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THÔNG BÁO 

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

tục thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tiềm năng nguyên liệu Kaolin và 

Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”  

Ngày 26 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 giữa Liên đoàn 

Địa chất Tây Bắc với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa 

chất, khoáng sản về nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tiềm năng nguyên liệu Kaolin 

và Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”. Tham 

dự cuộc họp có: Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng; Thủ trưởng các Vụ 

Địa chất, Kế hoạch - Tài chính, đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan của 

02 đơn vị trên.  

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 Kế hoạch - Tài chính dự thảo văn bản điều chuyển nhiệm vụ “Điều tra, 

đánh giá tiềm năng nguyên liệu Kaolin và Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, 

huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái” do Liên đoàn Địa chất Tây Bắc đang thực hiện 

sang Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản.  

2. Vụ Địa chất chịu trách nhiệm kiểm soát mục tiêu và chất lượng của đề án. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo quyết định điều chuyển cán bộ là ông 

Nguyễn Minh, công tác tại Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, chủ nhiệm nhiệm vụ 

đến công tác tại Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ địa chất, 

khoáng sản để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.  

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

họp về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tiềm năng nguyên 

liệu Kaolin và Felspat vùng Việt Thành - Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên 

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