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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyênvề Đề án “Điều tra 

tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 

vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” 

Ngày 09 tháng 6 năm 2016, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên đã chủ trì buổi làm 

việc về các đề án thành phần “Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000” thuộc Đề án 

“Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 

1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” 

do các Liên đoàn: Bản đồ Địa chất miền Bắc, Bản đồ Địa chất miền Nam, Địa 

chất Trung Trung Bộ, Địa chất Bắc Trung Bộ thực hiện. Sau khi nghe các đơn 

vị trình bày nội dung đề án và các ý kiến của các thành viên tham dự, Phó Tổng 

Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên đã có ý kiến kết luận như sau: 

1. Tập thể tác giả các Liên đoàn tiếp thu ý kiến góp ý của Vụ Địa chất, Vụ 

Kế hoạch - Tài chính và các thành viên tham dự họp: chỉnh sửa thống nhất bố 

cục đề án theo quy định tại QCVN 49:2012/BTNMT ngày 28/12/2012 Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần 

đất liền; rà soát lại khối lượng cho phù hợp các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án và 

đề án tổng thể. 

2. Các đơn vị được giao lập các đề án thành phần cần tổ chức thực địa áp 

do để việc lập đề án sát với thực tế về điều kiện thi công, hiện trạng điều tra, đặc 

điểm địa chất và tiềm năng khoáng sản trong vùng. 

3. Các Liên đoàn phối hợp làm việc với Vụ Địa chất và Vụ Kế hoạch - Tài 

chính để tiến hành rà soát, chỉnh sửa Đề án chi tiết về mục tiêu, nhiệm vụ, hệ 

phương pháp, khối lượng cụ thể, sản phẩm, dự toán kinh phí phù hợp với các 

quy định hiện hành, đảm bảo có hiệu quả khi thi công đề án.  

4. Các Liên đoàn hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, xét duyệt thông qua đề 

án tại đơn vị trước khi trình Tổng cục xem xét. 

Trên đây là kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên tại 

buổi làm việc về Đề án Tây Bắc ngày 09 tháng 6 năm 2016, Tổng cục thông báo 

để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 
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