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THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn  

tại cuộc họp về tình hình thực hiện 02 nhiệm vụ thuộc đề án 47  

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 đề án: “Bay đo từ trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt nam” và 

“Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai 

thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven biển Việt 

Nam”. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng; Lãnh 

đạo các Vụ: Địa chất, Kế hoạch - Tài chính; Liên đoàn Vật lý Địa chất, Trung 

tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.  

Sau khi nghe đại diện Vụ Địa chất trình bày tóm tắt tình hình thực hiện  

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

Văn Thuấn đã kết luận chỉ đạo Vụ Địa chất thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Dự thảo văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định và Thanh Hóa đề 

nghị góp ý hoàn chỉnh đề án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất công 

trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát 

triển hạ tầng dải ven biển Việt Nam” trình Tổng cục trước ngày 08/6/2014. 

2. Chủ động, yêu cầu chủ nhiệm các nhiệm vụ hoàn chỉnh đề án và tổ chức 

Hội thảo trước ngày 15/6/2014. 

3. Sớm trình ban hành  “Quy chế giám sát nội bộ trong công tác điều tra cơ 

bản địa chất về khoáng sản” của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 

4. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng cơ chế quản lý tình 

các nhiệm vụ bằng nguồn vốn ODA ở nước ngoài do các đơn vị trực thuộc Tổng cục 

Địa chất và Khoáng sản thực hiện. 

5. Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoáng sản, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản 

miền Bắc tổng hợp bảng số liệu về tài nguyên khoáng sản Việt Nam (tính đến 30/6 

hàng năm) trình lãnh đạo Tổng cục.  

6. Phối hợp với Bảo tàng Địa chất khần trương hoàn thiện danh sách mẫu bàn 

giao cho Phòng Bảo tàng trường Đại học Mỏ-Địa chất trình lãnh đạo Tổng cục xem 

xét trước ngày 30/6/2014. 

7. Chủ động, phối hợp với Văn phòng Tổng cục bố trí 01 đoàn đi công tác tại 

Nghệ An do Tổng Cục trưởng chủ trì trong tháng 6 năm 2014. 
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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 02 nhiệm vụ thuộc đề án 47, 

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 KSHĐKSMB;  

- Bảo tàng Địa chất; 

- Lưu: VP, KO(09). 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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