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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành bổ sung bản tin dự báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, 

nước dâng do gió mạnh trên biển 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

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

Thủ tướng Chính phủ 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;  

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi 

ro thiên tai; 

Căn cứ Công văn số 1439/VPCP-CN ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Văn 

phòng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải 

hành khách trên đường thủy nội địa; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành bổ sung bản tin dự báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, 

nước dâng do gió mạnh trên biển vào lúc 10 giờ 00. 

Điều kiện ban hành tin dự báo gió mạnh trên biển thực hiện theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 20 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg.  

Điều kiện ban hành tin dự báo sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên biển thực 

hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg.  

Nội dung tin dự báo gió mạnh trên biển, sóng lớn, nước dâng do gió mạnh trên 

biển thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo khí 

tượng thủy văn, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Giám 

đốc các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, Giám đốc các Đài Khí tượng Thủy văn 
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tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo); 

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về 

phòng, chống thiên tai; 

- Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó 

sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục; 

- Lưu: VT, QLDB. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thái 
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