
 

 

 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021 

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động ngành Khí tượng Thủy văn qua các thời kỳ! 

Kính thưa các đồng chí, đồng nghiệp, các tổ chức, cá nhân quan tâm 

đến sự phát triển của ngành Khí tượng Thủy văn! 

Những năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà 

nước, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự chia sẻ, phối hợp của 

các tổ chức, cá nhân liên quan từ trung ương đến địa phương; cùng với sự 

nỗ lực cố gắng của toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động qua các thời kỳ, ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam 

đã có những bước phát triển được xã hội và nhân dân ghi nhận, từng bước 

nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phục vụ phòng, chống thiên tai, góp 

phần đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của 

đất nước.  

Trong bối cảnh, nền khoa học công nghệ trên thế giới phát triển nhanh 

chóng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cùng 

với nhu cầu ngày càng gia tăng cả về số lượng, chất lượng thông tin khí 

tượng thủy văn; đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày 

càng rõ rệt đã đặt ra cho ngành Khí tượng Thủy văn nhiều khó khăn và 

thách thức, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để đổi mới, phát triển. Ngành 

Khí tượng Thủy văn đã tích cực tiếp cận và mở rộng ứng dụng công nghệ 

số vào các hoạt động quan trắc, thông tin dữ liệu và cung cấp bản tin dự 

báo hằng ngày, hằng giờ. Trong đó, dự báo tác động của các loại hình thiên 

tai đang dần thay thế cho các dự báo hiện tượng; các sản phẩm thông tin 

khí tượng thủy văn từng bước được xây dựng theo định hướng cụ thể hơn, 

chi tiết hơn, dễ hiểu hơn, đa dạng hơn, vừa phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai, bảo vệ quốc phòng, an ninh của đất nước, nhưng 

cũng phải được xác định là thông tin đầu vào phục vụ hiệu quả cho công tác
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quy hoạch và triển khai các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, 

ngành, địa phương. Với nhiều đóng góp và kết quả đạt được của Ngành, Tổ 

chức Khí tượng Thế giới đã chính thức công nhận Việt Nam là một mắt 

xích quan trọng, là một thành viên chủ động trong công tác khí tượng thủy 

văn của thế giới ở khu vực Châu Á. 

Với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, động viên và 

tăng cường kết nối giữa các thế hệ của Ngành, Tổng cục Khí tượng Thủy 

văn xin trân trọng gửi tới các đồng chí tài liệu “Thông tin về một số kết quả 

nổi bật của ngành Khí tượng Thủy văn giai đoạn 2010 – 2020”. Từ năm 

2021, việc cập nhật thông tin về ngành Khí tượng Thủy văn, bao gồm khát 

vọng, định hướng phát triển, kết quả, thành tựu và các thách thức mà ngành 

Khí tượng Thủy văn của chúng ta đang phải đối mặt sẽ là một hoạt động 

thường niên.  

Nhân dịp này, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động của ngành Khí tượng Thủy văn qua các thời 

kỳ; các tổ chức, cá nhân quan tâm cùng gia đình những tình cảm thân thiết 

và lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Xin chân thành cảm ơn! 

 
TỔNG CỤC TRƯỞNG  

 

GS. TS. Trần Hồng Thái 
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Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng 

thủy văn (KTTV) giai đoạn 2010-2020 

Được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của ngành KTTV trong suốt những năm 

vừa qua, ngành KTTV Việt Nam đã có sự phát triển về mọi mặt, phục vụ có hiệu 

quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh của đất nước. Sự đóng góp hoạt động của ngành KTTV được 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong suốt thời 

gian qua. Năm 2018, cùng với sự chủ động phòng chống của các cấp chính quyền, 

nhân dân và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

ngành KTTV đã góp phần làm giảm được khoảng 2/3 thiệt hại do thiên tai gây ra 

so với năm 2017 tương ứng với 40.000 tỷ đồng (nguồn từ Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống thiên tai). Năm 2019, nhờ dự báo sớm nên mặc dù hạn hán và xâm 

nhập mặn xảy ra với quy mô lớn và mức độ khốc liệt nghiêm trong nhất trong lịch 

sử (thời gian xâm nhập mặn kéo dài gấp từ 2 - 2,5 lần, phạm vi ảnh hưởng rộng 

hơn so với năm 2016). Tuy nhiên, mức độ thiệt hại đến sản xuất, dân sinh được 

giảm thiểu đặc biệt là thiệt hại về sản xuất nông nghiệp chỉ bằng khoảng 9% so với 

năm 2016. Trong mùa mưa bão năm 2020, ngành đã thực hiện cảnh báo bão sớm 

trước 05 ngày, dự báo, cảnh báo ATNĐ trước 03 ngày; thông tin dự báo sớm đã 

góp phần chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai trên biển. Riêng đối với 

cơn bão số 9, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo rất sớm công tác dự báo, 

cảnh báo từ trước khi bão vào Biển Đông nên mặc dù đây là một trong hai cơn bão 

có cường độ mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây nhưng nhờ công tác dự báo sớm, 

kịp thời, các cơ quan Trung ương và địa phương đã có hành động quyết liệt, hiệu 

quả từ sớm nên đã không có thiệt hại về người. 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống pháp luật về KTTV 

Giai đoạn 2010-2020 đánh dấu bước chuyển căn bản, toàn diện hệ thống 

pháp luật về KTTV, bằng việc Quốc hội thông qua Luật KTTV năm 2015, hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Luật KTTV ra đời đã cơ bản giải quyết toàn bộ



2 

những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với lĩnh vực KTTV, góp phần hoàn chỉnh thêm 

một bước hệ thống pháp luật của ngành Tài nguyên và Môi trường. Luật không 

chỉ tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực chuyên môn KTTV, mà còn tạo ra 

khung khổ pháp lý, thay đổi quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về KTTV; 

bảo đảm điều kiện hoạt động KTTV phát triển, đáp ứng yêu cầu của công tác 

phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), góp phần phát triển 

bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. Theo quy định của Luật 

KTTV năm 2015, hoạt động KTTV bao gồm các lĩnh vực cơ bản: Quản lý, khai 

thác mạng lưới trạm; Dự báo, cảnh báo; Thông tin, dữ liệu; Phục vụ, dịch vụ 

KTTV; Giám sát BĐKH; Tác động vào thời tiết. 

Kể từ sau khi có Luật KTTV đến nay, hệ thống văn bản dưới luật đã được 

các cấp, các ngành quan tâm xây dựng và ban hành tương đối đồng bộ. Cụ thể là, 

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết Luật bao gồm 02 Nghị định, 05 Thông tư và khoảng trên 20 

Thông tư quy định các Quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế,...  

2. Nâng cấp, bổ sung mạng lưới quan trắc KTTV theo hướng tự động, hiện 

đại 

Trong 10 năm qua, ngành KTTV đã được đầu tư nâng cấp mạng lưới quan 

trắc KTTV hiện đại, đồng bộ. Chuyển dần từ đo thủ công sang tự động, đan dày 

các trạm quan trắc ở vùng núi, vùng sâu. Đến năm 2020, mạng lưới quan trắc quốc 

gia đã có 284 trạm khí tượng bề mặt; 29 trạm khí tượng nông nghiệp; 14 trạm bức 

xạ; gần 2000 trạm đo mưa tự động; 359 trạm thủy văn; 27 trạm khí tượng hải văn; 

có 180 trạm/điểm đo môi trường; mạng lưới trạm khí tượng cao không gồm có: 

06 trạm thám không vô tuyến, 08 trạm đo gió trên cao bằng máy kinh vĩ quang 

học, 03 trạm đo tổng lượng Ôzôn - Bức xạ cực tím và 10 trạm ra đa thời tiết trải 

khắp mọi miền đất nước, 18 trạm định vị sét. Mạng lưới trạm KTTV hiện nay đã 

phát huy được vai trò trong việc đảm bảo cung cấp số liệu phục vụ kịp thời cho 

công tác giám sát các hiện tượng KTTV phục vụ tốt cho công tác phòng, chống 

thiên tai. 

- Với mạng lưới quan trắc đo mặn, giúp công tác dự báo và giám sát hạn mặn 

được chủ động và hiệu quả hơn so với trước đây. Minh chứng rõ nhất là chúng ta 

đã cảnh báo sớm được tình trạng hạn mặn đặc biệt nghiêm trọng trong một số năm 

qua, góp phần giảm thiểu đáng kể thiệt hại về kinh tế, môi trường ở Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

- Đầu tư nâng cấp tự động hóa các trạm quan trắc KTTV những năm qua, 

cho phép chúng ta có thể thu nhận nhanh các thông tin hiện trạng để đưa ra các 

cảnh báo, dự báo. Đặc biệt là dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, dông, lốc, bão và áp 

thấp nhiệt đới. 
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- Với hệ thống 10 trạm ra đa thời tiết được nâng cấp, đầu tư, chúng ta có thể 

giám sát cấu trúc bão, đặc điểm các cơn bão, áp thấp nhiệt đới khi tiến vào gần 

đất liền, qua đó có thể cảnh báo chính xác hơn cường độ, hướng di chuyển của 

bão cũng như khả năng gây mưa lớn, gió mạnh đến các khu vực ven bờ và sâu 

trong đất liền. Với hệ thống ra đa này, chúng ta cũng đã từng bước nâng cao được 

chất lượng cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá hạn cực ngắn khi kết hợp với phân tích 

kết quả mô hình số trị và hệ thống 18 trạm định vị sét mới được đầu tư và đưa vào 

sử dụng từ cuối năm 2019. 

- Đặc biệt, mạng lưới đo mưa tự động được đầu tư thay thế mạng lưới đo 

mưa nhân dân là một trong những bước tiến rõ rệt của ngành KTTV khi áp dụng 

thành tựu khoa học công nghệ mới, chuyển đổi số. Hiện nay, dù chưa được như 

yêu cầu thực tiễn nhưng với mạng lưới đo mưa tự động phủ khắp toàn quốc đã 

góp phần nâng cao hiệu quả trong cảnh báo nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở 

đất. 

 

Hình 1: Bản đồ trạm đo mưa ở khu vực Bắc Bộ. 

3. Xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu tập trung và nâng cấp hệ thống tính 

toán hiệu năng cao 

Trung tâm dữ liệu (Data center) được đầu tư xây dựng đã đạt gần tới tiêu 

chuẩn quốc tế Tier 3, đảm bảo hoạt động ổn định hạ tầng công nghệ thông tin bao 

gồm mạng máy tính, các máy chủ nghiệp vụ, hệ thống tính toán hiệu năng cao 

HPC, cơ sở dữ liệu Oracle và ArcGis Server, các phần mềm nghiệp vụ xử lý, lưu 

trữ và chia sẻ toàn bộ số liệu KTTV trong nước và quốc tế. Thông qua hệ thống 

này, toàn bộ hoạt động nghiệp vụ KTTV được tập trung, thống nhất trong toàn hệ 

thống dự báo. Toàn bộ dữ liệu KTTV trong và ngoài nước được tích hợp, tổ chức 
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xử lý, lưu trữ, khai thác và cung cấp theo hướng tập trung, đồng bộ (dữ liệu được 

tập trung tại Trung tâm dữ liệu ngành KTTV), các công tác nghiệp vụ dự báo, 

cảnh báo KTTV đều sử dụng dữ liệu tại Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, 

dữ liệu được chia sẻ đến các đơn vị phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo về phòng 

chống thiên tai như: Tổng cục Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống thiên tai. 

Triển khai trong nghiệp vụ hệ thống siêu máy tính (kiến trúc tính toán dạng 

MPP) đầu tiên tại Việt Nam (CrayXC40) và thay thế hoàn toàn các hệ thống tính 

toán hiệu năng cao dạng máy tính bó song song tại Tổng cục KTTV. Hệ thống 

CrayXC40 được trang bị 56 máy chủ tính toán với trên 2100 bộ vi xử lý, cho phép 

đạt năng lực tính toán đạt xấp xỉ 80TFLOPS và thực hiện bài toán dự báo thời tiết 

ở quy mô 2-3 km cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và Biển Đông, dự báo 03 ngày 

trong thời gian 30-40 phút. Đây là hệ thống tính toán giành cho bài toán dự báo 

khí tượng mạnh trong khu vực Đông Nam Á, tương đương với hệ thống 

CrayXC40 của Cơ quan khí tượng Singapore. Đây cũng là hệ thống ứng dụng 

công nghệ “Xanh” để đảm bảo tiết kiệm năng lượng và ít tạo ra các nguồn độc hại 

cho môi trường làm việc. 

Hệ thống siêu máy tính đã góp phần nâng cao hiệu quả trong ứng dụng 

phương pháp dự báo số trị trong dự báo tác nghiệp. Nếu không có dự báo số trị, 

chúng ta rất khó đưa ra dự báo định lượng về mưa, cường độ bão, gió mạnh,… 

Với hệ thống siêu máy tính này, ngành KTTV đã và đang thực hiện đồng hóa số 

liệu, tích hợp toàn bộ các hệ thống quan trắc thời gian thực, bao gồm vệ tinh, 

radar, quan trắc bề mặt, đo mưa tự động,… trên cơ sở đó đưa ra các tính toán, 

phân tích dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan trong tương lai, từ ngày, tuần 

đến tháng. 
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Hình 2: Siêu máy tính CrayXC40 của Tổng cục KTTV. 

4. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thông tin dự báo, cảnh báo KTTV 

Công tác dự báo, cảnh báo của ngành KTTV trong 10 năm qua đã có những 

chuyển biến rõ rệt cả về lượng và chất cũng như đa dạng hóa hình thức thông tin 

hướng đến từng đối tượng sử dụng. 

4.1. Về dự báo khí tượng 

- Mở rộng thời hạn dự báo thời tiết, cảnh báo sớm thiên tai tới 10 ngày; nội 

dung và hình thức bản tin đã có nhiều thay đổi, tập trung cung cấp các thông tin 

dự báo ở quy mô nhỏ hơn (cấp huyện, cấp xã) và thời gian dài hơn. Các sản phẩm 

dự báo mùa cũng được mở rộng hạn dự báo, hàng năm đã có bản tin nhận định 

thiên tai năm (ban hành 2 lần/ năm).  

- Dự báo, cảnh báo mưa lớn trước 2-3 ngày với độ tin cậy khoảng 75%. Đối 

với mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn trong cơn dông, cảnh báo trước từ 30 phút đến 

2-3 giờ. Dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại gây ra bởi không khí lạnh trước 2-3 

ngày với độ tin cậy 80-90%. Dự báo, cảnh báo các đợt nắng nóng diện rộng: trước 

từ 2-3 ngày có độ tin cậy 70%, thời điểm kết thúc các đợt nắng nóng diện rộng 

chính xác từ 80-90%. 

- Đối với bão/ áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) giai đoạn đầu năm 2000 vẫn chỉ dự 

báo 24 giờ, nhưng đến hiện tại đã nâng dự báo bão/ ATNĐ lên 3 ngày, cảnh báo 

5 ngày. Có thể kể đến bản tin dự báo bão (vị trí và cường độ bão) của Việt Nam 

đã có độ chính xác dần tiệm cận với trình độ dự báo bão của các nước tiên tiến 
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trong khu vực và trên thế giới, giảm sai số từ 250-300 km trước những năm 2010 

ở hạn dự báo 48h xuống khoảng 120-150 km trong những năm gần đây. 

 

Hình 3: Biểu đồ sai số dự báo quĩ đạo bão của Việt Nam giai đoạn 2005-2019, các 

hạn dự báo 1, 2 và 3 ngày. 

 

Hình 4: Một số sản phẩm giám sát và dự báo bão, áp thấp nhiệt đới bằng radar và 

mô hình số trị tại Việt Nam. 

4.2. Về dự báo thủy văn 

 .Đ Hoàng  a

 .Đ Trường  a

 .Đ Hoàng  a

 .Đ Trường  a
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Chất lượng dự báo thủy văn hàng ngày đạt 80-85%; hạn vừa đạt từ 75-80%; 

hạn dài đạt 65-70%. Công tác dự báo, cảnh báo lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, hiện 

tượng hạn hán và tình trạng xâm nhập mặn đáp ứng tốt những yêu cầu của công 

tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Đã xây 

dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện phục vụ 

công tác dự báo, cảnh báo phòng chống thiên tai cho các tỉnh và người dân khu 

vực khi có mưa lớn. 

4.3. Đối với dự báo hải văn 

Từ năm 2016, công tác dự báo hải văn đã có những đổi mới vượt bậc do tiếp 

thu các công nghệ mới của nước ngoài. Độ phân giải cho mô hình dự báo sóng đã 

được chi tiết đến 4 km, và dự báo sóng theo cả phương án tất định và tổ hợp, thời 

hạn dự báo đến 10 ngày. Nước dâng và ngập lụt do nước dâng bão dựa trên mô 

hình tích hợp SuWAT với nhiều kịch bản về quỹ đạo di chuyển của bão, nước 

dâng do bão có tính đến ảnh hưởng của sóng, thủy triều nên đã nâng cao được độ 

tin cậy của bản tin dự báo, cảnh báo nước dâng bão. Đối với dự báo dòng chảy 

biển, nhiệt độ và độ mặn nước biển, mô hình mã nguồn mở ROM 3D được thiết 

lập chạy trên hệ thống siêu máy tính Cray XC40 đã cho phép đưa ra thông tin dự 

báo đến 10 ngày cho các vùng biển. Công nghệ dự báo về quỹ đạo vật thể trôi, lan 

truyền ô nhiễm cũng được xây dựng dựa trên các mô hình mã nguồn mở, phần 

mềm của nước ngoài. 

4.4. Về đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin 

Trước đây, công tác dự báo chủ yếu dự báo, cảnh báo các hiện tượng thiên 

tai nguy hiểm như: Bão/ATNĐ, mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, lũ, lũ quét. 

Từ năm 2016 thực thiện Thông tư 41 về quy định, quy trình dự báo, cảnh báo các 

hiện tượng KTTV nguy hiểm số lượng các loại hình thiên tai dự báo gia tăng đáng 

kể, bao gồm: Bão/ATNĐ, mưa lớn diện rộng, lũ, ngập lụt; lũ quét, sạt lở đất, sụt 

lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; không khí lạnh; nắng nóng; hạn hán; xâm nhập 

mặn, dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ; sương mù ven biển, sóng lớn, 

nước dâng trong áp thấp nhiệt đới, bão, gió mùa và triều cường. Bên cạnh đó, các 

nội dung bản tin đã được cải tiến để hướng tới phục vụ đa mục tiêu, từng bước 

triển khai bản tin dự báo tác động, cảnh báo rủi ro theo yêu cầu của thực tiễn công 

tác phòng chống thiên tai.  

5. Phát triển công nghệ dự báo số kết hợp đồng hóa số liệu trong dự báo 

nghiệp vụ 

Trong công tác dự báo của ngành KTTV hiện nay, bên cạnh việc ứng dụng 

các công nghệ quan trắc, giám sát liên tục các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dựa 

trên mạng lưới quan trắc tự động, hệ thống ra đa, vệ tinh hiện đại, công nghệ dự 

báo thời tiết dựa trên các mô hình thời tiết số đã được thực hiện trên các hệ thống 
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siêu máy tính đóng vai trò chính trong việc dự báo được xu thế, hiện tượng mưa 

lớn, mưa cực trị.  

Đến nay, các hệ thống mô hình dự báo thời tiết số trị của Việt Nam đã được 

hiện đại hóa với hệ thống đồng hoá số liệu địa phương cho mô hình khu vực độ 

phân giải cao (hiện nay, mức độ chi tiết đã đạt đến 3 km và trong tương lai gần sẽ 

đạt mức 1-2 km) cho phép nâng cao được khả năng chất lượng dự báo mưa lớn, 

mưa cực trị, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực cảnh báo các hệ quả liên quan gồm 

ngập lụt, lũ, lũ quét và sạt lở đất ở Việt Nam. Đồng thời đã tận dụng tối đa các 

nguồn số liệu có chất lượng cao đã được đầu tư (số liệu dự báo của Trung tâm Dự 

báo hạn vừa Châu Âu) để làm tiền đề cho các bài toán chi tiết hóa đối với dự báo 

hạn vừa đến hạn tháng và tăng cường chất lượng dự báo quỹ đạo và cường độ bão 

khu vực Biển Đông. Hình 5 minh họa quá trình thực hiện hệ thống đồng hóa số 

liệu biến phân 3 chiều trong nghiệp vụ hiện nay cho mô hình WRF-ARW với độ 

phân giải 3km sử đụng điều kiện biên là sản phẩm mô hình toàn cầu của Trung 

tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu và toàn bộ quan trắc của Việt Nam (truyền thống, 

phi truyền thống). 

Với hệ thống dự báo số trị kết hợp đồng hóa số liệu hiện nay của Việt Nam, 

chúng ta đã giảm được sự phụ thuộc vào thời gian có được sản phẩm từ mô hình 

toàn cầu (trễ từ 5-8 tiếng) của quốc tế, cho phép giảm độ trễ sản phẩm số xuống 

chỉ còn 2-3 tiếng sau khi có quan trắc so với phiên dự báo chính thức. Đối với dự 

báo qui mô đối lưu (chi tiết xuống cấp xã, điểm, phục vụ bài toán dự báo lũ quét 

và sạt lở đất), từ năm 2021 đã thử nghiệm đồng hóa số liệu ra đa ở điều kiện 

nghiệp vụ, mức độ cập nhật từ 3-6 tiếng một lần với hạn dự báo 24h, độ phân giải 

mô hình 1-3 km. Đặc biệt, rất nhiều nguồn số liệu quan trắc địa phương đã được 

đồng hóa, qua đó nâng cao được khả năng nắm bắt các hiện tượng qui mô nhỏ, 

qua đó nâng cao chất lượng dự báo của các hệ thống mô hình dự báo số trị khu 

vực phân giải cao. 

Từ năm 2020, các sản phẩm dự báo phân giải cao được kết hợp với các dữ 

liệu ước lượng mưa phân tích chi tiết trên lưới tính 1km x 1km từ quan trắc mưa 

tự động, sản phẩm ước lượng mưa từ hệ thống radar đồng bộ-hiện đại và sản phẩm 

mưa ước lượng từ quan trắc vệ tinh và các sản phẩm dự báo mưa hạn cực ngắn 

ngoại suy từ số liệu radar (hạn 1-3 giờ) để tạo ra được sản phẩm bản đồ mưa chi 

tiết định lượng cho các bài toán cảnh báo lũ quét và sạt lở đất. 

Ngoài ra, Tổng cục KTTV đã triển khai công nghệ dự báo tổ hợp cho phép 

đưa ra được khoảng biến động của dự báo từ mô hình số dựa trên việc xây dựng 

và triển khai áp dụng hệ thống dự báo tổ hợp từ hạn ngắn, hạn vừa đến hạn mùa, 

gồm các hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn phân giải cao (SREPS) có 32 

dự báo thành phần với độ phân giải 9 km và hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn 

vừa từ 5-10 ngày của Châu Âu gồm 51 dự báo thành phần với độ phân giải 16 km. 



9 

 

Hình 5: Hệ thống mô hình dự báo số trị độ phân giải cao hiện nay của Việt Nam. 

   

a) b) c) 

Hình 6: So sánh số liệu quan trắc và dự báo mưa tích lũy 24h trên khu vực Bắc Bộ 

ngày 21 tháng 7 năm 2020: a) quan trắc, b) dự báo từ mô hình toàn cầu IFS, c) dự 

báo từ mô hìnhkhu vực  phân giải cao có đồng hóa số liệu của Việt Nam. 
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Hình 7: Hệ thống giám sát, cảnh báo dông, sét thời gian thực dựa trên mạng lưới 

radar thời tiết và định vị sét của Việt Nam (http://amo.gov.vn/). 

6. Khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đóng vai trò là Trung tâm hỗ trợ 

khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Khí tượng thế giới trong cảnh báo thời 

tiết nguy hiểm  

Trong giai đoạn 2010-2020, hợp tác quốc tế của ngành KTTV không ngừng 

được mở rộng, góp phần đáng kể cho việc tăng cường về kỹ thuật, tài chính, trao 

đổi thông tin, đào tạo cán bộ và đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước; đã thực hiện 

tốt các hoạt động trong Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, 

Công ước Viên và Nghị định thư Montreal về bảo vệ tầng ô zôn; xây dựng định 

hướng hợp tác, trao đổi thông tin song phương và đa phương, thiết lập và duy trì 

hợp tác thường xuyên với Cơ quan Khí tượng Australia, Nhật Bản, Ý, Phần Lan, 

Hàn Quốc, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Lào, Căm-pu-chia. Tham gia tích cực 

các hội nghị, diễn đàn quốc tế để nâng cao vị thế của quốc gia, đặc biệt tại các Đại 

hội đồng của WMO, Khóa họp thường niên của Ủy ban Bão. Việt Nam có quan 

hệ với nhiều tổ chức và các nước trên thế giới và khu vực trong lĩnh vực KTTV 

và môi trường: WMO, UNDP, UNEP, UNESCO, ESCAP, Uỷ ban Bão, Tiểu ban 

Khí tượng và Vật lý địa cầu ASEAN, Tổ chức Cảnh báo sớm đa thiên tai 

(RIMES); Trung tâm Khí hậu APEC (APCC); Ban công tác ASEAN về biến đổi 

khí hậu (A OEN); Chương trình Thủy văn quốc tế (IHP), Uỷ hội sông Mê Công 

quốc tế (MRC)... đã góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh chóng trên con 

đường hội nhập và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. 

Một số các thành tựu nổi bật trong giai đoạn này có thể kể đến như:  

- Năm 2011, Việt Nam đã được WMO chọn là Trung tâm Hỗ trợ dự báo khu 

vực Đông Nam Á về thời tiết nguy hiểm. Qua việc được chọn làm Trung tâm Hỗ 

trợ dự báo khu vực của WMO với mục đích cung cấp hàng ngày các bản tin cảnh 

báo và dự báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến các nước Lào, Cam-
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pu-chia, Thái Lan và Phi-lip-pin. Qua đó, các cơ quan KTTV quốc gia của các 

nước này sẽ có được sản phẩm tham khảo chi tiết hơn để tăng cường chất lượng 

các bản tin dự báo của họ. Đảm nhận việc này, chúng ta đã từng bước nâng cao 

năng lực dự báo thời tiết nguy hiểm cho khu vực Việt Nam nói riêng và khu vực 

Đông Nam Á nói chung tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao vị thế trên trường 

quốc tế trong lĩnh vực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.  

- Năm 2017, Việt Nam tiếp tục được WMO chọn là Trung tâm Hỗ trợ dự báo 

khu vực Đông Nam Á về cảnh báo lũ quét. 

- Năm 2018, Việt Nam đăng cai và tổ chức thành công khóa họp lần thứ 50 

của Ủy ban Bão. Trong năm 2017 và 2018, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò 

Phó Chủ tịch Ủy ban Bão năm 2017 và Chủ tịch Ủy ban Bão năm 2018. 

- Năm 2019, G .TS. Trần Hồng Thái, Đại diện thường trực của Việt Nam 

tại WMO đã được các nước tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội khí 

tượng khu vực II Châu Á (RA-II) và trong Khóa họp lần thứ 17 của RA-II, GS. 

Trần Hồng Thái tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao của 35 nước trong khu vực 

và bầu tái cử vị trí Phó Chủ tịch RA-II trong giai đoạn 2021-2025. Việc tái cử 

thành công của GS.TS. Trần Hồng Thái chứng tỏ vị thế của ngành KTTV Việt 

Nam đã được WMO và các bạn bè quốc tế trong khu vực Châu Á ghi nhận cho 

những đóng góp trên trường quốc tế. 

- Năm 2021, T . Nguyễn Hoàng Minh được Tổ chức Khí tượng thế giới trao 

giải thưởng nghiên cứu khoa học dành riêng cho các nhà khoa học trẻ có các đóng 

góp và nghiên cứu mới trên toàn cầu.   

- Thêm vào đó, trong giai đoạn 2010-2020, ngành KTTV Việt Nam chuyển 

dần từ hợp tác bị động sang hợp tác chủ động, ngoài việc tích cực tham gia vào 

các hoạt động của các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã chủ động chia sẻ số liệu, chia 

sẻ Chuyên gia tham gia đào tạo giảng dạy nhiều lớp tập huấn, đặc biệt trong các 

chương trình của WMO hoặc trong các hợp tác song phương với các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á như: Lào, Campuchia, Thái Lan,… Ngoài ra, thông 

qua các đối tác phát triển, các hợp tác song phương và đa phương, ngành KTTV 

đã vận động thực hiện hơn 20 Dự án đầu tư, ODA, vay ưu đãi từ đó giúp tăng 

cường năng lực dự báo, hiện đại hóa mạng lưới trạm quan trắc thủy văn, cơ sở hạ 

tầng, thiết bị, đảm bảo công tác dự báo KTTV kịp thời, ngày càng chính xác. 
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Hình 8: Trang thông tin hỗ trợ dự báo khu vực Đông Nam Á về thời tiết nguy hiểm. 

7. Chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý của ngành KTTV 

Trong những năm qua, ngành KTTV đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông 

tin trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, toàn 

ngành đã thực hiện xử lý văn bản điện tử và áp dụng chữ ký số. Ngành đã xây 

dựng hệ thống họp trực tuyến đến 09 Đài KTTV khu vực và 54 Đài KTTV tỉnh, 

đảm bảo công tác hội thảo trực tuyến nghiệp vụ dự báo, cảnh báo KTTV thông 

suốt đến các Đài KTTV khu vực và tỉnh, nhất là hội thảo khi có thiên tai KTTV 

xảy ra như bão, lũ. Hệ thống đã mang lại hiệu quả rất tốt, đảm bảo các hoạt động 

nghiệp vụ KTTV diễn ra bình thường ngay cả khi thực hiện giãn cách xã hội để 

ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19. 

Đã ứng dụng công nghệ số trong phân tích các bản đồ synop thay cho bản 

đồ bằng synop giấy trước đây. Các quy trình thu nhận số liệu, phân tích khách 

quan các trường khí tượng được tin học hóa. Hơn nữa, các phần mềm còn hỗ trợ 

Dự báo viên biên tập và hoàn thiện phân tích các bản đồ synop từ các sản phẩm 

phân tích khách quan. Các bản đồ này sau đó được lưu trữ dưới dạng số giúp Dự 

báo viên thuận tiện và dễ dàng tìm kiếm, so sánh các hình thế thời tiết của các 

thiên tai trong quá khứ khi thực hiện các phân tích nghiệp vụ. 
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Hình 9: Bản đồ thời tiết số, phân tích khách quan có điều chỉnh của dự báo viên bằng 

máy tính cảm ứng được lưu trữ thuận tiện phục vụ dự báo. 

Từ năm 2019, hệ thống trực quan hóa và biên tập dữ liệu dự báo khí tượng 

(SmartMet) bắt đầu được sử dụng trong Hệ thống Dự báo KTTV quốc gia. Với 

SmartMet, Dự báo viên có thể biên tập lại sản phẩm mô hình thời tiết số trị dựa 

trên số liệu quan trắc và kinh nghiệm của Dự báo viên. SmartMet bao gồm nhiều 

tính năng và tùy chọn để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc hàng ngày của Dự 

báo viên và đảm bảo các sản phẩm và dự báo thời tiết được tạo từ dữ liệu đã biên 

tập có chất lượng tốt nhất. 

Điều làm cho SmartMet trở nên độc đáo không chỉ là một công cụ trực quan 

hóa hỗ trợ Dự báo viên phân tích tất cả dữ liệu khí tượng mà còn có thể thay đổi 

dữ liệu mô hình (tức là biên tập dữ liệu) và đưa ra dữ liệu được chỉnh sửa từ các 

tham số khác nhau. Từ những sản phẩm đó, Dự báo viên đã biên tập, có thể tạo 

kịch bản dự báo thời tiết được thiết kế riêng cho từng đối tượng quan tâm. 

Hệ thống Smartmet tạo ra bộ số liệu dự báo thống nhất được chia sẻ giữa các 

đơn vị dự báo từ Trung ương đến địa phương và dễ dàng chuyển sang các dạng 

bản tin, các ứng dụng điện thoại, mạng xã hội một cách nhanh nhất phù hợp với 

sự phát triển của khoa học số hiện nay. 

 

Hình 10: Hệ thống SmartMet tại Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia. 
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8. Thực hiện xã hội hóa KTTV 

Trong năm 2018, thực hiện Công văn số 310/TTg-NN ngày 6 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ về việc chủ trương cho phép thuê dịch vụ đo mưa tự động 

phục vụ công tác dự báo KTTV, đặc biệt là mưa, lũ. Tổng cục KTTV đã triển khai 

lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đo mưa tự động thay thế 370 điểm đo mưa nhân 

dân và chỉ trong vòng 03 tháng triển khai thực hiện đã hoàn thành đưa được toàn 

bộ 370 trạm đo mưa tự động vào hoạt động phục vụ kịp thời cho công tác dự báo, 

cảnh báo mưa, lũ, đặc biệt là lũ, lũ quét và sạt lở đất.  ua hơn 02 năm thực hiện, 

số liệu đo mưa tự động của 370 trạm đo mưa tự động đã được cung cấp kịp thời, 

ổn định, phục vụ hiệu quả cho công tác dự báo, cảnh báo mưa, lũ xảy ra trong 

năm 2018, 2019 và năm 2020. 

Năm 2021, Tổng cục KTTV đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ 

trương tiếp tục triển khai thực hiện thuê dịch vụ đối với 370 trạm đo mưa tự động 

và bổ sung đề án “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo khí 

tượng thủy văn, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai thác dữ liệu” 

để cung cấp số liệu tại 1.000 trạm đo mưa tự động (trong Quy hoạch 90), tập trung 

tại các vùng hay xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.  

Với phương thức thuê dịch vụ mới có thể rút ngắn thời gian, triển khai nhanh 

việc đưa vào vận hành các trạm đo mưa tự động đáp ứng yêu cầu cấp bách công 

tác dự báo mưa, lũ, phòng chống thiên tai, dực biệt là với tình hình mưa lũ cực 

đoan như hiện nay. 

 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ 

BÁO, CẢNH BÁO KTTV 

1. Tồn tại, hạn chế 

Một số điểm còn hạn chế của dự báo, cảnh báo KTTV ở Việt Nam hiện nay 

như sau: 

- Dự báo, cảnh báo mưa lớn có nhiều hạn chế, đặc biệt là dự báo định lượng 

mưa đối với các trường hợp mưa lớn kỷ lục, mưa lớn cục bộ và ở những nơi ít 

thông tin quan trắc như vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên,... 

- Dự báo lũ, đặc biệt là lũ ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên với thời gian 

tập trung nước nhanh nhưng công nghệ dự báo cực ngắn chưa được đầu tư xây 

dựng thỏa đáng.  

- Dự báo ngập lụt vùng hạ lưu các sông, đặc biệt là ngập lụt vùng hạ lưu các 

hồ chứa chưa được chi tiết. 

- Việt Nam hiện chưa có khả năng dự báo được lũ quét, sạt lở đất (mới cảnh 

báo nguy cơ có khả năng xảy ra lũ quét tại một vùng hoặc khu vực rộng) do các 

mô hình dự báo định lượng mưa, lũ còn sai số lớn, do thiếu dữ liệu về quan trắc, 
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địa hình, thiếu thông tin số liệu về cấu trúc thảm phủ, lớp đất, tính chất cơ lý của 

đất. Các hoạt động KT-XH phát triển đa dạng với nhiều ngành, nghề khác nhau 

cũng như sự thay đổi về hiện trạng sử dụng đất do phá rừng, khai thác khoáng sản, 

làm đường,… cũng là những nhân tố bên ngoài gây khó khăn trong công tác dự 

báo lũ quét, sạt lở đất.  

- Biến đổi khí hậu toàn cầu làm các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng 

gia tăng và trái quy luật cũng đặt ra những thách thức mới cho công tác dự báo 

KTTV. 

- Hạn chế về công nghệ, tính đồng bộ, liên hoàn của cả hệ thống quan trắc, 

hệ thống thông tin và hệ thống xử lý số liệu, phân tích dự báo, cảnh báo KTTV 

cũng như mạng lưới quan trắc còn thưa, chưa đáp ứng được yêu cầu số liệu đầu 

vào của các mô hình dự báo, đặc biệt là các mô hình số trị. 

- Các thông tin, số liệu về vận hành hồ chứa chưa được đồng bộ hóa cùng hệ 

thống số liệu KTTV. 

- Trình độ của cán bộ chuyên môn kỹ thuật nói chung và của dự báo viên nói 

riêng còn hạn chế, nguồn nhân lực dự báo chất lượng cao còn thiếu, chưa tương 

xứng với nhu cầu thực tiễn. 

2. Giải pháp nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV 

Để nâng cao tính chính xác, độ tin cậy của các bản tin dự báo, cảnh báo thiên 

tai trong thời gian tới, Tổng cục KTTV có kế hoạch xây dựng hệ thống quan trắc 

hiện đại, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường công nghệ dự báo, năng lực chuyên 

môn, đặc biệt là xây dựng và đưa vào dự báo nghiệp vụ dụng mô hình dự báo bão, 

mưa lớn của Việt Nam; xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, hạn hán, 

xâm nhập mặn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên. Tăng cường đào tạo cán bộ dự báo, mở rộng hợp tác quốc tế, cải tiến 

thay đổi nội dung, hình thức truyền tin thiên tai trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

a. Về công nghệ dự báo, cảnh báo (phương pháp, công nghệ, quy trình) phần 

mềm, phương pháp,...) 

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, phát triển công nghệ 

dự báo số để tăng cường năng lực dự báo từ hạn cực ngắn đến hạn dài. 

- Xây dựng hệ thống mô hình khu vực phân giải cao, đồng hóa số liệu từ 

nguồn số liệu radar thời tiết, vệ tinh, trạm thám không. 

- Đầu tư xây dựng công nghệ dự báo bão của Việt Nam. 

- Đầu tư xây dựng công nghệ hiện đại dự báo KTTV biển. 

- Xây dựng các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, chi tiết hóa các bản tin dự báo 

KTTV, trong đó đặc biệt chú trọng chi tiết hóa tác động của thiên tai với các lĩnh 

vực kinh tế, xã hội và các đối tượng chịu rủi ro thiên tai. Tăng cường công nghệ 

dự báo, năng lực chuyên môn, đặc biệt là xây dựng và đưa vào dự báo nghiệp vụ 

dụng mô hình dự báo bão của Việt Nam. 

- Chú trọng đặc biệt đến xây dựng, hoàn thiện và giám sát việc thực hiện các 
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quy trình dự báo từ Trung ương đến các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh 

b. Về hệ thống quan trắc, tính toán và thiết bị, tính toán, xử lý thông tin và 

hiển thị sản phẩm (bao gồm cả radar, vệ tinh, máy tính, trạm đo,...) 

- Tăng cường mật độ trạm quan trắc trên biển, số liệu bão trên biển, các trạm 

đo mưa tự động trên khu vực có địa hình phức tạp, các trạm quan trắc cao không, 

ra đa. Trong tương lai, xem xét đến khả năng bay thám sát bão bằng máy bay hoặc 

tên lửa nhằm xác định vị trí, cường độ, tốc độ, hướng di chuyển bão chính xác 

hơn. 

- Đầu tư nâng cấp hệ thống tính toán hiệu năng cao. 

- Hoàn thiện và đồng bộ hệ thống thông tin KTTV, từ khâu quan trắc tới dự 

báo và truyền tin thiên tai, từ cấp Trung ương tới địa phương, từ ngành KTTV tới 

các Bộ, Ngành và tới các đối tượng chịu rủi ro thiên tai. 

c. Về công tác tuyên truyền và đào tạo nâng cao năng lực nhận thức KTTV: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác KTTV nhằm nâng cao năng 

lực ứng phó với thiên tai KTTV như bão, lũ, lũ quét, hạn hạn, xâm nhập mặn của 

các cấp chính quyền và nhân dân. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập 

huấn, các hội nghị truyền thông phổ biến các thông tin cảnh báo, dự báo KTTV 

với các thành phần khác nhau. 

- Phát triển các kênh truyền thông của KTTV như truyền hình, trang thông 

tin điện tử, mạng xã hội, phát hành các tờ rơi,… 

d. Về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thu hút nguồn nhân lực và hợp tác 

quốc tế: 

- Xây dựng cơ chế đặc thù thu hút khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong nước (về lương, thưởng,…) cũng như đãi ngộ các cá nhân có năng lực 

cao và đang làm việc ở nước ngoài về nước làm việc. 

- Mục tiêu ngắn hạn cần nâng cao chất lượng đội ngũ dự báo viên hiện tại và 

trong trung hạn, dài hạn xây dựng chiến lược đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực 

chất lượng cao 

- Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với các quốc gia có nền khoa học công 

nghệ cao về KTTV, thúc đẩy cơ chế hợp tác đối tác và hợp tác chuyển giao, phát 

triển công nghệ thay cho việc thuần túy hợp tác tiếp nhận và chia sẻ kinh nghiệm. 

Với các biện pháp đồng bộ và lộ trình như ở trên sẽ tạo cơ sở để công tác dự 

báo, cảnh báo KTTV sẽ từng bước nâng cao chất lượng của bản tin, tăng hiệu quả 

PCTT của các thông tin dự báo, cảnh báo KTTV, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai 

gây ra, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội./. 

    


	Phiên bản ngắn_THT_1
	Bao cao ket qua noi bat - KTTV.filnal

