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THÔNG BÁO 

Ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại cuộc họp về triển khai 

nhiệm vụ năm 2013 của Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản 

Ngày 17 tháng 01 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng 

Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì cuộc họp về triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Cục Kinh 

tế Địa chất và Khoáng sản. Tham dự cuộc họp gồm có: Cán bộ, công chức Cục Kinh tế Địa 

chất và Khoáng sản; đại diện Văn phòng Tổng cục. 

Sau khi nghe báo cáo của Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng 

sản; ý kiến của các các thành viên tham dự; Phó Tổng Cục trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng 

tâm trong năm 2013 của Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản như sau:  

1. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo 

về năng lực chỉ đạo điều hành; Đề xuất với Tổng cục tạo điều kiện tập huấn cho các cán bộ của 

Cục, các đơn vị về xây dựng Bộ định mức đơn giá các công trình địa chất. 

2. Chủ động triển khai xây dựng Bộ định mức đơn giá các công trình địa chất sau khi áp 

dụng mức lương cơ bản mới. 

3. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí 01 buổi làm việc với Bộ Tài chính để sớm 

ban hành Thông tư liên tịch Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 

26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong 

tháng 1 năm 2013. 

4. Thường trực Hội đồng cơ sở xét duyệt về việc tính tiền hoàn trả kinh phí điều tra thăm 

dò địa chất, tham gia thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời phối hợp với Vụ Kế hoạch - 

Tài chính xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định. 

5. Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Chủ động 

xây dựng kế hoạch đấu giá, Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và chủ trì xây dựng giá sàn nhằm tham mưu 

cho Hội đồng đấu giá để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

6. Phối hợp với Vụ Khoáng sản, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản xây dựng kế hoạch 

về công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động kinh tế địa chất và khoáng sản. 

7. Chủ trì và phối hợp với Vụ Khoáng sản, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất 

thống kê các mỏ đã cấp giấy phép trữ lượng và công suất khai thác để tiến hành tính tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản trình Hội đồng thẩm định. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi họp ngày 

17 tháng 01 năm 2013, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./. 
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- Lãnh đạo Tổng cục; 
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- Lưu: VP, K (10). 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

(đã ký) 

  

La Thanh Long 

  

 


