
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  
 

Số:            /TCKTTV-TCCB 

V/v thực hiện công tác biệt phái cán bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

Để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời 

gian qua, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tiếp 

tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và thực hiện việc tuyển dụng, bố trí cán bộ 

theo yêu cầu công tác. Tuy nhiên, trước những diễn biến của tình hình thời tiết, 

thiên tai ngày càng phức tạp, cực đoan; cùng với hệ thống mạng lưới trạm, hệ 

thống thông tin dữ liệu và công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tiếp 

tục được đầu tư, hiện đại hóa đã đỏi hỏi việc bố trí, sử dụng cán bộ của các đơn 

vị phải có sự chủ động, linh hoạt theo từng điều kiện công tác cụ thể, nhất là 

việc tổ chức thực hiện công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và việc 

tăng cường phối hợp, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các địa phương trong 

công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên 

tai. Vì vậy, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động, 

linh hoạt trong bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định để đảm bảo hoàn thành các 

nhiệm vụ công tác năm 2021. 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn đề nghị các đơn vị trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có, chủ động 

rà soát, triển khai thực hiện việc biệt phái viên chức theo quy định để đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ công tác. Trong đó, đề nghị các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực 

căn cứ quy chế, kế hoạch phối hợp công tác với các địa phương chỉ đạo các Đài 

Khí tượng Thủy văn tỉnh xây dựng phương án biệt phái viên chức đến công tác 

tại các Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý 

nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, phục vụ phòng, chống 

thiên tai.... Thời gian biệt phái viên chức không quá 03 năm (tùy theo yêu cầu cụ 

thể đối với từng nhiệm vụ). Trên cơ sở nội dung thống nhất với các địa phương, 

các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực tổng hợp, báo cáo Tổng cục Khí tượng 

Thủy văn phương án biệt phái viên chức đến công tác tại các Sở Tài nguyên và 

Môi trường để xem xét, chỉ đạo, triển khai thực hiện.  
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Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị báo cáo về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

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

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Vụ TCCB, Bộ TN&MT; 

-  Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Lưu: VT, TCCB, Qt. 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thái 
 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-15T10:26:25+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Trường<nttruong@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-03-15T13:27:32+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Trần Linh<ntlinh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-16T10:15:32+0700
	Việt Nam
	Trần Hồng Thái<ththai@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-16T10:47:59+0700
	Việt Nam
	Tổng Cục Khí tượng Thủy văn<tckttv@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-16T10:48:13+0700
	Việt Nam
	Tổng Cục Khí tượng Thủy văn<tckttv@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-16T10:48:36+0700
	Việt Nam
	Tổng Cục Khí tượng Thủy văn<tckttv@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




