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THÔNG BÁO 

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

triển khai thực hiện Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 28/11/2013 

Ngày 06 tháng 03  năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác triển khai 

thực hiện Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm  2013. Tham dự cuộc 

họp có: Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên; Vụ trưởng Vụ Khoáng sản ; Lãnh 

đạo và chuyên viên Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Văn phòng Tổng cục.   

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Tổng Cục trưởng 

Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận như sau: 

1. Vụ Khoáng sản 

1.1. Là đầu mối chuẩn bị báo cáo phục vụ buổi làm việc của Bộ trưởng 

với Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc trong lĩnh vực địa chất khoáng 

sản, trình trước ngày 07 tháng 3 năm 2014.  

1.2. Báo cáo và đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật 

đối với các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản vướng mắc theo Chỉ thị số 

02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012. 

2. Vụ Địa chất 

Chuẩn bị báo cáo chi tiết về tình hình điều chỉnh Đề án “Điều tra, đánh 

giá tổng thể tài nguyên than, phần đất liền bể Sông Hồng”, chuyển Vụ Khoáng 

sản để tổng hợp trước ngày 07 tháng 3 năm 2014. 

3. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản 

Chuẩn bị báo cáo về tính cấp thiết và tình hình xây dựng Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông và cát nhiễm 

mặn (thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008), chuyển 

Vụ Khoáng sản để tổng hợp trước ngày 07 tháng 3 năm 2014.  

4. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản 

4.1. Rà soát, biên tập lại bài giảng của Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tính 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 28 

tháng 11 năm 2013. Đề xuất họp do Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên chủ trì 

để thống nhất về nội dung, cách thức trình bày hệ thống bài giảng để biên tập 

thành sách, phát cho các địa phương và đăng tải trên trang website của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Hoàn thành, trình Tổng Cục trưởng trước ngày 14 tháng 

3 năm 2014 (Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên chỉ đạo).  

4.2. Biên tập, hệ thống hóa và phân nhóm các câu hỏi của các tỉnh, tổ 

chức cá nhân tham dự Hội nghị và xây dựng phương án trả lời theo từng nhóm 
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câu hỏi. Hoàn thành và trình Tổng Cục trưởng trước ngày 14 tháng 3 năm 2014 

(Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên chỉ đạo). 

4.3. Đề xuất các vướng mắc liên quan đến Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 

28/11/2013, chuyển Vụ Khoáng sản để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

trước ngày 07 tháng 3 năm 2014.  

4.4. Chuẩn bị tài liệu, báo cáo chi tiết về quá trình xây dựng và những 

vướng mắc đối với việc hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ buổi làm việc 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Tài chính (dự kiến diễn ra vào tuần 11 

năm 2014), trình Tổng Cục trưởng trước ngày 11 tháng 3 năm 2014.  

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

việc về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 203/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 

năm 2013, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Cục KSHĐKS, KTĐCKS;  

- Vụ: ĐC, KS; 

- Lưu: VP, MP(06). 
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