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Hà Nội, ngày 10 tháng 4  năm 2014 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên 

tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về 

kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước 

mỏ đất hiếm – fluorit – barit Đông Pao, Lai Châu 

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật 

báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng 

sản của Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ đất 

hiếm - fluorit - barit Đông Pao, Lai Châu do Trung tâm Kiểm định công nghệ địa 

chất thực hiện. Tham dự Hội thảo có đại diện các Vụ: Khoáng sản, Địa chất, Kế hoạch 

- Tài chính, Văn phòng; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Văn phòng Hội đồng 

đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia và đại diện của Công ty Cổ phần đất hiếm Lai 

Châu - VIMICO. 

Sau khi nghe đại diện tập thể tác giả trình bày báo cáo, ý kiến phát biểu của các 

đại biểu tham dự Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã có kết luận như sau:  

1. Tập thể tác giả tiến hành rà soát lại tất cả các công trình tham gia thi công 

trong diện tích thăm dò để đưa vào tính toán xác định giá trị hoàn trả; giải trình lại 

khối F1 (loại bỏ các công trình liên quan khối F3).  

 2. Khối F3 tính trên cơ sở báo cáo thăm dò, thống nhất sử dụng cấp trữ 

lượng: A, B, C1, C1. Đối chiếu với khối trữ lượng trong Giấy phép được cấp cho 

công ty làm cơ sở để tính chi phí thăm dò. 

3. Sử dụng hệ số quy đổi theo đúng quy định. 

4. Tập thể tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình lại Tổng cục trước 

ngày 20/4/2014. 

Trên đây là kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo 

kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm 

dò khoáng sản của Nhà nước mỏ đất hiếm – fluorit – barit Đông Pao tỉnh Lai Châu 

ngày 10/4/2014, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Phó TCT Bùi Vĩnh Kiên (để b/c);  

- Vụ: KHTC, ĐC, KS; 

- Cục KTĐCKS; 

- Trung tâm KĐCNĐC; 

- Văn phòng HĐĐGTLQG; 

- Lưu: VT, K(10). 
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