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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực 

khí tượng thủy văn ban hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

  

 Thực hiện Công văn số 2803/BTNMT-TCKTTV ngày 26/5/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch 

triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy 

văn ban hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai một số nội dung cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật về 

lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020 nhằm tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về khí tượng thủy văn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí 

tượng thủy văn ban hành năm 2020 phải tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, thiết 

thực, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020. 

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy 

đủ nội dung kế hoạch bảo đảm chất lượng và theo đúng tiến độ đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thực hiện Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính 

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

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng 

Thuỷ văn 

a) Tổng hợp báo cáo về hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên 

dùng và hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của 

các chủ công trình thuộc quyền quản lý 

- Tổng hợp, rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các công trình và chủ 

công trình phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; 
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- Tổng hợp hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc 

phạm vi quản lý báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 

3 hằng năm; 

- Tổ chức quản lý, kiểm tra theo thẩm quyền việc quan trắc và cung cấp 

thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của chủ các công trình thuộc 

phạm vi quản lý. 

b) Xây dựng, phê duyệt phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và 

bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm 

khí tượng thủy văn quốc gia 

- Xây dựng, trình phê duyệt phương án cắm mốc giới và công khai mốc 

giới xác định hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới 

trạm khí tượng thủy văn quốc gia;  

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang kỹ thuật công 

trình khí tượng thủy văn; 

- Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng 

lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm 

quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của 

Chính phủ. 

c) Quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá 

nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia 

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; 

- Thực hiện cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn theo thẩm quyền của UBND tỉnh; 

- Hàng năm, tổng hợp tình hình cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức, 

cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn báo 

cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

- Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn từ các trạm khí tượng 

thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu khí 

tượng thủy văn; 

- Xây dựng quy trình khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; 

cung cấp thông tin, dữ liệu và xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn từ các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; 

- Gửi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc phạm vi, 

địa bàn quản lý về cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định; 

- Thẩm định, thẩm tra nguồn gốc và việc sử dụng thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn; cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn vào chương 
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trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của 

Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản dưới luật liên quan. 

2. Thực hiện Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về 

thiên tai 

a) Định kỳ cung cấp cho Tổng cục Khí tượng Thủy văn về tình hình thiệt 

hại do thiên tai gây ra làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp độ 

rủi ro thiên tai. 

b) Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện cung 

cấp thông tin, số liệu quan trắc, đo đạc liên quan đến điều tiết hồ chứa theo quy 

định tại Điều 37 của Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

c) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành liên quan 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai; truyền phát kịp thời các bản tin dự 

báo, cảnh báo thiên tai theo đúng quy định đảm bảo độ chính xác, tin cậy của 

bản tin do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

3. Thực hiện Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động 

lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước 

a) Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 

05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường theo quy định. 

b) Tổ chức xây dựng, ban hành quy định mực nước tương ứng với cấp 

báo động lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh chưa được quy định trong Quyết định 

số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tổng hợp, rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các công trình và chủ 

công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn thuộc phạm vi quản lý; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 

tháng 12 hằng năm (lồng ghép trong báo cáo quy định tại Thông tư 

số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

b) Tổng hợp hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc 

phạm vi quản lý báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 

3 hằng năm. 

c) Tổ chức rà soát, lập danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND 

tỉnh cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 
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tượng thủy văn theo thẩm quyền; hàng năm, tổng hợp tình hình cấp giấy phép và 

hoạt động của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 

12 hằng năm (lồng ghép trong báo cáo quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

d) Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn từ các trạm khí tượng 

thủy văn chuyên dùng; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; xây 

dựng quy trình khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; cung cấp 

thông tin, dữ liệu và xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn từ các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; gửi thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc phạm vi, địa bàn quản lý về cơ sở 

dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan định kỳ cung cấp 

cho Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường các 

thông tin tổng hợp về thiên tai, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra làm cơ sở 

cho việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp độ rủi ro thiên tai (lồng ghép trong 

báo cáo quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức sơ kết, 

đánh giá việc thực hiện Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 

tháng 12 hằng năm. 

g) Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định mực nước 

tương ứng với cấp báo động lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh chưa được quy 

định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

h) Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc xây dựng, 

phê duyệt phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ 

thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 

quốc gia trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang 

kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn. 

i) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các công trình thuộc đối tượng 

phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh thực hiện quan trắc và cung 

cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các công trình và chủ công trình 

hồ chứa thủy lợi thuộc đối tượng phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 
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đôn đốc các chủ hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh thực hiện quan trắc và cung 

cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định. 

c) Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các chủ hồ chứa thủy lợi thực hiện quy 

định về cung cấp thông tin, số liệu quan trắc, đo đạc liên quan đến điều tiết hồ 

chứa theo quy định tại Điều 37 của Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 

13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Sở Công Thương 

a) Rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các công trình và chủ công trình 

hồ chứa thủy điện thuộc đối tượng phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước 10 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 

đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện quan trắc và cung 

cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định. 

c) Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện quy 

định về cung cấp thông tin, số liệu quan trắc, đo đạc liên quan đến điều tiết hồ 

chứa theo quy định tại Điều 37 của Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 

13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Các sở, ban, ngành liên quan 

a) Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động do đơn vị quản lý và cộng đồng dân cư về các quy định của pháp luật về 

khí tượng thủy văn, kiến thức về phòng, chống thiên tai, các hoạt động phòng 

ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai.  

b) Trong quá trình thẩm định, thẩm tra đánh giá các Chương trình, quy 

hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có sử dụng thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn cần thực hiện thẩm tra, đánh giá nguồn gốc và việc 

sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn và các văn 

bản dưới luật có liên quan. 

5. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh 

a) Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hằng năm cung cấp cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường các thông tin tổng hợp về thiên tai, tình hình thiệt hại do thiên tai 

gây ra trên địa bàn tỉnh để tổng hợp gửi Tổng cục Khí tượng Thủy văn - Bộ Tài 

nguyên và Môi trường làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp độ rủi ro 

thiên tai. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá việc thực hiện và 

đề xuất lập trạm quan trắc, tính toán mực nước tương ứng với cấp báo động lũ 

trên các sông trên địa bàn tỉnh chưa được quy định trong Quyết định số 

05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
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6. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc 

a) Xây dựng, phê duyệt phương án cắm mốc giới xác định hành lang kỹ 

thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 

quốc gia trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang 

kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá việc thực hiện và 

đề xuất lập trạm quan trắc, tính toán mực nước tương ứng với cấp báo động lũ 

trên các sông trên địa bàn tỉnh chưa được quy định trong Quyết định số 

05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Ban hành, cung cấp thông tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo 

thiên tai cho: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường và Báo hàng ngày của tỉnh theo quy định. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động khí 

tượng thủy văn. Phát tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai do Đài 

Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc cung cấp theo đúng quy định đảm bảo 

độ chính xác, tin cậy của bản tin. 

b) Hướng dẫn các Đài Truyền thanh huyện, thành phố Lạng Sơn, xã, 

phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động khí 

tượng thủy văn, truyền, phát tin dự báo khí tượng thủy thủy văn, cảnh báo thiên 

tai đảm bảo độ chính xác, tin cậy của bản tin. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

a) Trong quá trình thẩm định, thẩm tra đánh giá các Chương trình, quy 

hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện có sử dụng thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải thực hiện thẩm tra, đánh giá nguồn gốc và 

việc sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn và 

các văn bản dưới luật có liên quan. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất mực nước tương 

ứng với cấp báo động lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh chưa được quy định 

trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

c) Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động khí 

tượng thủy văn; kịp thời phát tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai 

theo đúng quy định đảm bảo độ chính xác, tin cậy của bản tin. Chỉ đạo UBND 

cấp xã thông tin kịp thời đến Nhân dân các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, 

cảnh báo thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn. 

c) Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc thực hiện 

phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ thuật công 

trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia trên 
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địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang kỹ thuật công 

trình khí tượng thủy văn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

được giao triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị 

phản ánh qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, phối hợp hướng 

dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc triển khai các nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c); 

- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng: THNC, KGVX, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT (NNT) 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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