
 

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

* 

Số 10-CT/TW 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021 

 

CHỈ THỊ 

CỦA BAN BÍ THƯ 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

----- 
 

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, ngành Khí tượng thuỷ văn, 

công tác khí tượng thuỷ văn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đã đạt 

nhiều kết quả, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống của nhân dân. Nhận thức về vai trò, 

tầm quan trọng của công tác khí tượng thuỷ văn được nâng cao. Quản lý nhà 

nước về khí tượng thuỷ văn được tăng cường; hệ thống pháp luật, cơ chế, 

chính sách từng bước được hoàn thiện. Chất lượng dự báo, cảnh báo khí 

tượng thuỷ văn của Việt Nam dần tiệm cận trình độ của các nước tiên tiến 

trong khu vực và thế giới. 

Tuy nhiên, năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo có mặt chưa đáp ứng 

được yêu cầu của thực tiễn; thông tin, dữ liệu chưa được quản lý đồng bộ, 

thiếu cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả; một số cơ chế, chính sách về khí 

tượng thuỷ văn chưa sát với thực tế, thiếu tính khả thi. Nguồn lực dành cho 

công tác khí tượng thuỷ văn còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

phương tiện chưa được đầu tư, nâng cấp kịp thời. 

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, 

chính quyền về công tác khí tượng thuỷ văn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất; 

năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công 

tác khí tượng thuỷ văn chưa đồng đều, chưa làm chủ được một số công nghệ 

hiện đại; tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và việc phân công, phân cấp, phối 

hợp giữa các ban, bộ, ngành, địa phương trong công tác khí tượng thuỷ văn 

còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý 

sai phạm chưa được quan tâm đúng mức. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khí tượng thuỷ văn, đáp ứng 

yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phấn đấu đến 

năm 2030 ngành Khí tượng thuỷ văn nước ta đạt trình độ tương đương các nước 
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tiên tiến khu vực Châu Á; Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:  

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng 

đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của 

công tác khí tượng thuỷ văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh. Công tác 

khí tượng thuỷ văn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, 

phải có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng 

cao chất lượng, hiệu quả của công tác khí tượng thuỷ văn trong phạm vi, lĩnh 

vực, địa bàn mình quản lý, phụ trách. Thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn 

phải được xác định là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện 

các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh của các cấp, các ngành. Đề cao và phát huy vai trò của công tác khí 

tượng thuỷ văn trong dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát, thích ứng với biến 

đổi khí hậu ở cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương. Chủ động phòng 

ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thuỷ văn để thu thập 

thông tin bí mật quốc gia, chống phá ta. 

2. Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn, 

giám sát biến đổi khí hậu; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng 

dụng khoa học - công nghệ tiên tiến; hoàn thiện phương pháp, quy trình dự 

báo, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời 

thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, đặc biệt là thông tin, dữ liệu về nguy cơ 

xảy ra các hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm, bất thường có thể ảnh 

hưởng hoặc gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường với độ tin cậy, chính 

xác cao. 

Chú trọng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện 

phục vụ cho công tác khí tượng thuỷ văn theo hướng hiện đại, đồng bộ, tự 

động hoá, tích hợp đa mục tiêu. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch hệ thống mạng 

lưới trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn quốc gia và trạm khí tượng thuỷ văn 

chuyên dùng của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm tính thống nhất, đồng 

bộ và hiệu quả; ưu tiên phát triển tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiên 

tai, chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, khu vực ven biển, biển, đảo, quần 

đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam. Xây dựng định mức, 
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tiêu chuẩn phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống trạm khí 

tượng thuỷ văn. 

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khí tượng thuỷ văn, bảo 

đảm điều chỉnh toàn diện các đối tượng, phạm vi, loại hình hoạt động có liên 

quan. Quy định cụ thể việc sử dụng, chia sẻ và kết nối liên thông thông tin, 

dữ liệu khí tượng thuỷ văn giữa các bộ, ngành, địa phương và quốc tế; có chế 

độ, chính sách thoả đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động làm công tác khí tượng thuỷ văn, nhất là ở những vùng khó khăn. Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về khí 

tượng thuỷ văn. 

4. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác khí tượng 

thuỷ văn, gắn với đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả; phân công, phân 

cấp, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức liên quan, nhất 

là người đứng đầu. Có lộ trình, phương án phù hợp để đẩy mạnh cơ chế tự 

chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn. 

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác khí tượng 

thuỷ văn, bảo đảm chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Có hình 

thức phù hợp để phổ biến kiến thức cơ bản về khí tượng thuỷ văn cho học 

sinh phổ thông và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quốc 

phòng, an ninh. 

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ quản lý chuyên ngành trong 

việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Kết hợp nguồn lực 

từ ngân sách nhà nước với đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư trong nước và 

ngoài nước, nhất là các nguồn vốn ưu đãi quốc tế cho công tác khí tượng thuỷ 

văn. Ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước để bảo đảm duy trì, vận hành hoạt 

động của mạng lưới trạm quan trắc và công tác dự báo khí tượng thuỷ văn 

của quốc gia. 

Đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham 

gia vào hoạt động khí tượng thuỷ văn; phát triển mạnh thị trường dịch vụ khí 

tượng thuỷ văn đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực; triển khai một số 

sản phẩm, dịch vụ khí tượng thuỷ văn theo phương thức đối tác công - tư. 

6. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí 

tượng thuỷ văn, đặc biệt với các quốc gia phát triển, các quốc gia ở thượng 
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nguồn các con sông xuyên biên giới; ưu tiên các hoạt động hợp tác quốc tế 

trong nghiên cứu phục vụ quan trắc, đo đạc, thám sát, chia sẻ thông tin, dữ 

liệu khí tượng thuỷ văn trên Biển Đông. Tăng cường trao đổi thông tin, dữ 

liệu khí tượng thuỷ văn, kinh nghiệm với các nước, các đối tác, tổ chức quốc 

tế nhằm nâng cao năng lực, trình độ, vị thế cho ngành Khí tượng thuỷ văn 

Việt Nam, với vai trò là trung tâm dự báo khu vực của Tổ chức Khí tượng thế 

giới. Có kế hoạch đào tạo, cử chuyên gia, đại diện của Việt Nam tham gia 

vào các cơ quan, tổ chức, diễn đàn điều hành của Tổ chức Khí tượng thế giới 

và các tổ chức quốc tế khác về khí tượng thuỷ văn. 

7. Tổ chức thực hiện 

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc 

Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương 

trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị. 

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật về khí tượng thuỷ văn và giám sát việc thực hiện. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ 

sung các văn bản dưới luật có liên quan đến công tác khí tượng thuỷ văn; 

quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị. 

- Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Bí thư kết quả 

thực hiện Chỉ thị này. 
 

                                          T/M BAN BÍ THƯ 

Đã ký: Võ Văn Thưởng 
 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                                                SAO LỤC  

                  *                                                                      

       Số 184-BS/TU                              Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

       Thường trực Tỉnh ủy giao: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn 

tuyên truyền thực hiện Chỉ thị này. 

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị này./. 
 

Nơi nhận:  

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Ủy ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể tỉnh, 

- Các ban của Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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