
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

 

Số:         /BC-TCKTTV 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày         tháng 9 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 

của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

               (qua Vụ Tổ chức cán bộ) 

Thực hiện Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải 

cách hành chính (CCHC) năm 2021 và Công văn số 7489/BTNMT-TCCB ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021, Tổng cục Khí tượng Thủy 

văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý III năm 2021 của Tổng cục như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã ban hành: Quyết định số 37/QĐ-

TCKTTV ngày 08 tháng 01 năm 2021 phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2021 của 

Tổng cục; Quyết định số 164/QĐ-TCKTTV ngày 22 tháng 4 năm 2021 ban 

hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và CCHC năm 2021 của Tổng 

cục; Quyết định số 210/QĐ-TCKTTV ngày 09 tháng 6 năm 2021 ban hành Kế 

hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Tổng cục KTTV năm 2021. 

Kế hoạch của Tổng cục đã bám sát nội dung các Chương trình, kế hoạch 

công tác của Bộ nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác CCHC trên tất cả 

các lĩnh vực và đã được các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo 

đảm chất lượng, hiệu quả. 

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

2.1. Về ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC 

Xác định CCHC tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng 

cục năm 2021, tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các 

đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công 

tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 

CCHC. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 

CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; đưa nội dung, kết quả 
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thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ 

CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.  

Tổng cục KTTV đã ban hành Chương trình công tác năm 2021 (Quyết 

định số 62/QĐ-TCKTTV ngày 03 tháng 02 năm 2021), Kế hoạch thông tin, 

tuyên truyền về công tác CCHC (Quyết định số 210/QĐ-TCKTTV ngày 09 

tháng 6 năm 2021) và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ 

năm 2021 (Công văn số 22/TCKTTV-TCCB ngày 07 tháng 01 năm 2021). 

2.2. Công tác tuyên truyền CCHC 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức 

của công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục 

về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC; thường 

xuyên cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và thông tin về các hoạt động CCHC của Tổng cục, các 

đơn vị trực thuộc lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; tổ chức các phong 

trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC của Tổng cục. 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền 

hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biến kiến thức về KTTV nhất là các 

hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh, gắn với công tác phổ biến 

chính sách pháp luật về KTTV. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

QUÝ III NĂM 2021 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình và ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 7374/BTNMT-PC 

ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao 

nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục KTTV được giao xây 

dựng 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 05 Thông tư thuộc thẩm quyền 

ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực KTTV. Tiến 

độ thực hiện cụ thể như sau: 

- Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 44/2014/QĐ-

TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về 

cấp độ rủi ro thiên tai: Tổng cục KTTV đã hoàn thiện và đã được Thủ tướng 

Chính phủ ký ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 

2021. 
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- Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn: đã được Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Thông tư số 08/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021. 

- Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp 

báo động lũ: đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành 

Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021. 

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, Tổng cục đã chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện và được Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đồng ý ký ban hành Thông tư số 13/2021/TT-

BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021 quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể 

trạm KTTV quốc gia. 

- Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài 

liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-zôn và bức xạ cực tím; Thông tư ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng: đang được thực hiện 

đúng tiến độ. 

- Ngoài ra Tổng cục đã sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định kỹ thuật 

về dự báo, cảnh báo KTTV và xây dựng Quy định về phân cấp trách nhiệm ban 

hành bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường đối với các 

đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia thuộc phạm vi quản lý 

của Tổng cục KTTV: Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự 

báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm đối với các đơn vị trong hệ thống dự 

báo, cảnh báo KTTV quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục KTTV 

(Quyết định số 223/QĐ-TCKTTV); Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành 

bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường đối với các đơn vị 

trong hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia thuộc phạm vi quản lý của 

Tổng cục KTTV (Quyết định số 249/QĐ-TCKTTV); Quyết định quy định kỹ 

thuật về thông tin, dữ liệu KTTV của Tổng cục; Quy chế chia sẻ và bảo mật 

thông tin, dữ liệu KTTV đối với các đơn vị, cá nhân do Tổng cục KTTV quản 

lý; xây dựng dự thảo Quy chế đánh giá chất lượng dịch vụ công về công tác 

thông tin, dữ liệu KTTV. Dự thảo của các Quy chế đã được xin ý kiến các đơn 

chuyên môn trực thuộc Tổng cục. 

Triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường công tác KTTV đáp ứng yêu cầu 

phòng, chống thiên  tai, phát  triển  bền  vững, góp  phần  bảo đảm  an  ninh của 

đất nước”. Đã trình Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Tờ trình 

số 79-TTr/BCSĐBTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2021 trình Ban Bí thư xem xét, 

ban hành. Hiện nay, Ban Bí thư đã họp cho ý kiến nhất trí về sự cần thiết và ban 

hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KTTV đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”, Tổng cục 
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đang phối hợp với Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, hoàn 

chỉnh kỹ thuật của dự thảo Chỉ thị; Vụ Tổng hợp xin ý kiến lại Ban Bí thư trước 

khi trình Thường trực Ban Bí thư ký ban hành. 

Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT ngày 27 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới 

trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ lập Quy 

hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 tại Quyết định số 1314/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2021. 

1.2. Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật do các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành khác 

chủ trì soạn thảo: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định ban hành Danh 

mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; danh mục vị trí việc làm 

công chức lãnh đạo, quản lý đặc thù; danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp 

vụ chuyên môn dùng chung; danh mục vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ 

chuyên môn dùng chung và danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ đặc thù 

thuộc ngành, lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập; Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; báo cáo tổng 

kết và Quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; 

đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi; báo cáo sơ kết công tác thi đua 

khen thưởng 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối 

năm 2021 của Khối thi đua III; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, 

phân quyền và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền trong quản lý nhà nước; Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025, v.v… 

1.3. Công tác kiểm tra thi hành pháp luật KTTV 

Hiện tại Tổng cục được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp nhận kế hoạch 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KTTV tại 11 tỉnh (Sơn 

La, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 

Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long) trong đó tập trung vào các đối tượng: UBND 

cấp tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Vườn 

Quốc gia; Sân bay và Cáp treo; các cơ quan thẩm định, thẩm tra dự án phát triển 

kinh tế - xã hội có sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV. Tuy nhiên, căn cứ Văn bản 
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số 3226/BTNMT-KHTC ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-

CP (trong đó, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí 

hội nghị, công tác), căn cứ ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và tình hình 

thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, theo thời gian, địa điểm, 

phân công nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Tổng cục đề xuất điều 

chỉnh Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KTTV 

năm 2021 của Tổng cục cụ thể: giảm 06 tỉnh (Thái Bình, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 

Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long) và điều chỉnh về thời gian thực hiện. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

Việc thực hiện các thủ tục hành chính luôn được Lãnh đạo Tổng cục KTTV 

quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại bỏ 

những rườm rà, chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

Đã hoàn thiện “Đề án tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Tổng cục 

KTTV” trình Bộ xem xét trình Chính phủ theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị tại 

Công văn số 32-CV/BCSĐTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021 (Công văn số 

1069/TCKTTV-TCCB ngày 27 tháng 8 năm 2021); đang thực hiện xây dựng dự 

thảo các Đề án sắp xếp, tổ chức lại của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo mô 

hình tổ chức mới. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

4.1. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên chức và chính 

sách tinh giản biên chế 

- Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí KTTV và giao nhiệm 

vụ Quyền Tổng biên tập Tạp chí KTTV; quyết định điều động, bổ nhiệm Phó 

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc 

Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ. 

- Phê duyệt chủ trương thực hiện chính sách theo Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong 

lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn đối với các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, đồng bằng 

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam 

Bộ. 
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- Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Đài KTTV khu 

vực Tây Bắc (02 chỉ tiêu), Đài KTTV khu vực Tây Nguyên (11 chỉ tiêu). 

- Thực hiện chế độ tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021 (05 người) của các 

đơn vị trực thuộc. 

- Cử cán bộ tham gia: Tổ soạn thảo Thông tư “Quy định về Danh mục và 

thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý và viên chức; danh mục và thời hạn người có chức vụ, quyền 

hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh 

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc Ngành Tài nguyên và Môi trường” 

(01 người); Tổ soạn thảo các Thông tư lĩnh vực tài nguyên nước (01 người); Tổ 

soạn thảo Thông tư “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập 

ngành tài nguyên và môi trường; mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên; tiêu chuẩn, 

điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội 

đồng quản lý” (01 người); Tổ biên soạn Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến 

thức quản lý về KTTV (05 người); tham gia Ban Quản lý dự án hợp tác Mê 

Công - Lan Thương (01 người); tham gia Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (01 người). 

- Công tác khen thưởng đã được lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo sát sao. Các 

đơn vị trực thuộc Tổng cục đã tiến hành tổng kết, đánh giá phong trào thi đua 

đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ theo quy định của Luật Thi đua 

khen thưởng và các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục 

KTTV. Việc xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục 

KTTV có thành tích trong các lĩnh vực không thuộc quản lý của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường được thực hiện theo quy chế hoặc quy định hướng dẫn về xét 

khen thưởng của các Bộ, ban, ngành, địa phương và đảm bảo không vượt quá tỷ 

lệ, số lượng được phân bổ theo quy định; nhiều tập thể, cá nhân của các đơn vị 

trực thuộc Tổng cục đã được các cấp khen thưởng, một số kết quả chính: 

+ Công nhận sáng kiến, danh hiệu thi đua, quyết định khen thưởng về kết 

quả công tác năm 2020: công nhận 68 sáng kiến cấp cơ sở; công nhận đạt Danh 

hiệu Lao động tiên tiến đối với 06 tập thể và 30 cá nhân; công nhận danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 60 cá nhân; tặng Giấy khen cho 74 tập thể, 177 cá 

nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và 07 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống KTTV 

Việt Nam.  
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 + Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận danh hiệu thi đua, quyết 

định khen thưởng về kết quả công tác năm 2020: công nhận 21 tập thể đạt danh 

hiệu Tập thể lao động xuất sắc; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài 

nguyên môi trường cho 02 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cho 04 tập thể; tặng Bằng khen về thành tích thường xuyên năm 2020 đối 

với 04 tập thể và 07 cá nhân; tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân trong 

phong trào “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, 

01 cá nhân trong phong trào “Hiến kế, đề xuất giải pháp ý tưởng sáng tạo”; tặng 

Bằng khen cho 09 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng, 

chống, khắc phục hậu quả bão số 9 và mưa lũ tại miền Trung; 01 cá nhân đã đạt 

Giải thưởng nghiên cứu của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dành cho các 

nhà khoa học trẻ năm 2021... 

 + Đề nghị Bộ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của cho tập thể 

Tổng cục KTTV và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia do đã có thành tích trong 

công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 9 và mưa lũ miền Trung; 

trình cấp có thẩm xem xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể, 

01 cá nhân; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể, 01 cá nhân; 

tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể; tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc cho 01 cá nhân. 

4.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, đến mọi 

mặt của đời sống xã hội, trên nhiều tỉnh thành và các quốc gia trên thế giới vì 

vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng có những ảnh hưởng nhất định; việc cử công 

chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài không thể 

tham gia trực tiếp trên lớp, chủ yếu bằng hình thức trực tuyến (online). Tuy vậy, 

Tổng cục KTTV vẫn luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức, kết quả cụ thể như sau: 

- Về đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước: cử 03 cán bộ tham gia khóa 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2; cử 01 cán bộ tham 

gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; cử 01 viên chức 

dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2021 tại Trường Đại học Thủy lợi; cử 

02 cán bộ xét tuyển cao cấp lý luận chính trị. 

- Về đào tạo, bồi dưỡng dài hạn nước ngoài: gia hạn làm chuyên gia Ủy 

ban sông Mê Công tại Campuchia đối với 01 viên chức. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được gắn với công 

tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ trong nguồn quy hoạch được ưu 
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tiên xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ còn 

thiếu theo yêu cầu của chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh quy hoạch. 

5. Cải cách tài chính công 

Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường: nội dung, dự toán chi tiết và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (lần 2); Dự án “Phân vùng rủi ro 

thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu 

vực trung du và miền núi”; phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu thực hiện nhiệm vụ mua sắm thiết bị, linh kiện chế tạo thuộc Đề tài khoa 

học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo mức nước lũ từ 

xa sử dụng sóng vô tuyến cho các lưu vực nhỏ”; phê duyệt dự án Đo đạc địa 

hình và thủy văn các sông chính vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ dự 

báo thủy văn; phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án “Tăng cường hệ thống dự 

báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn II”; phê duyệt điều chỉnh thời gian 

và kinh phí thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo 

sớm mưa, lũ” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ; phương án 

xử lý tài sản của dự án Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo và cảnh báo 

sớm” thuộc Dự án “Quản lý thiên tai ở Việt Nam” - WB5; hoàn thiện, điều 

chỉnh quyết toán hoàn thành dự án Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo và 

cảnh báo sớm” thuộc Dự án “Quản lý thiên tai ở Việt Nam” - WB5; Đề cương 

nhiệm vụ, dự toán kinh phí và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn lập dự án đầu 

tư của Dự án “Đầu tư xây dựng mới Trạm ra đa thời tiết và thám không vô tuyến 

Trường Sa phục vụ công tác dự báo KTTV”; điều chỉnh danh mục thiết bị, chi 

phí thiết bị và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hạng mục “Mua sắm thiết bị phục 

vụ quản trị và xử lý dữ liệu tại Tổng cục KTTV và Cục Quản lý tài nguyên nước 

để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Vu 

Gia - Thu Bồn”; điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của 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 đập, Dự án “Sửa chữa và nâng 

cao an toàn đập” (WB8); báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Xây dựng nhà điều 

hành quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu khu vực 

Việt Bắc”. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

6.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục 

- Tiếp tục quán triệt công chức, viên chức tăng cường xử lý văn bản trên 

Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu 

công chức, viên chức của Tổng cục KTTV vào Hệ thống phần mềm quản lý cán 

https://hscv.monre.gov.vn/_ttkhituongtv/vbdi.nsf/str/6ABD36C6FF03CDA14725873300318789?OpenDocument
https://hscv.monre.gov.vn/_ttkhituongtv/vbdi.nsf/str/6ABD36C6FF03CDA14725873300318789?OpenDocument
https://hscv.monre.gov.vn/_ttkhituongtv/vbdi.nsf/str/6ABD36C6FF03CDA14725873300318789?OpenDocument
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bộ, công chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường để khai thác sử dụng thống 

nhất, hiệu quả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài 

chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước. 

- Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông 

tin chuyên ngành KTTV thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ tốt yêu cầu 

của công tác dự báo, cảnh báo bão, lũ và truyền tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn các cấp; tổ chức phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm 

bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới. 

- Ban hành Chương trình hành động của Tổng cục KTTV thực hiện Nghị 

quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 

777-KH/BCSĐTNMT của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. 

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động các đơn vị trực thuộc Tổng cục 

Trong quý III năm 2021, Tổng cục KTTV tiếp tục triển khai việc áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực 

thuộc Tổng cục. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Tiếp tục xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng 

cục trong quý III năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục thường xuyên đôn đốc, 

chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch.  

2. Các chương trình, kế hoạch thành phần về công tác CCHC năm 2021 

của Tổng cục đã được ban hành kịp thời, đầy đủ làm cơ sở để triển khai thực 

hiện công tác CCHC quý III chất lượng, hiệu quả.  

3. Tổng cục đã chủ động trong tổ chức và bố trí các nguồn lực thực hiện 

các nhiệm vụ CCHC quý III theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất 

lượng và hiệu quả. 

IV.CÁC NHIỆM VỤ TR NG T M TRONG QUÝ IV NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Tổng cục; tổ chức và 

triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Tổng cục; gắn 

kết quả thực hiện CCHC trong bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với 

thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục. 
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- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Tổng 

cục trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch 

CCHC quý IV năm 2021 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và 

hiệu quả. 

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch của 

Tổng cục về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực KTTV; nâng cao ý 

thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của công chức, viên chức. 

2. Về cải cách thể chế 

- Tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề án “Tăng cường công tác KTTV đáp 

ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an 

ninh của đất nước”. 

- Hoàn thiện dự thảo: Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045” trình Thủ tướng Chính phủ. 

- Hoàn thiện và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 03 Thông tư 

theo đúng tiến độ được phê duyệt. 

- Hoàn thành công tác kiểm tra thi hành pháp luật KTTV theo kế hoạch đã 

đề ra khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

quản lý, thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Bộ đúng quy định; tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Tiếp tục triển khai xây dựng phương án mô hình tổ chức của đơn vị trực 

thuộc theo mô hình tổ chức mới của Tổng cục KTTV. 

- Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập, nâng 

cấp, hạ cấp và di chuyển các trạm KTTV.  

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và 

công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc 

Tổng cục; nâng cao trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý 

công tác đào tạo, bồi dưỡng; triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm 
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chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng các tiêu chuẩn ngạch công 

chức và hạng viên chức. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc ngành tài nguyên và môi trường và Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 

16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

6. Cải cách tài chính công 

- Rà soát và điều chỉnh quyết định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 của 9 Đài KTTV khu vực,  

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV. 

- Tổng hợp trình Bộ Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 

2024 của Tổng cục KTTV. 

- Phê duyệt hoặc trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo thẩm 

quyền đối với các gói thầu thuộc Dự án WB8, PL3, Dự án “Quản lý tổng hợp tài 

nguyên nước Mê Công”, Dự án “Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng cho Việt Nam” và các dự án đầu tư khác thuộc Tổng cục KTTV; 

thẩm định hồ sơ Quyết toán hoàn thành các công trình thuộc Kế hoạch SCL-

XDN năm 2020 của Tổng cục. 

- Nghiệm thu niên độ năm 2020 hoặc nghiệm thu kết thúc một số nhiệm vụ 

dự án, chuyên môn, nhiệm vụ chi đặc thù có tính chất chuyên môn thuộc kế 

hoạch ngân sách nhà nước năm 2020. 

7. Hiện đại hóa hành chính  

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật mạng hoạt động thông suốt phục vụ công tác 

chỉ đạo điều hành của Tổng cục; hỗ trợ vận hành Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục; hệ thống thư điện tử, các hệ thống thông tin dùng chung cho Tổng 

cục, phục vụ các hội nghị truyền hình trực tuyến của Tổng cục với các đơn vị 

trực thuộc; đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin hạ tầng kỹ thuật công 

nghệ thông tin của Tổng cục. 

- Đảm bảo kỹ thuật và hỗ trợ cho tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng cục 

vận hành các phần mềm Điều hành tác nghiệp (quản lý văn bản và Hồ sơ công 

việc; thư điện tử; quản lý công chức, viên chức của Bộ...); cải tiến phương thức 

làm việc của công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, quản 

lý, điều hành. 
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- Tiếp tục thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN 9001:2015 trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc 

Tổng cục. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, 

truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV nhất là 

về các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III 

năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, kính báo cáo Bộ Tài nguyên và 

Môi trường./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Tổng cục trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục; 

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS  

Hồ Chí Minh, Hội CCBTổng cục; 

- Lưu: VT, TCCB, NY. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Phong 
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