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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định 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 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, hồ sơ gồm: 

- Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành đối với dự 

thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung so với Quyết định số 03/2018/QĐ-

TTg 

- Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục KTTV. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thay thế Quyết định số 

03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018, cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 

SỐ 03/2018/QĐ-TTg 

1. Về nhiệm vụ và quyền hạn  

Theo quy định Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg, Tổng cục KTTV được giao 

nhiệm vụ chính như sau: 

- Từ khoản 1 đến khoản 4, quy định các nhiệm vụ tham mưu về xây dựng, 

hướng dẫn, triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về KTTV. 
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- Từ khoản 5 đến khoản 7, quy định các nhiệm vụ chuyên môn do Tổng cục 

KTTV chủ trì tổ chức thực hiện, nhiệm vụ chính như sau:  khoản 5 quy định các 

nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động nghiệp vụ về mạng lưới trạm KTTV; 

khoản 6 quy định các nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động nghiệp vụ về dự báo, 

cảnh báo KTTV; khoản 7 quy định các nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động 

nghiệp vụ về thông tin, dữ liệu KTTV; khoản 8 quy định các nhiệm vụ về khoa học 

công nghệ và hợp tác quốc tế; từ khoản 9 đến khoản 11, quy định các nhiệm vụ về 

quản lý, hướng dẫn, theo dõi hoạt động KTTV của các bộ, ngành, địa phương, thực 

hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ KTTV, giải quyết khiếu nại, tố cáo về KTTV 

theo thẩm quyền.  

- Từ khoản 12 đến khoản 16, quy định các nhiệm vụ về quản lý nội bộ phục vụ 

cho hoạt động của Tổng cục KTTV.  

Về cơ bản, các nhiệm vụ của Tổng cục KTTV phù hợp với chức năng được 

giao; đã cụ thể hóa được các nhiệm vụ của lĩnh vực KTTV và các lĩnh vực liên quan 

khác được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; không có sự giao thoa, chồng 

chéo về nhiệm vụ với các đơn vị khác ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kể từ 

khi chính thức đi vào hoạt động đến nay (từ ngày 09/3/2018), về cơ bản các nhiệm 

vụ của Tổng cục KTTV được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện tại có 01 nhiệm 

vụ được giao cho Tổng cục KTTV (Thẩm định, trình Bộ trưởng Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế 

hoạch tác động vào thời tiết; tổ chức thực hiện hoặc giám sát việc thực hiện sau khi 

được phê duyệt) mặc dù đã được quy định trong Luật Khí tượng thủy văn, nhưng 

trong giai đoạn 2018 - 2022 chưa được triển khai thực hiện vì lý do sau: việc tác 

động vào thời tiết chỉ thực hiện khi có hiện tượng thiên tai bất thường và xảy ra 

cùng với thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng của đất nước hoặc một sự kiện đặc 

biệt nào đó...; để tác động vào thời tiết phải áp dụng trình độ khoa học công nghệ 

cao và phải huy động nguồn lực rất lớn khi triển khai thực hiện.  

 Thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy, một số nhiệm vụ được giao cho 

Tổng cục KTTV với vai trò phối hợp, tham gia thực hiện nhưng khi tiến hành triển 

khai thực hiện thì Tổng cục KTTV giữ vai trò chủ đạo, các nguồn lực chủ yếu được 

huy động từ các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Vì vậy, để phát huy hiệu lực, hiệu quả 

trong công tác quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, điều chỉnh phân 

công lại một số nhiệm vụ để phù hợp với vai trò, vị trí của các đơn vị. Bên cạnh đó, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung cập nhật các 

nhiệm vụ để phù hợp với các quy định hiện hành. 

2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy 

Khi rà soát xây dựng Đề án thành lập Tổng cục KTTV trong nhiệm kỳ Chính 

phủ giai đoạn 2016 - 2021; để đảm bảo tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã không đề xuất thành lập các cục, đồng thời đã 

thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại 01 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Dịch 

vụ tư vấn và Chuyển giao công nghệ KTTV và môi trường (Quyết định số 

2433/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 



3 

và sắp xếp, giảm được 15 tổ chức cấp phòng tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục. 

Đồng thời, để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự 

nghiệp công lập, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc chuyển đổi cơ chế 

tài chính của 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV do nhà nước 

đảm bảo toàn bộ, một phần chi thường xuyên thành đơn vị tự chủ về tài chính; hiện 

nay, 16/17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV là đơn vị tự chủ về 

tài chính (14 đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ về tài chính, 02 đơn 

vị hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ); trong giai đoạn từ năm 2015 đến 31 tháng 

12 năm 2021, Tổng cục KTTV đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 

310 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đảm bảo số lượng người hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước được tinh giản theo đúng kế hoạch. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 

XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngay từ khi được thành lập, tổ chức bộ 

máy hành chính của Tổng cục KTTV không có các cục để giảm tầng nấc trung gian, 

đảm bảo cho bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị đã được phân công cụ thể, rõ ràng, không trùng lắp, chồng chéo. 

Theo Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg, Tổng cục KTTV có 22 đơn vị trực 

thuộc. Theo yêu cầu công tác, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 

Ban Quản lý các dự án KTTV, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục. 

Theo đó, Tổng cục KTTV có tổng số 23 đơn vị trực thuộc; trong đó ở cấp Trung 

ương là 14 đơn vị (gồm: 06 đơn vị tham mưu giúp việc lãnh đạo Tổng cục thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV, 08 đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và tham gia thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về KTTV), ở cấp khu vực là 09 Đài KTTV khu vực. Về cơ bản các đầu 

mối trực thuộc Tổng cục KTTV hiện nay hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng tốt 

yêu cầu nhiệm vụ công tác.  

II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH  

THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2018/QĐ-TTg 

Qua tổng kết việc thi hành Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg và thực tiễn công 

tác quản lý đã đặt ra yêu cầu cần tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Tổng cục KTTV, cụ thể như sau: 

1. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

Trong nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều 

văn bản liên quan đến công tác KTTV, ngoài một số chủ trương lớn để định hướng 

công tác KTTV trong thời gian tới thì cũng cần có một số quy định cụ thể quản lý, 

tổ chức triển khai thực hiện công tác KTTV. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV cần được sửa đổi, bổ sung, thể chế hóa 

cho phù hợp, cụ thể: 
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- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. 

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính  phủ 

quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi do thiên tai. 

- Các Quy định mới quy định về công tác tổ chức cán bộ; khoa học và công 

nghệ; chuyển đổi số; kiểm tra, thanh tra v.v.  

2. Về cơ cấu tổ chức 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngay từ khi được 

thành lập, tổ chức bộ máy của Tổng cục KTTV đã được tổ chức, sắp xếp tinh gọn. 

Tuy nhiên, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu 

tổ chức của Tổng cục KTTV cần tiếp tục được rà soát, kiện toàn để đáp ứng tốt hơn 

nữa yêu cầu nhiệm vụ công tác.  

3. Bối cảnh thế giới, khu vực và thực tiễn quản lý, đặc biệt khi Việt Nam 

được giới thiệu vào vị trí lãnh đạo của một số đầu mối thuộc Tổ chức Khí tượng 

Thế giới, Hiệp hội khí tượng khu vực II Châu Á (trong đó Việt Nam đang giữ vai trò 

Phó Chủ tịch Hiệp hội khí tượng khu vực II Châu Á). Do đó, công tác quản lý nhà 

nước KTTV cần phải tiếp tục được đổi mới, tăng cường và hoàn thiện để đáp ứng 

yêu cầu công tác. 

Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Quyết định thay thế 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 KTTV trực thuộc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cần thiết. 

III. NGUYÊN TẮC, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH  

Việc xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được 

thực hiện theo các nguyên tắc và quan điểm sau: 

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; kế thừa các 

nội dung còn phù hợp của Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg; cụ thể hoá các quy định 
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của Luật Khí tượng thủy văn, Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 

68/2022/NĐ-CP và các Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên 

quan đến công tác KTTV. 

3. Quy định đầy đủ, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục 

KTTV, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp các quy định của pháp luật liên 

quan về KTTV; không bỏ sót nhiệm vụ, nội dung quản lý; không trùng lắp, chồng 

chéo với các Bộ, ngành khác; đảm bảo quản lý thông suốt từ Trung ương đến địa 

phương. 

4. Cơ cấu tổ chức tinh gọn, phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, 

nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu cải cách hành chính để thực thi quản lý 

đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc 

một tổ chức có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một tổ chức 

chủ trì và chịu trách nhiệm chính. 

5. Thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo phân công, phân cấp; đảm 

bảo các điều kiện, năng lực, phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính. 

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Dự thảo Quyết định có 06 điều, cụ thể như sau: 

- Điều 1. Ví trí và chức năng; 

- Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn; 

- Điều 3. Cơ cấu tổ chức; 

- Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục; 

- Điều 5. Hiệu lực thi hành; 

- Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 

- Điều 7. Trách nhiệm thi hành. 

1. Về vị trí và chức năng (Điều 1) 

  Giữ nguyên như quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg.  

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn (Điều 2) 

2.1. Đối với nhóm nhiệm vụ, quyền hạn chung  

Về cơ bản giữ nguyên quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg, cập nhật, 

bổ sung thêm một số nội dung cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 

68/2022/NĐ-CP và Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg. 

2.2. Đối với các nhóm nhiệm vụ chuyên ngành 

Các nhóm nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về KTTV được rà soát chỉnh lý và 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản pháp luật chuyên ngành, 

nhất là các văn bản mới được ban hành, cụ thể: 
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- Luật Khí tượng thủy văn; 

- Luật Phòng chống thiên tai; 

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP; 

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg; 

- Theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Về cơ cấu tổ chức (Điều 3) 

Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc 

Tổng cục; tiêu chí thành lập theo quy định; yêu cầu quản lý trước mắt và lâu dài 

trong công tác KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án kiện toàn, 

tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV như sau: 

3.1. Đối với các đơn vị tham mưu tổng hợp 

Sau khi rà soát các tiêu chí để tiếp tục duy trì mô hình tổ chức và hoạt động 

của các đơn vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tiếp tục duy trì 06 đơn vị tham 

mưu giúp việc lãnh đạo Tổng cục KTTV như Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg (gồm 

Văn phòng Tổng cục và 05 Vụ); đồng thời, sẽ thực hiện đổi mới, bố trí sắp xếp nguồn 

nhân lực bên trong của các đơn vị; rà soát, kiện toàn các tổ chức thuộc Văn phòng 

Tổng cục theo đúng tiêu chí thành lập. 

3.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập  

3.2.1. Đơn vị sự nghiệp công lập ở khối trung ương 

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV tại trung ương 

là 08 đơn vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại 

cơ cấu tổ chức của các đơn vị này như sau: 

a) Giữ nguyên tên gọi, mô hình tổ chức và hoạt động của 02 đơn vị sự nghiệp 

công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, trực tiếp phục vụ công tác quản lý nhà nước 

gồm: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; Liên đoàn Khảo sát KTTV; đồng thời tiến 

hành rà soát, kiện toàn các tổ chức thuộc các đơn vị nêu trên.  

b) Giữ nguyên mô hình tổ chức và hoạt động nhưng đổi tên gọi của 01 đơn vị 

để phù hợp với yêu cầu thực tiễn của công tác hiện đại hóa ngành KTTV hiện nay, 

cụ thể đổi tên "Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn" thành "Trung 

tâm Công nghệ khí tượng thủy văn". 

c) Thực hiện tổ chức, sắp xếp 04 đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị này, gồm:  

- Sáp nhập Đài Khí tượng cao không và Trung tâm Quan trắc KTTV thành 

Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia do 02 đơn vị này có nhiều tính tương đồng 

về chuyên môn và để tinh gọn đầu mối nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 

của đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và Tạp chí 

KTTV thành thành 01 đơn vị trực thuộc Tổng cục, dự kiến vẫn lấy tên là Trung tâm 
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Thông tin và Dữ liệu KTTV; trong đó Tạp chí KTTV sẽ là cơ quan ngôn luận của 

Tổng cục KTTV đặt tại Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV. Mục tiêu để tăng 

cường quản lý, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, 

đẩy nhanh quá trình số hóa các sản phẩm của Tạp chí KTTV đáp ứng yêu cầu về 

hoạt động báo chí trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 cũng như phát huy tốt 

hơn nữa hoạt động của Trang thông tin điện tử Tổng cục KTTV. 

d) Tiếp tục duy trì Ban Quản lý các dự án KTTV là đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Tổng cục KTTV do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập 

  Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của Ban Quản lý 

các dự án KTTV là đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường thành lập. Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, từng 

bước nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý các dự án KTTV, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét, bổ sung Ban Quản lý các dự án KTTV 

vào quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đến năm 2030. 

  đ) Chuyển Trung tâm Hải văn từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về 

Tổng cục KTTV và tổ chức, sắp xếp lại bảo đảm quy định. 

3.2.2. Đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương 

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV tại địa phương 

là 09 đơn vị. Căn cứ vào điều kiện phân vùng khí hậu Việt Nam; trên cơ sở kế 

hoạch, phương án của Chính phủ phân vùng kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 

để thực hiện Luật Quy hoạch và để tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của 

các đơn vị này như sau: 

- Giữ nguyên tên gọi, mô hình tổ chức và hoạt động của 05 Đài KTTV khu vực 

để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải 

văn, môi trường và quan trắc định vị sét, dự báo, cảnh báo KTTV, thông tin dữ liệu 

KTTV theo phân công, gồm các Đài KTTV khu vực: Bắc Trung Bộ, Trung Trung 

Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. 

- Thực hiện tổ chức, sắp xếp 04 Đài KTTV khu vực, gồm:  

+ Sáp nhập Đài KTTV khu vực Tây Bắc và Đài KTTV khu vực Việt Bắc thành 

Đài KTTV khu vực Miền núi phía Bắc; 

+ Sáp nhập Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đài KTTV khu vực 

Đông Bắc thành Đài KTTV khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. 

Sau khi kiện toàn, sắp xếp lại sẽ giảm 04 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Tổng cục (tỷ lệ giảm 23,5%), tương ứng giảm 14 lãnh đạo đơn vị trực 

thuộc; giảm khoảng 30 tổ chức cấp phòng và tương đương (tỷ lệ giảm khoảng 

20%), tương ứng giảm khoảng 80 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; giảm 30 

biên chế viên chức làm công tác tham mưu tổng hợp, hỗ trợ phục vụ (tỷ lệ giảm 

10,9%). 
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 Tổng số đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV sau khi kiện toàn là 20 đơn vị; 

trong đó đơn vị tham mưu giúp việc Lãnh đạo Tổng cục là 06 đơn vị (05 Vụ và Văn 

phòng Tổng cục), đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục là 14 đơn vị (13 

đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV, 01 đơn vị do Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quyết định thành lập). 

VI. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ Ý 

KIẾN THẨM ĐỊNH 

1. Tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6094/BTNMT-TCCB ngày 

12/10/2022 gửi các Bộ liên quan đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV 

trực thuôc Bộ Tài nguyên và Môi trường; căn cứ ý kiến của các Bộ, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan 

liên quan và hoàn thiện dự thảo Quyết định (chi tiết tại Bảng tiếp thu, giải trình ý 

kiến góp ý của các Bộ được gửi kèm theo).  

2. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp 

Căn cứ ý kiến thẩm định của của Bộ Nội vụ tại Văn bản số      /BNV-TCCB 

ngày     tháng     năm 2022;  của Bộ Tư pháp tại Văn bản số     /BC-BTP ngày    tháng    

năm 2022; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo 

Quyết định, cụ thể như sau: (Nội dung này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến thẩm 

định).  

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp; 

- Lưu: VT, TCCB. ĐH. 

 

BỘ TRƯỞNG 
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