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KẾT LUẬN 

Hội nghị về công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

Ngày 05 tháng 01 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng 

Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì Hội nghị về công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Bùi 

Vĩnh Kiên và đại diện các Vụ: Kế hoạch - Tài chính; Địa chất; Khoa học và Hợp tác Quốc tế; 

Tổ chức cán bộ; Văn phòng Tổng cục; Cục Kinh tế Địa chất Khoáng sản và Lãnh đạo các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục. 

Sau khi nghe đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Địa chất, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp 

tác quốc tế báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản năm 2012 của Tổng 

cục Địa chất và Khoáng sản; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Hội nghị thống nhất 

kết luận như sau: 

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: 

1.1. Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc rà soát lại kế hoạch và dự kiến phân khai 

vốn năm 2013 trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét. Thông báo tới các đơn vị bản phân công cán 

bộ theo dõi tổng hợp kế hoạch và dự toán các đề án Chính phủ trong toàn bộ quá trình thi công. 

1.2. Hướng dẫn các đơn vị mua sắm máy móc thiết bị thi công tác đề án, các phương tiện vận 

tải theo đúng quy định của Nhà nước. Rà soát lập danh sách các thiết bị (mua từ nguồn ngân 

sách) phục vụ sản xuất và tình trạng sử dụng, dự kiến kế hoạch điều chuyển trong các đơn vị 

thuộc Tổng cục bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả trình lãnh đạo Tổng cục. 

1.3. Xây dựng khung Quy chế chi tiêu nội của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản để làm mẫu 

thống nhất hướng dẫn các đơn vị trực thuộc. 

2. Vụ Địa chất chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: 

2.1. Chủ động, bám sát và chỉnh sửa để trình phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra (hướng dẫn) và phối hợp với Trung tâm Kiểm định và Công 

nghệ địa chất (kiểm tra nghiệm thu) đối với các đề án, nhiệm vụ địa chất. 

2.3. Đề xuất nhân sự có chất lượng trình Tổng cục xem xét để bổ sung cán bộ về làm việc tại 

Vụ. 

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế chủ trì hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất 

mở các đề tài khoa học và công nghệ phù hợp; đề xuất những chủ nhiệm có năng lực nghiên 

cứu khoa học, năng lực về quản lý để thực hiện nhiệm vụ đạt hiểu quả tốt. 



4. Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo quy chế gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với chất 

lượng thi công và kết quả nghiệm thu cấp cơ sở của các đề án nhiệm vụ địa chất. Dự thảo quy 

chế làm việc giữa chủ nhiệm các đề án  lớn với các đơn vị tham gia và các chủ nhiệm đề án 

thành phần./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c); 

- Các Vụ: KHTC; ĐC; KHHTQT; TCCB; 

- Cục KTĐCKS; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; 

- Lưu: VP, K(14). 
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