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THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn  

tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2014 

Ngày 05 tháng 3 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3/2014. 

Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh 

Kiên, Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; đại diện lãnh đạo Trung tâm 

Kiểm định và Công nghệ Địa chất và chuyên viên tổng hợp Văn phòng. Sau khi 

nghe Chánh Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và dự kiến 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2014; báo cáo của Lãnh đạo các Cục, Vụ và Trung 

tâm, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận như sau: 

1. Vụ Khoáng sản  

1.1. Phối hợp với Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản và Cục Kinh tế Địa 

chất và Khoáng sản tổ chức “Hội nghị nâng cao năng lực trong quản lý nhà nước về 

khoáng sản”. Trong Hội nghị này, Vụ Khoáng sản trình bày 02 tham luận: 1. 

Nâng cao hiệu lực trong thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; 2. Tiêu 

chí khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.  

1.2. Tăng cường năng lực thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng 

sản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phiếu trình Tổng Cục trưởng hồ sơ 

thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản yêu cầu có chữ ký của chuyên viên 

trực tiếp thụ lý hồ sơ và đại diện lãnh đạo Vụ. Bộ hồ sơ thẩm định cấp phép hoạt 

động khoáng sản trình Tổng Cục trưởng bao gồm Biên bản cuộc họp Hội đồng 

thẩm định đề án và đầy đủ ý kiến bằng văn bản của từng thành viên tham dự họp. 

1.3. Xây dựng quy định trách nhiệm đến từng cán bộ, chuyên viên của Vụ 

trong việc thẩm định hồ sơ để xảy ra trái pháp luật, sai lệch thực tế. 

1.4. Phối hợp chặt chẽ với Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản cung cấp 

các hồ sơ, tài liệu cần thiết phục vụ nhiệm vụ xác định tiền hoàn trả chi phí điều 

tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 

186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 và tính tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013, đảm bảo thực 

hiện đúng tiến độ theo quy định của pháp luật. 

2. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản 

2.1. Hoàn thiện và trình kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh 

tra, kiểm tra năm 2014 trước ngày 15 tháng 3 năm 2014. 

2.2. Chủ trì, chuẩn bị tổ chức thành công Hội nghị nâng cao năng lực trong 

công tác quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2014, dự kiến tổ chức trước ngày 31 

tháng 3 năm 2014.  
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2.3. Tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra từ khâu thanh, 

kiểm tra tại thực địa đến nghiên cứu hồ sơ, dự thảo Thông báo kết luận thanh tra, 

kiểm tra.  

2.4. Tiếp tục tập trung xây dựng Chỉ thị thay thế Chị thị số 29/2008/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các 

hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông. 

2.5. Dự thảo văn bản đề nghị xử phạt các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động khoáng sản chưa nộp báo cáo định kỳ năm 2013 (theo Nghị định số 

142/2013/NĐ-CP ngày 2/10/2013), trình Tổng Cục trưởng trước ngày 13 tháng 3 

năm 2014.  

3. Vụ Địa chất 

3.1. Chủ trì, hoàn thiện, trình ban hành Thông tư quy định kỹ thuật công tác 

điều tra đánh giá địa chất môi trường khoáng sản độc hại vào cuối quý III/2014.  

3.2. Chủ trì, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, đề xuất 01 buổi họp trước ngày 15 

tháng 3 năm 2014 về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc 

“Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với một số loại khoáng sản 

quan trọng”. Thành phần gồm: Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ Pháp chế - Bộ 

TN&MT; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Vụ Địa chất - Tổng cục 

ĐC&KS.  

3.3. Xây dựng đề cương dự án Chính phủ và Tờ trình Bộ TN&MT trình 

Chính phủ đề án Chính phủ “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng cát, sỏi lòng 

sông, cửa sông trên toàn quốc”, trình Tổng Cục trưởng trước ngày 13 tháng 3 

năm 2014. 

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

4.1. Hoàn thiện dự thảo Thông tư Quy định thủ tục góp vốn, quản lý vốn 

của tổ chức cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thủ 

tục xác nhận vốn chủ sở hữu của tổ chức cá nhân đề nghị cấp phép khai thác 

khoáng sản, trình Tổng Cục trưởng trước ngày 08 tháng 3 năm 2014.  

4.2. Phối hợp với Văn phòng xây dựng khái toán sửa chữa nhà G; sửa chữa 

mái nhà B và tầng 3, Bảo tàng Địa chất và dự thảo Tờ trình xin chủ trương.  

5. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản 

5.1. Rà soát danh sách giấy phép do địa phương cấp để xây dựng kế hoạch 

năm 2014 nhiệm vụ tính tiền hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà 

nước theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT 

ngày 28/9/2009.  

5.2. Đẩy nhanh tiến độ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị 

định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản là 

đầu mối tham dự các tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

tại các tỉnh khi có giấy mời. 

5.3. Chủ động xây dựng Bộ đơn giá các công trình địa chất đúng tiến độ. 

5.4. Giao cụ thể đầu mối theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động khoáng sản nộp tiền hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản của 
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nhà nước và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, báo cáo bằng văn bản gửi Tổng 

Cục trưởng vào ngày 29 hàng tháng.  

5.5. Sớm hoàn thành và trình Tổng Cục trưởng cơ cấu tổ chức và dự kiến 

nhân sự cho từng vị trí của Cục.  

5.6. Hoàn thành nghiệm thu các báo cáo tính tiền hoàn trả chi phí điều tra, 

thăm dò khoáng sản của nhà nước của các đơn vị trực thuộc (trừ Trung tâm Kiểm 

định và Công nghệ địa chất) theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 

186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/11/2009 thực hiện năm 2013 trước ngày 

30/3/2014. 

5.7. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu về quá trình thực hiện 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, trình Tổng Cục trưởng 

trước ngày 10 tháng 3 năm 2014.  

6. Vụ Tổ chức cán bộ 

6.1. Chủ trì, hoàn thiện và trình ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, trình trước ngày 10 tháng 3 

năm 2014.  

6.2. Chủ động xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục 

ĐC&KS, hoàn thành trước ngày 12 tháng 3 năm 2014 (Phó Tổng Cục trưởng Đỗ 

Cảnh Dương chỉ đạo). 

6.3. Hoàn thiện và trình Bộ TN&MT Để án vị trí việc làm trong tháng 4 

năm 2014. 

6.4. Hoàn thiện thủ tục điều chuyển ông Nguyễn Quang Lộc, Thạc sỹ địa 

chất chuyên ngành trầm tích và địa chất biển của Trung tâm Kiểm định và Công 

nghệ Địa chất đến làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ 

địa chất, khoáng sản để làm chủ nhiệm đề án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc 

địa chất, 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 bờ biển Việt Nam” (Đề án 47), 

trước ngày 13 tháng 3 năm 2014.   

7. Vụ Chính sách và Pháp chế 

7.1. Chủ trì công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật của Tổng cục ĐC&KS.  

7.2. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các thủ tục hành chính phủ 

hợp để công khai theo quy định 

8. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế 

8.1. Hoàn thành thủ tục thanh toán Đoàn đi công tác Iran trước ngày 07 

tháng 3 năm 2014.  

8.2. Đề xuất 01 buổi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn đề tài khoa 

học công nghệ năm 2015 trước ngày 15 tháng 3 năm 2014.  

8.3. Xây dựng kế hoạch chi tiết về hợp tác quốc tế của Tổng cục làm căn cứ 

theo dõi, triển khai.  
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8.4. Hoàn thành kế hoạch đoàn ra năm 2014 hợp lý, trình Tổng Cục trưởng 

trước ngày 20 tháng 3 năm 2014. 

8.5. Hoàn thiện đề cương nhiệm vụ theo nguồn vốn của Chương trình phát 

triển Liên hiệp quốc, trình Tổng Cục trưởng trước ngày 20 tháng 3 năm 2014.  

8.6. Hoàn thành công tác bàn giao toàn bộ tài liệu các đoàn công tác nước 

ngoài cho Trung tâm Thông tin, Lưu trữ Địa chất trước ngày 15 tháng 3 năm 

2014 để phục vụ xuất bản cuốn Thông tin địa chất khoáng sản quốc tế.  

9. Văn phòng 

9.1. Chủ trì, xây dựng Tờ trình xin chủ trương và khái toán sửa chữa khu 

vực mái nhà B và tầng 3 Bảo tàng Địa chất, trình Tổng Cục trưởng trước ngày 13 

tháng 3 năm 2014. 

9.2. Chuẩn bị thay đổi con dấu của Tổng cục và Văn phòng Tổng cục để 

phù hợp với Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 19/02/2014.  

9.3. Soạn thảo văn bản thông báo để các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị 

thay đổi con dấu, hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2014.  

9.4. Tổ chức 02 Hội nghị: 1. Cán bộ công chức Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản; 2. Tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 

của Khối thi đua III-Bộ TN&MT.  

10. Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

10.1. Văn phòng Đảng ủy chủ trì,  đề xuất 01 buổi họp Đảng ủy trước ngày 

14 tháng 3 năm 2014.  

10.2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, đề xuất Đại hội vào thời gian phù hợp.  

11. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất 

11.1. Hoàn thành nghiệm thu các báo cáo tính tiền hoàn trả chi phí điều tra, 

thăm dò khoáng sản của nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 

186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/11/2009 thực hiện năm 2013 trước ngày 

30 tháng 6 năm 2014. 

11.2. Tổ chức nghiệm thu cấp quản lý các nhiệm vụ tính tiền hoàn trả chi 

phí điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư liên 

tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/11/2009, hoàn thành trước ngày 

30 tháng 3 năm 2014.  

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

họp giao ban tháng 3 năm 2014, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết và triển 

khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Các Cục, Vụ chức năng; 

- VP Đảng ủy; CĐ TC; Đoàn TNCS HCM; 

- TT KĐCNĐC;  

- Lưu: VP, MP(18). 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

La Thanh Long 
 


