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THÔNG BÁO 

Ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về triển 

khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo Titan Asean và tình hình xây dựng đề án hợp tác 

với Nhật Bản “Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản biển, hải đảo đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030” 

 

Ngày 16 tháng 01 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng 

Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai chuẩn bị tổ chức Hội 

thảo Titan Asean và tình hình xây dựng đề án hợp tác với Nhật Bản “Điều tra cơ bản 

địa chất về khoáng sản biển, hải đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Tham dự 

cuộc họp gồm: Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng, đại diện các Vụ: Địa chất, 

Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Văn phòng; Liên đoàn INTERGEO và Trung 

tâm Thông tin và Lưu trữ Địa chất. 

Sau khi nghe đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế trình bày tiến 

độ chuẩn bị tổ chức Hội thảo Titan Asean; Liên đoàn INTERGEO báo cáo về tình hình 

xây dựng đề án hợp tác với Nhật Bản “Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản biển, hải 

đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, 

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn kết luận như sau: 

A. Triển khai tổ chức Hội thảo Titan Asean. 

1. Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất phối hợp với Vụ Địa chất, Vụ Khoa 

học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế dự thảo Thông báo số 2 để gửi các nước trong khối 

ASEAN, ASEAN + 3, Đức, Nga, Úc, Italia tham gia Hội thảo trình lãnh đạo Tổng cục 

trước trước ngày 23/01/2013. Trong thông báo số 2 nêu rõ: 

+ Địa điểm tổ chức Hội thảo tại Khách sạn Imperial, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Kinh phí tham gia Hội thảo sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của Văn phòng 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Đối với đại biểu đóng tiền mặt tại Hội thảo sẽ phải 

tính thêm 20% phụ phí tham dự. 

2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ Địa chất, Trung 

tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất dự thảo Giấy mời tham gia viết bài trình Lãnh đạo Tổng 

cục trước 18/01/2013: 

+ Đối với trong nước: Dự thảo giấy mời viết bài và định hướng nội dung bài tới 

Trường đại học Mỏ - Địa chất (GS. TS Hồ Sĩ Giao); Viện Khoa học Mỏ và Luyện kim; 

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh; Công ty cổ phần khoáng sản Bình 

Định (ông Ngô Văn Tổng); Công ty Khoáng sản Ban Mai. 

+ Đối với nước ngoài: Thái Lan, Malaysia, Inđônêsia, Myanma, Nhật Bản, Liên 

bang Nga (Tập đoàn Titan hợp tác với TKV), Liên bang Đức và trong Giấy mời ghi rõ 

các nước gửi bài viết tham dự sẽ được đài thọ phí ăn, ngủ. Trung tâm Thông tin và Lưu 



trữ địa chất chủ động, liên hệ với các đối tác nước ngoài để thu thập các bài viết tham 

gia Hội thảo sau khi Tổng cục gửi Giấy mời tham gia viết bài. 

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế chủ động, nghiên cứu và đề xuất 

các thủ tục pháp lý liên quan đến tổ chức Hội thảo Titan Asean theo đúng quy định của 

Nhà nước đồng thời dự thảo văn bản trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 

thành lập Ban Tổ chức bao gồm đại diện các đơn vị: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Bộ Công Thương; Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Hiệp hội 

Titan Việt Nam; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản và Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản trình Lãnh đạo Tổng cục trước ngày 18/01/2013. 

4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế phối hợp với Văn phòng xây 

dựng dự toán chi tiết tổ chức Hội thảo và dự kiến kế hoạch vận động tài trợ các đơn vị 

để tổ chức thành công Hội thảo; trình trước ngày 22/01/2013. 

B. Đối với đề án “Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản biển, hải đảo đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

1. Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục bổ nhiệm chủ nhiệm đề án 

“Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản biển, hải đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030” trước ngày 22/01/2013. 

2. Liên đoàn INTERGEO chủ trì, phối hợp với Vụ Địa chất xây dựng đề án chi 

tiết và tổ chức Hội thảo mời các chuyên gia để hoàn chỉnh đề án trình Lãnh đạo Tổng 

cục trước ngày 28/02/2013. 

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế cung cấp đầu mối và phối hợp 

với Liên đoàn INTERGEO để liên hệ làm việc với đối tác Nhật Bản. 

Trên đây là kết luận chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại buổi 

họp ngày 16 tháng 01 năm 2013, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Các Vụ: ĐC, KHHTQT, TCCB; 

- Liên đoàn INTERGEO; 

- Trung tâm TTLTĐC; 

- Lưu: VP, KO (12). 
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