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THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn  

tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2014 

Ngày 08 tháng 5 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 5/2014. 

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 4 và dự kiến 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2014; 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. Tập trung xử lý tất cả các văn bản chậm tiến độ của Vụ.  

1.2. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đối 

với Giấy phép thăm dò bổ sung công tác giám sát. Đối với giấy phép khai thác thực 

hiện quy trình: Ký Giấy phép        Phê duyệt tiền cấp quyền        Nộp tiền cấp quyền 

KTKS      Ký phát hành Giấy phép.  

1.3. Phối hợp với Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản chuẩn bị nội dung bảo 

vệ với THV về cấp phép hoạt động khoáng sản trong thời gian qua (liên quan đến 

thư của Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

1.4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Khoanh định khu vực khoáng 

sản phân tán, nhỏ lẻ trên phạm vi toàn quốc” (phần đất liền), trình Bộ TN&MT 

công bố đợt II trong tháng 5/2014. Vụ Khoáng sản chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, 

Vụ Địa chất chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đối với các hồ sơ này.  

1.5. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đoàn Thanh 

tra Chính phủ theo Quyết định số 2303/QĐ-TTCP ngày 09/10/2013.  

2. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản 

2.1. Là đầu mối tổng hợp, kiểm soát hoạt động khoáng sản; Đề xuất kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra.  

2.2. Khẩn trương xử lý các trường hợp khiếu nại về xử phạt vi phạm hành 

chính do không nộp báo cáo hoạt động khoáng sản năm. 

2.3.Tiếp tục triển khai xây dựng dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 

29/2008/CT-TTg và Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2.4. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản năm 

2014 theo thứ tự ưu tiên sau: 1. Các Giấy phép hoạt động khoáng sản cấp trước 

khi Luật khoáng sản 1996 có hiệu lực; 2. Các Giấy phép hoạt động khoáng sản 

do Trung ương cấp mà chưa tiến hành thanh, kiểm tra; 3. Phúc tra các năm trước; 
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4. Các Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp mà đến thời điểm hiện tại chưa 

triển khai thực hiện (40 Giấy phép).  

2.5. Chủ trì xây dựng và hoàn thiện báo cáo công tác thực hiện Kết luận của 

Kiểm toán nhà nước.  

2.6. Khẩn trương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị 

quyết số 56/NQ- CP của Chính phủ tháng 7/2013.  

3. Vụ Địa chất 

3.1. Hoàn thành công tác thu thập  mẫu vật cho Trường Đại học Mỏ Địa 

chất (đợt I).  

3.2. Cử các cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn sâu để thực hiện công tác 

kiểm tra thực địa các đề án địa chất; Trong quá trình kiểm tra, cần hướng dẫn chi 

tiết, cụ thể để đơn vị thực hiện đúng yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật; nếu phát hiện 

sai sót cần chỉ đạo ngừng thi công để chỉnh sửa.  

3.3. Về dự án “Điều tra, đánh giá đặc điểm địa chất, địa chất công trình, đề 

xuất các giải pháp khai thác và sử dụng lãnh thổ phục vụ cho định hướng quy 

hoạch, xây dựng và phát triển dải hạ tầng ven biển Việt Nam”: Chỉnh sửa, hoàn 

thiện đề cương; Tổ chức 01 cuộc họp với địa phương để xác định được nhu cầu 

thực sự và đảm bảo kết quả của đề án phục vụ tối đa cho các địa phương (Phó 

Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương chỉ đạo).  

3.4. Tổ chức buổi tiếp và làm việc với ông Nguyễn Xuân Nhự về Đề án 

“Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than, phần đất liền bể Sông Hồng”. 

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

4.1. Đẩy nhanh tiến độ 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.  

4.2. Đối với 02 đề án do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện 

(1. Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ thảm họa trượt lở đất đá 

các vùng miền núi Việt Nam; 2. Đánh giá tiềm năng tài nguyên urani Việt Nam): 

Tiến hành tổng hợp quyết toán trên cơ sở kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ thu, 

chi theo quy định theo hướng không chịu trách nhiệm từ khâu nghiệm thu cấp 

quản lý về trước (Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên chỉ đạo).  

4.3. Chủ động chỉ đạo Liên đoàn INTERGEO và Trung tâm Nghiên cứu và 

Chuyển giao công nghệ địa chất khoáng sản thực hiện đúng quy định về vấn đề tài 

chính trong quá trình sáp nhập.  

4.4. Soạn thảo các Quyết định giao nhiệm vụ xác định, phương thức, thủ tục 

thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả 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  cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục tập trung vào một 

đầu mối là Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất.  

5. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản 

5.1. Chủ trì, đề xuất 01 cuộc họp giữa Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than 

- Khoáng sản Việt Nam và Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 
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để giải quyết những vướng mắc liên quan đến vấn đề 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 , tổ chức trước ngày 20 tháng 5 

năm 2014.  

5.2. Nhiệm vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Chuyển những hồ 

sơ phải trả lại đến đúng địa chỉ (15 hồ sơ); Tìm hiểu lý do không nộp hồ sơ tính 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các đơn vị; Thông báo đến các doanh 

nghiệp: không nhất thiết tới tham dự Hội đồng thẩm định kết quả tính tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản nếu đơn vị đã đồng ý với kết quả tính toán. 

5.3. Sớm hoàn thiện đề cương nhiệm vụ “Rà soát, hiệu chỉnh, biên tập, hoàn 

thiện bộ định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất”. 

6. Vụ Tổ chức cán bộ 

6.1. Nghiên cứu, hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật quy trình sáp 

nhập Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất khoáng sản vào 

Liên đoàn INTERGEO.  

6.2. Hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 

19/02/2014, trình Tổng Cục trưởng ký ban hành trước ngày 15 tháng 5 năm 2014.  

6.3. Xây dựng quy trình bổ nhiệm cán bộ và dự thảo quyết định bổ nhiệm 

cán bộ của 03 Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản, trình Tổng Cục trưởng trước 

ngày 15 tháng 5 năm 2014.  

6.4. Hoàn thiện Đề án xây dựng vị trí việc làm theo hướng xây dựng vị trí 

việc làm đến đội ngũ lãnh đạo căn cứ vào Nghị quyết số 43-NQ/ĐU ngày 

07/4/2014 về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng Bộ Tổng cục 

Địa chất và Khoáng sản khóa 1 về việc Đổi mới cơ cấu tổ chức các đơn vị trực 

thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản giai đoạn 2014-2020, trình Tổng Cục 

trưởng trước ngày 22 tháng 5 năm 2014.  

6.5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2014 theo 

hướng tập trung kiểm tra công tác tiếp nhận cán bộ và hợp đồng lao động tại các 

đơn vị  trực thuộc Tổng cục.  

7. Vụ Chính sách và Pháp chế 

 Phối hợp với Vụ Địa chất xây dựng văn bản gửi Liên đoàn Địa chất Xạ - 

Hiếm hoàn thiện sản phẩm của đề tài phục vụ xây dựng Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ.  

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

8.1. Tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực chế biến khoáng 

sản, hài hòa địa chất vùng biên giới. Đề xuất họp 01 lần/năm giữa Việt Nam và 

Trung Quốc.  

8.2. Tổ chức tốt công tác đoàn ra: 1. Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương 

đi công tác tại Indonesia tham dự Hội thảo chế biến thiếc và khoáng sản công 

nghiệp; 2. Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tham dự Hội nghị quan chức cấp 

cao Asean về khoáng sản (ASOMM); 3. Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang 

Hưng về vấn đề khai thác than tại Trung Quốc.  
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8.3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đóng tiền vào Quỹ Ủy thác.  

8.4. Đưa vào danh sách đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp cơ sở 

năm 2015: Đề tài phục vụ xây dựng Phòng truyền thống của Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam.  

9. Văn phòng 

9.1. Tăng cường quản lý hồ sơ, văn bản đi đến của Tổng cục. 

9.2. Nghiêm túc thực hiện công tác Phòng cháy và Chữa cháy trong khu 

liên cơ số 06 Phạm Ngũ Lão.  

9.3. Chủ động xây dựng và thiết kế phiến đá đặt tại cổng cơ quan Tổng cục 

và đề xuất 01 cuộc họp với cán bộ chủ chốt của Tổng cục để thảo luận. 

9.4. Hoàn thành dự toán sửa chữa nhà G - cơ quan Tổng cục.  

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

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

11. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất 

Thực hiện tốt công tác giám sát công tác thi công các đề án địa chất năm 2014.  

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

họp giao ban tháng 5 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 
 


