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I. VAT TRO VA. BONG GOP CUA CONG TAC Kilt TUQNG mCw vAN 
1.Vaitrô 

Khi tuclng thüy vn (KTTV) Co vai trô quan tr9ng trong các hot dOng 
kinh t& d&i s6ng xâ hi, quc phông, an ninh. Cong tác KTTV bao gm các hot 
dng quãn l, khai thác mng h.rói trtm quan tr&c; dr báo, cãnh báo; thông tin, dt 
1iu; phic vi, cljch viii KTTV; giám sat bin d61 khI hu (BDKH); tác dng vào 
thi ti&. 

- D6i v&i sir phát irin bn v&ng: Thông tin, di:t 1iu KTTV có vai trô, ãnh 
hu&ng toi 11/17 miic tiêu phát tri&n bn vitng (SDG); d và dang là ci sâ dU 1iu 
"d.0 vao" cüa hu ht các ngnh, lTnh vrc kinh th, d?i sng xA hOi,  nhAt là d6i vài 
Cong tác phOng chng thiên tai, thông tin KTTV giü vai trO thi quan trcng a eã 3 
giai don hoat &ng là phông ngüa, 1mg phó và kh.c phiic h.0 qua thiên tai. 

- B6i vài vic bào dam qu6c phOng, an ninh quc gia: trong mci thi kS',  các 
thông tin KUV luOn duqc coi là mOt  trong các y&i t6 "thiên thai", mang tInh ch& 
quyt djnh gop phAn vào các th&ig iqi quail si1r quan trng. 

2. Nhfing dóng gop cüa cong tác KTTV d6i vói dt nu&c 
- Hoat dng KTTV dA có mat tai  Vit Nani ttr nm 1891; tuy nhiên, ljth sIr 

cüa ngành KTTV Vit Nam duqc xác djnh bt d&u tr ngày 03/10/1945 vài sir kin 
Chü tich H ChI Minh k ban hành Sc lênh s 41 dua S& Thiên van Va Dài Thién 
van Phli Lin v trirc thuc B Cong chmnh và Giao thông vài ten gi Sâ Khi 
ttrqng, dánh dAu s'çr sap nhp cci quan KhI tixqng thlty van thuc v ChInh phü Vit 
Nam Dan chIr Cong  hOa. Näm 1975, sau khi dt nuâc th6ng nh.t, Tng c1ic KTTV 
&rac thành lap theo Nghi dnh s6 215/CP ngày 05/11/1976 cUa Chinh phü trên ca 
sâ hcp nh& Nba Khi tuqng va Cic Thliy van), ma ra blthc ngo.t mâi trong lch sIr 
phát trin cIra ngành. Cling nam nay, Vit Nam trà thành thành viên chinh th(xc cUa 
t chlrc Khi tt.rng Th giài (WMO) - Ca quan chuyên trách cüa Lien Hçp Qu6c v 
KYI'V. 

- Trong han 70 nam qua, cong tác KTTV dã gop ph&n quan tr9ng vào cong 
cuc xay dijng và bâo v T qu6c: 

+ Trong thôi k5' kháng chin chông thirc dan Pháp xâm hrcic, do tmnh hinh 
chin tranh, không có diu ldn trin khai toàn dien  các hoat dng KTTV, ca quan 
Nha KhI tuçlng dã dai ten chin khu Vit Bc, tham gia vào vic dào tao can b 
khoa hçc, chun bj tài 1iu hu.n 1uyn chuyên mOn cho dOi  ngü can b tuo'ng lai 
elm ngãnh. 
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+ îü nhüng näm 1955, cong tác KTTV bt du thijc hin vic d bao hang 
ngay cho khu vrc Ha Nçi; dçr bao then tiet phic vi hang hai, hang khong va dir bao 
rnircnuâc tren h thtng song Hng, phyc vi cho vic tithi tiêu Va bào v h thng 
de dieu. Nganh KTFV cia dr bao, canh bao duçic hau het các con bao co anh hircng 
dn Vit Nam va các dqt lii lan trén song Hong, gop phn tich ciic vào vic phãng 
ch6ng thién tai trong thi k' han g.n v& thuong chiên tranh, khôi phic kinh t cüa 
d,t nuóc, trong do ciA t chi.'rc do dc hang gi& va dir báo khá chInh xác mrc nuóc 
lU sOng Hag trong nhiu ngày lien tic, phiic v'i cho vic han khu dê Mai Lam 
näm 1957. 

Trong nhfhig nm chin tranh chng d qu6c M5 xam luçc, cong tác dr báo 
KTTV cüng phâi di mt vâi nhiu tinh hung thiên tai khc nghit. Lien tip 
trong các nni. 1968, 1969, 1971 du Co iti lan; nãm 1973, có tal 11 con bAo d b 
hoc ãnh hu&ng trrc tip dn thai ti& nuãc ta (trong do có 2-3 con bAo có SiIC gió 
manh trén cp 12). Các vii dOng xuân 1967 - 1968 và 1973 — 1974, giá ret kéo dài, 
suong muôi xuât hin h.0 khp ô min nüi, trung du và Ca dng b.ng Bc B; 
nhiu noi, nhit d trung bInh tháng xu6ng dithi 12°C (tai Sa Pa, tuyt phü trên cay 

sa mu kéo dài gn nra tháng) nhung do lam t& cOng tác dr báo khi tuqng thüy vn 
nên ci gop phn dáng k vào vic giám thç thit hal  do thién tai gay ra, ni bt là 
vic phiic vi phãn chm 111 nm 1969 và han khu dê Cng Thôn, Nht Trai nAm 
1971. 

+ Cüng v&i vic d,r báo phiic viii san xut và phOng ch6ng thiên tai, dr báo 
KT.E'V phiic vti quc phOng trong thi ki nay cia tth nên r.t cp bach. Các dij báo 
thai tik, thM ti& bi&i. chuyên d phic vi cho các boat dng quãn sr trên các tuyk 
giao thông thy, b; dir báo lü phvc vv 

cho vic 1p dt c.0 phao, bâo v tr.n dja 
pháoven song ci dtrçc thirc hin tIch crc, sat vO'i tInh hinh din bin cüa cac yu 
to thai tiet, thuy van tren tixng khu vrc nho, dap ung kp thai yeu cau chien dau cua 
quân và dan ta. 

- Thành tru n& bt cña cong tác d%r báo KTFV trong giai doan  20 10-2020: 
+ Theo dôi và dv báo chmnh xác, kjp thi 272 dqt không khi lnh, d.c bit 

dct không khi 1nh xây ra vào nh&ng ngày gifla tháng 12 nàm 2013 gay mua ian 
trái müa & các tinh min nüi phia B&c, ret dam, ret hal  kéo dài trén din rng a Bc 
B và B&c Trung B, mua tuyt co d che phü 1ccn him thy trén din rng (tai 
Sapa tuyk ph. d.y 30-50cm); dcit ret hal  xu&t hin trên khu vre cac tinh Bc B 
va B&c Trung B tr 23-28/0 1/2016 (nhiu nai ciA ghi nhn duçic nhit d thp nh.t 
xu6ng duâi mfrc ljch sü trong hon 40 nãm qua nhu Mu Son -4,0°C, SaPa -3,1°C). 

,. F •n F. P P + Theo doi va dir bao Iqp thai 43 ap thap nhiçt dai, trong do cO 06 ap thap 
nhit dOi ânh hu&ng dan dt lin nuôc ta. 

+ Theo dôi vA dr báo sat, kjp thai 90 can bAo, trong do CO 44 con bAo ãnh 
hu&ng trrc tiap cian dt lin nuâc ta (met sé con bAo dc bit i&n và huOng di 



chuyn phüc tap,  nhu: bAo San Tinh tháng 10/2012; bâo Doksuri tháng 9/2017; 
bâo Damrey tháng 11/2017); 126 tr.n lfl (trong do co nhng trn lu * bit iOn 
nhu trn iü tháng 11 nm 2013 vói dinh Lu IOn nh.t trên song Dà, song Thao và 
song Hoàng Long; trung tuin tháng 10/2017 lu'u hrçtng dinh lii ti h HOa Birth 
trên song Da vaçit giá ti-i 1ch st'r tirng xây ra trong tháng 10/2007, dinh lU tai  Yen 
Bái ti-en song Thao vixat müc báo dông 3, ti-en song Hoãng Long tai  Ben D cao 
hon mire ntr(yc lü Ijch si'r näm 1985). 

+ Theo dOi va dr báo tng cong 170 dqt n.ng nóng, n6i bt dqt nng nóng 
gay g&t ngày 19/6/2010 a Bc B và Bc Trung B vâi nhit c1 mt s noi ti-en 40 
d nhu Lang (Ha Ni): 40,4°C, Con Cuông (Ngh An): 42,2°C; dçit nàng nOng tr 
ngày 04-3016 và 07-19/8/2019 có nhiu dim vucct ngtr5ng giá trj Ijch sr (GTLS) 
càng thtii k' nhu: Con Cuông (Ngh An) 43,3°C (vuçit GTLS tháng 6/2010: 
42,2°C), Qu' Hçp (Nghe An) 43,0°C (virqt GTLS tháng 6/2010: 42,0°C)... 

+ Theo dôi và d báo 228 dçxt mira ian, din rng trén phm vi c.â nuâc Va 
dua len website cüa Trung tam, cac ca quan thông tn báo chi, các phuang tin 
thông tin di chüng; dc bit dçit mua kéo dài tren din rng & Bc BO v&i li.rqng 
mixa dc bit 1&n & khu virc Quâng Ninh tr ngày 23/7/2015 dn ngày 04/8/2015, 
v&i tng hrqng mua ph bin tr 1000-1200mm, riêng Cira Ong len tâi trên 
1558mm. 

+ Nàm 2018, ngãnh KTTV d gop phn lam giám 2/3 thit hai  do thiên tai 
gay ra so v&i nàm 2017, tuang üng vâi 40.000 t ding (nguãn tr Ban Chi dao 
Trung uong v phOng, ch6ng thiên tal); nàm 2019 nh dii báo s&m nên mc di han 
han và xâm nhp mn xãy ra v&i quy mO iOn và mirc d nghiêm tr9ng nhât trong 
Ijch sir (th&i gian xãm nhp mn kéo dài g.p t'r 2 - 2,5 1n, phm vi ãnh hithng 
rung han so v&i nAm 2016) mgmi'xcdthit hi dnsãn xu.t, dan sinh ducic 
giam thieu (dac biet thiçt hai  trong san xuat nong nghiep clii bang khoang 25% so vcn 
näm 2016). 

+ T chüc thuc hin theo dOi, d báo mrc nuâc và dOng chây các song ti-en 
toàn quc, dáp irng yêu cu phát dien, xây drng cac cong trInh thñy din và chi 
dao diu hãnh lien h chüa phic vi d âî vii Dông Xuân hang nm. Theo dOi cht 
chê và xay drng báo cáo dinh k5' va dot xut v tinh hmnh khô han,  thiu nuórc d 
Tang cic KTTV, B Tài nguyen và Môi truông kip thai báo cáo Thu tuong ChInh 
phii và T6 diu hành cong tác chi dao  phOng, chng han  hang nm. 

Tinh trung bInh hang nAm các don vj thuc h thng dii báo, cãnh báo qu6c 
gia & trung uong cung cp 8.683 ban tin di1r báo, cãnh báo KITV cho các ca quan 
& trung hong và dja phuong; trong dO Co 2.414 b tin dçr báo, cãnh báo các hin 
tuqng KTTV nguy him (bâo, lU, iii quét, mira lan, nng nóng, ret dam, ret hi, 
th?yi tiêt nguy him ti-en bin .. .) phiic vi cOng tác cüa Tng ciic Phông chong thiên 
tai, Uy ban qu6c gia T.5ng phó sii c, thiên tai và tim kim clru nan; các dcm vj 
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thu,c h th&ig dr báo, oath báo & dja phuang cung cp gn 50.000 ban tin dr báo, 
cãnh báo KTTV cho các co quan, dan vj ô dja phuong. 

+ KTTV Vit Nam cIA thrc hin t6t vai trô dAu mi trong Chtrcmg trInh dir 
báoth&i tit nguy hi&n cho khu vrc Dông Nam A; ehucing trmnh cãnh báo lii quet 
khu c Dông Nam A, gop ph&n cung cp kjp th&i các bàn tin dir báo h trq các 
nu&c thành viên trong hot dng d báo tác nghip, tang euing vai trô ciia Trung 
tam h trc dir báo ct& v&i khu vre Dông Nam A, tfr do, nãng cao vi th& vai trô ca 
nganh KTTV Vit Nam trong khu vrc và trên th giâi. 

II. QUAN DIEM CUA DANG, CIIINH SACH, PHAP LUT CUA 
NHA NIJOC yE CONG TAC KTTV 

1. Các van kiin Dii hi Bang 
Trong các vAn kin Di hOi  VII, VIII, cong tao K'ITV mOi clii dixçic dè cp 

dn mOt  khIa cnh rt nhO nhu sCr ding tài nguyen nu&e (Dai hii VII), khai thác, 
L . • A A A A su diing hqp ly, tiet kiçm tal nguyen thien thien (Di hçu VIII); den Di hçi IX, 

cong tác KTTV cIA ctuçic d cp dn mt each trirc tip vOi m,ic tiêu chin luqc: 
"Chz dng phông tránh và htn chl tdc d5ng xdu cza thiên tai, cüa sr bién di khI 
hu Mt lcii và tip tyc giái quyt hu qua chiln tranh con Igi vái môi trzthng". Các 
vAn ldn Bi hOi

A 

tiêPtIc neuvn d chi dung phOng tránh tác hai  cüa 
BDKH, trong do van kiçn Dai  h9i XII danh m9t miic (mi?c IX) de noi ye phucing 
hixóng, nhim vi, giài pháp v quân 1 tài nguyen, bào v môi truxng, frng phó v&i 
BDKH. Dn Di hQi XIII, trong djnh huàng phát trin d.t rnthc giai doan 2021-
203 0, vAn kin cIA chi ra các nhim vi "xdy dyng h tMng và cc' chl giám sat tài 
nguyen, môi trithng và BDKH; d? báo, cánh báo thiên tai, ô nhim và thám hQa 
môi 1nthig, dlch  bnh ", "nãng cao náng lc nghiên czcu, giám sat BDKH, dy báo 
khI tnig, thzy van và can/i báo thiên tai, náng lye chü d5ngphOng, tránh, giám 
nhp, náng l€c chng chju và thIch (mg vái BDKH", "chü d3ng thich ing Co hiu 
qua v&i BDKT-I, phOng, chng Va giám nhç thiên tal ", trong do chui trQng "xdy dng 
he tMng ket cciu hç tdng a'dng b, hiçn di cá v kinh t xâ h5i, wu tiên phát trkn 
mç5t sc4 cong trInh trong dim quc gia ve giao thOng, thIch (mng và BDKR". 

Nhi:tng quan di&n trong vAn kin Dai  hi XIII crng vth cáo ni dung cii th 
S A 0. P 1 P Z • trong van kien cac nhim ky truac Ia dinh  hu&ng, dpng lire phat then cua nganh 

K1TV trong giai doan tr nay dn nAm 2030, t.rn thin dn nAm 2045. 
2. Các vAn bàn chi do cüa Trung irong 
Các nghj quy& cüa Trung uong v KTTV du kh.ng djnh vic chü dung 

üng phó vâi BDKB, tang cu&ig quãn l tài nguyen vA bào v môi tnrbng là nh&ng 
vn d co ngha dc bit quan tr9ng, cO th.m ãnh throng 1&n, quan h, tác dQng 
qua 13i, cüng quy& djnh si,r phát trin bn vng cOa dt nuOc; là co s&, tin d cho 
ho?.ch djnh duông 1&, chinh sách phát trin kinh t - xA hi, bâo dam quc phOng, 
an ninh và an sinh xA hi. Day là mit trong nhng nhim vi quan tr9ng hang d.0 



cüa câ h th6ng chInh trj; là trách nhim và nghia v cüa các ccc quan, to cht'rc, 
doanh nghip và cong ding dan cu, trong do Nhà.nuó'c gift vai Ira thu dao,  duài sr 
länh dao  cüa Dãng và s'ir tham gia, githn sat cUa toàn x hi. Các nghi quyêt xác 
djnh các mic tiôu KUV ci th cho tmg giai don "dIn näm 2020, v cci ban, chi 
a'c5ng thich ing vol BDKH, phông tránh thiên tat; dIn nám 2050, c/in dç$ng zrng 
phó vOi BE)KH, náng cao náng lu'c d.c báo, cánh báo thiên tat, glám sat BDKH cia 
các cci quan chuyên môn; dIn náin 2050, chü dng z'ng phó vOl BDKFI" Nghi 
quyt s 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 cCia Hi nghj Trung uang ln thir 7 Khóa XI 
ye chü dOng mg phO vài BDK}I, thng cithng quãn l tài nguyen Va bào v môi 
tnr&ng); "chz dng thIch thig vOl BDKII và cot nâng cao náng 4cc dc báo, cdnh 
báo thiên tat, a'5ng dlt, song thcn, quan trc, giám sat mOi trithng blln, BDKU, 
nwOc biên dáng, bao gm cá thong qua vic thig dyng cOng ngh vi try và trI tu 
nhân tgo, dgt trInh d ngang tdm vOl cac nithe tiên tiln trong khu vicc. CO bin 
pháp phông, tránh, ngán chn, hçzn c/il tác dc5ng cüa triu cwOng, xdm nhcp mgn, 
xOi 10 bO b1e2n" (Nghj quy& s 36-NQ/TW ngày 22/10/20 18, Hi nghj, 1n thr 8 
Ban Chip hAnh Trung uong Dãng (khOa XII) v ChMn lucic phát trin bn vftng 
kinh te bien Viçt Nam den nam 2030, tam nhin den nam 2045). 

Ngày 23/8/2019, B Chinh txj khóa XII ban hành K& 1un 56-KL/TW v 
tip tic thirc hin Nghi. quyk s 24-NQJTW cüa Hi nghj Trung ucxng l.n thr 7 
Khoa XI ye chu dong rng phO BDKH, thng cuc'ng quan ly tài nguyen và bao ye 
môi trixông mOt  1&n nfta khng djnh: "Can dt yêu ccu v PCTT, &ng pliO vOl 
BDKI-I, qudn lj tat nguyen và báo ye môt trwOng 0 vj tn trung tam cüa các quyêt 
djnh phát triên ". 

3. Các chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nirrc 
Truóc nàm 2015, vn bàn có giá trj pháp l' cao nht là Pháp lnh Khai thác 

va Bào v Cong trInh KTTV do Uy ban Thung vi Qu6c hi ban hãnh nam 1994. 
Tri&n khai thrc hin Pháp 1nh, th nni 1994 dn 2015, h th&ig vAn ban QPPL 
diu chinh hoat dng KTFV do Chinh phü, Thu tuâng hInh phü, B tnr&ng B 
Tài nguyen và MOi trithng (trixâc nAm 2002 là Tng cic tru&ng Tng ctc KTTV, 
ccx quan thuôc ChInh phü) trng bithc &roc ban hành, trong do quan trong nhât là 
Nghj dlnh  s 24/CP ngày 19/3/1997 cüa Chmnh phu quy djnh chi tit thi hành Pháp 
1nh Khai tháe và Bào ye cOng trmnh KTTV. 

Nãm 2015, Quc hi thông qua Lut KTTV1. Lust  KTTV dA ccx bàn giái 
quyt nhftng v.n d thuc tin dat ra d& vói 11th vrc KITV, diu chinh toãn b 
hoat dung KTTV, trong dO dáng luu là các quy djnh chi tit, c1 th v nhftng nOi 
dung quan trQng, c&u thành nell 11th virc KTTV nhu: vn d quãn 1, khai thác 
mng luâi tram  KITV, d báo, cãnh báo KTTV, thông tin, dft 1iu KUV, cong 

Can cr vào tlnh huxth thrc t,Lut K'rTV cOng dä 02 1n &rc b sung, sra di (van bàn s 26/VBHN-VPQH 
ngay 10/12/2018 Va van bàn so 21IVBHN-VPQH ngay 15/7/2020). 
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tác quãn l nhà rnthc v KYI'V và quyn, trách nhim, nghTa vi cüa co quan, tt 
chc, cá nhn tham gia hoat dng KTTV. Ben cnh do, nhiMi ni dung hoãn toàn 

p. s , .. p • p i mm, tu trucic tcn nay chua co hanh lang pháp ly dieu chmh hoc chisa duqc the che 
hóa a t.m vn bàn 1u.t nhu phiic vi,i, djch v KUV; giám sat BDKH, tác dng vào 
th&i tit; trách nhim quan trc KTTV cüa các chü cong trInh bat buc phãi quan 
trAc va cung cAp thông tin, d lieu KTTV... cüng dã duçc diu chinh trong Lut. 

Gn day rthAt, Chinh phü ban hãnh Nghj djnh s 48/20201ND-CP ngày 
15/4/2020 quy dnh sua doi, bo sung m9t so daeu cua Ngh dnh so 38/2016/ND-CP 

. . ngay 15/5/2016 quy dnh chi tiet mçt so dieu eua Luat  KTTV; ban hanh Quyet 
ctjnh s 1970/QD-TTg ngày 23/11/2021 phê duyt Chin hrçic phát trin ngành 
KTTV dn näm 2030, tm thIn nàm 2045. 

De tnen khai tin hanh Luat,  Chinh phu, BQ Tai nguyen va Moi truong da 
ban hành các van bàn QPPL quy djnh ehi ti4t Lut. Tinh dn thii dim hin t.i, có 
59 van bàn QPPL có phm vi diu chinh lien quan trrc tip tth cong tác KTTV, 
bao g6m: 05 1ut, 05 Nghj djnh, 07 Quyt djrth cüa Thñ tuOng Chinh phü; 04 
Quy& djnh cüa BO truâng, 38 thông tx, thông tu lien tjch. Ben canh  do là mt s 
van bàn di&u chinh riêng v hoat  dng KTTV chuyên ding trong linh vrc quc 
phOng an ninh (diki l khI tixcmg không quân), L4t  Hang không dan dung nam 
2006, Lu.t Dê diu nàm 2006, L4t Tài nguyen nu&c nam 2012, L4t PCTF nárn 
2013, Luat Dau tu cong, Luat Dau thau, Lut Tai nguyen nixac nam 2013, Luat 
PCTT nAm 2013. 

4. Chi thj s 1O-CTI1'W v tang cung str  länh do cüa Bang voi cong 
tác khI ttrçrng thüy van dáp frng yen cu xây dyng và bão v T quc 

4.1. Sr cn thiitphdi ban hành Chilhj 10 
Ben canh  các k& qua dat  dugc, cong tác KTrV cOn nhiu tn tai,  hn ch và 

bAt cap. Mng luài tr?m quan trAc mc dü dâ di.rçc quan tam phát trin, tuy nhiên 
vn cOn thiu d6ng b, chua dáp ing các yêu c.0 hin dai  hóa, dc bit cOn thiu 
các phuong tin, thi& bj hin dai  quan tr&c tr xa tren Bin DOng, khu vrc thtrqng 
ngun các song xuyên biên giai chãy vào lath th Vit Nam. Hiu qua cãnh báo, 
dir báo mt s6 loai hInh thiên tai nhu mua lóTl, III quét, sat  10' dAt cOn hn ch2. 

Thông tin, d 1iu KTTV chua theo kjp yéu cu khai thác, sr drng hiu qua d 
giám sat, thich irng vOl BDKH, bào v môi tru?mg và phiic vi phát trin bn vtrng. 
Ngun hrc du tu cho KTTV mâi chi chü yAu tir ngãn sách nhà nuOc ma chtra 

2  Mng ltrO'i trm cOn thua, mt d dt thp so vUi quy hoach, tien chun cOa WMO (trung blnh m5'i dat khoang 
30%). Phxmig pháp do, truyn tin con thO cong (nh K!fi) chi dt 28,6%, do mtla t dng, do mvc  rnràc ti,r dng 
dt 3 5%); ca s& dtt 1iu KTrV quc gia chua ducic tfch hçsp, tp trung; dv báo, cãxth báo vn dang gp rthiu ldió 
khàn vth rnit s thin tai nguy him, xãy ra nhanh, cic b nlux Iü qut, sat Rr dat, mua dá, mua Ian, dong, set... ;du 
tir cho nganh KTTV Vit Nam eOn thp. Và1 tInh chit là thông tin, dü lieu ca sY phic vi phOng chóng thien tai, 
hin cOng tác KTI'V chua dap ang duçrc yéu cu, chuathu hut ducic nhiu các thành phn kinh t khác dàu tu, trong 
khi thit hai do thi&t tai gay ra hang nAm Vit Nam rat ion (trung bInh khoàng 20.000 tS'/aAm). 
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&rçic da dng hóa nhm huy dung ngun lirc, sr tharn gia cüa kh6i doanh nghip; 
triãn khai thuang mai  hóa san phm, dch vii, x hi hóa chua phát huy hiu qua. 

Cong tác l.nh dao,  chi  dao  có lCic, có nai con chua d.y dü, kp thOi, diing 
m(rc. H th6ng vn ban pháp 1ut vn cOn thiki, chua bao quát toàn din các hoat 
dng KTTV. T chüc b may cOn chua dap irng vói yêu cu phát trin trong bôi 
cãnh BDKH, suy thoái môi trtrng, gia tng các rüi ro an ninh phi truyn thông; 
quãn l' nhà mthc v KTI'V, that là & nhiu dja phucing chua thirc sr phát huy hiu 
lrc, hiu qua; mt s6 chinh quyn dja phucmg chua quan tam dung mrc dn cong 
tác bâo v các cong trInh KTTV trén dja bàn; chua thu hut, tuyên dmg ducic nhân 
lrc chat luqng cao. 

Hin nay, BDKH dang tác dng mnh m len các hin ti.IcYng thai tit; thCiy 
van, hãi van ciic doan có xu huâng ngày càng gia thng v cuOng dO Va tn suât l.p 
lai. V.n d khai thác, quãn 1, giárn sat ngun nzóc song Me Kong; lü quét, sat  10 

• • • *A * A 

dat a khu vrc mien nul; khoang trong so heu KTTV a Bien song, dac  biçt a khu 
vrc vilng bin và yen bin Tây Nani cUa dt rnthe cing vâi các yêu cu ye hcip tác 
qu6c t& phát trin kinh t - x hOi  ci'ia d.t nuâc trong b6i cãnh phát trMn nhanh 
chóng cüa khoa h9c cong ngh 4.0, dä va dang là nhftng tác dng, dt ra thách thirc 
dôi vói cong tác KTTV trong giai don tâi. 

4.2. Ynghia cua vtçc ban hanh C/u 1h1 10 
Vic Ban BI thu ban hành Chi thj 10 th hin yêu cu và sr nhin nhn dánh 

giá, coi COng tác KTFV là nhim vii quan tr9ng, c.p thi&, thu0ng xuyên, lien tic, 
phâi có sij quan tam cüa ca h th6ng chinh trj và toàn xã hi. Day cüng là ca s& dê 
tang ctr&ng nhn thi'xc cüa toãn Dãng, toàn dan v vai trO cüa ngành KTTV, dua ra 
nhtng djnh huóng d phát huy vai trO cüa cong tác KTTV trong dri s&ig dan sinh; 
là diu kin tiên quy& và ca sâ chinh trj ht sue quan trçng d ngãnh KTTV tip 
tçic n lrc nh&m dáp i'mg yeu c&u xay dirng va bâo v T que trong tInh hInh rnói. 

4.3. N5i dung chInh cüa h1 thj 10 
Chi thj dã nêu ra 6 giai pháp tr9ng tam d nâng eao vai trO, hiu qua cüa cOng 

tác KTTV dáp Crng các yêu cu, nhim vi dt ra, bao gm: 
1) D.y mnh cong tao tuyên truyn, giáo dic, nâng cao nhn thüc và track 

nhim cüa can bO, dãng viên, các t&ng lop nhãn dan, nht là ngLthi dfrng du các Ca 
quan, t chrc, doanh nghip v vai trO, vj tn, tm quan trpng cüa cong tác khI 
tucmg thüy van trong qua trInh phát trin kinh th - xã hOi,  bâo dam qu6c phOng, an 
ninh và phic vi thi& thc dOi s6ng dan sinh. COng tác khI tucing thüy van là 
thim vii quan trQng, cp thit, thuäng xuyên, lien t11c, phâi CO sir quan tam cüa cá 
h th6ng chInh fri. và toàn xâ hOi. 

Các cp üy, t chirc dãng, chinh quyn tp trung lnh dao,  clii do nâng cao 
chat lixçrng, hiu qua cUa cOng tác khi ttrcng thuy va.n trong phm vi, lTnh vrc, dja 
b quãn l', phi tráeh. Thông tin, d lieu khI tixqng thüy van phài &rqc xác djnh là 
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c sr quan tr9ng trong qua trInh xây di.rng và thrc hin các quy hoach, chin luqc, 
k hoach  phát trin kinh t - xä hi, qu6c phóng, an ninh cüa các cap, các ngành. 

cao và phát buy vai trô cüa Cong tao khi tirçing thiy vn trong dr báo, cãnh báo 
thiên tai, giám sat, thIch üng vOi bi&i di khI hu !i c.p quc gia, ngành, lTnh vrc 
và dja phucing. Chi dng phông ngra, ngAn chn vic lcii dimg boat  dung khi 
tuqng thüy van d thu thp thông tin bI mt quc gia, chng phá ta. 

2) Nãng cao nang lirc, chit luçmg d báo, cãnh báo khI tuqng thiy van, giám 
sat bin di khi h.u; dy mnh d6i mâi sang tao,  chuyn di s ng ding khoa 
hçc - cong ngh tiên tin; hoãn thin phuang pháp, quy trInh dij bao, cánh báo 
thien tal, bien doi kin hau,  bao dam cung cap day du, lqp thai thong tin, du hçu khi 
tuqng thiy van, dc bit là thông tin, dt lieu v nguy cci xãy ra các hin tixqng khI 
tuçing thüy van nguy him, bt thu?mg có th ành htrông hoc gay thit hai  v 
ngtthi, tài san và môi trtthng vâi d tin c.y, chInh xác cao. 

Chü tr9ng du tir, nâng cp kt cu h tAng, trang thMt bj, phi.rong tin phic 
vi cho Cong tác khI tuqng thüy van theo huOng hin dai,  dng b, tir dng hoá, tIch 
hcip da miic tiêu. Rà soát, hoàn thin quy hoach h th6ng mng hrâi tr?m quan trAc 
khI tuçlng thüy van quc gia và tram khI tl..rçYng thüy van chuyên dung cüa cáo bO, 
nganh, dja phixcing bão dam tmnh thng thAt, dng b và hiu qua; uu tiên phát 
trin tai  các khu vrc thi.ring xuyen xày ra thiên tai, chju tao dng ion cüa bin di 
khI hu, khu vrc yen bin, bin, dâo, quAn dào thuc chü quyn, quyn chü quyn 
cüa Vit Nam. Xây dijng djnh mirc, tiêu chun phiic vi cong tác quãn l, 4n hành, 
bào dung h thng tram  khi ttrçing thüy van. 

3) Tip tiic hoàn thin h thng pháp lu.t v khI tucmg thüy van, báo dam 
diu chinh toàn din các d& tuçmg, pham vi, loi hmnh hoat dung cO lien quan. Quy 
dlnh cii th vic sr d1ing, chia sé và kt ni lien thông thông tin, dü lieu khi tucing 
thüy van giüa cac b, ngãnh, dja phuang và qu6c t cO ch d, chInh sách thoâ 
dáng d& vOi can b, cong chirc, viên chrc, nguói lao dng lam cOng tao khI trcmg 
thüy van, nhAt là ô' nhthig vüng khó khän. Tang cuàng Cong tao thanh tra, kiêm tra, 
giám sat, kjp thñ phát hin và xcr l) nghiêm cac ca quan, t6 chüc, Ca nhân vi phm 
quy djnh pháp 1u3t  ye khI ttrqng thñy van. 

4) C'àng c t6 chüc b may quãn 1' nhà nu&c v cong tác khI tucing thiXy van, 
gn vOl d& m&i phuong thirc hoat dng hiu qua; phãn công, phãn cAp, xác djnh rö 
trách nhim ci th cüa tirng cci quan, th chüc lien quan, thAt là ngithi di'rng dAn. Co 
1 trInh, phuang an phü hcip d dAy mnh co ch tr chü d& vói cáo .don vj sir 
nghip cOng lap trong lTnh vc khI tuçing thüy van. Chii trçng cOng tao dào tao,  bi 
duong náng cao nang lc, trInh d cüa di ngü can b, cOng chCrc, viên chrc, 
ngi.rôi lao dng lam cong tác khI tuqng thày van, bào dam chuyên nghip, dáp ng 
t6t yêu cAn nhim vii. Co hlnh thüc phü hctp d ph bin kin thüc co ban v khI 



9 

tirclng thüy van cho h9c sinh ph thông và h9c viên the lap dào tao,  bi duông l 
lun chInh trj, qu6c phông,.an ninh. 

5) Phát huy vai trô, trách nhim cüa b quãn l chuyên ngành trong vic huy 
dng, quan l', sir diing hiu qua cáo ngu6n lijc. Kt hcip ngun lçrc tr ngãn sách 
nhà rnthc vâi da dng boa các ngun vn du tu trong nuâc và ngoài nuóc, nht là 
cac ngun vn uu dãi quc th cho cong tao khi tuçmg thüy vn. Uu tiên phãn b 
ngân sách nha nuâc d bão dam duy trI, vn hành hoat dung cüa mng luâi trm 
quan trc và cong the dir Mo khl tuclng thüy vn cüa quc gia. 

Dy mnh xa hi hoá, thu hi'it cáo doanh nghip, t chtc, cá nhn tham gia 
vao hoat dng khI tuclng thUy van; phát trin mnh thj truàng djch viii khi tucmg 
thüy van dáp rng nhu cu cüa các ngành, linh vrc; trin khai mt s san ph.m, 
djch viii khI tuçing thüy van theo phucxng thi'rc d6i tao cong - tu.. 

6) D.y manh  và nãng cao hiu qua hcp tao qu6c th trong lTnh c khI tung 
thüy van, d.c biêt vth cáo qu& gia phát trin, các quc gia a thtrqng ngun cáo con 
song xuyên biên giói; t.ru tiên cac hoat dung hçip the quc t trong nghiên cru phic 
vii quan tr.c, do dac,  thám sat, chia sé thông tin, d lieu khI tucdng thüy van trên 
Bin Dông. Tang cung trao di thông tin, dii lieu khI tuçing thüy van, kinh 
nghim vói các nuâc, cáo d& the, t chüc quc tá nh%m nng cao nãng 1irc, trInh 
d, vj th cho ngành KM tixcrng thüy van Vit Nam, v&i vai trô là trung thin dr báo 
khu e cüa T chirc KhI tuqng th giãi. Cók hoach dào tao,  cfr chuyên gia, dai 
din eüa Viêt Nam tham gia vào cáo cci quan, t chCrc, din dan diu hãnh cfia T 
chirc KhI tuclng th giai và cáo t ehrc qu6c t khac v khI tuçlng thüy van. 

BAN TUYEN GIAO TRUNG TXcNG 
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