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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 than Vàng Danh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Ngày 11 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 than Vàng Danh, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh do Trung tâm 

Kiểm định công nghệ địa chất thực hiện. Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Địa 

chất, Văn phòng; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Văn phòng Hội đồng đánh 

giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia; đại diện của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh 

và Công ty TNHH MTV Than Uông Bí. 

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. Thống nhất tách khu vực Uông Thượng và khu vực Vàng Danh thành 02 

báo cáo tính tiền độc lập. Xác định khối lượng trên cơ sở báo cáo cuối cùng năm 

1994 (T.167). Rà soát lại khối lượng của các báo cáo cũ (trên cơ sở báo cáo trước 
và báo cáo trung gian). 

2. Tập thể tác giả rà soát lại số liệu còn vướng mắc về cách phân chia khoan 

hiệp ngắn, hiệp dài, cấp đất đá theo quy định. 

3. Trữ lượng còn lại được xác định trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, số 

liệu nộp thuế của Nhà nước (đến thời điểm tập thể tác giả tiến hành tính mà doanh 

nghiệp không nộp số liệu theo báo cáo Thuế cho Nhà nước coi như trữ lượng đó 
doanh nghiệp chưa khai thác). 

4. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất nghiên cứu lựa chọn phương 

án tính phù hợp cho khối trữ lượng theo từng Giấy phép đến thời điểm ngày 

01/7/2011 và theo 1 trong 2 cách sau: 1. Trữ lượng theo báo cáo năm 1994 chỉ có 

sự đầu tư của Nhà nước; 2. Trữ lượng theo báo cáo năm 2006 có sự đầu tư của cả 

Nhà nước và doanh nghiệp.  

5. Phối hợp với Công ty Than Vàng Danh, Công ty TNHH MTV Uông Bí, 

Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường Than – Khoáng sản Việt Nam 

(VITE) để thu thập đầy đủ tài liệu liên quan phục vụ công tác lập báo cáo tính tiền. 

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

ngày 25/4/2014. 
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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 than Vàng Danh ngày 12/4/2014, 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);  

- Các Vụ: ĐC, KS, KHTC; 

- Cục KTĐCKS; 

- Trung tâm KĐCNĐC; 

- Văn phòng HĐĐGTLQG; 

- Lưu: VT, K(10). 
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