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 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM 

Số:  2627  /TB-ĐCKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tại buổi họp  

quán triệt thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  

và Lãnh đạo Bộ giao 

Ngày 13 tháng 9 năm 2016, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã chủ trì buổi họp quán triệt xử lý 

văn bản, nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Lãnh 

đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Lãnh đạo Tổng cục giao. Tham 

dự buổi họp có Lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các Vụ, các Cục: Kiểm soát hoạt 

động khoáng sản miền Bắc, Kinh tế Địa chất và Khoáng sản. Sau khi nghe Văn 

phòng Tổng cục báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, các ý kiến của các thành 

viên tham dự họp, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Từ đầu năm 2016 đến nay, các đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết 

luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao cũng như 

thông báo kết luận của Lãnh đạo Tổng cục giao; tuy nhiên nhiệm vụ được giao 

nhiều, thời hạn xử lý ngắn, nhiều văn bản khẩn, do vậy, đề nghị Thủ trưởng đơn vị 

tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ: 

 1. Văn phòng Tổng cục: 

 1.1. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị xử lý văn bản đúng tiến 

độ; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục tình hình thực hiện, xử lý các nhiệm 

vụ của các đơn vị trước 16h00, thứ Sáu hàng tuần; đối với những nhiệm vụ 

quá hạn, văn bản chậm trình, Văn phòng Tổng cục dự thảo văn bản Tổng cục 

đôn đốc, nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện. 

 1.2. Theo dõi các văn bản, hồ sơ, nhiệm vụ Tổng cục đã trình Bộ 

TN&MT; chủ động liên hệ, phối hợp với Văn phòng Bộ để đảm bảo văn bản, hồ 

sơ, nhiệm vụ được giải quyết đúng tiến độ. 

 1.3. Tham mưu, đề xuất Tổng Cụ trưởng thành lập Tổ công tác kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, Chương trình công tác của Bộ, của Tổng cục 

(do Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh chỉ đạo). 
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2. Các Cục, Vụ: 

2.1. Chủ động phối hợp với Văn phòng Tổng cục trong việc cung cấp 

thông tin về việc xử lý các nhiệm vụ được giao; đối với các văn bản, nhiệm vụ 

chậm xử lý, đề nghị các đơn vị cung cấp lý do chậm và đăng ký hạn trình để 

Văn phòng Tổng cục tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục. 

2.2. Chủ động theo dõi các văn bản, hồ sơ, nhiệm vụ do đơn vị tham mưu 

đã trình Bộ; phối hợp với Văn phòng Tổng cục theo dõi tiến độ xử lý tại Bộ để 

đảm bảo các văn bản, hồ sơ, nhiệm vụ đươc giải quyết đúng tiến độ.  

 3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là căn cứ để Tổng cục đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đề xuất, xét thi đua khen thưởng cuối năm của 

đơn vị, cũng như cá nhân được giao xử lý.  

Trên đây là kết luận của Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tại buổi họp 

ngày 13 tháng 9 năm 2016, Tổng cục thông báo để các đơn vị liên quan biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Các Cục, Vụ chức năng; 

- Lưu: VP (HCTH), K.13. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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