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1. Tổng quan 

Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - 

Phần 6: Mật độ trạm khí tượng thủy văn quốc gia” nhằm mục đích tăng cường 

năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV). Chuẩn 

hóa các khái niệm, thuật ngữ, các yêu cầu kỹ thuật về mật độ trạm KTTV quốc 

gia (khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, hải văn, khí tượng trên cao, thủy 

văn, môi trường... truyền thống và tự động) nhằm đảm bảo góp phần nâng cao 

chất lượng thông tin, dữ liệu KTTV. Xây dựng được tiêu chuẩn quốc gia “Mật 

độ trạm quan trắc KTTV quốc gia” góp phần thực thi các quy định tại Luật Khí 

tượng thủy vă, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch. Làm cơ sở 

phục vụ công tác hiện đại hóa ngành KTTV phù hợp với khuyến cáo của WMO 

và thực tế tại Việt Nam, bảo đảm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính trên 

cơ sở tiêu chí khoa học và quy định kỹ thuật được nghiên cứu lồng ghép yêu cầu 

phát triển mạng lưới trạm KTTV quốc gia. 

Áp dụng từ Hệ thống văn bản về KTTV của Tổ chức Khí tượng thế giới 

đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật cho phù hợp với sự phát triển chung của 

toàn thế giới nên những tiêu chuẩn ngành trước đây của Việt Nam không còn 

phù hợp và cần được chỉnh sửa, bổ sung theo quy định của Luật. Việc ban hành 

các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia góp phần rất lớn trong việc hoàn 

thiện hành lang pháp lý về kỹ thuật chuyên ngành để triển khai thực hiện đầy đủ 

các nội dung quy định của Luật KTTV, phù hợp với quy định của Tổ chức khí 

tượng thế giới và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về KTTV, phục vụ hiệu 

quả công tác phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, cơ 

sở hạ tầng, cấp phép xây dựng, đô thị hóa, đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp, 

khu kinh tế trọng điểm, quy hoạch địa phương, các quy hoạch và công trình giao 

thông, thủy điện, kinh tế - xã hội của cả nước cũng như địa phương ngày càng 

mở rộng và phát triển đã làm ảnh hưởng đến hoạt động ổn định và phát triển 

mạng lưới quan trắc KTTV.  

Đối chiếu với quy định về phân loại tiêu chuẩn theo Luật tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật số: 68/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 

năm 2006 thì việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Mật độ trạm quan trắc khí 

tượng thủy văn quốc gia" là cần thiết.  Việc xây dựng TCVN "Mật độ trạm quan 

trắc khí tượng thủy văn quốc gia" nhằm mục đích: 

- Để đảm bảo đưa Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 vào cuộc sống cộng 

đồng phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về hoạt động của mạng lưới 

trạm KTTV quốc gia, bảo đảm mạng lưới trạm phát triển một cách khoa học và 

đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. 

- Làm cơ sở cho công tác lập hồ sơ xây dựng, xác định phạm vi, vị trí, 

ranh giới, giữa các trạm KTTV.  

2. Nội dung chính của thuyết minh dự thảo TCVN 

2.1. Tên TCVN 
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Tiêu chuẩn quốc gia “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 6: Mật 

độ trạm khí tượng thủy văn quốc gia”. 

2.2. Tình hình liên quan tới TCVN 

a) Tình hình đối tượng tiêu chuẩn về mật độ trạm KTTV ngoài nước 

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) là một tổ chức chuyên môn của Liên 

hợp quốc. Tính đến năm 2004, WMO có 187 thành viên (quốc gia và vùng lãnh 

thổ). Với vai trò là tổ chức chuyên môn toàn cầu về KTTV, WMO đã đặt ra các 

tiêu chuẩn và quy chuẩn làm cơ sở thống nhất các hoạt động về KTTV trên toàn 

thế giới qua hệ thống các văn bản theo các hướng dẫn liên quan đến thiết bị đo 

đạc, phương pháp quan trắc, hướng dẫn thực hành và khoảng cách, chiều cao tối 

thiểu, tối đa từ vị trí công trình quan trắc đến các địa vật bằng các loại hình xác 

định để chỉ dẫn cộng đồng tại các hướng dẫn sau: Manual on the Global 

Observing System, Volume I - WMO No. 544, Manual on Marine 

Meteorological Services – WMO No. 558, Guide on the Global Observing 

System - WMO No. 488, Guide to Meteorological Instruments and Methods of 

Observation – WMO No. 8, Guide to Climatological Practices - WMO-No. 100, 

Guide to Hydrological Practices – WMO No. 168 và các văn bản khác có liên 

quan. 

Ngoài ra, với sự ra đời của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), ở một số 

nước trên thế giới đã tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn quan trắc KTTV trên cơ 

sở các Tài liệu hướng dẫn của WMO. Có thể nói, hoạt động KTTV ở mỗi quốc 

gia sẽ được quy định bởi những văn bản quy phạm pháp luật riêng của mỗi quốc 

gia nhưng về cơ bản vẫn áp dụng theo những hướng dẫn, quy định của WMO 

trên cơ sở chọn lọc nội dung, bố cục ngắn gọn và bao quát hơn tùy theo điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện ứng dụng công nghệ đo của từng 

quốc gia. Tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn đầy đủ nào về mật độ trạm 

KTTV. 

b) Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước 

- Giai đoạn từ trước năm 2015 

Văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công 

trình KTTV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 1994. Triển khai 

thực hiện Pháp lệnh, từ năm 1994 đến 2015 hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật điều chỉnh hoạt động KTTV do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước năm 2002 là Tổng cục trưởng Tổng 

cục KTTV, cơ quan thuộc Chính phủ) từng bước được ban hành, trong đó đáng 

kể nhất có Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình KTTV.  

Mặc dù vậy, Pháp lệnh cũng chỉ điều chỉnh chủ yếu đến hoạt động khai 

thác, bảo vệ công trình KTTV và chức năng quản lý nhà nước về KTTV. Cụ thể 
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là Pháp lệnh có phạm vi điều chỉnh đối với các hoạt động quan trắc của công 

trình KTTV, thu thập, khai thác và sử dụng tư liệu KTTV và việc đăng ký hoạt 

động KTTV cũng như trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức đoàn thể, cá nhân và quy định việc bảo vệ công trình KTTV. Trên 

cơ sở đó, Nghị định số 24/CP đã quy định cụ thể về hành lang an toàn của công 

trình KTTV, việc di chuyển công trình và các điều kiện khai thác sử dụng tư liệu 

KTTV.  

- Giai đoạn từ năm 2015 đến nay 

Kể từ sau khi Quốc hội thông qua Luật Khí tượng thủy văn vào năm 2015 

đến nay, hệ thống pháp luật lĩnh vực KTTV đã được các cấp, các ngành quan 

tâm xây dựng và ban hành tương đối đồng bộ, thông thoáng, thúc đẩy các hoạt 

động KTTV ngày càng phát triển. Luật Khí tượng thủy văn đã cơ bản giải quyết 

toàn bộ những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với lĩnh vực KTTV. Luật Khí tượng 

thủy văn điều chỉnh toàn bộ các hoạt động KTTV, trong đó đáng lưu ý là các 

quy định chi tiết, cụ thể về những nội dung rất quan trọng, cấu thành nên lĩnh 

vực KTTV như vấn đề quản lý, khai thác mạng lưới trạm KTTV, dự báo, cảnh 

báo KTTV, thông tin, dữ liệu KTTV, công tác quản lý nhà nước về KTTV và 

quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

KTTV.  

Về quy định kỹ thuật chi tiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước kia đã 

ban hành các thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc KTTV, trong đó quy định 

mật độ trạm KTTV.  Ngoài các quy định tại 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, 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 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí 

tượng thủy văn. 

Trong lịch sử xây dựng và phát triển ngành KTTV ở Việt Nam qua các thời 

kỳ, Luật Khí tượng thủy văn được Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII thông qua và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 là văn bản quy phạm pháp 

luật có giá trị cao nhất tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển toàn diện của 

ngành. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2016, Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 

nêu trên để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của ngành KTTV.  

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 03 TCVN về công trình 

quan trắc KTTV, 03 TCVN quan trắc KTTV và TCVN về yếu tố KTTV: Thuật 

ngữ và định nghĩa: 

+ TCVN 12635-1:2019 Công trình quan trắc KTTV - Phần 1: Vị trí công 

trình quan trắc đối với trạm khí tượng bề mặt; 



 5 

+ TCVN 12635-2: 2019 Công trình quan trắc KTTV - Phần 2: Vị trí công 

trình quan trắc đối với trạm thủy văn; 

+ TCVN 12635-3: 2019 Công trình quan trắc KTTV - Phần 3: Vị trí công 

trình quan trắc đối với trạm hải văn; 

+ TCVN 12636-1: 2019 Quan trắc KTTV - Phần 1: Quan trắc khí tượng bề 

mặt; 

+ TCVN 12636-2: 2019 Quan trắc KTTV - Phần 2: Quan trắc mực nước và 

nhiệt độ nước sông; 

+ TCVN 12636-2: 2019 Quan trắc KTTV - Phần 3: Quan trắc hải văn; 

+ TCVN 12904:2020 Yếu tố KTTV - Thuật ngữ và định nghĩa. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục trình ban hành 07 TCVN về 

quan trắc KTTV.  

2.3. Căn cứ xây dựng TCVN 

- Tổng hợp các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc xây dựng TCVN: 

Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-

2020;  

Quyết định số 4099/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

năm 2020;  

Quyết định số 3473/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Quyết định số 113/QĐ-TCKTTV ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục 

Khí tượng Thủy văn về việc phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí dự án xây 

dựng Tiêu chuẩn quốc gia do Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì;  

Quyết định số 162/QĐ-TCKTTV ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục 

KTTV về việc thành lập Tổ biên soạn xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia 

“Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5: Mốc giới và Hành lang kỹ 

thuật công trình khí tượng thủy văn”. 

- Lựa chọn tài liệu làm cơ sở cho việc biên soạn các yêu cầu kỹ thuật, các 

phương pháp thử tương ứng: 

QCVN 47:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy 

văn; 

QCVN 46: 2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí 

tượng; 

QCVN 11: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới 

độ cao quốc gia; 
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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 KTTV; 

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 quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; 

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính; 

Tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật, WMO-No.49; 

Tài liệu Hướng dẫn về thiết bị đo đạc và phương pháp quan trắc, WMO-

No.8; 

Tài liệu khác có liên quan. 

2.4. Tóm tắt nội dung của TCVN 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Công trình quan trắc KTTV - Phần 6: Mật độ 

trạm KTTV quốc gia, gồm những nội dung sau: 

Lời nói đầu 

1. Phạm vi áp dụng 

2. Tài liệu viện dẫn 

3. Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt 

4. Tiêu chuẩn về mật độ trạm khí tượng bề mặt 

5. Tiêu chuẩn về mật độ trạm khí tượng bức xạ 

6. Tiêu chuẩn về mật độ trạm khí tượng trên cao 

7. Tiêu chuẩn về mật độ trạm ra đa thời tiết 

8. Tiêu chuẩn về mật độ trạm định vị sét 

9. Tiêu chuẩn về mật độ trạm ô dôn – bức xạ cực tím 

10. Tiêu chuẩn về mật độ trạm khí tượng nông nghiệp 

11. Tiêu chuẩn về mật độ trạm thủy văn 

12. Tiêu chuẩn về mật độ trạm hải văn   

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2016-nd-cp-huong-dan-luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
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2.5. Đối chiếu nội dung TCVN với các tài liệu tham khảo 

Mục trong dự 

thảo Tiêu chuẩn 
Nội dung trong tài liệu tham khảo Nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tiêu chuẩn 

1. Phạm vi áp 

dụng 
Theo ý kiến của Tổ biên soạn và các chuyên gia. Tiêu chuẩn này quy định về mật độ trạm KTTV. 

2. Tài liệu viện 

dẫn 
  

3. Thuật ngữ, 

định nghĩa và 

thuật ngữ viết tắt 

  

3.1. Thuật ngữ, 

định nghĩa 
Theo ý kiến của Tổ biên soạn và các chuyên gia. 

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong TCVN 

12904:2020 và áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau. 

3.1. Mật độ trạm 

thủy văn 

Báo cáo kết quả nghiên cứu “Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 

thực hiện trong kế hoạch 1981 -1985” do Viện KTTV trực thuộc Tổng cục 

KTTV trước đây thực hiện và công bố 1986 (Báo cáo 1981-1985) 
Không bổ sung, giữ nguyên theo tài liệu tham khảo 

3.2. Mật độ các 

trạm khác 
Báo cáo 1981-1985 Không bổ sung, giữ nguyên theo tài liệu tham khảo 

4. Tiêu chuẩn về 

mật độ trạm khí 

tượng bề mặt 

- WMO 168 

- Báo cáo 1981-1985 

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn đến năm 2020” theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Áp dụng theo các tài liệu tham khảo trên và đề xuất mật độ trạm phù hợp 

với điều kiện địa lý tại Việt Nam 

 

5. Tiêu chuẩn mật 

độ trạm bức xạ  
- Báo cáo 1981-1985 

Không bổ sung, giữ nguyên theo tài liệu tham khảo: Khoảng cách giữa các 

trạm bức xạ không lớn hơn 300 km. 

6. Tiêu chuẩn mật 

độ trạm khí tượng 

trên cao 

Báo cáo cơ sở khoa học quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng cao không do 

Tiến sĩ Trần Duy Sơn thực hiện năm 2005 

Không bổ sung, giữ nguyên theo tài liệu tham khảo: 

- Khoảng cách giữa các trạm thám không vô tuyến không lớn hơn 350 km. 

- Khoảng cách giữa các trạm quan trắc gió trên cao không lớn hơn 300 

km. 

7. Tiêu chuẩn mật 

độ trạm ra đa thời 

- WMO 168 

- Báo cáo 1981-1985 Áp dụng theo WMO 168: Tùy thuộc vào chủng loại ra đa thời tiết, trên cơ 
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Mục trong dự 

thảo Tiêu chuẩn 
Nội dung trong tài liệu tham khảo Nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tiêu chuẩn 

tiết - Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn đến năm 2020” theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

sở thông số về bán kính quét hiệu dụng của từng loại ra đa mà phân bố 

khoảng cách giữa các trạm ra đa thời tiết không lớn hơn 300 km. 

8. Tiêu chuẩn mật 

độ trạm định vị 

sét 

- WMO 168 

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn đến năm 2020” theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

Áp dụng theo WMO 168 và Quy hoạch 90 như trong dự thảo TCVN: 

Khoảng cách giữa các trạm định vị sét không lớn hơn 250 km. 

9. Tiêu chuẩn mật 

độ trạm ô dôn – 

bức xạ cực tím 

- WMO 168 

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn đến năm 2020” theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

Áp dụng theo WMO 168 và Quy hoạch 90 như trong dự thảo TCVN: 

Khoảng cách giữa các trạm ô dôn - bức xạ cực tím khoảng 300 km đối với 

khu vực phía Bắc không lớn hơn 500 km.  

10. Tiêu chuẩn 

mật độ trạm khí 

tượng nông 

nghiệp 

- Báo cáo 1981-1985 

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn đến năm 2020” theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

- Báo cáo khoa học phục vụ Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV đến năm 2020 

Áp dụng theo các tài liệu tham khảo trên và đề xuất mật độ trạm phù hợp 

với điều kiện địa lý tại Việt Nam: Khoảng cách giữa các trạm khí tượng 

nông nghiệp không lớn hơn 200 km. 

 

11. Tiêu chuẩn 

mật độ trạm thủy 

văn 

- WMO 168 

- Báo cáo 1981-1985 

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn đến năm 2020” theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

Không bổ sung, giữ nguyên theo tài liệu tham khảo WMO 168: 

- Khu vực trung du miền núi: tối thiểu 1000 km2/trạm (02 trạm liền kề 

cách nhau khoảng 32 km). 

- Khu vực đồng bằng: tối thiểu 1875 km2/trạm (02 trạm liền kề cách nhau 

khoảng 43 km). 

12. Tiêu chuẩn 

mật độ trạm hải 

văn 

- Báo cáo 1981-1985 

- Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 

2016-2025, tầm nhìn đến năm 2020” theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

- Báo cáo khoa học phục vụ Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV đến năm 2020 

Áp dụng theo các tài liệu tham khảo trên và ý kiến của các chuyên gia:  

- Mật độ trạm hải văn thuộc vùng nhật triều đều (vùng biền từ Móng Cái 

đến Thanh Hóa, từ Cà Mau đến Hà Tiên): khoảng cách giữa các trạm tối 

thiểu khoảng 50 km.  

- Mật độ trạm hải văn thuộc vùng nhật triều không đều (vùng biển từ 

Nghệ An đến Quảng Trị, từ Quảng Nam đến Phan Thiết): khoảng cách 
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Mục trong dự 

thảo Tiêu chuẩn 
Nội dung trong tài liệu tham khảo Nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tiêu chuẩn 

giữa các trạm tối thiểu khoảng 35 km.  

- Mật độ trạm hải văn thuộc vùng bán nhật triều không đều (vùng biển từ 

Quảng Trị đến Quảng Nam, từ Phan Thiết đến Cà Mau): khoảng cách giữa 

các trạm tối thiểu khoảng 40 km. 

- Mật độ trạm hải văn thuộc vùng chuyển tiếp giữa nhật triều và bán nhật 

triều: khoảng cách giữa các trạm tối thiểu khoảng 30 km. 

2.6. Hiệu quả dự kiến của việc áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia 

Tiêu chuẩn quốc gia gia “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 6: Mật độ trạm khí tượng thủy văn 

quốc gia” sau khi hoàn chỉnh và được ban hành sẽ góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực KTTV. 

Là cơ sở quan trọng trong việc lập quy hoạng mạng lưới KTTV đến năm 2050 cũng như việc đầu tư các dự án về phát triển 

mạng lưới trạm KTTV.  

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng Tiêu chuẩn, nếu có vấn đề phát sinh hay bất cập sẽ được bổ sung điều chỉnh theo 

từng giai đoạn thích hợp với quá trình phát triển lĩnh vực KTTV. 

 

 TỔ TRƯỞNG 

TỔ BIÊN SOẠN  

 

 

 

Nguyễn Văn Sự 
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