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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy định đánh giá hoạt động mạng lưới  

  trạm khí tượng thủy văn  

   

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 

của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài 

nguyên Môi trường; 

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá hoạt động 

mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1013/QĐ-TCKTTV ngày 29 tháng 

10 năm 2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc ban 

hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng điều tra cơ bản khí tượng thủy văn. 

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

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng 

thủy văn, Giám đốc Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, QLML, T. 
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QUY ĐỊNH 

Đánh giá hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 

(Ban hành theo Quyết định số       /QĐ-TCKTTV ngày      tháng      năm 2020 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn) 

 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc đánh giá chất lượng hoạt động (CLHĐ) mạng 

lưới trạm khí tượng thủy văn (KTTV) gồm: khí tượng, thủy văn, hải văn, môi 

trường không khí và nước, khí tượng trên cao và ra đa thời tiết. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các Đài KTTV khu vực, trạm KTTV và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đánh giá chất lượng hoạt động mạng lưới 

trạm KTTV. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hoạt động mạng lưới trạm KTTV bao gồm công tác đảm bảo về lao 

động, vật tư, phương tiện, thiết bị và công trình phục vụ thu thập số liệu KTTV; 

công tác quản lý mạng lưới trạm quan trắc; công tác đo đạc, tính toán, chỉnh 

biên số liệu theo các quy định hiện hành. 

2. Lỗi là những sai, sót sảy ra trong công tác đảm bảo hoạt động mạng lưới 

của trạm và đài KTTV khu vực.  

3. Điểm chuẩn là số điểm tối đa được quy định cho mỗi nội dung đánh giá 

chất lượng hoạt động của trạm và đài KTTV khu vực (tổng điểm chuẩn quy định 

là 100 điểm). 

4. Điểm trừ là số điểm quy định trừ tương ứng với các lỗi sảy ra trong các 

hoạt động của mạng lưới trạm KTTV nêu trên. 

Điều 4. Nguyên tắc đánh giá 

1. Căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định kỹ thuật hiện hành. 



 
 

 
 

2. Đánh giá chất lượng hoạt động của trạm thực hiện theo tháng và cả năm; 

Đánh giá chất lượng hoạt động của Đài KTTV khu vực theo từng năm (năm 

đánh giá được tính từ tháng IX năm trước đến hết tháng VIII năm sau). 

3. Đảm bảo tính chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn diện. 

Chương II 

 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI TRẠM         

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

Điều 5. Nội dung đánh giá chất lượng hoạt động mạng lưới trạm  

1. Đối với Trạm 

a) Trạm có quan trắc viên 

- Đối với các loại quan trắc Khí tượng, Thủy văn, Hải văn và Môi trường: 

+ Quan trắc đầy đủ các yếu tố theo chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; 

+ Giao nộp tài liệu, các mẫu môi trường (đối với quan trắc môi trường) đầy 

đủ, đúng thời hạn; 

+ Tổ chức, triển khai nhiệm vụ tốt; 

+ Bảo dưỡng, bảo quản công trình và phương tiện đo; 

+ Thông tin liên lạc. 

(Nội dung đánh giá CLHĐ được quy định chi tiết tại mục I của các Phụ lục 

I, II, III và IV) 

- Đối với Khí tượng cao không: 

+ Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; 

+ Thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định hiện hành; 

+ Công trình, phương tiện và thiết bị đo; 

+ Chất lượng số liệu. 

(Nội dung đánh giá CLHĐ được quy định chi tiết tại mục I của các Phụ lục 

Va, Vb, Vc và Vd) 

b) Trạm không có quan trắc viên (tự động):  

Nội dung đánh giá trạm KTTV tự động được quy định tại Điều 3, Quyết 

định số 118/QĐ-KTTVQG ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm KTTV 

quốc gia về việc ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng hoạt động 

trạm KTTV tự động. 

2. Đối với Đài KTTV khu vực 

a) Nội dung đánh giá chất lượng hoạt động mạng lưới trạm Khí tượng 

- Số liệu bảo đảm chất lượng, kịp thời cho dự báo và phương án đo đạc, 

điện báo; 



 
 

 
 

-  Giao nộp tài liệu; 

- Thực hiện chế độ kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật và triển khai nhiệm vụ 

cho trạm; 

- Giải quyết kịp thời các vấn đề sau kiểm tra kỹ thuật; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có); 

- Đảm bảo công trình, phương tiện và thiết bị đo. 

 (Nội dung đánh giá CLHĐ mạng lưới trạm Khí tượng được quy định chi 

tiết tại mục II của Phụ lục I) 

b) Nội dung đánh giá chất lượng hoạt động mạng lưới trạm Thủy văn 

- Thực hiện chế độ dẫn kiểm tra độ cao định kỳ và đột xuất cho các trạm; 

- Tổ chức, bảo đảm chất lượng công tác điều tra lũ, cạn, mặn (nếu có); 

- Giao nộp tài liệu; 

- Thực hiện chế độ kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật và triển khai nhiệm vụ 

cho trạm; 

- Giải quyết kịp thời các vấn đề sau kiểm tra kỹ thuật; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có); 

- Đảm bảo công trình, phương tiện và thiết bị đo. 

(Nội dung đánh giá CLHĐ mạng lưới trạm Thủy văn được quy định chi tiết 

tại mục II của Phụ lục II) 

c) Nội dung đánh giá chất lượng hoạt động mạng lưới trạm Hải văn 

- Thực hiện chế độ dẫn kiểm tra độ cao định kỳ và đột xuất cho các trạm; 

- Tổ chức, bảo đảm chất lượng công tác điều tra khảo sát dòng chảy biển; 

-  Giao nộp tài liệu; 

- Thực hiện chế độ kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật và triển khai nhiệm vụ 

cho trạm; 

- Giải quyết kịp thời các vấn đề sau kiểm tra kỹ thuật; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có); 

- Đảm bảo công trình, phương tiện và thiết bị đo. 

(Nội dung đánh giá CLHĐ mạng lưới trạm Hải văn được quy định chi tiết 

tại mục II của Phụ lục III) 

d) Nội dung đánh giá chất lượng hoạt động mạng lưới trạm Môi trường 

- Thu thập, kiểm tra, lưu giữ các báo cáo lấy mẫu, kết quả quan trắc và 

phân tích; đóng quyển và gửi tập kết quả quan trắc môi trường theo quy định; 

- Cung cấp cho trạm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất và tài liệu hướng 

dẫn chuyên môn theo quy định; 

- Đảm bảo công trình, phương tiện và thiết bị đo; 

- Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật trạm; 



 
 

 
 

- Giải quyết các vấn đề sau kiểm tra kỹ thuật trạm; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu có). 

 (Nội dung đánh giá CLHĐ mạng lưới trạm Môi trường được quy định chi 

tiết tại mục II của Phụ lục IV) 

Điều 6. Phương pháp đánh giá chất lượng hoạt động mạng lưới 

Đánh giá chất lượng hoạt động mạng lưới bằng phương pháp tính điểm, gọi 

là điểm CLHĐ. 

1. Đối với Trạm 

a)  Điểm CLHĐ tháng của trạm được tính theo công thức: 

ĐTháng = 100 – ∑ ĐTrừ trạm  

Trong đó: 

ĐTháng: Là điểm CLHĐ tháng của trạm; 

∑ ĐTrừ trạm: Là tổng số điểm trừ trong tháng cho các nội dung đánh giá 

của trạm. Chi tiết điểm chuẩn và điểm trừ của từng nội dung đánh giá của các 

loại quan trắc khí tượng thủy văn quy định tại các Phụ lục I, II, III, IV, Va, Vb, 

Vc và Vd. 

b) Điểm CLHĐ cả năm của trạm là trung bình cộng điểm CLHĐ của các 

tháng tính trong năm đó (ĐTháng) và điểm chất lượng tài liệu của năm đó hoặc 

điểm chất lượng tài liệu của năm trước liền kề (đối với tài liệu Thủy văn và Môi 

trường). Trong đó, điểm chất lượng tài liệu được tính theo các văn bản quy định 

hiện hành và tính bằng % chất lượng. 

c) Trạm quan trắc nhiều hơn một loại quan trắc thì điểm CLHĐ của trạm 

được tính bằng trung bình cộng điểm của các loại quan trắc.  

d) Điểm CLHĐ của trạm KTTV tự động được tính theo các Điều 4, 5, 6, 7 

Quyết định số 118/QĐ-KTTVQG ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm 

KTTV quốc gia về việc ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng hoạt 

động trạm KTTV tự động. 

2. Đối với Đài KTTV khu vực 

a) Tính điểm CLHĐ cho từng loại quan trắc 

- Điểm CLHĐ cho các loại quan trắc Khí tượng, Thủy văn, Hải văn và Môi 

trường của Đài KTTV khu vực tính theo công thức sau (riêng đối với Hải văn, 

Đài nào không có thì không tính): 

ĐCLHĐ Đài = (
Đ̅Trạm + Đ̅Tài liệu

2
) × 0,65 + ĐNDĐG đà𝑖 × 0,35 

Trong đó: 

ĐCLHĐ Đài : Là điểm CLHĐ các loại quan trắc của Đài, chính xác đến 0,1; 



 
 

 
 

Đ̅Trạm: Trung bình điểm CLHĐ cả năm của các trạm (gồm cả trạm có 

quan trắc viên và trạm tự động nếu có) thuộc Đài đối với từng loại quan trắc. 

Điểm CLHĐ của trạm do Đài KTTV khu vực đánh giá hoặc điểm do Trung 

tâm Quan trắc KTTV đánh giá dựa vào báo cáo tháng và kết quả theo dõi 

kiểm tra kỹ thuật), chính xác đến 0,1; 

Đ̅Tài liệu: Trung bình điểm chất lượng tài liệu của tất cả các trạm thuộc Đài 

cho từng loại quan trắc, điểm chất lượng tài liệu được tính theo các văn bản quy 

định hiện hành và tính bằng % chất lượng, chính xác đến 0,1; 

ĐNDĐG Đài : Được tính theo công thức: 

ĐNDĐG đài = 100 - ∑ ĐTrừ đài 

Trong đó: 

ĐNDĐG Đài: Là điểm được tính cho các nội dung đánh giá của Đài KTTV khu 

vực theo từng loại quan trắc. Chi tiết điểm chuẩn và điểm trừ cho các nội dung 

đánh giá đối với Đài KTTV khu vực quy định tại các Phụ lục I, II, III, IV đối với 

mỗi loại quan trắc, chính xác đến 0,1. 

∑ ĐTrừ đài: Là tổng số điểm trừ cho các nội dung đánh giá của Đài KTTV 

theo từng loại quan trắc. 

- Điểm CLHĐ quan trắc Khí tượng cao không của Đài KTTV khu vực 

được tính bằng trung bình cộng điểm CLHĐ cả năm của trạm quan trắc Khí 

tượng cao không thuộc Đài. 

b) Tính điểm CLHĐ chung của Đài KTTV khu vực 

Điểm CLHĐ chung cả năm của Đài KTTV khu vực được tính bằng trung 

bình cộng điểm CLHĐ các loại quan trắc của Đài. 

Điều 7. Xếp loại chất lượng hoạt động mạng lưới 

Xếp loại chất lượng hoạt động mạng lưới theo 4 mức: Tốt, khá, trung 

bình, kém.  

1. Xếp loại chất lượng hoạt động của trạm 

a)  Xếp loại CLHĐ từng tháng cho trạm  

- Loại tốt: Điểm CLHĐ tháng đạt từ 85 đến 100; 

- Loại khá: Điểm CLHĐ tháng đạt từ 70 đến dưới 85; 

- Loại trung bình: Điểm CLHĐ tháng đạt từ 55 đến dưới 70;  

- Loại kém: Điểm CLHĐ tháng đạt dưới 55 hoặc các loại quan trắc Khí 

tượng, Thủy văn, Hải văn và Môi trường vi phạm một trong các lỗi sau (điểm 

tính xếp loại CLHĐ năm của trạm khi mắc các lỗi này lấy là 54 điểm):  

+ Bỏ quan trắc, bịa số liệu hoặc mất số liệu do lỗi cố ý của quan trắc viên 

từ 1 lần trở lên; 



 
 

 
 

+ Mất thiết bị đo, mất an toàn cho người, phương tiện và thiết bị do lỗi cố ý 

hoặc do lỗi chủ quan của quan trắc viên; 

+ Sử dụng thiết bị đo quá hạn kiểm định, kiểm chuẩn. 

+ Có số điểm trừ cho một nội dung đánh giá bằng điểm chuẩn. 

b) Xếp loại CLHĐ cả năm cho trạm  

- Loại tốt phải đạt các yêu cầu sau: 

+ Điểm CLHĐ trung bình năm đạt từ 85 đến 100; 

+ Có ít nhất 8 tháng xếp loại tốt; 

+ Không có tháng xếp loại kém. 

- Loại khá phải đạt các yêu cầu sau: 

+ Điểm CLHĐ trung bình năm đạt từ 70 đến dưới 85; 

+ Có ít nhất 8 tháng xếp loại khá trở lên; 

+ Không có tháng xếp loại kém. 

- Loại trung bình:  

+ Điểm CLHĐ trung bình năm đạt từ 55 đến dưới 70; 

+ Có ít nhất 8 tháng xếp loại trung bình trở lên; 

- Loại kém: Điểm CLHĐ trung bình năm đạt dưới 55. 

c) Quy định hạ bậc xếp loại CLHĐ tháng đối với các trạm Khí tượng 

cao không 

Các trạm Khí tượng cao không, khi mắc các lỗi sau sẽ áp dụng hạ 1 bậc 

chất lượng (điểm tính xếp loại CLHĐ năm của trạm khi mắc các lỗi này lấy là 

84 điểm nếu hạ xuống bậc khá, 69 điểm nếu hạ xuống bậc trung bình, 54 điểm 

nếu hạ xuống bậc kém): 

- Mất thiết bị đo, mất an toàn cho người, phương tiện và thiết bị do lỗi của 

quan trắc viên; 

- Thực hiện việc ca quan trắc không đúng thời gian quy định (riêng với 

quan trắc Thám không vô tuyến): thả máy thám không trước giờ tròn 29 phút 

hoặc sau giờ tròn 60 phút); 

- Thực hiện không đúng chế độ trực ca, giao ca gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến hoạt động quan trắc, làm mất tài sản, phương tiện quan trắc …; 

- Không thực hiện công tác báo cáo, dẫn đến không kịp xử lý sự cố, không 

thực hiện được ca quan trắc; 

- Chất lượng số liệu không đảm bảo, không đủ tiêu chuẩn sử dụng cho công 

tác dự báo và lưu trữ. 

2. Xếp loại chất lượng hoạt động mạng lưới của Đài KTTV khu vực 

a) Loại tốt phải đạt các yêu cầu sau: 



 
 

 
 

- Điểm CLHĐ đạt từ 85 đến 100 điểm; 

- Có ít nhất 70% số Trạm thuộc Đài xếp loại tốt; 

-  Không có trạm xếp loại kém. 

b) Loại khá phải đạt các yêu cầu sau: 

- Điểm CLHĐ đạt từ 70 đến dưới 85; 

- Có ít nhất 70% số Trạm thuộc Đài xếp loại khá trở lên; 

-  Không có trạm xếp loại kém. 

c) Loại trung bình phải đạt các yêu cầu sau: 

- Điểm CLHĐ đạt từ 55 đến dưới 70; 

- Có ít nhất 70% số Trạm thuộc Đài xếp loại trung bình trở lên; 

d) Loại kém: Điểm CLHĐ đạt dưới 55 điểm hoặc có trên 30% số trạm 

thuộc Đài xếp loại kém. 

Điều 8. Thẩm quyền đánh giá 

1. Trạm KTTV tự đánh giá, xếp loại CLHĐ các loại quan trắc tại trạm, 

CLHĐ chung của trạm từng tháng, cả năm. 

2. Đài KTTV khu vực đánh giá CLHĐ của các trạm (tháng và năm) thuộc 

Đài và đánh giá CLHĐ cả năm của Đài (theo từng loại quan trắc và CLHĐ 

chung của tất cả các loại quan trắc). 

3. Đài Khí tượng cao không đánh giá chất lượng tài liệu, CLHĐ tháng và 

trung bình năm cho tất cả các trạm Khí tượng cao không theo từng Đài KTTV 

khu vực. 

4. Trung tâm Quan trắc KTTV thẩm định, tổng hợp và đánh giá chất lượng 

tài liệu, CLHĐ tháng và trung bình năm của tất cả các trạm theo từng Đài KTTV 

khu vực. 

5. Trung tâm Quan trắc KTTV đánh giá CLHĐ các loại quan trắc và đánh 

giá CLHĐ chung của Đài KTTV khu vực. 

Điều 9. Báo cáo và thời hạn báo cáo chất lượng hoạt động mạng lưới 

1. Các trạm báo cáo kết quả tự đánh giá CLHĐ hàng tháng và cả năm cho 

Đài KTTV khu vực. Thời hạn gửi báo cáo đánh giá hàng tháng trước ngày 05 

tháng sau; báo cáo đánh giá cả năm trước ngày 30/IX. 

2. Hàng quý, Đài KTTV khu vực báo cáo kết quả đánh giá CLHĐ từng 

tháng trong quý của các Trạm theo từng loại quan trắc về Trung tâm Quan trắc 

KTTV. Thời hạn báo cáo trước ngày 30 của tháng đầu quý sau. Mẫu báo cáo 

CLHĐ từng tháng của trạm quy định trong Phụ lục IX. 

3. Đài Khí tượng cao không gửi kết quả đánh giá CLHĐ từng tháng và cả 

năm của các trạm thuộc thẩm quyền đánh giá cho Trung tâm Quan trắc KTTV. 



 
 

 
 

4. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV gửi kết quả đánh giá chất lượng 

phát báo từng tháng của các trạm cho Trung tâm Quan trắc KTTV. 

5. Hàng năm, Đài KTTV khu vực báo cáo kết quả đánh giá CLHĐ cả năm 

của các trạm thuộc quyền quản lý, kết quả tự đánh giá CLHĐ theo từng loại 

quan trắc và CLHĐ chung của Đài trước ngày 01/XI. Mẫu báo cáo CLHĐ cả 

năm của Đài quy định trong Phụ lục X. 

 6. Trung tâm Quan trắc KTTV đánh giá hoạt động mạng lưới trạm KTTV 

và báo cáo Tổng cục KTTV (qua Vụ Quản lý mạng lưới KTTV) kết quả đánh 

giá CLHĐ trung bình năm của các Đài KTTV khu vực trước ngày 15 tháng XI 

hàng năm. 

Chương III 

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Quy định này. 

2. Trung tâm Quan trắc KTTV có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

các đơn vị thực hiện Quy định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn 

vị phản ánh kịp thời về Tổng cục KTTV (qua Vụ Quản lý mạng lưới KTTV) để 

tổng hợp trình Tổng cục trưởng xem xét quyết định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Phụ lục I 

 BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG VÀ ĐIỂM 

CHUẨN, ĐIỂM TRỪ CHO MỖI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

I. Đối với trạm có quan trắc viên 

STT Nội dung đánh giá 

Điểm 

chuẩn  

(100 

điềm) 

Điểm 

trừ 

(điểm) 

1 
Thực hiện đầy đủ các yếu tố theo chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao 
10  

a 

Quan trắc thiếu từ 01 yếu tố quan trắc theo quy 

định, thực hiện theo quy định tại Nội dung 4, 

Điểm a, Khoản 1, Điều 7 (trạm xếp loại kém, 

không thực hiện các bước đánh giá tiếp theo) 

 10 

b Quan trắc thiếu ốp đo, thiếu nhiệm vụ được giao  4 

2 Giao nộp tài liệu đầy đủ, đúng thời hạn 10  

a 
Giao nộp tài liệu thiếu so với chỉ tiêu nhiệm vụ 

được giao 
 5 

b 
Giao nộp tài liệu muộn từ 1 đến 5 ngày trở xuống 

theo quy định tại Phụ lục VI 
 2 

c 
Giao nộp tài liệu muộn quá 5 ngày theo quy định 

tại Phụ lục VI 
 4 

3 Tổ chức, triển khai nhiệm vụ 45  

a 
Tình trạng hoạt động của công trình, phương tiện 

đo không đảm bảo 
 5 

b Không thực hiện đúng kỷ luật quan trắc  4 

c 
Không thực hiện tốt trách nhiệm quản lý trong 

công việc (con người, tài sản) 
 5 

d 
Không thực hiện tốt việc đánh giá, kiểm soát số 

liệu (theo không gian, thời gian, yếu tố) 
 3 

e 
Không đảm bảo đúng chế độ trực ca, giao nhận 

ca 
 2 



 
 

 
 

STT Nội dung đánh giá 

Điểm 

chuẩn  

(100 

điềm) 

Điểm 

trừ 

(điểm) 

f 
Không phát hiện kịp thời các sự cố công trình, 

phương tiện đo và thiết bị, để mất số liệu 
 5 

g 
Hàng tháng không tổ chức học tập, thảo luận 

nâng cao kiến thức chuyên môn 
 5 

h 
Không cập nhật đầy đủ thông tin vào hồ sơ kỹ 

thuật (trên giấy, mạng internet) 
 3 

i 
Không có đầy đủ trang thiết bị, tài liệu, dụng cụ 

phục vụ chuyên môn 
 2 

j 

Không có phương án đo đạc, quy trình thực hiện 

nhiệm vụ, công tác chuẩn bị và điện báo khi có 

bão lũ, sự cố về công trình phương tiện đo hoặc 

thời tiết nguy hiểm 

 5 

k 

Phương án đo đạc, quy trình thực hiện nhiệm vụ, 

công tác chuẩn bị và điện báo khi có bão lũ, sự 

cố về công trình phương tiện đo hoặc thời tiết 

nguy hiểm chưa cập nhật bổ sung đầy đủ 

 2 

l 
Nhà làm việc, phòng trực ca được bố trí, sắp xếp 

không khoa học, thiếu ngăn nắp và sạch sẽ 
 2 

m 
Quan hệ không tốt với địa phương (dân, chính 

quyền) 
 2 

4 
Thay thế, bảo dưỡng, bảo quản công trình 

phương tiện đo 
25  

a 

Công trình, phương tiện đo, thiết bị phục vụ đang 

sử dụng và dự phòng không được thường xuyên 

kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản theo quy định 

 5 

b 
Các phương tiện đo, thiết bị phục vụ đang sử 

dụng và dự phòng không có chứng từ kiểm định 
 5 

c 
Thiếu phương tiện đo hoặc thiết bị vật tư dự 

phòng 
 5 

d Công trình đo, phương tiện đo, thiết bị, dụng cụ  5 



 
 

 
 

STT Nội dung đánh giá 

Điểm 

chuẩn  

(100 

điềm) 

Điểm 

trừ 

(điểm) 

phục vụ không đảm bảo đặc tính kỹ thuật theo 

yêu cầu 

e 
Việc thay thế vật tư linh kiện không đúng quy 

định 
 5 

5 Thông tin liên lạc 10  

a Không đảm bảo chế độ phát báo  3 

b 
Điện báo không đúng thời gian và không đảm 

bảo chất lượng 
 3 

c 

Thực hiện không đầy đủ các nội dung và đúng 

chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất (nếu 

có) theo quy định tại Khoản 1, Điều 9; Khoản a, 

Mục 1.1 và 2.1, 2.2, Phụ lục VII 

 4 

 

II. Đối với Đài KTTV khu vực 

STT Nội dung đánh giá 

Điểm tối 

đa (100 

điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

1 
Số liệu bảo đảm chất lượng, kịp thời cho 

dự báo và phương án đo đạc, điện báo 
12  

a 
Việc thẩm định đánh giá chất lượng số liệu 

đo đạc, phát báo không tốt 
 3 

b 

Thời gian chuyển số liệu cho dự báo không 

đảm bảo kịp thời bị gián đoạn, chất lượng 

không tốt 

 6 

c 
Các phương án đo đạc, điện báo không đầy 

đủ 
 3 

2 
Giao nộp tài liệu không đúng kỳ hạn theo 

quy định tại Mục I, Phụ lục VI 
5  

a 
Giao nộp tài liệu thiếu so với chỉ tiêu nhiệm 

vụ được giao 
 2 



 
 

 
 

STT Nội dung đánh giá 

Điểm tối 

đa (100 

điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

b Giao nộp tài liệu muộn từ 10 ngày trở xuống  1 

c 
Giao nộp tài liệu muộn quá 10 ngày theo quy 

định 
 2 

3 
Thực hiện chế độ kiểm tra, hướng dẫn kỹ 

thuật và triển khai nhiệm vụ cho trạm 

18 

 
 

a 
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật trạm 

(định kỳ và đột xuất) không tốt 
 4 

b 
Hướng dẫn kỹ thuật, chuyên môn cho trạm 

không tốt 
 10 

c 
Thực hiện triển khai các nhiệm vụ cho trạm 

không tốt 
 4 

4 
Giải quyết các vấn đề sau kiểm tra kỹ 

thuật 
15  

a 
Khắc phục không đầy đủ các vấn đề theo yêu 

cầu các đoàn kiểm tra 
 6 

b 
Khắc phục vấn đề còn tồn tại sau kiểm tra kỹ 

thuật không đúng thời hạn 
 5 

c 
Báo cáo khắc phục sau kiểm tra không đúng 

thời hạn 
 4 

5 
Nội dung 5: Thực hiện báo cáo định kỳ và 

đột xuất (nếu có) 
15  

a 

Thực hiện không đầy đủ báo cáo định kỳ (báo 

cáo tháng, quý) nội dung thiếu không đủ, thời 

gian không đúng quy định 

 5 

b 
Báo cáo không đầy đủ và kịp thời trước và sau 

khi có hiện tượng thời tiết nguy hiểm 
 2 

c 
Báo cáo không kịp thời khi có sự cố đối với 

công trình, phương tiện đo 
 2 

d 

Báo cáo không kịp thời việc vi phạm hành 

lang an toàn kỹ thuật, việc thay đổi hiện trạng 

công trình 

 2 

e Trả lời không kịp thời công văn theo yêu cầu  4 



 
 

 
 

STT Nội dung đánh giá 

Điểm tối 

đa (100 

điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

6 
 Nội dung 6: Đảm bảo công trình, phương 

tiện đo 
35  

a Công trình đo không đảm bảo kỹ thuật  8 

b 
Bảo dưỡng, duy tu công trình đo không đúng 

thời hạn, không đúng yêu cầu kỹ thuật 
 4 

c 
Không có đủ phương tiện đo theo yêu cầu 

(hoạt động, dự phòng) 
 5 

d Phương tiện đo không lắp đặt đúng kỹ thuật  8 

e 
Việc kiểm định các phương tiện đo tại trạm 

không đúng quy định (chứng từ, thời hạn) 
 5 

g 

Không cung cấp đầy đủ trang thiết bị an toàn 

đo đạc và tài liệu phục vụ chuyên môn cho 

trạm 

 5 

 

 

 



 
 

 
 

Phụ lục II 

 BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC THỦY VĂN VÀ ĐIỂM 

CHUẨN, ĐIỂM TRỪ CHO MỖI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

I. Đối với trạm có quan trắc viên 

STT Nội dung đánh giá 
Điểm 

chuẩn   

(100 điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

1 
Quan trắc đầy đủ các yếu tố theo chỉ tiêu 

nhiệm vụ được giao 10  

a 

Quan trắc thiếu 01 yếu tố trở lên theo với 

quy định, thực hiện theo quy định tại Nội 

dung 4, Điểm a, Khoản 1, Điều 7 (trạm xếp 

loại kém, không thực hiện các bước đánh 

giá tiếp theo) 

 10 

b 

Quan trắc thiếu khối lượng theo quy định tại 

các Phụ lục I, II, III của Thông tư 

05/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

môi trường trong trường hợp mất thiết bị đo, 

không quan trắc do lỗi không cố ý của quan 

trắc viên 

 2 

2 
Giao nộp tài liệu đầy đủ, đúng thời hạn 

theo quy định tại Mục 2.1, Phụ lục VI 10  

a 
Giao nộp tài liệu thiếu so với chỉ tiêu nhiệm 

vụ được giao  5 

b Giao nộp tài liệu muộn từ 5 ngày trở xuống  2 

c 
Giao nộp tài liệu muộn quá 5 ngày theo quy 

định  4 

3 Tổ chức, triển khai nhiệm vụ  30  

a 
Không có phương án đo lũ cao, hàng năm 

cập nhật và được phê duyệt 
 5 



 
 

 
 

b 

Thiếu dụng cụ và các phương án bảo đảm an 

toàn lao động trong đo đạc  5 

c 

Hàng tháng không tổ chức học tập, thảo 

luận nâng cao kiến thức chuyên môn  5 

d 

Không cập nhật đầy đủ thông tin vào hồ sơ 

kỹ thuật trạm  5 

e 
Không đảm bảo đúng chế độ giao ca, trực ca 

 3 

g 
Thiếu tài liệu phục vụ công tác chuyên môn 

 5 

h 

Nhà làm việc, phòng trực ca được bố trí, sắp 

xếp không khoa học, thiếu ngăn nắp và sạch 

sẽ 
 2 

4 

Bảo dưỡng, bảo quản công trình và 

phương tiện đo  35  

a 
Công trình, phương tiện không thường 

xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản  10 

b 

Phương tiện đo không được thay thế khi 

hỏng hóc, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

(trong trường hợp đã có phương tiện và thiết 

bị dự phòng) 

 10 

c 
Phương tiện đo thiếu chứng từ kiểm định, 

kiểm chuẩn  7 

d Thiếu thiết bị, linh kiện dự phòng  8 

5 Thông tin liên lạc 15  

a Không đảm bảo thông tin liên lạc  3 

b Điện báo số liệu không đầy đủ  2 

c 

Thực hiện không đầy đủ các nội dung báo 

cáo định kỳ và báo cáo đột xuất (nếu có) 

theo quy định tại Khoản b, Mục 1.2, Phụ lục 

VII 

 5 



 
 

 
 

d 

Thực hiện không đúng chế độ báo cáo định 

kỳ và báo cáo đột xuất (nếu có) theo quy 

định tại Khoản 1, Điều IX; Khoản b, Mục 

1.1 và 2.1, 2.2, Phụ lục VI 

 5 

II. Đối với Đài KTTV khu vực 

STT Nội dung đánh giá 

Điểm 

chuẩn  

(100 điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

1 

Thực hiện chế độ dẫn kiểm tra độ cao 

định kỳ và đột xuất cho các trạm theo quy 

định tại Mục I, Phụ lục VIII 

12  

a 
Thực hiện không đúng chế độ dẫn kiểm tra 

độ cao định kỳ 
 5 

b 
Thực hiện không đúng chế độ dẫn kiểm tra 

độ cao đột xuất 
 7 

2 
Tổ chức tốt, bảo đảm chất lượng công tác 

điều tra lũ, cạn, mặn (nếu có) 
6  

a 
Không tổ chức công tác điều tra lũ, cạn, mặn 

(nếu có) 
 3 

b 
Công tác điều tra lũ, cạn, mặn (nếu có) 

không đảm bảo chất lượng 
 3 

3 

Giao nộp tài liệu đầy đủ, đúng kỳ hạn 

theo quy định tại Mục 2.2 hoặc 2.3, Phụ 

lục VI 

7  

a 
Giao nộp tài liệu thiếu so với chỉ tiêu nhiệm 

vụ được giao 
 2 

b Giao nộp tài liệu muộn từ 10 ngày trở xuống  2 

c 
Giao nộp tài liệu muộn quá 10 ngày theo quy 

định 
 3 

4 
Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật 

và triển khai nhiệm vụ cho trạm 
15  

a 
Thực hiện kiểm tra kỹ thuật (định kỳ và đột 

xuất) trạm không tốt 
 5 

b 

Hướng dẫn kỹ thuật đo đạc, hướng dẫn thực 

hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật,... 

không tốt 

 5 



 
 

 
 

c 
Thực hiện triển khai các nhiệm vụ cho trạm 

không tốt 
 5 

5 
Giải quyết kịp thời các vấn đề sau kiểm 

tra kỹ thuật 
15  

a 
Khắc phục không đầy đủ các vấn đề theo 

yêu cầu của đoàn kiểm tra kỹ thuật 
 5 

b 
Khắc phục không đúng thời hạn theo yêu 

cầu của đoàn kiểm tra kỹ thuật 
 5 

c 

Báo cáo khắc phục sau kiểm tra kỹ thuật 

không đúng thời hạn (muộn nhất là 01 tháng 

sau khi kết thúc đợt kiểm tra) 

 5 

6 
Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất 

(nếu có) 
10  

a 

Thực hiện không đúng chế độ và nội dung 

báo cáo định kỳ (theo quý, năm) đánh giá 

CLHĐ của trạm và của Đài quy định tại 

Khoản 2, 5, Điều IX và  Phụ lục IX, X 

 5 

b 

Thực hiện không đúng chế độ báo cáo đột 

xuất theo quy định tại Khoản 2.3, Mục II, 

Phụ lục VII 

 5 

7 
 Đảm bảo công trình, phương tiện và thiết 

bị đo 
35  

a 
Công trình quan trắc không đảm bảo hành 

lang an toàn kỹ thuật 
 6 

b 
Chất lượng công trình không tốt, không đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật 
 6 

c 
Cung cấp phương tiện đo cho trạm không đủ 

về số lượng 
 6 

d 

Cung cấp phương tiện đo cho trạm có chất 

lượng không tốt, không đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật 

 6 

e 
Không thay thế thiết bị quá hạn kiểm chuẩn, 

kiểm định cho trạm 
 6 

f 

Không cung cấp đầy đủ trang thiết bị an toàn 

đo đạc và tài liệu phục vụ chuyên môn cho 

trạm 

 5 

 

  



 
 

 
 

Phụ lục III 

 BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC HẢI VĂN VÀ ĐIỂM CHUẨN, 

ĐIỂM TRỪ CHO MỖI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

I. Đối với trạm có quan trắc viên 

STT Nội dung đánh giá 
Điểm chuẩn 

(100 điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

1 

Quan trắc đầy đủ các yếu tố theo chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao và giao nộp tài liệu 

đúng thời gian quy định 

15  

a 

Quan trắc thiếu 01 yếu tố trở lên so với quy 

định, thực hiện theo quy định tại Nội dung 4, 

Điểm a, Khoản 1, Điều 7, Quy định này 

(trạm xếp loại kém, không thực hiện các 

bước đánh giá tiếp theo) 

 

15 

b Thời gian nộp tài liệu    

- 
Nộp tài liệu chậm từ 1 đến 5 ngày theo quy 

định 

 
2 

- Nộp tài liệu chậm hơn 5 ngày theo quy định  3 

2 

Tổ chức triển khai nhiệm vụ (thực hiện 

quy trình, quy phạm và quy định hiện 

hành) 

35 

 

a 
Thực hiện không đúng chế độ trực ca và giao 

ca 

 
5 

b 
Không phát hiện, khắc phục kịp thời các sự 

cố về phương tiện đo, dụng cụ đo 

 
6 

c 
Hàng tháng không thực hiện ôn tập, trao đổi, 

thảo luận nâng cao kiến thức chuyên môn 

 
5 

d 
Không cập nhật kịp thời đầy đủ các thông tin 

vào hồ sơ kỹ thuật trạm 

 
5 

e 
Không có đầy đủ tài liệu, dụng cụ phục vụ 

công tác chuyên môn 

 
5 

f Không có phương án đo đạc điện báo khi có  5 



 
 

 
 

STT Nội dung đánh giá 
Điểm chuẩn 

(100 điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

thời tiết nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm 

g 
Nhà làm việc được bố trí, sắp xếp không khoa 

học, ngăn nắp và sạch sẽ 

 
4 

3 Bảo dưỡng công trình, phương tiện đo 30  

a 

Công trình, phương tiện đo không thường 

xuyên được kiểm tra, bảo quản, thay thế linh 

kiện đúng quy định 

 

10 

b 
Công trình, phương tiện đo không đảm bảo 

hoạt động tốt 

 
7 

c Phương tiện đo thiếu chứng từ kiểm định  6 

d Thiếu thiết bị và dụng cụ dự phòng  7 

4 Thông tin liên lạc 20  

a Thông tin liên lạc không đảm bảo  5 

b Phát báo không đúng thời gian qui định  5 

c Điện báo số liệu không đầy đủ  5 

d 

Thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo định 

kỳ và báo cáo đột xuất (nếu có) theo quy 

định tại Khoản a, Mục 1.1 và 2.1, 2.2, Phụ 

lục VII 

 

5 

II. Đối với Đài KTTV khu vực  

STT Nội dung đánh giá 

Điểm 

chuẩn  

(100 điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

1 

Thực hiện đúng chế độ dẫn kiểm tra độ cao 

định kỳ và đột xuất cho các trạm theo quy 

định tại Mục II, Phụ lục VIII, Quy định này 

15 

 

a 
 Thực hiện không đúng chế độ dẫn kiểm tra độ 

cao đột xuất theo quy định  
 5 

b 
 Thực hiện không đúng chế độ dẫn kiểm tra độ 

cao định kỳ theo quy định  
 5 

c Không sao chép đúng trị số mốc độ cao và  5 



 
 

 
 

đơn vị đo 

2 
Tổ chức, bảo đảm chất lượng công tác điều 

tra khảo sát dòng chảy biển 

10  

a 
Không xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát 

dòng chảy biển 

 3 

b Không tổ chức khảo sát dòng chảy biển  2 

c Không xử lý số liệu khảo sát dòng chảy biển  2 

d 
Không tính toán các trị số đặc trưng dòng 

chảy biển theo thời gian 

 3 

3 
Giao nộp tài liệu đầy đủ, đúng kỳ hạn theo 

quy định tại Mục 2.2 hoặc 2.3, Phụ lục VI 

5  

a 
Giao nộp tài liệu thiếu so với chỉ tiêu nhiệm 

vụ được giao 

 2 

b Giao nộp tài liệu muộn từ 10 ngày trở xuống  1 

c 
Giao nộp tài liệu muộn quá 10 ngày theo quy 

định 

 2 

4 
Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật 

trạm 

10  

a 
Thực hiện kiểm tra kỹ thuật (định kỳ và đột 

xuất) trạm không tốt 

 5 

b 

Hướng dẫn kỹ thuật đo đạc, hướng dẫn thực 

hiện các quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật,... và 

triển  khai các nhiệm vụ cho trạm không tốt 

 5 

5 Giải quyết các vấn đề sau kiểm tra kỹ thuật 10  

a 
Khắc phục các vấn đề sau khi kiểm tra kỹ 

thuật mạng lưới chưa đầy đủ 
 5 

b 

Báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra kỹ 

thuật mạng lưới trạm không đúng thời gian 

quy định (30 ngày kết thúc đợt kiểm tra) 

 5 

6 
Thực hiện tốt báo cáo định kỳ và đột xuất 

(nếu có) 

15  

a 
Thực hiện không đúng chế độ và nội dung báo 

cáo định kỳ (theo quý, năm) đánh giá CLHĐ 

 7 



 
 

 
 

của trạm và của Đài quy định tại Khoản 2, 5, 

Điều IX và  Phụ lục IX, X 

b 

Thực hiện không đúng chế độ báo cáo đột 

xuất theo quy định tại Khoản 2.3, Mục II, Phụ 

lục VII, Quy định này 

 8 

7 

 

Đảm bảo công trình, phương tiện, máy, 

thiết bị và dụng cụ đo 
35 

 

a Công trình quan trắc không đảm bảo kỹ thuật   

- 
 Lắp đặt công trình, thiết bị quan trắc không 

đúng kỹ thuật 
 8 

- 

 Duy tu, bảo dưỡng công trình, thiết bị không 

đúng thời gian quy định và đảm bảo chất 

lượng kỹ thuật 

 7 

b 

Phương tiện đo và dụng cụ đo không đảm bảo 

chất lượng, số lượng, thời hạn kiểm định, 

kiểm chuẩn 

 

 

- Không có phương tiện đo dự phòng  5 

- 
Ghi không đầy đủ những thay đổi về phương 

tiện đo, dụng cụ đo 
 5 

- 
Thông số kỹ thuật của phương tiện đo không 

đúng yêu cầu 
 5 

- 
Không thay thế thiết bị quá hạn kiểm chuẩn, 

kiểm định cho trạm 
 5 

  



 
 

 
 

Phụ lục IV  

BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỂM 

CHUẨN, ĐIỂM TRỪ CHO MỖI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

 

I. Đối với trạm có quan trắc viên 

STT Nội dung đánh giá 

Điểm 

chuẩn  

(100 điểm) 

Điểm 

trừ 

(điểm) 

1 

 

Quan trắc, thu thập đầy đủ các yếu tố theo 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 

10  

a Số lượng yếu tố, thông tin   

- Quan trắc, thu thập thiếu dưới 20% yếu tố, 

thông tin 

 3 

- Quan trắc, thu thập thiếu từ 20% đến dưới 40% 

yếu tố, thông tin 

 5 

- Quan trắc, thu thập thiếu từ 40% yếu tố, thông 

tin trở lên 

 7 

b Quan trắc, thu thập thiếu khối lượng theo quy 

định 

 3 

2 Giao nộp các mẫu môi trường, tài liệu đầy 

đủ, đúng thời hạn 

15  

a Đối với mẫu môi trường   

- Giao nộp thiếu mẫu môi trường   

 Giao nộp thiếu dưới 50% mẫu  4 

 Giao nộp thiếu từ 50% mẫu trở lên  7 

- Giao nộp muộn mẫu môi trường theo quy định  3 

b Đối với tài liệu quan trắc   

- Giao nộp thiếu tài liệu quan trắc  3 

- Giao nộp muộn tài liệu quan trắc theo quy định  2 

3 Tổ chức triển khai nhiệm vụ 35  

a Xác định các yếu tố môi trường tại trạm   



 
 

 
 

- Xác định dưới 20% số yếu tố không đúng quy 

định 

 5 

- Xác định từ 20% đến dưới 40% số yếu tố không 

đúng quy định 

 7 

- Xác định từ 40% số yếu tố trở lên không đúng 

quy định 

 9 

b Xử lý mẫu không đúng quy định  7 

c Bảo quản mẫu không đúng quy định  7 

d Đóng gói mẫu không đúng quy định  4 

e Hàng tháng không tổ chức học tập, thảo luận 

nâng cao kiến thức chuyên môn 

 3 

f Thiếu tài liệu phục vụ công tác chuyên môn  3 

g Nhà làm việc, phòng đo đạc không được sắp 

xếp khoa học, gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ 

 2 

4 Bảo quản công trình và phương tiện đo 30  

a Số lượng thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất 

phục vụ công tác quan trắc (kể cả dự phòng) 

  

- Thiếu thiết bị theo quy định  5 

- Thiếu dụng cụ theo quy định  5 

- Thiếu vật tư, hóa chất theo quy định  5 

b Thiết bị, dụng cụ phục vụ quan trắc không 

được thay thế khi hỏng, không đảm chất lượng 

và yêu cầu kỹ thuật 

 5 

c Thiết bị, dụng cụ phục vụ quan trắc thiếu giấy 

chứng nhận hiệu chuẩn, kiểm định 

 4 

d Công trình, phương tiện, thiết bị và dụng cụ 

không thường xuyên được kiểm tra, vệ sinh, 

bảo quản, bảo dưỡng 

 4 

e Thiếu sổ theo dõi việc kiểm tra, bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị, dụng cụ 

 2 

5 Thông tin liên lạc 10  

a Không có phương tiện thông tin liên lạc hoặc 

có phương tiện thông tin liên lạc nhưng chất 

 2 



 
 

 
 

lượng không đảm bảo  

b Thực hiện chế độ, thời hạn báo cáo định kỳ và 

báo cáo đột xuất (nếu có) 

  

- Không gửi đầy đủ báo cáo theo quy định  4 

- Gửi báo cáo muộn so với thời hạn quy định  2 

- Mẫu báo cáo không đúng quy định  2 

  

II. Đối với Đài KTTV khu vực 

STT 

Nội dung đánh giá 

Điểm 

chuẩn  

(100 điểm) 

Điểm 

trừ 

(điểm) 

1 

 

 

Thu thập, kiểm tra, lưu giữ các báo cáo lấy 

mẫu, kết quả quan trắc và phân tích; đóng 

quyển và gửi tập kết quả quan trắc môi 

trường theo quy định 

 

20 

 

a 
Thu thập, lưu giữ không đầy đủ các báo cáo 

lấy mẫu, biểu kết quả quan trắc 

 5 

b 

Báo cáo lấy mẫu, biểu kết quả quan trắc không 

được kiểm tra đầy đủ, để xảy ra sai sót thường 

xuyên, liên tục 

 6 

b 
Tài liệu quan trắc đóng quyển không đúng quy 

định 

 5 

d 
Gửi quyển tài liệu quan trắc muộn so với quy 

định 

 4 

2 

Cung cấp cho trạm các dụng cụ, vật tư, hóa 

chất và tài liệu hướng dẫn chuyên môn theo 

quy định 

 

20 

 

a Cung cấp không đầy đủ  6 

b Chất lượng không đảm bảo  5 

c Cung cấp muộn so với thời gian quy định  4 

d Cung cấp không đúng chủng loại  5 

3 Đảm bảo công trình và phương tiện đo  30  

a Công trình quan trắc không đảm bảo hành lang  3 



 
 

 
 

an toàn kỹ thuật 

b 
Công trình quan trắc không đảm bảo chất 

lượng và yêu cầu kỹ thuật 

 3 

c Phương tiện đo   

- Không đầy đủ số lượng  7 

- Không đảm bảo chất lượng và yêu cầu kỹ thuật  7 

- 
Không thay thế phương tiện đo quá hạn kiểm 

chuẩn, kiểm định, hiệu chuẩn cho trạm 

 5 

d 

Bảo trì, bảo dưỡng công trình, phương tiện và 

thiết bị đo không thường xuyên, không đúng 

thời gian quy định 

 5 

4 
Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật 

trạm 

5  

a 
Thực hiện kiểm tra kỹ thuật (định kỳ và đột 

xuất) trạm không tốt 

 2 

b 
Hướng dẫn kỹ thuật, triển khai các nhiệm vụ 

cho trạm không tốt 

 3 

5 
Giải quyết các vấn đề sau kiểm tra kỹ thuật 

trạm 

15  

a 

Báo cáo khắc phục sau kiểm tra gửi không 

đúng thời hạn (muộn nhất là 01 tháng sau khi 

kết thúc đợt kiểm tra) 

 3 

b 
Khắc phục không đầy đủ các vấn đề theo yêu 

cầu của đoàn kiểm tra kỹ thuật 

 7 

c 
Khắc phục không đúng thời hạn theo yêu cầu 

của đoàn kiểm tra kỹ thuật 

 5 

6 
Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất (nếu 

có) 

10  

a 
Thực hiện báo cáo định kỳ không đúng chế độ 

và không đảm bảo nội dung 

 6 

b Thực hiện báo cáo đột xuất không đúng chế độ  4 



 
 

 
 

Phụ lục Va 

 BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI RA ĐA THỜI TIẾT VÀ ĐIỂM CHUẨN, 

ĐIỂM TRỪ CHO MỖI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

STT Nội dung đánh giá 
Điểm 

chuẩn (100 

điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

1 Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 27  

a 

Không thực hiện quan trắc đầy đủ các obs 

theo quy định (Theo phần trăm số obs bị 

thiếu, chính xác đến 0,1) 
 

10 

b 
Không truyền số liệu đến các địa chỉ theo 

quy định 
 5 

c 
Không phục vụ dự báo, cảnh báo phục vụ địa 

phương kịp thời theo quy định 
 10 

d 

Không giao nộp đầy đủ sản phẩm (số liệu, 

báo cáo,..) đúng hạn (từ ngày 01 - 05 của 

tháng tiếp theo, xác định theo dấu bưu điện) 

 2 

2 
Thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy 

định hiện hành 
38  

a 
Không thực hiện quan trắc đúng theo yêu 

cầu, hướng dẫn, quy định kỹ thuật 
 15 

b Không thực hiện chế độ trực ca  5 

c 
Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và 

đột xuất 
 5 

d Học tập nâng cao trình độ 
 

 

- 
Không nắm vững các tài liệu chuyên môn và 

các văn bản quy phạm pháp luật 
 

1 

 

- 
Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng 

tháng 
 2 

e 
Không cập nhật đầy đủ thông tin vào sổ 

sách, hồ sơ kỹ thuật trạm 
 5 

f 
Không có tài liệu, dụng cụ phục vụ chuyên 

môn 
 3 



 
 

 
 

g 

Không có phương án quan trắc, phục vụ khi 

có hiện tượng thời tiết nguy hiểm hoặc 

không được bổ sung chi tiết đầy đủ 

 2 

3 Công trình trạm, hệ thống thiết bị, vật tư 

kỹ thuật 30  

a Công trình trạm và hành lang kỹ thuật   
 

 

- 
Công trình trạm bị xuống cấp, không đảm 

bảo an toàn cho người và thiết bị quan trắc 
 3 

- 
Hành lang kỹ thuật của trạm bị xâm lấn gây 

ảnh hưởng đến chất lượng số liệu  
 2 

b  Hệ thống thiết bị 
 

 

- 
Hệ thống thiết bị không được kiểm tra, bảo 

dưỡng, thay thế linh kiện đúng quy định.  
 5 

- 

Máy móc, thiết bị ra đa hoạt động không ổn 

định, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động 

và phục vụ dự báo 

 10 

- 

Máy phát điện không hoạt động tốt hoặc 

không được kiểm tra, bảo dưỡng thường 

xuyên 

 3 

- 
Thiết bị phụ trợ không hoạt động tốt, ảnh 

hưởng đến hoạt động quan trắc của ra đa 
 2 

c 
Vật tư kỹ thuật, thiết bị tiêu hao không đầy 

đủ 
 5 

4 Chất lượng số liệu 5  

 
Chất lượng số liệu không đảm bảo   5 

  



 
 

 
 

Phụ lục Vb 

BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI THÁM KHÔNG VÔ TUYẾN VÀ ĐIỂM 

CHUẨN, ĐIỂM TRỪ CHO MỖI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

 

STT Nội dung đánh giá 

Điểm 

chuẩn  

(100 điểm) 

Điểm 

trừ 

(điểm) 

1 Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 30  

a 
Quan trắc thiếu dung lượng theo chỉ tiêu được 

giao 
 10 

b 
Truyền số liệu, phát báo mã điện thiếu, chậm 

thời gian quy định  
 10 

c 
Thực hiện trách nhiệm báo cáo không kịp 

thời, không chính xác  
 5 

d 
Giao nộp thiếu sản phẩm (số liệu, báo cáo...), 

giao nộp không đúng hạn 
 5 

2 
Thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định 

hiện hành 
35  

a 
Thực hiện không đúng theo yêu cầu, hướng 

dẫn, quy định kỹ thuật 
 15 

b 
Thực hiện không đúng chế độ trực ca, giao 

nhận ca 
 2 

c 
Thực hiện không đầy đủ, không đảm bảo chất 

lượng báo cáo 
 5 

d 
Tổ chức học tập nâng cao trình độ không đủ 1 

lần/tháng 
 2 

e 
Thực hiện không tốt công tác phòng cháy 

chữa cháy 
 3 

f 

Thực hiện không tốt các chỉ đạo chuyên môn 

và các yêu cầu của đoàn kiểm tra kỹ thuật (trừ 

điểm từ thời điểm kiểm tra kỹ thuật cho đến 

khi hoàn thành yêu cầu) 

 3 

g 
Không cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời 

thông tin vào sổ sách, hồ sơ kỹ thuật  
 2 



 
 

 
 

h Thiếu tài liệu, dụng cụ phục vụ chuyên môn  2 

i 
Không có phương án quan trắc tăng cường 

khi có hiện tượng thời tiết nguy hiểm 
 1 

3 
Công trình trạm, hệ thống thiết bị, vật tư 

kỹ thuật 
20  

a 

Công trình trạm không đảm bảo cho người và 

thiết bị, các khu vực thuộc trạm được bố trí 

sắp xếp không khoa học, sạch sẽ, gọn gàng, 

ngăn nắp 

 3 

b Hành lang kỹ thuật bị xâm hại  5 

c 

Hệ thống thiết bị, phương tiện đo không được 

kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế linh kiện đúng 

quy định 

 3 

d 
Tình trạng thiết bị, phương tiện đo hoạt động 

không tốt theo quy định 
 3 

e 
Máy phát điện, thiết bị lưu điện không được 

kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên 
 1 

f Thiếu thiết bị phụ trợ, hoạt động không tốt  3 

g Vật tư kỹ thuật, thiết bị tiêu hao không đầy đủ  2 

4 Chất lượng số liệu 15  

a 
Quan trắc, mã hóa số liệu khoảnh khắc thả 

không đầy đủ, thiếu chính xác 
 7 

b 
Nhập số liệu khoảnh khắc thả không đầy đủ, 

không chính xác 
 5 

c Tốc độ thăng (lên thẳng) không đạt yêu cầu  3 

 
  



 
 

 
 

Phụ lục Vc 

 BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI ĐO GIÓ TRÊN CAO VÀ ĐIỂM CHUẨN, 

ĐIỂM TRỪ CHO MỖI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

STT 

Nội dung đánh giá Điểm chuẩn 

(100 điểm) 

Điểm 

trừ 

(điểm) 

1 Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 30  

a 
Quan trắc thiếu dung lượng theo chỉ tiêu 

được giao 

 10 

b 
Truyền số liệu, phát báo mã điện thiếu, chậm 

thời gian quy định  

 10 

c 
Thực hiện trách nhiệm báo cáo không kịp 

thời, không chính xác  

 5 

d 
Giao nộp thiếu sản phẩm (số liệu, báo cáo...), 

giao nộp không đúng hạn 

 5 

2 
Thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định 

hiện hành 

35  

a 
Thực hiện không đúng theo yêu cầu, hướng 

dẫn, quy định kỹ thuật 
 15 

b 
Thực hiện không đúng chế độ trực ca, giao 

nhận ca 
 2 

c 
Thực hiện không đầy đủ, không đảm bảo chất 

lượng báo cáo 
 5 

d 
Tổ chức học tập nâng cao trình độ không đủ 1 

lần/tháng 

 2 

e 
Thực hiện không tốt công tác phòng cháy 

chữa cháy 

 3 

f 

Thực hiện không tốt các chỉ đạo chuyên môn 

và các yêu cầu của đoàn kiểm tra kỹ thuật 

(trừ điểm từ thời điểm kiểm tra kỹ thuật cho 

đến khi hoàn thành yêu cầu) 

 3 

g 
Không cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời 

thông tin vào sổ sách, hồ sơ kỹ thuật  

 2 

h Thiếu tài liệu, dụng cụ phục vụ chuyên môn  2 



 
 

 
 

i 
Không có phương án quan trắc tăng cường 

khi có hiện tượng thời tiết nguy hiểm 

 1 

3 
Công trình trạm, hệ thống thiết bị, vật tư 

kỹ thuật 

20  

a 

Công trình trạm không đảm bảo cho người và 

thiết bị, các khu vực thuộc trạm được bố trí 

sắp xếp không khoa học, sạch sẽ, gọn gàng, 

ngăn nắp 

 3 

b Hành lang kỹ thuật bị xâm hại  5 

c 

Hệ thống thiết bị, phương tiện đo không được 

kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế linh kiện đúng 

quy định 

 3 

d 
Tình trạng thiết bị, phương tiện đo hoạt động 

không tốt theo quy định 

 3 

e 
Máy phát điện, thiết bị lưu điện không được 

kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên 

 1 

f Thiếu thiết bị phụ trợ, hoạt động không tốt  3 

g 
Vật tư kỹ thuật, thiết bị tiêu hao không đầy 

đủ 

 2 

4 Chất lượng số liệu 15  

a 
Quan trắc, mã hóa số liệu khoảnh khắc thả 

không đầy đủ, thiếu chính xác 

 7 

b 
Nhập số liệu khoảnh khắc thả không đầy đủ, 

không chính xác 

 5 

c Tốc độ thăng (lên thẳng) không đạt yêu cầu  3 

 

 

  



 
 

 
 

Phụ lục Vd 

 BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI Ô DÔN - BỨC XẠ CỰC TÍM VÀ ĐIỂM 

CHUẨN, ĐIỂM TRỪ CHO MỖI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

STT Nội dung đánh giá 
Điểm chuẩn 

(100 điểm) 

Điểm trừ 

(điểm) 

1 Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 30  

a 
Quan trắc thiếu dung lượng theo chỉ tiêu 

được giao 
 10 

b 
Truyền số liệu, phát báo mã điện thiếu, chậm 

thời gian quy định  
 5 

c 
Thực hiện trách nhiệm báo cáo không kịp 

thời, không chính xác  
 10 

d 
Giao nộp thiếu sản phẩm (số liệu, báo cáo...), 

giao nộp không đúng hạn 
 5 

2 
Thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định 

hiện hành 
40  

a 
Thực hiện không đúng theo yêu cầu, hướng 

dẫn, quy định kỹ thuật 
 15 

b 
Thực hiện không đúng chế độ trực ca, giao 

nhận ca 
 8 

c 
Thực hiện không đầy đủ, không đảm bảo chất 

lượng báo cáo 
 

5 

 

d 
Tổ chức học tập nâng cao trình độ không đủ 1 

lần/tháng 
 2 

e 
Thực hiện không tốt công tác phòng cháy 

chữa cháy 
 3 

f 

Thực hiện không tốt các chỉ đạo chuyên môn 

và các yêu cầu của đoàn kiểm tra kỹ thuật 

(trừ điểm từ thời điểm kiểm tra kỹ thuật cho 

đến khi hoàn thành yêu cầu) 

 3 

g 
Không cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời 

thông tin vào sổ sách, hồ sơ kỹ thuật  
 2 

h Thiếu tài liệu, dụng cụ phục vụ chuyên môn  2 



 
 

 
 

3 
Công trình trạm, hệ thống thiết bị, vật tư 

kỹ thuật 
20  

a 

Công trình trạm không đảm bảo cho người và 

thiết bị, các khu vực thuộc trạm được bố trí 

sắp xếp không khoa học, sạch sẽ, gọn gàng, 

ngăn nắp 

 3 

b Hành lang kỹ thuật bị xâm hại  2 

c 

Hệ thống thiết bị, phương tiện đo không được 

kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế linh kiện đúng 

quy định 

 3 

d 
Tình trạng thiết bị, phương tiện đo hoạt động 

không tốt theo quy định 
 3 

e 
Máy phát điện, thiết bị lưu điện không được 

kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên 
 1 

f Thiếu thiết bị phụ trợ, hoạt động không tốt  3 

g 
Vật tư kỹ thuật, thiết bị tiêu hao không đầy 

đủ 
 5 

4 Chất lượng số liệu 10  

 

Sai, thừa, thiếu số liệu trong các bảng biểu, tờ 

tổng hợp số liệu  
 10 

 

  



 
 

 
 

Phụ lục VI 

 QUY ĐỊNH VỀ GIAO NỘP TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

I. Tài liệu khí tượng 

1.1. Trạm nộp tài liệu của tháng trước về Đài KTTV khu vực vào ngày 05  

tháng sau (căn cứ theo dấu bưu điện). 

1.2. Đài KTTV nộp tài liệu quan trắc tháng trước cho Trung tâm Quan trắc 

KTTV chậm nhất vào ngày 15 tháng sau (căn cứ theo dấu bưu điện). 

II. Thủy văn 

2.1. Trạm nộp tài liệu quan trắc theo tháng cho Đài KTTV khu vực vào 

ngày 05 hàng tháng (căn cứ theo dấu bưu điện). 

2.2. Các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Đồng Bằng 

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nộp tài liệu năm trước cho Trung tâm Quan trắc KTTV 

muộn nhất vào 31 tháng III của năm sau (căn cứ theo dấu bưu điện). 

2.3. Các Đài KTTV khu vực: Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây 

Nguyên, Nam Bộ nộp tài liệu năm trước cho Trung tâm Quan trắc KTTV muộn 

nhất 30 tháng VI của năm sau (căn cứ theo dấu bưu điện). 

III. Tài liệu hải văn 

 3.1. Trạm nộp tài liệu của tháng trước về Đài KTTV khu vực vào ngày 05  

tháng sau (căn cứ theo dấu bưu điện).  

3.2. Đài KTTV khu vực: Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam 

Trung Bộ và Nam Bộ nộp tài liệu tháng trước chậm nhất vào ngày cuối tháng 

sau (căn cứ theo dấu bưu điện). 

IV. Tài liệu môi trường 

4.1.  Trạm nộp tài liệu của tháng trước về Đài KTTV khu vực muộn nhất 

vào ngày 10 tháng sau (căn cứ theo dấu bưu điện). 

4.2.  Các Đài KTTV khu vực nộp tài liệu môi trường năm trước muộn nhất 

vào 31 tháng 3 của năm sau (căn cứ theo dấu bưu điện). 

V. Tài liệu cao không 

 Các tài liệu do các trạm khí tượng cao không giao nộp phải được gửi về địa 

chỉ quy định trước ngày 05 tháng sau. 

  



 
 

 
 

Phụ lục VII 

 BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT 

I. Báo cáo định kỳ 

1.1. Chế độ báo cáo định kỳ 

- Các trạm khí tượng, thủy văn, hải văn và môi trường có quan trắc viên gửi 

báo cáo tháng, báo cáo quý (nếu có) có dấu đỏ của trạm cho Đài KTTV khu vực 

và cho Trung tâm Quan trắc KTTV vào trước ngày 05 tháng sau (căn cứ theo 

dấu bưu điện); 

- Trạm khí tượng cao không (KTCK): Trạm gửi báo cáo tháng, báo cáo quý 

(nếu có) có dấu đỏ của trạm cho Đài KTTV khu vực và cho Đài KTCK vào 

trước ngày 05 tháng sau (căn cứ theo dấu bưu điện);   

1.2. Mẫu báo cáo tháng cho trạm có quan trắc viên 

a) Mẫu báo cáo tháng cho trạm khí tượng 

- Mẫu báo cáo tháng (BCT 2) quy định tại phụ lục VIIa - I; 

- Mẫu báo cáo quý (BCT 3) quy định tại phụ lục VIIa – II. 

b) Mẫu báo cáo tháng cho trạm thủy văn: 

- Trạm thủy văn hạng I quy định tại Phụ lục VIIb - I;  

- Trạm thủy văn hạng II quy định tại Phụ lục VIIb - II; 

- Trạm thủy văn hạng III quy định tại Phụ lục VIIb - III. 

 c) Mẫu báo cáo tháng cho trạm hải văn quy định tại Phụ lục VIIc. 

d) Mẫu báo cáo tháng cho trạm môi trường quy định tại Phụ lục VIId. 

1.3.  Mẫu báo cáo tháng cho trạm tự động 

Đài KTTV khu vực gửi báo cáo tháng các trạm KTTV tự động cho Trung tâm 

Quan trắc KTTV theo mẫu M1, Phụ lục III, Quyết định số 118/QĐ-KTTVQG ngày 

27/03/2017 của Trung tâm KTTV quốc gia về việc ban hành quy định kỹ thuật 

đánh giá chất lượng hoạt động trạm khí tượng thủy văn tự động. 

II. Báo cáo đột xuất 

2.1. Trạm báo cáo tình hình trạm (về con người, công trình, phương tiện 

đo) cho Đài KTTV khu vực và Trung tâm Quan trắc KTTV bằng văn bản khi có 

thiên tai sảy ra trong vòng 48 giờ. 

2.2. Trạm báo cáo sự cố hỏng đột xuất về công trình, phương tiện và thiết 

bị đo cho Đài KTTV khu vực và Trung tâm Quan trắc KTTV. 

2.3. Đài KTTV khu vực báo cáo đột xuất cho các đơn vị quản lý cấp trên 

khi có yêu cầu: trả lời công văn, báo cáo tình hình mạng lưới trạm thuộc Đài 

quản lý trước và sau khi có thiên tai,... 



 
 

 
 

Phụ lục VIIa - 1 

MẪU BÁO CÁO THÁNG (BCT 2) TRẠM KHÍ TƯỢNG 

     TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

KHU VỰC ………………………….. 

TRẠM KHÍ TƯỢNG ……………. 

Số:          /KT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc 

                    BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG  ……. NĂM …….. 

1. Hạng trạm, địa điểm 

 

2. Biên chế (Ghi họ tên, chức vụ, trình độ nghiệp vụ quan trắc, ai chuyển đi, chuyển đến trong 

tháng) 

TT Họ và tên Chức vụ, trình độ 

1.   

2.   

3.   

3. Tình hình quan trắc và thực hiện thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật (Ghi rõ mặt tốt, những sai phạm, lý do và tên quan trắc viên, việc phân công nhiệm vụ, thực 

thi các nhiệm vụ được phân công). 

 

4. Tình hình học tập chuyên môn nghiệp vụ (Đã học tập tài liệu nghiệp vụ gì trong 

tháng? Thao diễn kỹ thuật mấy lần, đang lập báo biểu tháng nào?) 

                

5. Tình hình công trình đo, phương tiện đo đạc, thiết bị và dụng cụ quan 

trắc (nêu những thay đổi, hư hỏng đã sửa chữa, thay thế, ghi những dụng cụ máy móc dự phòng hiện 

có ở trạm, bảo dưỡng). 

+ Thay thế 

Số 

TT 
Tên dụng cụ Kiểu Số máy 

Nước 

SX 

Ngày thay thế Nguyên 

nhân thay 

       

       

BCT 2 



 
 

 
 

+ Dự phòng 

 

6. Tình hình các yếu tố đo tự động tại trạm  

       

7. Tình hình thông tin liên lạc, hành lang kỹ thuật, quan hệ địa phương 

         

8. Hồ sơ kỹ thuật trạm 

   

9. Những công trình sửa chữa hoặc xây dựng (sân vườn, nhà cửa…) 

 

10. Thiên tai, thời tiết đặc biệt xảy ra trong tháng (nêu những hiện tượng ảnh 

hưởng đến sản xuất và đời sống) 

 

11. Nhận xét chung nêu những ưu khuyết điểm chính trong thực hiện 

nhiệm vụ. 

      

 12. Những đề nghị của Trạm 

   

 

 

 

 

 

 

……, ngày ……. tháng ….. năm .… 

TRƯỞNG TRẠM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Số TT 
Tên dụng cụ Kiểu Số máy 

Nước 

SX 

Hạn kiểm định Chất 

lượng 

       

       



 
 

 
 

Phụ lục VIIa - 2 

MẪU BÁO CÁO QUÝ (BCT 3) TRẠM KHÍ TƯỢNG 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

KHU VỰC ………………………. 

TRẠM: …………………………… 

Kinh độ: ……….……   Vĩ độ ………… 

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TRẠM  

 

TRẠM KHÍ TƯỢNG ……………… 

QUÝ: ……….. 

1. Biên chế (Họ và tên): 

Trạm trưởng    : ……………….           Trình độ: …………….. 

Quan trắc viên : ………………   Trình độ: ……………… 

2. Địa chỉ trạm:  

3. Công trình, nhà trạm: 

Diện tích đất của trạm: 

Vườn quan trắc kích thước: …………….  Tình trạng: ……………... 

Hàng rào:  

Đường đi:  

Mặt vườn. 

Lều gồm:                 Kiểu:                   Tình trạng:      

Đường đi lên vườn quan trắc:                                Tình trạng:      

Diện tích nhà làm việc, trực ca (cấp):                    Tình trạng:     

Diện tích nhà công vụ (cấp):                               Tình trạng:      

Hàng rào, tường bao khu đất trạm                         Tình trạng:      

Mốc độ cao (số hiệu):                                            Tình trạng:      

Cột gió (kiểu):              Tình trạng:      

Hành lang an toàn kỹ thuật (mô tả cụ thể tình trạng, mức độ vi phạm theo các 

hướng, chiều cao và khoảng cách các vật che chắn đến vườn quan trắc):  

Tiêu điểm tầm nhìn ngang (số tiêu điểm, tình trạng, số tiêu điểm đang sử dụng 

3. Phương tiện đo, máy móc thiết bị quan trắc: 

a. Các thiết bị, dụng cụ quan trắc đang hoạt động và dự phòng (theo bảng) 

BCT - 3 



 
 

 
 

CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI TRẠM 

Số TT 
Tên dụng cụ Kiểu Số máy 

Nước 

SX 

Hạn kiểm    

định 

Chất 

lượng 

1 Nhiệt ký      

2 Ẩm ký      

3 Khí áp kế      

4 Khí áp ký      

5 Bộ ẩm biểu       

- Nhiệt kế khô      

- Nhiệt kế ướt      

7 Nhiệt kế tối cao      

8 Nhiệt kế tối thấp      

9 Nhật quang ký      

10 Vũ lượng kế      

11 Vũ lượng ký      

- Đầu đo      

- Bộ hiển thị      

12 Ống đo mưa      

13 Máy gió tự báo      

- Đầu đo      

- Bộ hiển thị      

14 Máy gió Young      

- Đầu đo      

- Bộ hiện số      

15 Piche      

16 GGI-3000      

17 Class - A      

18 Phương tiện đo nhiệt độ mặt đất   

- Nhiệt kế thường      

- Nhiệt kế tối cao      

- Nhiệt kế tối thấp      

19 Phương tiện đo nhiệt độ các lớp đất sâu thủ công   

- Độ sâu 5 cm      



 
 

 
 

b. Thống kê riêng máy bức xạ và chất lượng cho từng loại máy (nếu có) 

CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐANG DỰ PHÒNG TẠI TRẠM 

- Độ sâu 10 cm      

- Độ sâu 15 cm      

- Độ sâu 20 cm      

20 Phương tiện đo nhiệt độ các lớp đất sâu tự động   

21 Trạm đo tự động 2 yếu tố   

22 Trạm khí tượng tự động   

- Đầu đo gió      

-  Đầu đo nhiệt      

- Đầu đo ẩm      

- Đầu đo mưa      

- Đầu đo áp      

- Đầu đo bức xạ      

- Đầu đo tầm nhìn 

ngang 

     

- Đầu đo bốc hơi      

Số TT 
Tên dụng cụ Kiểu Số máy 

Nước 

SX 

Hạn kiểm    

định 

Chất 

lượng 

1 Nhiệt ký      

2 Ẩm ký      

3 Khí áp kế      

4 Khí áp ký      

5 Bộ ẩm biểu       

- Nhiệt kế khô      

- Nhiệt kế ướt      

7 Nhiệt kế tối cao      

8 Nhiệt kế tối thấp      

9 Nhật quang ký      

10 Vũ lượng kế      

11 Vũ lượng ký      

- Đầu đo      

- Bộ hiển thị      

12 Ống đo mưa      



 
 

 
 

 

4. Thực hiện quy trình, quy phạm, bảo dưỡng công trình (ghi nhận xét mặt 

mạnh, yếu) 

 

5. Tình hình Hồ sơ kỹ thuật (những điểm bổ sung vào HSKT). 

 

6. Quan hệ với địa phương và xung quanh:  

 

TRƯỞNG TRẠM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

………, ngày … tháng …  năm ….. 

NGƯỜI THỐNG KÊ 

 

 

  

13 Máy gió tự báo      

- Đầu đo      

- Bộ hiển thị      

14 Máy gió Young      

- Đầu đo      

- Bộ hiện số      

15 Piche      

16 GGI-3000      

17 Class - A      

18 Phương tiện đo nhiệt độ mặt đất   

- Nhiệt kế thường      

- Nhiệt kế tối cao      

- Nhiệt kế tối thấp      

19 Phương tiện đo nhiệt độ các lớp đất sâu thủ công   

- Độ sâu 5 cm      

- Độ sâu 10 cm      

- Độ sâu 15 cm      

- Độ sâu 20 cm      



 
 

 
 

Phụ lục VIIb - 1 

 MẪU BÁO CÁO THÁNG TRẠM THỦY VĂN HẠNG I 

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN  

KHU VỰC ........ 

TRẠM THUỶ VĂN ........ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ...., ngày      tháng ..... năm ..... 

BÁO CÁO THÁNG ... NĂM ....... 

TRẠM THỦY VĂN ........ - HẠNG I  

 

I. TÌNH HÌNH NHÂN LỰC: (ghi rõ tên, trình độ, chức vụ  từng người) 

Chỉ tiêu biên chế: ..... người, hiện có: ...... người. 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ 

    

    

II. TÌNH HÌNH CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ ĐO ĐẠC VÀ NHÀ CỬA 

1. Máy móc, thiết bị đo đạc gồm: Máy tự ghi H, máy lưu tốc, máy đo xa, 

đồng hồ, nhiệt biểu, cá sắt, tời, thuyền, ca nô… 

TT 

Tên 

máy, 

thiết bị 

Số 

lượng 
Ký hiệu 

Số máy, 

thiết bị 

Nước 

sản 

xuất 

Dùng từ 

tháng 

năm 

Ngày KĐ 

cuối cùng 

Hạn sử 

dụng 

Chất 

lượng 

          

          

          

          

2. Công trình đo đạc và nhà cửa (Báo cáo cụ thể hình thức, chất lượng 

công trình đo H, Q, R…Sự thay đổi độ cao cọc, thủy chí): Nhà cửa diện tích 

……m2 loại nhà ghi rõ, nhà cấp mấy, hay tranh tre tạm, chất lượng: 

 ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

3. Diễn biến đoạn sông đặt trạm, ghi các hiện tượng ảnh hưởng đến chế độ 

dòng chảy tại trạm: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ 

1. Mực nước: HMax thực đo: ..... cm, ngày ......; Hmax đo Q: ...... cm, ngày 01; Hmin 

thực đo: ........cm, ngày .......; Hmin đo Q: ...... cm, ngày ......... 

2. Lưu Lượng nước: Số lần đo Q: ..... lần, trong đó có: ...... lần đo đại biểu, ..... lần 



 
 

 
 

đo phao,...... lần đo theo phương pháp ......................................................................... 

3. Tốc độ dòng chảy: VMax: ....... m/s, phương pháp đo ............................................... 

                                   Vmin : ........ m/s, phương pháp đo .............................................. 

4. Lưu lượng chất lơ lửng:  

- Lấy mẫu đại biểu: .......... lần, phương pháp đo: ........................................................ 

- Lấy mẫu mặt ngang: ....... lần, phương pháp đo: ....................................................... 

5. Tổng lượng mưa tháng: ............... mm, số ngày mưa: ........, lượng mưa ngày lớn 

nhất:   ........... mm, ngày ................. 

6. Nhiệt độ nước và không khí:  

          Tn
Max: ...............

0C, ngày .............; Tn
Min: ...............

0C, ngày ............................ 

          Tkk
Max: ............

0C, ngày ...............; Tkk
Min: .............

0C, ngày ............................ 

7. Ghi rõ yếu tố nào bị gián đoạn, thời gian, lý do: 

.............................................................................................................................................. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Tự nhận xét đánh giá việc thực hiện quy trình quy phạm: 

 ............................................................................................................................................ 

2. Xếp loại tài liệu (tốt, khá, trung bình, kém, ghi rõ lý do): 

3. Đánh giá của Đài về tài liệu tháng trước của trạm (tốt, khá, trung bình, kém): 

- Tài liệu tháng trước của Trạm xếp loại:    

V. KIẾN NGHỊ: 

............................................................................................................................................. 

 

Nơi nhận:                                                                                   

- Đài KV; 

- Đài tỉnh; 

- Lưu: Trạm.                                                       

  

TRƯỞNG TRẠM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Phụ lục VIIb - 2 

 MẪU BÁO CÁO THÁNG TRẠM THỦY VĂN HẠNG II 

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN  

KHU VỰC ........ 

TRẠM THUỶ VĂN ........ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ...., ngày      tháng ..... năm ..... 

BÁO CÁO THÁNG ... NĂM ....... 

TRẠM THỦY VĂN ........ - HẠNG II  

 

I. TÌNH HÌNH NHÂN LỰC: (ghi rõ tên, trình độ, chức vụ  từng người) 

Chỉ tiêu biên chế: ..... người, hiện có: ...... người. 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ 

    

    

II. TÌNH HÌNH CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ ĐO ĐẠC VÀ NHÀ CỬA 

1. Máy móc, thiết bị đo đạc gồm: Máy tự ghi H, máy lưu tốc, máy đo xa, đồng 

hồ, nhiệt biểu, cá sắt, tời, thuyền, ca nô… 

TT 

Tên 

máy, 

thiết bị 

Số 

lượng 
Ký hiệu 

Số máy, 

thiết bị 

Nước 

sản 

xuất 

Dùng từ 

tháng 

năm 

Ngày KĐ 

cuối cùng 

Hạn sử 

dụng 

Chất 

lượng 

          

          

          

          

2. Công trình đo đạc và nhà cửa (Báo cáo cụ thể hình thức, chất lượng công 

trình đo H, Q, …Sự thay đổi độ cao cọc, thủy chí): Nhà cửa diện tích ……m2 

loại nhà ghi rõ, nhà cấp mấy, hay tranh tre tạm, chất lượng: 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

3. Diễn biến đoạn sông đặt trạm, ghi các hiện tượng ảnh hưởng đến chế độ dòng 

chảy tại trạm: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ 

1. Mực nước: HMax thực đo: ..... cm, ngày ......; Hmax đo Q: ...... cm, ngày 01; Hmin 

thực đo: ........cm, ngày .......; Hmin đo Q: ...... cm, ngày ......... 



 
 

 
 

2. Lưu Lượng nước: Số lần đo Q: ..... lần, trong đó có: ...... lần đo đại biểu, ..... lần 

đo phao,...... lần đo theo phương pháp ......................................................................... 

3. Tốc độ dòng chảy: VMax: ....... m/s, phương pháp đo ............................................... 

                                   Vmin : ........ m/s, phương pháp đo .............................................. 

4. Tổng lượng mưa tháng: ............... mm, số ngày mưa: ........, lượng mưa ngày lớn 

nhất:   ........... mm, ngày ................. 

5. Nhiệt độ nước và không khí:  

          Tn
Max: ...............

0C, ngày .............; Tn
Min: ...............

0C, ngày ............................ 

          Tkk
Max: ............

0C, ngày ...............; Tkk
Min: .............

0C, ngày ............................ 

6. Ghi rõ yếu tố nào bị gián đoạn, thời gian, lý do: 

.............................................................................................................................................. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Tự nhận xét đánh giá việc thực hiện quy trình quy phạm: 

 

............................................................................................................................................. 

2. Xếp loại tài liệu (tốt, khá, trung bình, kém, ghi rõ lý do): 

3. Đánh giá của Đài về tài liệu tháng trước của trạm (tốt, khá, trung bình, kém): 

- Tài liệu tháng trước của Trạm xếp loại:    

V. KIẾN NGHỊ: 

............................................................................................................................................. 

 

Nơi nhận:                                                                                   

- Đài KV; 

- Đài tỉnh; 

- Lưu: Trạm.                                                      

  

TRƯỞNG TRẠM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Phụ lục VIIb - 3 

 MẪU BÁO CÁO THÁNG TRẠM THỦY VĂN HẠNG III 

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN  

KHU VỰC ........ 

TRẠM THUỶ VĂN ........ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ...., ngày      tháng ..... năm ..... 

BÁO CÁO THÁNG ... NĂM ....... 

TRẠM THỦY VĂN ........ - HẠNG III  

 

I. TÌNH HÌNH NHÂN LỰC: (ghi rõ tên, trình độ, chức vụ  từng người) 

Chỉ tiêu biên chế: ..... người, hiện có: ...... người. 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ 

    

    

II. TÌNH HÌNH CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ ĐO ĐẠC VÀ NHÀ CỬA 

1. Máy móc, thiết bị đo đạc gồm: 

TT 

Tên 

máy, 

thiết bị 

Số 

lượng 
Ký hiệu 

Số máy, 

thiết bị 

Nước 

sản 

xuất 

Dùng từ 

tháng 

năm 

Ngày KĐ 

cuối cùng 

Hạn sử 

dụng 

Chất 

lượng 

          

          

          

          

2. Công trình đo đạc và nhà cửa (Báo cáo cụ thể hình thức, chất lượng công 

trình đo H, X và sự thay đổi độ cao cọc, thủy chí): Nhà cửa diện tích ……m2 

loại nhà ghi rõ, nhà cấp mấy, hay tranh tre tạm, chất lượng: 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

3. Diễn biến đoạn sông đặt trạm, ghi các hiện tượng ảnh hưởng đến chế độ dòng 

chảy tại trạm: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ 

1. Mực nước: HMax thực đo: ..... cm, ngày ......; ngày 01; Hmin thực đo: ........cm, 

ngày ....... 

2. Tổng lượng mưa tháng: ............... mm, số ngày mưa: ........, lượng mưa ngày lớn 



 
 

 
 

nhất:   ........... mm, ngày ................. 

3. Nhiệt độ nước và không khí:  

          Tn
Max: ...............

0C, ngày .............; Tn
Min: ...............

0C, ngày ............................ 

          Tkk
Max: ............

0C, ngày ...............; Tkk
Min: .............

0C, ngày ............................ 

4. Ghi rõ yếu tố nào bị gián đoạn, thời gian, lý do: 

.............................................................................................................................................. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Tự nhận xét đánh giá việc thực hiện quy trình quy phạm: 

 

............................................................................................................................................. 

2. Xếp loại tài liệu (tốt, khá, trung bình, kém, ghi rõ lý do): 

3. Đánh giá của Đài về tài liệu tháng trước của trạm (tốt, khá, trung bình, kém): 

- Tài liệu tháng trước của Trạm xếp loại:    

V. KIẾN NGHỊ: 

............................................................................................................................................. 

 

Nơi nhận:                                                                                   

- Đài KV; 

- Đài tỉnh; 

- Lưu: Trạm;                                                       

  

TRƯỞNG TRẠM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

  



 
 

 
 

PHỤ LỤC VIIc 

 MẪU BÁO CÁO THÁNG TRẠM HẢI VĂN   

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN  

KHU VỰC ........ 

TRẠM HẢI VĂN ........ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ...., ngày      tháng ..... năm ..... 

BÁO CÁO THÁNG ... NĂM ....... 

TRẠM HẢI VĂN ........   

 

I. TÌNH HÌNH NHÂN LỰC: (ghi rõ tên, trình độ, chức vụ  từng người) 

Chỉ tiêu biên chế: ..... người, hiện có: ...... người. 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ 

    

    

II. TÌNH HÌNH CÔNG TRÌNH, THIẾT BỊ ĐO ĐẠC VÀ NHÀ CỬA 

1. Máy móc, thiết bị đo đạc gồm: … 

TT 

Tên 

máy, 

thiết bị 

Số 

lượng 
Ký hiệu 

Số máy, 

thiết bị 

Nước 

sản 

xuất 

Dùng từ 

tháng 

năm 

Ngày KĐ 

cuối cùng 

Hạn sử 

dụng 

Chất 

lượng 

          

          

          

          

2. Công trình đo đạc và nhà cửa (Báo cáo cụ thể hình thức, chất lượng công 

trình đo mực nước, đo gió,…Sự thay đổi độ cao cọc, thủy chí): Nhà cửa diện tích 

……m2 loại nhà ghi rõ, nhà cấp mấy, chất lượng: 

3. Thông tin liên lạc 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ 

……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

IV. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT 



 
 

 
 

1. Tự nhận xét đánh giá việc thực hiện quy trình quy phạm: 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2. Xếp loại tài liệu (tốt, khá, trung bình, kém, ghi rõ lý do): 

3. Đánh giá của Đài về tài liệu tháng trước của trạm (tốt, khá, trung bình, kém): 

- Tài liệu tháng trước của Trạm xếp loại:   

 

 

 

 

V. KIẾN NGHỊ: 

............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Nơi nhận:                                                                                   

- Đài KV; 

- Đài tỉnh; 

- Lưu: Trạm.                                                      

  

TRƯỞNG TRẠM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

  



 
 

 
 

Phụ lục VIId 

 MẪU BÁO CÁO THÁNG TRẠM MÔI TRƯỜNG 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Đài KTTV khu vực:…………………………………. 

BÁO CÁO THÁNG………NĂM………. 

Trạm/ Điểm……………………….. 

(Báo cáo này dùng cho các trạm môi trường không khí, môi trường nước và đo mặn) 

I. Tình hình nhân lực (ghi rõ họ tên, trình độ từng người) 

Chỉ tiêu biên chế…………..người. Hiện có………….người. 

1………………………………………………………………………………............ 

2…………………………………………………………......................................... 

II. Tình hình công trình, trang thiết bị đo, nhà trạm và tuyến quan trắc. 

1. Dụng cụ và máy đo được trang bị. 

…………………………………………………………………………………… 

2. Nhà trạm, công trình, tuyến đo liên quan đến quan trắc môi trường. 

(Lưu ý: nêu rõ vị trí quan trắc, lấy mẫu) 

……………………………………………………………………………………

3. Các hiện trượng khác về khí tượng, thủy văn, hải văn và môi trường (nếu có) 

…………………………………………………………………………………… 

4. Phương tiện liên lạc. 

…………………………………………………………………………………… 

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 

      (Ghi rõ lấy mẫu bằng thiết bị gì, hóa chất sử dụng để xử lý lấy mẫu, ngày gửi mẫu 

và các yếu tố đo tại trạm). 

…………………………………………………………………………………… 

IV.  Nhận xét tình hình thực hiện nhiệm vụ: 

......................................................................................................................... 

V.  Kiến nghị: 

…………………………………………………………………………………… 

                                                                   ...  ,ngày……tháng  …. năm ……. 

                                                                                TRƯỞNG TRẠM 

(Ký tên, đóng dấu) 

  



 
 

 
 

Phụ lục VIII 

CHẾ ĐỘ KIỂM TRA ĐỘ CAO CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC 

 

I. Công trình quan trắc thủy văn 

1.1.  Kiểm tra độ cao mốc chính  

1.1.1. Kiểm tra định kỳ (do Tổng cục KTTV chủ trì thực hiện và không 

tham gia đánh giá chất lượng cho Đài KTTV khu vực hàng năm). 

Ở nơi nền đất cứng, thời gian khoảng 10 năm kiểm tra một lần. Ở nơi nền 

đất yếu, đất xốp, khoảng 5 năm kiểm tra một lần.  

1.2.1  Kiểm tra đột xuất: Đài KTTV khu vực phải báo cáo đơn vị có thẩm 

quyền kiểm tra đột xuất độ cao mốc chính trong các trường hợp sau: 

a) Mốc bị va chạm; 

b) Nghi ngờ độ cao có thay đổi; 

c) Độ cao của mốc kiểm tra, của hệ thống tuyến cọc, thuỷ chí được dẫn từ 

mốc chính có chênh lệch một hằng số so với lần dẫn trước. 

1.2.  Kiểm tra độ cao mốc kiểm tra 

1.2.1  Kiểm tra định kỳ hàng năm cùng với kiểm tra độ cao tuyến cọc, điểm 

“0” thuỷ chí. 

1.2.2  Độ cao mốc kiểm tra được kiểm tra đột xuất như chế độ kiểm tra 

mốc chính. 

1.3.  Kiểm tra độ cao đầu cọc, điểm “0” thủy chí, các dấu trên giếng  

1.3.1. Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra độ cao hệ thống tuyến cọc, điểm “0” thuỷ 

chí, các dấu trên giếng đặt máy đo mực nước (máy tự ghi, tự báo, hiện số...), 

mỗi năm kiểm tra hai lần, trước và sau mùa lũ. 

1.3.2. Kiểm tra đột xuất 

- Công trình quan trắc bị va chạm, nghi ngờ có sự thay đổi độ cao; 

- Mặt cắt bị bồi xói nghiêm trọng, nhiều cọc (thuỷ chí) bị hư hỏng phải 

làm lại.  

1.3.3. Giảm số lần kiểm tra khi công trình quan trắc bền vững, qua nhiều 

năm kiểm tra thấy độ cao các cọc hoặc điểm “0” các thủy chí ổn định, khi đó 

mỗi năm kiểm tra một lần vào đầu mùa lũ. 

Ghi chú: tuỳ từng trường hợp cụ thể mà kiểm tra từng cọc hoặc kiểm tra 

toàn bộ tuyến cọc, thuỷ chí. 



 
 

 
 

II. Công trình quan trắc hải văn 

2.1.  Kiểm tra độ cao mốc chính  

2.1.1. Kiểm tra định kỳ (do Tổng cục KTTV chủ trì thực hiện và không 

tham gia đánh giá chất lượng cho Đài KTTV khu vực hàng năm). 

a) Đối với nền đất cứng 10 năm kiểm tra một lần; 

b) Đối với nền đất yếu khoảng 5 năm kiểm tra một lần. 

2.1.2. Kiểm tra đột xuất: Đài KTTV khu vực phải báo cáo đơn vị có thẩm 

quyền kiểm tra đột xuất độ cao mốc chính trong các trường hợp sau: 

a) Mốc bị tác động mạnh; 

b) Nghi ngờ độ cao có sự thay đổi; 

c) Độ cao của mốc kiểm tra so với tuyến cọc, thuỷ chí được dẫn từ mốc 

chính có chênh lệch một hằng số so với lần dẫn trước. 

2.2.  Kiểm tra độ cao mốc kiểm tra 

a) Đối với trạm xây dựng mốc kiểm tra có thời gian trên 5 năm thì mỗi năm 

kiểm tra độ cao mốc một lần khi dẫn độ cao cho tuyến cọc, thủy chí và giếng tự 

ghi mực nước. 

b) Đối với trạm mới xây dựng mốc từ 2 năm đến 5 năm thì mỗi năm  kiểm 

tra hai lần cùng với kiểm tra độ cao tuyến cọc, “0” thuỷ chí. 

2.3.  Kiểm tra độ cao đầu cọc, “0” thủy chí và giếng tự ghi mực nước 

a) Kiểm tra độ cao hệ thống tuyến cọc, điểm “0” thuỷ chí và giếng đặt máy 

tự ghi mực nước, mỗi năm kiểm tra một lần. 

b) Tăng số lần kiểm tra khi 

- Công trình quan trắc bị va chạm, nghi ngờ có sự thay đổi độ cao; 

- Cọc, thuỷ chí bị hư hỏng phải làm lại.  

  



 
 

 
 

Phụ lục IX 

MẪU BÁO CÁO VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THEO QUÝ CỦA 

CÁC TRẠM THUỘC ĐÀI  

 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN  

(ĐƠN VỊ .....)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Số: ……../ ......... 

                                                                            ......., ngày ....  tháng .... năm ...... 

                                         

           Kính gửi :   Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn  

  

BÁO CÁO  

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRẠM ...... 

 Quý ..... năm ..... 

 

STT Tên trạm Loại trạm 

Chất lượng từng tháng 

Tháng ..... Tháng ..... Tháng ..... 

Điểm 
Xếp 

loại 
Điểm  

Xếp 

loại 
Điểm 

Xếp  

loại 

         

         

         

         

         

         

         

Trung bình       

                                        

                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

       Nơi nhận                                                            (Ký tên, đóng dấu) 

    - Như trên;                                                       

    - Trung tâm Thông tin & Dữ liệu KTTV;                                                     

    - Lưu.  

  



 
 

 
 

Phụ lục X 

MẪU BÁO CÁO VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CẢ NĂM CỦA CÁC 

TRẠM THUỘC ĐÀI KTTV KHU VỰC 

 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN  

(ĐƠN VỊ.......)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Số: ……../ ......... 

                                                                            ......., ngày ....  tháng .... năm ...... 

                                         

Kính gửi :   Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn 

  

BÁO CÁO  

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG  CỦA CÁC TRẠM .......  

Năm ..... 

 

STT Tên trạm Loại trạm 
Chất lượng 

Ghi chú 
Điểm Xếp loại 

      

      

      

      

      

      

Trung bình    

                                        

                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

       Nơi nhận                                                            (Ký tên, đóng dấu) 

    - Như trên; 

    - Văn phòng Tổng cục;                                                       

    - Trung tâm Thông tin & Dữ liệu KTTV; 

    - Vụ KHTC; 

    - Vụ TCCB;                                                     

    - Lưu:   
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