
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:          /UBND-TNMT 

V/v triển khai thực hiện quy định 

pháp luật về khí tượng thủy văn 

trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng, ngày       tháng  4  năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 690/STNMT-BVMT ngày 08 tháng 4 năm 2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc phối hợp triển 

khai thực hiện quy định pháp luật về khí tượng thủy văn. UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề xuất mực nước tương ứng với cấp báo động lũ trên các sông trên địa 

bàn tỉnh chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 

31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp 

báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. 

- Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu 

vực Đông Bắc thực hiện phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ 

hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí 

tượng thủy văn quốc gia trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ 

hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện  

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt 

động khí tượng thủy văn; kịp thời phát tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo 

thiên tai theo đúng quy định đảm bảo độ chính xác, tin cậy của bản tin. 

3. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện 

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động do đơn vị quản lý và cộng đồng dân 

cư về hoạt động khí tượng thủy văn.  

Theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền trong quá trình thẩm định, thẩm 

tra, đánh giá chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế -xã hội 

và trong thiết kế các công trình tại địa phương có sử dụng thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn có trách nhiệm thẩm định, thẩm tra nguồn gốc thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn. Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn sử dụng phải đảm bảo 

do các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp, xác nhận nguồn gốc 
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theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP. Đồng thời 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tuân thủ các trình tự, thủ tục về khai 

thác, sử  dụng  thông  tin,  dữ  liệu  khí  tượng  thủy  văn  tại  Mục  4  Nghị  định 

số 38/2016/NĐ-CP và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP; trả kinh phí theo quy định 

(nếu có) khi tham gia, thẩm định, góp ý kiến xây dựng chương trình, quy hoạch, 

kế hoạch, đề án, dự án của địa phương. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thông tin kịp thời đến Nhân dân các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, 

cảnh báo thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang kỹ thuật công 

trình khí tượng thủy văn. 

- Xử lý các tổ chức cá nhân xâm phạm hành lang kỹ thuật công trình khí 

tượng thủy văn theo thẩm quyền trên theo quy định của pháp luật, báo cáo, đề 

xuất UBND huyện các nội dung vượt thẩm quyền. 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao 

triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 

phản ánh về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tổng hợp, báo cáo trình 

UBND huyện xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (b/c); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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