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THÔNG TƯ 

Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn  
 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường;  

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về 
loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

 

 Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định chi tiết khoản 3 Điều 22 của Luật Khí tượng 

thủy văn về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

2. Thông tư này không áp dụng đối với các hoạt động dự báo, cảnh báo 

thiên tai khí tượng thủy văn. Việc dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn 

được thực hiện theo quy định tại các Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4 và Mục 5 

Chương II Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi 

ro thiên tai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn quốc gia và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm là trạng thái, diễn biến bất thường của 

thời tiết có thể gây thiệt hại về người, tài sản ảnh hưởng đến môi trường, điều 

kiện sống, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội. 

2. Hiện tượng thủy văn nguy hiểm là trạng thái, diễn biến bất thường của 

các yếu tố thủy văn có thể gây thiệt hại về người, tài sản ảnh hưởng đến môi 

trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội. 
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3. Hiện tượng hải văn nguy hiểm là trạng thái, diễn biến bất thường của các 

yếu tố hải văn có thể gây thiệt hại về người, tài sản ảnh hưởng đến môi trường, 

điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội trên biển. 

4. Sông lớn là sông có diện tích lưu vực từ 10.000 km
2
 trở lên. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

 

Mục 1 
THỜI HẠN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

 

Điều 4. Thời hạn dự báo, cảnh báo thời tiết 

1. Thời hạn cực ngắn: dự báo, cảnh báo tối đa đến 12 giờ. 

2. Thời hạn ngắn: dự báo, cảnh báo từ trên 12 giờ đến tối đa 72 giờ. 

3. Thời hạn vừa: dự báo, cảnh báo từ trên 03 ngày đến tối đa 10 ngày. 

Điều 5. Thời hạn dự báo khí hậu 

1. Thời hạn dài: dự báo, cảnh báo từ trên 10 ngày đến tối đa 01 tháng. 

2. Thời hạn mùa: dự báo, cảnh báo từ trên 01 tháng đến tối đa 06 tháng. 

3. Thời hạn năm: dự báo, cảnh báo từ trên 06 tháng đến tối đa 12 tháng. 

Điều 6. Thời hạn dự báo, cảnh báo thủy văn 

1. Thời hạn cực ngắn: dự báo, cảnh báo tối đa đến 12 giờ. 

2. Thời hạn ngắn:  

a) Đối với các sông lớn, trừ sông Cửu Long: dự báo, cảnh báo từ trên 12 giờ 

đến tối đa 48 giờ; 

b) Đối với sông Cửu Long: dự báo, cảnh báo từ trên 12 giờ đến tối đa 05 ngày; 

c) Các sông còn lại: dự báo, cảnh báo từ trên 12 giờ đến tối đa 24 giờ. 

3. Thời hạn vừa:  

a) Đối với các sông lớn, trừ sông Cửu Long: dự báo, cảnh báo từ trên 48 giờ 

đến tối đa 10 ngày; 

b) Đối với sông Cửu Long: dự báo, cảnh báo từ trên 05 ngày đến tối đa 10 ngày; 

c) Các sông còn lại: dự báo, cảnh báo từ trên 24 giờ đến tối đa 10 ngày. 

4. Thời hạn dài: dự báo, cảnh báo từ trên 10 ngày đến tối đa 01 tháng. 

5. Thời hạn mùa: dự báo, cảnh báo từ trên 01 tháng đến tối đa 06 tháng. 

Điều 7. Thời hạn dự báo nguồn nước 

1. Thời hạn ngắn: dự báo tối đa đến 07 ngày. 

2. Thời hạn vừa: dự báo từ trên 07 ngày đến tối đa 15 ngày. 
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3. Thời hạn dài: dự báo, cảnh báo từ trên 15 ngày đến tối đa 01 tháng. 

4. Thời hạn mùa: dự báo, cảnh báo từ trên 01 tháng đến tối đa 06 tháng. 

5. Thời hạn năm: dự báo, cảnh báo từ trên 06 tháng đến tối đa 12 tháng. 

Điều 8. Thời hạn dự báo, cảnh báo hải văn 

1. Thời hạn cực ngắn: dự báo, cảnh báo tối đa đến 12 giờ. 

2. Thời hạn ngắn: dự báo, cảnh báo từ trên 12 giờ đến tối đa 03 ngày. 

3. Thời hạn vừa: dự báo, cảnh báo từ trên 03 ngày đến tối đa 10 ngày. 

4. Thời hạn dài: dự báo, cảnh báo từ trên 10 ngày đến tối đa 01 tháng. 

5. Thời hạn mùa: dự báo, cảnh báo từ trên 01 tháng đến tối đa 06 tháng. 

Điều 9. Thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn khác 

1. Thời hạn dự báo khí tượng thủy văn phục vụ nông nghiệp 

a) Thời hạn ngắn: dự báo, cảnh báo tối đa đến 03 ngày; 

b) Thời hạn vừa: dự báo, cảnh báo từ trên 03 ngày đến tối đa 10 ngày; 

c) Thời hạn dài: dự báo từ trên 10 ngày đến tối đa 01 tháng; 

d) Thời hạn mùa: dự báo từ trên 01 tháng đến tối đa 06 tháng. 

2. Thời hạn dự báo không khí lạnh 

Thời hạn ngắn: dự báo, cảnh báo tối đa đến 03 ngày. 

3. Thời hạn dự báo khí tượng thủy văn tổng hợp: thực hiện theo thời hạn 

của loại bản tin thành phần có thời hạn dự báo dài nhất. 

4. Thời hạn dự báo chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng: thực hiện 

trên cơ sở đ t hàng ho c th a thuận giữa người sử dụng và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân ban hành bản tin dự báo, cảnh báo. 

5. Thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: thực hiện theo điều ước quốc 

tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 

Mục 2 
LOẠI BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

 

Điều 10. Loại bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết 

1. Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn: nội dung dự báo, 

cảnh báo tối thiểu có các thông tin về cường độ ho c giá trị các yếu tố khí tượng 

chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 30 phút đến 03 giờ tại một địa điểm ho c 

khu vực cụ thể và khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ 

tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

2. Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn ngắn: nội dung dự báo, cảnh 

báo tối thiểu có các thông tin về xu thế diễn biến thời tiết trong thời hạn dự báo, 
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hiện tượng thời tiết (mây, nắng, mưa) và trị số các yếu tố (lượng mưa, xác suất 

mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, hướng gió và tốc độ gió) chi tiết theo 

từng khoảng thời gian từ 06 giờ đến 24 giờ tại một địa điểm ho c khu vực trên đất 

liền và khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, khả năng tác động đến 

môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

3. Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn vừa: nội dung dự báo, cảnh 

báo tối thiểu có các thông tin về xu thế diễn biến thời tiết và trị số tổng lượng 

mưa trong thời hạn dự báo, hiện tượng, xác suất mưa và trị số nhiệt độ không 

khí chi tiết theo từng khoảng thời gian 01 ngày tại một địa điểm ho c khu vực cụ 

thể và khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, khả năng tác động 

đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Điều 11. Loại bản tin dự báo khí hậu  

1. Bản tin dự báo khí hậu thời hạn dài: nội dung dự báo, cảnh báo tối thiểu 

có các thông tin về xu thế nhiệt độ không khí trung bình, tổng lượng mưa so với 

giá trị trung bình nhiều năm trong thời hạn dự báo, trị số nhiệt độ không khí 

trung bình và tổng lượng mưa chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 10 ngày đến 

15 ngày tại một địa điểm ho c khu vực cụ thể và khả năng xảy ra các hiện tượng 

thời tiết nguy hiểm, khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ 

tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

2. Bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa: nội dung dự báo, cảnh báo tối 

thiểu có các thông tin về xu thế nhiệt độ không khí trung bình, tổng lượng mưa 

so với giá trị trung bình nhiều năm chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 01 

tháng đến 03 tháng tại một địa điểm ho c khu vực cụ thể và khả năng xảy ra các 

hiện tượng thời tiết nguy hiểm, khả năng tác động đến môi trường, điều kiện 

sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

3. Bản tin dự báo khí hậu thời hạn năm: nội dung dự báo, cảnh báo: tối 

thiểu có các thông tin về xu thế nhiệt độ không khí trung bình, tổng lượng mưa 

chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng và cực trị khí hậu, 

các hiện tượng khí hậu cực đoan trên quy mô toàn cầu, khu vực và cho Việt Nam. 

Điều 12. Loại bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn 

1. Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn cực ngắn: nội dung dự báo, 

cảnh báo tối thiểu có các thông tin về mức độ ho c giá trị mực nước, lưu lượng 

nước (nếu có) chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 30 phút đến 03 giờ tại một 

địa điểm ho c lưu vực sông cụ thể và khả năng tác động đến môi trường, điều 

kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

2. Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn: nội dung dự báo, 

cảnh báo tối thiểu có các thông tin về xu thế diễn biến thủy văn trong thời hạn 

dự báo, trị số mực nước và lưu lượng nước (nếu có) chi tiết theo từng khoảng 

thời gian từ 06 giờ đến 24 giờ tại vị trí dự báo trên lưu vực sông cụ thể (riêng 

đối với các vị trí dự báo thuộc các đoạn sông chịu ảnh hưởng triều dự báo trị số 

cao nhất, thấp nhất trong thời hạn dự báo) và khả năng xảy ra các hiện tượng 
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thủy văn nguy hiểm, khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ 

tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

3. Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa: nội dung dự báo, cảnh 

báo tối thiểu có các thông tin về xu thế và giá trị đ c trưng trung bình, lớn nhất, 

nh  nhất của mực nước, lưu lượng nước (nếu có) chi tiết theo từng khoảng thời 

gian từ 02 ngày đến 05 ngày cho vị trí dự báo ho c lưu vực sông cụ thể và khả 

năng xảy ra các hiện tượng thủy văn nguy hiểm, khả năng tác động đến môi 

trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

4. Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài: nội dung dự báo, cảnh 

báo tối thiểu có các thông tin về xu thế biến đổi mực nước, lưu lượng nước (nếu 

có) so với giá trị trung bình nhiều năm trong thời hạn dự báo, trị số đ c trưng 

trung bình, lớn nhất, nh  nhất của mực nước và lưu lượng nước (nếu có) chi tiết 

theo từng khoảng thời gian từ 10 ngày đến 15 ngày cho vị trí dự báo ho c lưu 

vực sông cụ thể và khả năng xảy ra các hiện tượng thủy văn nguy hiểm, khả 

năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh 

tế - xã hội. 

5. Bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa: nội dung dự báo, cảnh 

báo tối thiểu có các thông tin về xu thế biến đổi mực nước, lưu lượng nước (nếu 

có) so với giá trị trung bình nhiều năm chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 01 

tháng đến 03 tháng tại vị trí dự báo ho c lưu vực sông cụ thể và khả năng xảy ra 

các hiện tượng thủy văn nguy hiểm, khả năng tác động đến môi trường, điều 

kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Điều 13. Loại bản tin dự báo nguồn nước  

1. Bản tin dự báo nguồn nước thời hạn ngắn: nội dung dự báo, cảnh báo 

tối thiểu có các thông tin về xu thế tổng lượng mưa, tổng lượng nước m t, sự 

thiếu hụt nguồn nước trong thời hạn dự báo, trị số tổng lượng mưa và tổng 

lượng nước m t chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 01 ngày đến 03 ngày, các 

thiên tai liên quan đến sự thiếu hụt nguồn nước. 

2. Bản tin dự báo nguồn nước thời hạn vừa: nội dung dự báo tối thiểu có 

các thông tin về xu thế tổng lượng mưa, tổng lượng nước m t, sự thiếu hụt 

nguồn nước trong thời hạn dự báo, trị số tổng lượng mưa và tổng lượng nước 

m t chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 07 ngày đến 15 ngày, các thiên tai liên 

quan đến sự thiếu hụt nguồn nước. 

3. Bản tin dự báo nguồn nước thời hạn dài: nội dung dự báo tối thiểu có 

các thông tin về xu thế tổng lượng mưa, tổng lượng nước m t, sự thiếu hụt 

nguồn nước trong thời hạn dự báo, trị số tổng lượng mưa và tổng lượng nước 

m t chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 15 ngày đến 01 tháng, các thiên tai 

liên quan đến sự thiếu hụt nguồn nước. 

4. Bản tin dự báo nguồn nước thời hạn mùa: nội dung dự báo tối thiểu có 

các thông tin về xu thế tổng lượng mưa, tổng lượng nước m t, sự thiếu hụt 

nguồn nước trong thời hạn dự báo, trị số tổng lượng mưa và tổng lượng nước 
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m t so với giá trị trung bình nhiều năm chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 01 

tháng đến 03 tháng, các thiên tai liên quan đến sự thiếu hụt nguồn nước. 

5. Bản tin dự báo nguồn nước thời hạn năm: nội dung dự báo tối thiểu có 

các thông tin về xu thế tổng lượng mưa, tổng lượng nước m t, sự thiếu hụt 

nguồn nước, trị số tổng lượng mưa và tổng lượng nước m t so với giá trị trung 

bình nhiều năm trong thời hạn dự báo, các thiên tai liên quan đến sự thiếu hụt 

nguồn nước. 

Điều 14. Loại bản tin dự báo, cảnh báo hải văn 

1. Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn: nội dung dự báo, 

cảnh báo tối thiểu có các thông tin về mức độ ho c giá trị các yếu tố hải văn chi 

tiết theo từng khoảng thời gian từ 30 phút đến 03 giờ tại một địa điểm ho c khu 

vực cụ thể và khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, 

các hoạt động kinh tế - xã hội. 

2. Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn ngắn: nội dung dự báo, cảnh 

báo tối thiểu có các thông tin về xu thế diễn biến hải văn trong thời hạn dự báo, 

hiện tượng thời tiết trên biển (mưa), trị số các yếu tố đ c trưng (tầm nhìn xa, 

hướng gió và tốc độ gió, trạng thái m t biển, độ cao và thời điểm xuất hiện mực 

nước lớn, nước ròng, độ cao và hướng sóng biển, vận tốc và hướng dòng chảy 

biển ở lớp nước m t) chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 12 giờ đến 24 giờ tại 

vùng biển dự báo ho c khu vực biển, khu vực ven bờ cụ thể và khả năng xuất 

hiện các hiện tượng hải văn nguy hiểm khác, khả năng tác động đến môi trường, 

điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.  

3. Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa: nội dung dự báo, cảnh 

báo tối thiểu có các thông tin về xu thế biến đổi của thủy triều trong thời hạn dự 

báo, trị số và thời điểm xuất hiện độ cao mực nước lớn, nước ròng, trị số độ cao 

sóng biển chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 01 ngày đến 03 ngày tại vùng 

biển cụ thể và khả năng xuất hiện các hiện tượng hải văn nguy hiểm khác, khả 

năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh 

tế - xã hội. 

4. Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn dài: nội dung dự báo, cảnh 

báo tối thiểu có các thông tin về xu thế biến đổi của thủy triều trong thời hạn dự 

báo, trị số và thời điểm xuất hiện độ cao mực nước lớn, nước ròng, trị số độ cao 

sóng biển chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 10 ngày đến 15 ngày tại vùng 

biển cụ thể và khả năng xuất hiện các hiện tượng hải văn nguy hiểm khác, khả 

năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh 

tế - xã hội. 

5. Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn mùa: nội dung dự báo, cảnh 

báo tối thiểu có các thông tin về xu thế biến đổi của thủy triều chi tiết theo từng 

khoảng thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng tại vùng biển cụ thể và khả năng xuất 

hiện các hiện tượng hải văn nguy hiểm khác, khả năng tác động đến môi trường, 

điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 
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Điều 15. Loại bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn khác 

1. Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ nông nghiệp 

a)  Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ nông nghiệp thời hạn ngắn: 

nội dung dự báo, cảnh báo tối thiểu có các thông tin về trị số của các yếu tố 

(nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, lượng mưa, chế độ thủy văn) 

chi tiết theo từng khoảng thời gian 01 ngày tại một địa điểm ho c khu vực và 

khả năng tác động đến quá trình sinh trưởng, phát triển ho c các biện pháp kỹ 

thuật nông nghiệp đối với các đối tượng nông nghiệp chính; 

b) Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ nông nghiệp thời hạn vừa: 

nội dung dự báo, cảnh báo tối thiểu có các thông tin về trị số của các yếu tố 

(nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, lượng mưa, chế độ thủy văn) 

chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 02 ngày đến 05 ngày tại một địa điểm ho c 

khu vực và khả năng tác động đến quá trình sinh trưởng, phát triển ho c các biện 

pháp kỹ thuật nông nghiệp đối với các đối tượng nông nghiệp chính; 

c) Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ nông nghiệp thời hạn dài: 

nội dung dự báo, cảnh báo tối thiểu có các thông tin về trị số của các yếu tố 

(nhiệt độ không khí, độ ẩm đất, tổng lượng mưa, chế độ thủy văn) chi tiết theo 

từng khoảng thời gian từ 10 ngày đến 15 ngày tại một địa điểm ho c khu vực và 

khả năng tác động đến quá trình sinh trưởng, phát triển ho c các biện pháp kỹ 

thuật nông nghiệp đối với các đối tượng nông nghiệp chính; 

d) Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ nông nghiệp thời hạn mùa: 

nội dung dự báo, cảnh báo tối thiểu có các thông tin về trị số của các yếu tố 

(nhiệt độ không khí, tổng lượng mưa, chế độ thủy văn) chi tiết theo từng khoảng 

thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng tại một địa điểm ho c khu vực và khả năng 

tác động đến quá trình sinh trưởng, phát triển ho c các biện pháp kỹ thuật nông 

nghiệp đối với các đối tượng nông nghiệp chính. 

2. Bản tin không khí lạnh thời hạn ngắn: nội dung dự báo, cảnh báo tối 

thiểu có các thông tin về thời điểm ảnh hưởng, nhiệt độ thấp nhất, gió mạnh, gió 

giật tại một khu vực cụ thể trên đất liền và gió mạnh, gió giật, sóng lớn tại một 

vùng biển cụ thể (nếu có) trong thời hạn dự báo, khả năng xuất hiện rét đậm, băng 

giá, mưa tuyết, dông, sét, tố, lốc, mưa đá, mưa lớn đi kèm, khả năng tác động đến 

môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

3. Bản tin dự báo khí tượng thủy văn tổng hợp: nội dung dự báo, cảnh báo 

được kết hợp một phần ho c toàn bộ nội dung của các loại bản tin dự báo, cảnh 

báo thời tiết, khí hậu, thủy văn, nguồn nước, hải văn khác nhau được quy định 

tại các Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Thông tư này. 

Điều 16. Loại bản tin dự báo chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng 

1. Bản tin dự báo chuyên đề theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, các cơ quan thực hiện hoạt động ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, phục vụ vận hành các quy 

trình vận hành liên hồ chứa và tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước: nội dung dự 

báo, cảnh báo phải đảm bảo đầy đủ thông tin và đáp ứng yêu cầu sử dụng. 
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2. Bản tin dự báo chuyên đề theo yêu cầu của người sử dụng khác so với quy 

định tại khoản 1 Điều này: nội dung dự báo, cảnh báo được thực hiện trên cơ sở 

đ t hàng ho c th a thuận giữa người sử dụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân ban 

hành bản tin dự báo, cảnh báo theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn và pháp 

luật khác có liên quan. 

Điều 17. Loại bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo điều 

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên  

Nội dung dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được thực hiện theo điều 

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 

Mục 3 
NỘI DUNG, TẦN SUẤT BAN HÀNH VÀ HÌNH THỨC BẢN TIN DỰ BÁO, 

CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

 

Điều 18. Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

1. Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn bao gồm các nội dung sau: 

a) Tiêu đề bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được ghi theo thứ 

tự: tên loại bản tin, địa điểm ho c khu vực thực hiện dự báo, cảnh báo; 

b) Thông tin tóm tắt về hiện trạng; 

c) Nội dung dự báo, cảnh báo: thực hiện theo quy định tại các Điều 10, 

Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này tương ứng với 

từng loại bản tin và thời hạn dự báo; 

d) Thời gian ban hành bản tin và thời gian ban hành bản tin tiếp theo; 

đ) Tên và chữ ký của người chịu trách nhiệm ban hành bản tin ho c xác 

thực của cơ quan ban hành bản tin. 

2. Tổng cục Khí tượng Thủy văn quy định chi tiết nội dung bản tin dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại khoản 1 Điều này cho hệ thống dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia. 

3. Tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn quốc gia quy định chi tiết nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn tại khoản 1 Điều này cho phù hợp với yêu cầu thực tế. 

Điều 19. Tần suất ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

1. Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được ban hành với tần suất 

như sau: 

a) Đối với thời hạn cực ngắn: tùy theo tính chất, đ c điểm của các hiện 

tượng thời tiết, cơ quan ban hành bản tin dự báo, cảnh báo quyết định cho phù 

hợp với từng trường hợp cụ thể; 
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b) Đối với các thời hạn còn lại: ban hành vào ngày đầu tiên của thời hạn 

dự báo và đảm bảo ít nhất trong khoảng thời gian tối đa của thời hạn dự báo 

được l p lại 01 lần. 

2. Tổng cục Khí tượng Thủy văn quy định chi tiết tần suất ban hành bản 

tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại điểm b, khoản 1 Điều này cho hệ 

thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia. 

3. Tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn quốc gia quy định chi tiết tần suất ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn tại điểm b, khoản 1 Điều này cho phù hợp với yêu cầu thực tế. 

Điều 20. Hình thức bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

1. Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được ban hành theo một 

trong các hình thức sau: 

a) Dạng văn bản: nội dung dự báo, cảnh báo trong các loại bản tin được 

quy định tại Mục 2, Chương II Thông tư này được thể hiện thành văn, hoàn 

chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của 

người có thẩm quyền; 

b) Dạng số: nội dung dự báo, cảnh báo trong các loại bản tin được quy 

định tại Mục 2, Chương II Thông tư này được thể hiện dưới dạng thông tin số 

bao gồm: văn bản, bảng số liệu, bản đồ, biểu đồ, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh 

và các dạng dữ liệu khác được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng.  

2. Tổng cục Khí tượng Thủy văn quy định chi tiết hình thức bản tin dự 

báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn quốc gia. 

3. Tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn quốc gia quy định chi tiết hình thức bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn cho phù hợp với yêu cầu thực tế. 

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng       năm 2022. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 

5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản 

tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

3. Bãi b  khoản 1 Điều 5 Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 

12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình 

kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư 

này được sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung. 
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Điều 22. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm giúp 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông 

tư này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Toà án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;  

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT, PC, TCKTTV.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

  

 

Lê Công Thành 

  


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-06-20T17:03:21+0700
	Việt Nam
	Trần Hồng Thái<ththai@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-06-30T09:03:40+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Hùng<nvhung_tcb@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-01T16:09:40+0700
	Việt Nam
	Trịnh Thị Hương Thảo<tththao@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-04T17:11:06+0700
	Việt Nam
	Thứ trưởng Lê Công Thành<lcthanh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-05T09:24:03+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-05T09:24:13+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-05T09:24:39+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-05T09:24:54+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-05T09:34:08+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-05T09:38:47+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




