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Kính gửi: Vụ Kế hoạch - Tài chính 

Phúc đáp Công văn số 439/KHTC-ĐTTS ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Vụ 

Kế hoạch - Tài chính về việc lấy ý kiến về chủ trương di chuyển Trạm Khí tượng 

Nông nghiệp (KTNN) Lạng Sơn thuộc Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực 

Đông Bắc theo đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn tại Công văn 

số 515/UBND-KT ngày 20 tháng 5 năm 2020, Tổng cục KTTV có ý kiến như sau: 

1. Vai trò của Trạm KTNN Lạng Sơn đối với công tác dự báo, cảnh 

báo KTTV 

Trạm KTNN Lạng Sơn là trạm hạng I, thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc 

gia theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi 

trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trạm được thành 

lập từ năm 1898, là trạm khí tượng đầu tiên ở Việt Nam và Đông Dương với quá 

trình quan trắc trên 100 năm.  

Hiện tại, trạm KTNN Lạng Sơn thuộc loại đặc biệt trong hệ thống phát 

báo quốc tế, trạm có chức năng quan trắc, đo đạc, điện báo, phát báo các yếu tố 

khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, đo gió trên cao, quan trắc định vị sét... 

truyền phát thông tin. Do vậy, chuỗi số liệu quan trắc trên 100 năm tại trạm là hết 

sức quý giá và rất cần được lưu giữ, tiếp tục quan trắc kéo dài để sử dụng cho 

công tác dự báo, cảnh báo KTTV; phòng, chống thiên tai; phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đối với quốc tế, quốc gia và khu vực.  

2. Tác động của quá trình đô thị hóa tại khu vực xã Mai Pha đến số 

liệu quan trắc tại Trạm KTNN Lạng Sơn 

Trong những năm gần đây, do tác động của quá trình đô thị hóa đã làm 

ảnh hưởng đến hành lang an toàn trạm KTNN Lạng sơn và gây tác động đến kết 

quả quan trắc KTTV, cụ thể như sau: 

 - Về hành lang an toàn: Hiện có một nhà dân và một công trình công cộng 

nằm trong phạm vi hành lang kỹ thuật công trình quan trắc (khoảng cách từ công 

trình đến tâm vườn nhỏ hơn 100m); một số tiêu điểm tầm nhìn ngang (đỉnh núi) 

ở hướng Bắc, Tây Bắc bị che khuất; vị trí trạm thấp hơn mặt đường mới mở. 

 - Về số liệu quan trắc: Sau khi tiến hành so sánh, đánh giá chuỗi số liệu 

quan trắc tại trạm từ năm 2012 đến năm 2019 kết quả cho thấy: Nhiệt độ không 



khí trung bình năm tăng khoảng 0.60C; nhiệt độ không khí tối cao tăng khoảng 

0.50C; nhiệt độ tối thấp tăng khoảng 0.60C; về hướng gió cũng có thay đổi tại 

các năm sau 2015, tại một số thời điểm ngược hướng so với những năm trước 

đó; các giá trị về lượng mưa cũng có sự thay đổi giữa các tháng của các năm 

trong chu kỳ trên. 

 Từ các kết quả đánh giá trên cho thấy: Tác động của quá trình đô thị hóa 

tại khu vực xã Mai Pha đến hành lang an toàn kỹ thuật và số liệu quan trắc tại 

trạm KTNN Lạng Sơn trong thời điểm hiện tại là không lớn. 

 3. Đề xuất, kiến nghị 

Để đáp ứng nhu cầu đất nhằm thực hiện các dự án kinh tế - xã hội quan 

trọng của tỉnh thì việc di dời trạm KTNN Lạng Sơn là cần thiết. Nhằm đảm bảo 

công tác quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo KTTV và các mục tiêu khác trong 

điều kiện di chuyển trạm, Tổng cục KTTV đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn: 

- Quan tâm bố trí đất xây dựng trạm mới đảm bảo ổn định, sử dụng lâu dài, 

không bị ảnh hưởng trong quá trình đô thị hóa cũng như các mục tiêu khác; vị trí 

trạm mới phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là việc kết 

nối, kéo dài chuỗi số liệu quan trắc hàng trăm năm trong quá khứ.  

- Giữ nguyên hiện trạng khu vực đặt trạm hiện tại, không phát sinh các hoạt 

động dẫn đến vi phạm hành lang kỹ thuật trạm cho đến khi hoàn thành việc quan 

trắc song song, khảo sát xác định vị trí trạm mới; hoàn thành việc đầu tư, di dời 

trạm và quan trắc ổn định tại trạm mới. 

- Bồi thường toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình di dời trạm.    

 Tổng cục KTTV gửi Quý Vụ để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, quyết định./. 

 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

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

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn; 

- Đài KTTV khu vực Đông Bắc; 

- Lưu: VT, QLML,T. 
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