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Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2014 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn  

tại cuộc họp về khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt II  

Ngày 02  tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Nghe Vụ 

Khoáng sản báo cáo kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

đợt II. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng; các 

Vụ: Địa chất, Khoáng sản, Văn phòng và Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản 

miền Bắc. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Tổng Cục trưởng 

Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận như sau: 

1. Vụ Địa chất chủ trì, phối hợp với Vụ Khoáng sản dự thảo văn bản giải trình 

chi tiết (về mặt kỹ thuật và pháp lý) đối với hồ sơ của 84 điểm khoáng sản phân tán 

nhỏ lẻ (công bố đợt I) và 39 điểm khoáng sản phân tán nhỏ lẻ (dự kiến công bố đợt II) 

đợt II trình Tổng Cục trưởng trước ngày 07 tháng 5 năm 2014 (Phó Tổng Cục 

trưởng Nguyễn Quang Hưng chỉ đạo). Văn bản giải trình cần phôtô tài liệu liên quan 

đóng tập kèm theo. 

2. Vụ Khoáng sản chủ trì, hoàn thiện hồ sơ các điểm khoáng sản phân tán nhỏ 

lẻ đợt II, trình Tổng Cục trưởng trước ngày 07 tháng 5 năm 2014.  

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

họp ngày 02 tháng 6 năm 2014 về khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, 

nhỏ lẻ, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo TC (để b/c) 

- Các Vụ: ĐC, KS, VP; 

- Các Cục: KSHĐKSMB, KSHĐKSMT,           

KSHĐKSMN; 

- Lưu: VP, MP (09). 
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