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THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về  

Đề án vị trí việc làm 

Ngày 24 tháng 02  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Nghe Vụ Tổ chức 

cán bộ báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm. Tham dự cuộc 

họp có: Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Bùi 

Vĩnh Kiên và Thủ trưởng các Cục, Vụ.  

Sau khi nghe các thành viên tham dự họp báo cáo, thảo luận, Tổng Cục 

trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận như sau: 

1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, xây dựng dự thảo về chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 

19 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 

năm 2014.  

2. Cơ cấu của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam cần xây dựng theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, giảm bớt lực lượng gián 

tiếp, tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật. 

3. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy và định hướng cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục đến năm 2020 tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm.  

Trên đây là kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc 

họp Nghe Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án vị trí 

việc làm, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết triển khai thực hiện./. 
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