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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên 

tại buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về 

kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước 

quặng Apatit khu Mỏ Cóc và mỏ sắt Làng Vinh - Làng Cọ tỉnh Lào Cai 

Ngày 07 tháng 3 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi Hội thảo kỹ thuật báo cáo xác 

định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của 

Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT mỏ quặng 

Apatit khu Mỏ Cóc Lào Cai và mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao và mỏ sắt Làng Cọ, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Liên đoàn Địa chất Tây Bắc thực hiện. Tham dự 

Hội thảo có đại diện các Vụ: Khoáng sản, Địa chất, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng; 

Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng 

sản Quốc gia; đại diện của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và Công ty Cổ 

phần Khoáng sản 3 - TKV, Lào Cai. 

Sau khi nghe đại diện tập thể tác giả trình bày báo cáo, ý kiến phát biểu của các 

đại biểu tham dự Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã có kết luận như sau:  

1. Mỏ quặng Apatit khu Mỏ Cóc Lào Cai  

1.1. Tập thể tác giả chỉnh sửa những sai sót về khối lượng, số liệu, thống 

nhất về cách tính toán về trữ lượng. Chỉ tính khối lượng có trong Báo cáo thăm dò; 

thống nhất tính Q thăm dò và Q cấp phép trong công thức theo các cấp trữ lượng: 

A, B, C1, C2.  

1.2. Chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo trình Tổng cục trước ngày 14/3/2014. 

2.  Mỏ sắt Làng Vinh - Làng Cọ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai  

2.1. Phương pháp tính tiền theo nguyên tắc báo cáo thăm dò. Tổng hợp toàn 

bộ khối lượng công việc được thi công đưa vào tính toán. Bỏ toàn bộ khối lượng 

do Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 thăm dò ra khỏi báo cáo tính tiền. 

2.2. Tập thể tác giả chỉnh sửa trình lại Tổng cục trước ngày 14/3/2014. 

Trên đây là kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại buổi Hội thảo 

kỹ thuật báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm 

dò khoáng sản của Nhà nước mỏ quặng Apatit khu Mỏ Cóc và mỏ sắt Làng Vinh - 

Làng Cọ tỉnh Lào Cai, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Phó TCT Bùi Vĩnh Kiên (để b/c);  

- Vụ: KHTC, ĐC, KS; 

- Cục KTĐC&KS; 

- Liên đoàn ĐC Tây Bắc; 

- Văn phòng HĐĐGTLQG; 

- Lưu: VT, K(10). 
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