
                         

                              Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;  

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;  

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;  

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn. 

 

Thực hiện Công văn số 347/TCKTTV-VP ngày 28/3/2022 của Tổng cục 

Khí tượng Thủy văn về việc phối hợp đôn đốc thực hiện các quy định pháp luật 

về khí tượng thủy văn tại địa phương. 

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

về các hoạt động liên quan đến khí tượng thủy văn trên địa bản tỉnh Bắc Kạn, Sở 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý hoạt 

động khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, khí tượng thủy văn, cụ thể các nội 

dung sau: 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, chủ chương trình, quy hoạch, kế hoạch, 

dự án phát triển kinh tế -xã hội có sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.   

2. Các cơ quan nhà nước có 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 thủyvăn sử dụng phải đảm bảo 

do các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp, xác nhận nguồn gốc 

theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP:  

“ Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 24. Thẩm quyền cung cấp, xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ 

liệu khí tượng thủy văn 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp, xác nhận nguồn gốc 

của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn gồm: 

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn. 

2. Tổ chức sự nghiệp công lập về khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 
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3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản lý trạm khí tượng thủy văn 

chuyên dùng. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sở hữu thông tin, dữ liệu khí tượng 

thủy văn đã được cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng 

theo quy định của pháp luật.”.” 

3. 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 ngày 15 tháng 5 năm 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 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 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. Trường hợp vi phạm quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng 

thủy văn và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ được 

xem xét, xử lý theo khoản 12 và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản 

đồ, cụ thể:  

“12. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Vi phạm quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng 

thủy văn 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau: 

a) Cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn không đúng thẩm 

quyền; 

b) Giao nộp không đầy đủ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cho cơ sở 

dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi vi phạm sau: 

a) Không giao nộp, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; 

b) Che giấu thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; 

c) Cung cấp sai lệch thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc cung cấp thông tin, dữ liệu còn thiếu đối với hành vi vi phạm quy 

định tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Buộc cải chính thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với hành vi vi 

phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.”. 

 



3 

13. Bổ sung Điều 9a như sau: 

“Điều 9a. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi 

không cập nhật thông tin, dữ liệu đến năm gần nhất trong tư vấn, thiết kế, đầu 

tư xây dựng công trình, dự án. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn không đúng mục đích so với yêu cầu 

cung cấp. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn được cung cấp miễn phí để thực hiện 

các hoạt động mua bán, trao đổi vì mục đích lợi nhuận. 

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi vi phạm sau: 

a) Sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn không có nguồn gốc rõ 

ràng trong tư vấn, thiết kế, đầu tư xây dựng công trình, dự án; 

b) Sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn không được cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp xác nhận trong tư vấn, thiết kế, đầu tư 

xây dựng công trình, dự án. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn được cập nhật đến 

năm gần nhất đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được đối với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 3 Điều này.”.” 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và đề nghị 

các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Đài KTTV tỉnh; 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Tổng cục KTTV (B/cáo); 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các PCM, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Văn phòng ĐKĐĐ (đăng tải trên Web của Sở); 

- Lưu: VT, (Thêm). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
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