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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái tại buổi làm việc với 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về một số nội dung quản lý nhà nước lĩnh 

vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 08/4/2021 tại trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), Tổng 

cục trưởng Trần Hồng Thái có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

Lạng Sơn về một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực KTTV trên địa bàn 

Tỉnh. Thành phần tham dự gồm: Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn: 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND 

huyện Lộc Bình; Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời; Đại diện Lãnh đạo một số 

đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV.  

Sau khi nghe các đại biểu dự họp phát biểu, ý kiến của đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, thay mặt các đại biểu dự họp, 

Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái ghi nhận và đánh giá cao Sở Tài nguyên và Môi 

trường (TNMT), các đơn vị chức năng của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua đã 

tích cực tham mưu giúp tỉnh triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực KTTV trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên 

qua công tác kiểm tra, theo dõi của Tổng cục KTTV cho thấy, việc triển khai, 

chấp hành một số quy định của pháp luật về KTTV trên địa bàn Tỉnh còn tồn tại, 

khó khăn do nguyên nhân chủ quan, khách quan. Vì vậy, để góp phần khắc phục 

hạn chế nêu trên, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái kết luận: 

1. Về triển khai công tác quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

Với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh 

vực KTTV tại tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên 

phạm vi cả nước, Tổng cục KTTV đã có Công văn số 250/TCKTTV-TCCB 

ngày 16/3/2021 về việc thực hiện công tác biệt phái cán bộ. Cụ thể là Tổng cục 

KTTV chủ trương sẽ triển khai biệt phái cán bộ thuộc Tổng cục đến công tác tại 

Sở TNMT nhằm tăng cường, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước và công tác 

chuyên môn, nghiệp vụ về KTTV tại địa phương. Theo đó, Tổng cục KTTV đề 

nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn chú trọng xem xét, phối 

hợp triển khai công tác này.  

2. Về bảo vệ hành lang công trình kỹ thuật KTTV theo quy định của 

Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản dưới luật 

Trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan 

chức năng tổ chức việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số công 



trình KTTV thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia; chỉ đạo phối hợp giải quyết, 

xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang kỹ thuật công trình KTTV trên 

địa bàn tỉnh để đảm bảo việc quan trắc số liệu được chính xác, liên tục, kịp thời 

phục vụ công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của 

nhân dân trên địa bàn.  

Về liên quan tới triển khai Dự án Cáp treo Mẫu Sơn (sau đây gọi tắt là Dự 

án): Tổng cục KTTV và UBND tỉnh Lạng Sơn thống nhất việc triển khai Dự án 

nằm trong Quần thể khu du lịch sinh thái Mẫu Sơn là dự án phát triển kinh tế - 

xã hội quan trọng của Tỉnh. Tuy nhiên, phạm vi của Dự án sẽ làm ảnh hưởng tới 

hành lang kỹ thuật công trình thuộc Trạm Khí tượng Mẫu Sơn và trái với quy 

định của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy 

văn và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.  

Trạm Khí tượng Mẫu Sơn được hình thành và bắt đầu quan trắc số liệu từ 

năm 1920, thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia được quy hoạch tại Quyết định 

số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 

số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 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. Từ khi hình thành đến nay, thông tin, dữ 

liệu KTTV quan trắc được từ Trạm Khí tượng Mẫu Sơn có vai trò quan trọng 

trong công tác dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai của cả 3 

cấp trong Hệ thống Dự báo KTTV quốc gia gồm cấp tỉnh (Đài KTTV tỉnh Lạng 

Sơn), cấp khu vực (Đài KTTV khu vực Đông Bắc) và cấp trung ương (Trung 

tâm Dự báo KTTV quốc gia). Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn nêu trên, Tổng cục 

KTTV và UBND tỉnh Lạng Sơn đã thảo luận và thống nhất giao: 

2.1. Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới KTTV chủ trì, phối hợp với Thủ 

trưởng các đơn vị: Vụ Quản lý Dự báo KTTV, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm 

Quan trắc KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực Đông 

Bắc cùng Đại diện của tỉnh Lạng Sơn: 

- Tiến hành khảo sát, đánh giá việc ảnh hưởng của Dự án tới hoạt động 

quan trắc của Trạm Khí tượng Mẫu Sơn;  

- Khảo sát, đánh giá các vị trí có đặc điểm tương đồng với Trạm Khí tượng 

Mẫu Sơn;  

- Nghiên cứu đề xuất áp dụng các biện pháp công nghệ quan trắc mới, tiên 

tiến… để có thể vẫn giữ Trạm tại vị trí cũ mà Dự án không làm ảnh hưởng tới số 

liệu quan trắc.  

Báo cáo Tổng cục và UBND tỉnh phương án triển khai, tháo gỡ trước ngày 

15/6/2021. 

2.2. Giám đốc Đài KTTV khu vực Đông Bắc chỉ đạo Trạm Khí tượng Mẫu 

Sơn tiếp tục thực hiện các quy trình, quy phạm quan trắc, cung cấp thông tin, dữ 

liệu KTTV và tổ chức bảo vệ hành lang kỹ thuật các công trình KTTV thuộc 



Trạm theo quy định của pháp luật trong thời gian các đơn vị tiến hành khảo sát, 

đề xuất phương án triển khai, tháo gỡ. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái tại buổi 

làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ngày 08/4/2021. Tổng cục KTTV 

thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời; 

- Đơn vị thuộc Tổng cục trong Thông báo (để t/h); 

- Lưu: VT, VP (TH). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Nguyễn Trần Linh 
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