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QUYẾT ĐỊNH 
 

Phê duyệt Đề án “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụ công tác 

dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức 

thuê bao khai thác dữ liệu” 
_______________ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 27 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;  

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”;  

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài 
nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030;   

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụ công tác 

dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai 

thác dữ liệu” (sau đây gọi tắt là Đề án), với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục tiêu của Đề án.  

a) Mục tiêu tổng quát: Từng bước hoàn thiện mạng lưới đo mưa tự động 

theo Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia; nâng cao 

khả năng cảnh báo, dự báo sớm mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất đặc biệt tại vùng núi, 

thượng nguồn các hồ chứa, phục vụ hiệu quả công tác dự báo khí tượng thuỷ văn, 

chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, điều tiết hồ chứa đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội.  

b) Mục tiêu cụ thể: Triển khai thành công thuê dịch vụ cung cấp số liệu 

quan trắc mưa tự động thời gian thực tại 1.000 điểm trên phạm vi toàn quốc và 

tích hợp được với mạng lưới đo mưa hiện có để từng bước hoàn thiện hệ thống 
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điểm đo để tăng cường năng lực giám sát; góp phần nâng cao chất lượng dự báo, 

cảnh báo, đặc biệt dự báo mưa, lũ. Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nâng cao năng 

lực cảnh báo sớm các hiện tượng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có 

nguy cơ rủi ro cao tại miền núi phía Bắc và miền Trung. Đẩy mạnh xã hội hóa 

công tác khí tượng thuỷ văn để huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ 

cho công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Phạm vi, địa điểm: Lựa chọn 1.000 trạm đo mưa tự động thuộc Quy hoạch 

mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia, thuộc địa bàn quản lý của 

05 Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực (thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn), 

gồm: khu vực Tây Bắc 380 trạm, khu vực Việt Bắc 270 trạm, khu vực Đông Bắc 

100 trạm, khu vực Bắc Trung Bộ 146 trạm và khu vực Tây Nguyên 104 trạm. 

3. Nội dung thực hiện chủ yếu.  

a) Các hạng mục chính cần thuê dịch vụ:  

- Hệ thống 1.000 trạm đo mưa tự động cung cấp số liệu mưa với tần suất từ 

10 đến 15 phút/lần.  

- Cung cấp hạ tầng truyền dữ liệu đảm bảo dịch vụ số liệu 24/24 giờ, bao 

gồm: Đường truyền riêng kết nối từ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng 

thuỷ văn (Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đến 

đơn vị cung cấp dịch vụ; trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động 

của hệ thống.  

b) Kế hoạch thực hiện thuê dịch vụ đối với 1.000 trạm đo mưa tự động 

được thực hiện như sau:  

- Từ năm 2021: Thực hiện thuê dịch vụ đối với 500 trạm đo mưa tự động 

tại 04 khu vực, gồm: Tây Bắc, Việt Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên để đáp ứng 

yêu cầu cấp bách của công tác dự báo (đây là các khu vực mạng lưới đo mưa 

còn thưa, đầu nguồn lưu vực sông có nhiều hồ chứa và hồ chứa lớn, thường xảy ra 

hoặc có nguy cơ cao xảy ra mưa lớn kèm theo lũ quét và sạt lở đất). Thời gian thuê 

dịch vụ là 05 năm (60 tháng).  

- Từ năm 2022: Tiếp tục thực hiện thuê dịch vụ đối với 500 trạm đo mưa tự 

động đã thực hiện năm 2021; thực hiện thuê dịch vụ bổ sung thêm đối với 500 

trạm đo mưa tự động tại các khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ 

và Tây Nguyên để đảm bảo nhu cầu thiết yếu phục vụ dự báo và phòng chống 

thiên tai trước mắt. Thời gian thuê dịch vụ đối với 500 trạm bổ sung thêm là 

05 năm (60 tháng).  

- Sau năm 2022: Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đánh giá hiệu quả 

hệ thống trạm đo mưa tự động làm cơ sở rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch 

mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn, kết hợp với hệ thống trạm đo mưa 

chuyên dùng được xã hội đầu tư để xây dựng hoàn thiện hệ thống đo mưa tự động, 

bảo đảm công tác dự báo khí tượng thủy văn, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác 

phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.  
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4. Thời gian thực hiện: Thời gian thuê dịch vụ là 05 năm (60 tháng), chia 

làm 2 chu kỳ: 500 trạm từ năm 2021 đến 2025 và 500 trạm từ năm 2022 đến 2026 

được tính từ ngày ký kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ. Sau 05 năm, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và nhà cung cấp dịch vụ tổng kết, đánh giá kỹ hiệu quả, 

tình trạng hoạt động, chất lượng của thiết bị, xem xét đầu tư bổ sung trang bị và 

quyết định phương thức thực hiện duy trì, vận hành hệ thống thời gian tiếp theo. 

5. Cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng dịch vụ:  

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn tại Tòa nhà Trung tâm 

Điều hành tác nghiệp Khí tượng Thuỷ văn (Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Khí 

tượng Thuỷ văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Trung tâm 

Quan trắc Khí tượng Thuỷ văn và Đài Khí tượng cao không);  

- Các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực và Đài Khí tượng Thuỷ văn cấp tỉnh; 

- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.  

6. Kinh phí thực hiện:  

- Trên cơ sở phạm vi, nội dung thực hiện của Đề án, định mức kinh tế kỹ thuật, 

đơn giá, quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức 

xây dựng, thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật. 

- Nguồn vốn thực hiện Đề án: Ngân sách nhà nước, bao gồm: kinh phí chi 

đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ; kinh phí chi thường 

xuyên để thực hiện thuê dịch vụ và duy trì hoạt động. 

7. Tổ chức thực hiện:  

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện Đề án theo đúng quy định hiện hành về thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin trong cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan và chịu 

trách nhiệm toàn diện về hiệu quả của Đề án;  

- Chỉ đạo, tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt nội dung, kế hoạch thực 

hiện Đề án, dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện hàng năm tổng hợp vào dự toán 

kinh phí chi thường xuyên và kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về 

đầu tư công. 

- Tổ chức xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, chia sẻ, trao đổi, giám sát 

hoạt động và đánh giá chất lượng số liệu đo mưa của hệ thống đo mưa tự động 

theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;  
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- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện Đề án phối hợp chặt chẽ với Thường trực 

Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh xác định vị trí xây dựng, thông số kỹ thuật 

các trạm nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và bảo 

đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia 

được cấp thẩm quyền phê duyệt.  

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu và chuyển giao kết quả sau khi hoàn thành 

từng giai đoạn, làm cơ sở quyết định triển khai các giai đoạn tiếp theo bảo đảm 

khả thi và hiệu quả thực tế của Đề án. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

kết quả thực hiện Đề án.  

b) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng quản lý nhà nước 

được giao phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cân đối, bố trí kinh phí để 

thực hiện Đề án theo đúng quy định hiện hành.  

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

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

các Vụ: NC, KTTH, CN, KGVX; 

- Lưu: VT, NN (3) Tuynh. 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng 
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