 

chức cán bộ; Giám đốc các Trung tâm: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Quan 

trắc khí tượng thủy văn, Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn; Giám đốc các 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục 

Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Tổng cục; 
- Lưu: VT, QLML. T.  
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 

Về công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm          

khí tượng thủy văn quốc gia 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCKTTV ngày        tháng        

năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn) 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dự báo khí tượng thủy văn 

(KTTV) quốc gia và mạng lưới trạm KTTV quốc gia để phục vụ tốt cho việc cảnh 

báo, dự báo KTTV nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra đồng thời phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm 

được giao trong công tác quan trắc, truyền tin, dự báo, cảnh báo KTTV của các 

đơn vị đồng thời phát hiện kịp thời các tồn tại trong hoạt động của mạng lưới trạm 

KTTV quốc gia, đảm bảo mạng lưới trạm hoạt động ổn định, hiệu quả. 

- Phát hiện được những tồn tại, thiếu sót, bất cập, vi phạm trong hoạt động 

của mạng lưới trạm KTTV quốc gia và hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống 

dự báo KTTV quốc gia để kịp thời chấn chỉnh, xử lý và khắc phục. 

- Phát hiện các quy trình, quy định trong công tác quan trắc, truyền tin, dự 

báo, cảnh báo KTTV chưa thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tế và đề xuất 

các giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng kiểm tra 

- Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia. 

- Đài KTTV khu vực. 

- Đài KTTV tỉnh. 

- Trạm KTTV. 

2. Nội dung kiểm tra 

2.1. Đối với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực 

- Việc triển khai, thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, 

quy trình, quy định kỹ thuật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quan trắc, 

truyền tin, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi 

trách nhiệm của đơn vị. 
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- Việc thực hiện cập nhật, xây dựng mới các phương án, cơ sở dữ liệu, mô 

hình dự báo, những phương pháp và công nghệ dự báo mới được áp dụng, hồ sơ 

dự báo KTTV để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác dự báo, cảnh báo KTTV. 

- Việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kiểm tra phòng, chống thiên 

tai và công tác phối hợp với các cấp chính quyền và cơ quan liên quan trong công 

tác phòng, chống thiên tai.  

- Việc xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc nhằm phục vụ công 

tác truyền tin, điện báo số liệu quan trắc liên tục không bị gián đoạn trong mọi 

tình huống thiên tai xảy ra; phương án đảm bảo sinh hoạt và an toàn cho cán bộ, 

viên chức và người lao động khi trực bão, lũ kéo dài trong những tình huống 

nguy hiểm. 

- Công tác tổ chức phục vụ phòng, chống thiên tai; tình hình hoạt động của 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của đơn vị. 

- Việc đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo KTTV của đơn vị đối 

với các đơn vị trực thuộc. 

- Việc ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, việc đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) và cung cấp kịp thời các tin dự báo, 

cảnh báo thiên tai cho các địa phương, cơ quan, tổ chức theo quy định. 

2.2. Đối với Đài KTTV tỉnh và Trạm KTTV 

- Việc xây dựng, cập nhật các phương án đo đạc và điện báo khi có thời tiết 

nguy hiểm hoặc sự cố về máy móc công trình. 

- Việc tiếp nhận, sử dụng các sản phẩm và công nghệ mới để phục vụ dự 

báo, cảnh báo KTTV tại địa phương. 

- Việc xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc nhằm phục vụ công 

tác truyền tin, điện báo số liệu quan trắc liên tục không bị gián đoạn trong mọi 

tình huống thiên tai xảy ra; phương án đảm bảo sinh hoạt và an toàn cho cán bộ, 

viên chức và người lao động khi trực bão, lũ kéo dài trong những tình huống 

nguy hiểm. 

- Phương án xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra, phương án phối hợp 

giữa Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh với cơ quan phòng, chống thiên tai của 

tỉnh/thành phố và các cấp chính quyền ở địa phương trước, trong và sau khi thiên 

tai xảy ra. 

- Công tác tổ chức phục vụ phòng, chống thiên tai; tình hình hoạt động của 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp Đài KTTV tỉnh. 

- Công tác chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của đơn 

vị phục vụ công tác quan trắc, cung cấp thông tin, dự báo, cảnh báo KTTV phục 

vụ phòng, chống thiên tai. 
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- Việc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm 

quan trắc KTTV, hiện trạng hoạt động của mạng lưới trạm. 

- Việc xây dựng kế hoạch vận hành toàn bộ hệ thống mạng lưới trạm KTTV 

hàng năm để bảo đảm cho toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định, liên tục trong mọi 

tình huống thiên tai (mua sắm, thay thế vật tư, trang thiết bị; duy tu, bảo dưỡng, 

kiểm định, hiệu chuẩn công trình, thiết bị đo). 

- Công tác đánh giá, thẩm định, giao nộp tài liệu theo quy định; công tác 

bảo vệ hành lang kỹ thuật trạm. 

- Các nội dung liên quan đến công tác quan trắc, truyền tin, dự báo, cảnh 

báo KTTV khác theo quy định. 

3. Phương thức triển khai 

Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, công tác kiểm tra có thể thực hiện theo các 

phương thức sau: 

3.1. Kiểm tra định kỳ 

- Các Đài KTTV khu vực căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức việc kiểm tra 

công tác phòng, chống thiên tai kết hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV 

đối với các đơn vị do Đài quản lý, lập báo cáo và gửi kết quả kiểm tra về Tổng 

cục KTTV. 

- Căn cứ trên báo cáo của các Đài KTTV khu vực, Vụ Quản lý mạng lưới 

KTTV tham mưu, đề xuất Tổng cục KTTV tổ chức Đoàn kiểm tra phòng, chống 

thiên tai kết hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV tại một số đơn vị cụ thể. 

3.2. Kiểm tra đột xuất theo từng nội dung chuyên môn 

Căn cứ theo diễn biến thời tiết cụ thể hàng năm hoặc để nâng cao vai trò 

của các cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động của hệ thống dự báo, 

cảnh báo, quan trắc KTTV, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV tham mưu, đề xuất Tổng 

cục KTTV tổ chức Đoàn kiểm tra đột xuất trong từng trường hợp cụ thể. 

3.3. Lồng ghép vào các đoàn kiểm tra khác 

Lồng ghép vào Đoàn kiểm tra phòng, chống thiên tai của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Đoàn kiểm tra thi hành pháp luật KTTV của Tổng cục KTTV và 

các đoàn công tác khác (nếu phù hợp). 

Trong trường hợp không tổ chức thực hiện kiểm tra trực tiếp, Tổng cục 

KTTV sẽ tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội đến các 

Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh và trạm KTTV.    

III. THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối với Đoàn kiểm tra của Đài KTTV khu vực 

Các Đài KTTV khu vực hoàn thành việc kiểm tra các đơn vị trực thuộc 
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và lập báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Tổng cục KTTV (qua Vụ Quản lý mạng 

lưới KTTV), cụ thể như sau: 

- Các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Đông 

Bắc và Bắc Trung Bộ gửi báo cáo trước ngày 30 tháng 4 hàng năm; 

- Các Đài KTTV khu vực: Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên 

và Nam Bộ gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 5 hàng năm. 

2. Đối với Đoàn kiểm tra của Tổng cục 

Căn cứ vào diễn biễn thiên tai hàng năm, Báo cáo của các Đài KTTV khu 

vực, Tổng cục KTTV sẽ tổ chức các Đoàn kiểm tra vào thời điểm phù hợp. 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đoàn kiểm tra của Đài KTTV khu vực 

Giám đốc Đài KTTV khu vực quyết định thành lập Đoàn kiểm tra phòng, 

chống thiên tai kết hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV các đơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý của Đài và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng cục trưởng 

Tổng cục KTTV về kết quả kiểm tra. 

2. Đoàn kiểm tra của Tổng cục 

Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm: 

- Trưởng đoàn: 01 lãnh đạo Tổng cục KTTV (tùy vào điều kiện công tác cụ 

thể, lãnh đạo Tổng cục có thể ủy quyền cho Phó Trưởng đoàn); 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý mạng lưới KTTV hoặc 

lãnh đạo Vụ Quản lý dự báo KTTV; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra: Đại diện Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Dự 

báo KTTV quốc gia, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Thông tin và Dữ 

liệu KTTV và tùy theo yêu cầu cụ thể đối với từng Đoàn Kiểm tra. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV thuộc ngân sách 

nhà nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao hàng năm. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vụ Quản lý mạng lưới KTTV 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết kiểm tra 

phòng, chống thiên tai kết hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia 

hàng năm của Tổng cục, trình Lãnh đạo Tổng cục trước 31 tháng 01 hàng năm. 

- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm tra mạng lưới trạm của các Đài KTTV 

khu vực, tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các Đài, xây dựng báo cáo tổng 

kết kết quả kiểm tra phòng, chống thiên tai kết hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới 

trạm KTTV. 
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- Theo dõi, tổng hợp thông tin việc thực hiện kết luận, kiến nghị về kết quả 

kiểm tra liên quan đến hoạt động của mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia.  

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định, các văn bản chỉ đạo trong 

công tác quan trắc và mạng lưới KTTV. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết kết quả kiểm tra phòng, chống thiên tai kết 

hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV. 

- Tham gia đề xuất thành phần Đoàn kiểm tra phù hợp với nội dung, kế 

hoạch kiểm tra của từng Đoàn. 

2. Vụ Quản lý dự báo KTTV 

- Phối hợp với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV xây dựng Kế hoạch chi tiết 

kiểm tra phòng, chống thiên tai kết hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV 

quốc gia hàng năm của Tổng cục.  

- Tham gia Đoàn kiểm tra của Tổng cục để đánh giá công tác chuẩn bị 

phòng, chống thiên tai của các Đài KTTV khu vực. 

- Kiểm tra, triển khai, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác 

phòng, chống thiên tai. Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định, các văn 

bản chỉ đạo trong công tác dự báo, cảnh báo KTTV.  

- Theo dõi, tổng hợp thông tin việc thực hiện kết luận, kiến nghị về kết quả 

kiểm tra liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai. 

- Phối hợp với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV xây dựng báo cáo tổng kết kết 

quả kiểm tra phòng, chống thiên tai kết hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm 

KTTV và đề xuất thành phần Đoàn kiểm tra phù hợp. 

3. Văn phòng Tổng cục 

Phối hợp với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV thực hiện một số nội dung sau: 

- Lồng ghép kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật KTTV với kế hoạch kiểm 

tra phòng, chống thiên tai kết hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc 

gia hàng năm của Tổng cục (nếu phù hợp); 

- Triển khai, phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp lý có liên quan đến 

hoạt động của mạng lưới trạm quan trắc KTTV.  

- Tham gia Đoàn kiểm tra của Tổng cục KTTV. 

4. Vụ Tổ chức cán bộ 

Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV dự thảo Quyết định thành 

lập các Đoàn kiểm tra và trình Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ký ban hành. 

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

Đề xuất Tổng cục phân bổ nguồn kinh phí phù hợp phục vụ công tác 

kiểm tra. Thẩm định dự toán kinh phí và trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt 
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theo quy định. 

6. Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia  

- Phối hợp với Vụ Quản lý dự báo KTTV đề xuất nội dung chuyên môn, kỹ 

thuật cần kiểm tra đối với công tác cảnh báo, dự báo KTTV trên toàn hệ thống dự 

báo KTTV quốc gia. 

- Kiểm tra hướng dẫn chuyên môn liên quan đến công tác dự báo, cảnh báo 

KTTV. 

(Các nội dung trên được áp dụng khi Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia không 

thuộc Đối tượng kiểm tra theo quy định tại Mục 1 Phần II) 

7. Trung tâm Quan trắc KTTV 

- Đề xuất nội dung kiểm tra kỹ thuật đối với các trạm trên toàn mạng lưới 

trạm quan trắc KTTV quốc gia. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra chuyên môn về hoạt động quan trắc của mạng 

lưới trạm KTTV quốc gia. 

8. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV 

- Đề xuất nội dung cần kiểm tra đối với công tác thông tin, dữ liệu KTTV 

trên toàn hệ thống mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia. 

- Kiểm tra hướng dẫn chuyên môn liên quan đến công tác truyền tin, cung 

cấp thông tin KTTV. 

9. Các Đài KTTV khu vực 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện kiểm tra công tác 

phòng, chống thiên tai kết hợp kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm đối với các đơn 

vị trực thuộc Đài quản lý. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai kết hợp kiểm tra 

kỹ thuật mạng lưới trạm của Đài về Tổng cục KTTV (qua Vụ Quản lý mạng lưới 

KTTV) theo quy định tại Mục 1 Phần III./. 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
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