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THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn  

tại cuộc họp về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của Cục Kinh tế 

Địa chất và Khoáng sản  

Ngày 04 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 về tình hình 

thực hiện các nhiệm vụ được giao của Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản. 

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Vụ: Địa chất, Khoáng sản, Kế hoạch - Tài 

chính; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng 

sản miền Bắc và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.  

Sau khi nghe Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản báo cáo tình hình thực 

hiện các nhiệm vụ của Cục; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Tổng 

Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận như sau: 

1. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 

tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: 

1.1. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản phân công cán bộ cụ thể tiến 

hành rà soát 495 giấy phép và các thông báo nộp hồ sơ tiến hành tính tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản gửi các doanh nghiệp. 

1.2. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản khẩn trương hoàn thiện biên bản 

và dự thảo báo cáo trình Thứ trưởng Trần Hồng Hà về kết quả Hội nghị “Hướng 

dẫn đánh giá phần trữ lượng còn lại”, trong hồ sơ trình Thứ trưởng Trần Hồng 

Hà cần nêu rõ các nội dung: Dự thảo Thông báo quy trình đánh giá phần trữ 

lượng còn lại gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh và tổ chức, cá nhân liên quan; xây 

dựng chế tài đối với các doanh nghiệp nộp tiền không đúng quy định khi Tổng 

cục đã gửi thông báo nộp tiền. 

1.3. Dự thảo các văn bản trả lời địa phương và doanh nghiệp khi nhận 

được văn bản xin ý kiến trong quá trình thực hiện Nghị định. 

1.4. Văn phòng triển khai xây dựng mục tại phần nội bộ để đăng hồ sơ cấp 

phép hoạt động khoáng sản mới tiếp nhận lên trang website của Tổng cục. 

2. Đối với việc triển khai thực hiện Thông tư số 186/2009/TTLT-BTC-

BTNMT về xác định tiền sử dụng số liệu thông tin về kết quả điều tra, thăm dò 

khoáng sản của Nhà nước: 

2.1. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì xây dựng quy trình chi tiết triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ theo Thông tư số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT để 

hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Trong quy trình nêu rõ công tác thẩm 

định hồ sơ: Các Vụ chức năng tiến hành thẩm định, phản biện 05 ngày kể từ 

ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. 
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2.2. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản thống kê các Giấy phép do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp có sử dụng kinh phí nhà nước để điều tra, đánh 

giá, thăm dò. 

2.3. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, phối hợp với Văn phòng bố trí 

01 buổi họp do Tổng Cục trưởng chủ trì để đánh giá quá trình các liên đoàn tham 

gia thực hiện Thông tư số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT trong tháng 6 năm 2014; trình 

bản đánh giá để Tổng Cục trưởng xem xét trước ngày 15/6/2014. 

3. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tiến hành hoàn chỉnh và trình ban hành Bộ định mức kinh tế kỹ thuật các công 

trình địa chất bổ sung 15 hạng mục trong năm 2014.  

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

họp ngày 04 tháng 6 năm 2014 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao 

của Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết 

và triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo TC (b/c) 

- Các Vụ: ĐC, KHTC, KS; 

- Cục KTĐCKS, KSHĐKSMB;  

- Lưu: VP, KO(09). 
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