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tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(qua Vụ Tổ chức cán bộ)
Thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải
cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 2020; Quyết định số 3373/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm
2018 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC (hàng quý,
sáu tháng, năm) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy
văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý III năm 2018 như sau:
1. Về cải cách thể chế
- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
+ Tổng cục KTTV đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường đổi tên “Thông
tư quy định kỹ thuật về thu nhận, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu KTTV cho mạng
lưới các trạm KTTV chuyên dùng” thành “Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc
và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng”. Hiện
nay đang xin ý kiến góp ý lần 2 của các đơn vị trực thuộc Bộ.
+ Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các Thông tư: Thông tư Quy định quy trình
kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu KTTV; Thông tư ban hành Định mức kinh tế
- kỹ thuật công tác thông tin dữ liệu KTTV.
- Tham gia xây dựng, góp ý một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ
Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng, cụ thể: Dự
án Luật Hành chính Công; dự thảo Nghị định của Chính phủ về giao khu vực
biển cho tổ chức, cá nhân; dự thảo Thông tư quy định về sự cố tràn dầu; dự thảo
sửa đổi một số điều Thông tư số 50 về tổ chức bộ máy của Bộ Tài nguyên và
Môi trường; dự thảo Luật quy hoạch và Nghị định quy định chi tiết Luật quy
hoạch, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật theo Luật quy hoạch và Nghị
định quy định chi tiết Luật; dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám; dự thảo
Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng,
chống thiên tai; dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số
63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự thảo Nghị định quy
định chi tiết một số điều Luật đo đạc và bản đồ,...

2. Về cải cách thủ tục hành chính
Việc thực hiện các thủ tục hành chính luôn được Lãnh đạo Tổng cục
KTTV quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại
bỏ những rườm rà, chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá
nhân.
Ngày 09 tháng 3 năm 2018, Tổng cục KTTV chính thức đi vào hoạt động
theo 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, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTV trên phạm vi
toàn quốc, do vậy 07 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc lĩnh vực KTTV
ban hành theo Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT sẽ được giao Tổng cục KTTV
thực hiện (trước đây Cục KTTV và Biến đổi Khí hậu nay là Cục Biến đổi khí
hậu thực hiện). Vì vậy, để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động
trong lĩnh vực KTTV trong thời gian tới Tổng cục KTTV sẽ trình Bộ xem xét,
sửa đổi 07 thủ tục hành chính sau:
a. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV;
b. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV;
c. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV;
d. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV;
đ. Xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát biến đổi khí hậu
với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài;
e. Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết;
g. Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết.
3. Về cải cách tổ chức bộ máy
- Thực hiện việc tiếp nhận và điều chuyển các trạm thực nghiệm khí
tượng nông nghiệp và trạm quan trắc môi trường từ Viện Khoa học Khí tượng
Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc,
Nam Bộ và Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV quản lý, vận hành và khai
thác.
- Đã trình Bộ ban hành Quyết định đưa Trạm Thủy văn Thạch Hãn thuộc
Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ vào hoạt động chính thức.
- Phê duyệt chủ trương kiện toàn các chức danh trưởng phòng và tương
đương đối với các tổ chức trực thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV theo
cơ cấu tổ chức mới.
4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
Trong quý III năm 2018, Tổng cục KTTV luôn thực hiện đúng các quy
định về quản lý công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị; kiểm
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tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức thuộc
thẩm quyền quản lý, kết quả cụ thể như sau:
- Trình Bộ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi
trường” cho 166 cán bộ đang công tác và 10 cán bộ đã nghỉ chế độ có quá trình
cống hiến lâu dài trong ngành Tài nguyên và Môi trường; đề nghị tặng thưởng
huân chương lao động cho 01 cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ
quan, tổ chức đoàn thể trực thuộc Tổng cục.
- Trình Bộ phê duyệt: điều chỉnh tăng số lượng cấp phó của 03 đơn vị trực
thuộc Tổng cục; kiện toàn bổ sung đối với 01 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án
hợp phần 2 (WB5); bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với 02 công chức.
- Điều động, bổ nhiệm chuyển tiếp đối với 43 viên chức lãnh đạo quản lý
cấp trưởng và cấp phó các đơn vị tham mưu giúp việc trực thuộc Tổng cục
KTTV; điều động và bổ nhiệm kế toán trưởng Văn phòng Tổng cục; điều động,
bổ nhiệm đối với 01 công chức lãnh đạo cấp phòng trực thuộc Văn phòng Tổng
cục KTTV; bổ nhiệm và xếp lương chức danh chuyên viên chính đối với 12 viên
chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV;
- Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm; điều động, bổ nhiệm chuyển tiếp đối
với 85 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các đơn vị trực
thuộc Tổng cục KTTV.
- Thẩm định quy hoạch bổ sung lãnh đạo quản lý cấp phòng của Tạp chí
KTTV giai đoạn 2018 - 2021.
- Thông báo kết quả thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2018
đối với 12 viên chức thuộc các đơn vị.
- Cử 01 cán bộ phối hợp tham gia xây dựng chương trình tài liệu với
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; 02 viên chức dự
tuyển đào tạo đại học; 02 viên chức đi học thạc sĩ; 01 cán bộ tham gia lớp bồi
dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 36 cán bộ tham gia khóa
bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018; 07 cán
bộ tham gia các khóa bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ năm 2018;
08 cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 01 nữ
cán bộ tham gia bồi dưỡng ngắn hạn trong nước; 29 viên chức tham gia hội thảo,
tập huấn và khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài; làm thủ tục tiếp nhận 01 thạc
sĩ học tập ở nước ngoài về công tác tại Tổng cục KTTV. Công tác đào tạo, bồi
dưỡng công chức, viên chức đã được gắn với công tác quy hoạch cán bộ lãnh
đạo, quản lý. Cán bộ trong nguồn quy hoạch được ưu tiên xem xét cử đi đào tạo,
bồi dưỡng để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu theo yêu cầu của
chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh quy hoạch.
5. Về cải cách tài chính công
- Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt: chủ trương đầu tư và bổ
sung dự án vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020; điều chỉnh kế hoạch vốn thực
hiện năm 2018; dự án “Tăng cường Mạng lưới trạm KTTV và hệ thống thông
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tin KTTV cho Vương quốc Campuchia”; gia hạn thời gian Hiệp định tài trợ
khoản vay của Hiệp hội phát triển quốc tế và thời gian thực hiện Hợp phần 2
“Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm” thuộc Dự án “Quản lý
thiên tai” (VN-Haz) do WB tài trợ; quyết toán hoàn thành Dự án Đầu tư các
trạm KTTV thuộc Đài KTTV khu vực Nam Bộ; kế hoạch lựa chọn nhà thầu các
gói thầu thuộc Đề tài “Nghiên cứu sử dụng số liệu ra đa để cảnh báo/dự báo bão
kèm mưa lớn, phục vụ xây dựng cấp độ rủi ro thiên tai cho khu vực Bắc Trung
Bộ”; điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sửa chữa Trạm ra
đa Đông Hà thuộc Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ; kế hoạch và dự toán
vốn năm 2019 của Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công”; việc
xin cấp vốn thực hiện nội dung chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng mạng lưới
giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” thuộc Chương trình
mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; xác định giá trị quyền sử dụng
đất và phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐCP và điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý,
thanh lý các cơ sở nhà đất thuộc Tổng cục KTTV.
- Hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục xây dựng dự
toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3
năm 2019 - 2021.
6. Về hiện đại hóa nền hành chính
- Tiếp tục đẩy mạnh khai thác phần mềm "Hệ thống quản lý văn bản và
Hồ sơ điện tử" trong toàn Tổng cục nhằm giảm tối đa hệ thống văn bản giấy và
đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc.
- Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Tổng cục
KTTV vào Phần mềm quản lý cán bộ, công chức của Bộ Tài nguyên và Môi
trường để khai thác sử dụng thống nhất, hiệu quả.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính
công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách Nhà nước.
- Tiếp tục tổ chức xây dựng, áp dụng, mở rộng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong Khối cơ quan Tổng cục.
7. Đánh giá chung
Trong quý III năm 2018, Tổng cục KTTV đã thực hiện tốt các mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp như kế hoạch CCHC năm 2018 đã đề ra; công tác CCHC
của Tổng cục đã hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể mang tính hiệu quả, thiết
thực. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC luôn được lãnh đạo Tổng cục quan
tâm và chỉ đạo kịp thời.
II. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
1. Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật và văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quản
lý nhà nước của Tổng cục KTTV giai đoạn 2018 - 2021.
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2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và trình Bộ xem xét, phê duyệt 03 Thông
tư: “Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí
tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng”, “Thông tư Quy
định quy trình kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn”, “Thông
tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin dữ liệu KTTV”.
3. Tiếp tục triển khai xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp
giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 theo chức năng, nhiệm vụ của
Tổng cục KTTV.
4. Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định di chuyển,
thành lập, nâng cấp và đưa vào hoạt động chính thức một số trạm KTTV thuộc
các Đài KTTV khu vực.
5. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực
hiện nhiệm vụ năm 2018; hướng dẫn các đơn vị đề xuất điều chỉnh, bổ sung kinh
phí năm 2018; xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí năm 2019 và kế hoạch dự toán
kinh phí 3 năm 2019 - 2021.
6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh,
truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV nhất là
về các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh, gắn với công tác phổ
biến chính sách, pháp luật về KTTV.
7. Thực hiện xây dựng quy trình hành chính nội bộ theo tiêu chuẩn quản
lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục khi
thực hiện 07 thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiết
kiệm thời gian; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về
cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.
8. Áp dụng triệt để và thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp qua truyền
hình trực tuyến trên toàn quốc; tăng cường công tác khai thác tài liệu và làm
việc qua mạng Intenet nhằm giảm tối đa hệ thống văn bản, đẩy nhanh tiến độ
thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III
năm 2018 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Tổng cục kính báo cáo Bộ Tài
nguyên và Môi trường./.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB(2). NY.3.

Lê Hồng Phong
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