
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /BTNMT-TCKTTV 

V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông 

tư Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung 

cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối 

với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2021 

Kính gửi:............................................................................. 

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ 

đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng dự thảo “Thông tư Quy định kỹ 

thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm 

khí tượng thủy văn chuyên dùng”. 

Để đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị Quý cơ quan có ý kiến đóng góp đối với nội dung dự thảo Thông tư nêu 

trên (Dự thảo Thông tư gửi kèm theo).  

Văn bản góp ý của Quý đơn vị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn) trước ngày 27 tháng 7 năm 2021. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận 

được sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Lưu: VT, TCKTTV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 

 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

1. Bộ Giao thông vận tải; 

2. Bộ Xây dựng; 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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