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Hà Nội, ngày  17     tháng 02  năm 2014 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn  

tại cuộc họp triển khai chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Hồng Hà 

Ngày 14 tháng 02 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp triển khai chỉ đạo của Thứ 

trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 13 tháng 02 năm 2014. Tham dự buổi họp 

có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên; Chánh Văn 

phòng; Vụ trưởng Vụ Khoáng sản; Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng 

sản và Cục trưởng Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản. Triển khai chỉ đạo của Thứ 

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

1. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản 

1.1. Chuẩn bị nội dung bài giảng trình Tổng cục trước ngày 22 tháng 02 

năm 2014, dự thảo giấy mời để Bộ TN&MT mời Lãnh đạo tỉnh tham dự và 

chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị định số 

203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản. Đề xuất 01 buổi họp về phương pháp tính giá 

tài nguyên và tính trữ lượng khoáng sản còn lại theo quy định tại Nghị định số 

203/2013/NĐ-CP trước ngày 28/02/2014. Triển khai đi khảo sát công tác tính 

giá tài nguyên của một số tỉnh/thành phố trong cả nước trước ngày 28/02/2013; 

(Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên chỉ đạo). 

1.2. Chủ trì dự thảo văn bản báo cáo Bộ TN&MT để Bộ báo cáo Chính phủ 

về những vướng mắc trong quá trình xây dựng 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. 

1.3. Sớm hoàn thiện và trình ban hành Thông tư Quy chế hoạt động của Hội 

đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

1.4. Chủ trì, phối hợp với các Vụ: Khoáng sản, Địa chất và Cục Kiểm soát 

hoạt động khoáng sản lựa chọn thí điểm đấu giá 03 mỏ (Phó Tổng Cục trưởng Bùi 

Vĩnh Kiên chỉ đạo); Phối hợp với Vụ Khoáng sản dự thảo kế hoạch đấu giá.  

1.5. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất xây 

dựng Quy trình 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-BTN&MT 

ngày 28/9/2009; rà soát việc tính tiền của các Liên đoàn; báo cáo về tình hình 

xác định tiền hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước do các 

đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện (Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên chỉ 

đạo); đề xuất thành phần Hội đồng thẩm định báo cáo xác định tiền hoàn trả chi 

phí điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước, hoàn thành trước ngày 26 tháng 

02 năm 2014.  
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2. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản 

2.1. Tập trung xây dựng Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng 

sông và cát nhiễm mặn (Thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008); 

dự kiến tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành (gồm các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Giao 

Thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại diện địa phương) vào cuối 

tháng 3 năm 2014.  

2.2. Dự thảo văn bản trình Bộ TN&MT để Bộ chủ trì làm việc với 05 tỉnh 

(Điêṇ Biên, Hòa Bình, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Thuận) về các vấn đề tồn 

tại trong quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, hoàn thành trước ngày 22 

tháng 02 năm 2014.  

2.3. Chủ trì, dự thảo báo cáo về tình hình rà soát nội dung thực hiện Quyết 

định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 về cải tạo, phục hồi môi trường và ký 

quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản và thực 

hiện quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản theo pháp luật về khoáng sản.  

3. Vụ Khoáng sản  

Chủ trì thực hiện tốt nhiệm vụ Khoanh định Khu vực có khoáng sản phân 

tán, nhỏ lẻ trên phạm vi cả nước (phần đất liền) (Đợt 2), hoàn thành trình cơ 

quan có thẩm quyền công bố vào Quý II/2014, nhận hồ sơ đến hết ngày 31 

tháng 3 năm 2014.  

4. Vụ Địa chất 

4.1. Chủ trì chuẩn bị nội dung cuộc họp giữa Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản và Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia về 

Khoản 5, Điều 6, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 Quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

4.2. Chỉ đạo Liên đoàn INTERGEO điều chỉnh đề án “Điều tra, đánh giá 

tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng”; hoàn thiện Tờ trình trình 

Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/02/2014 (Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn 
Quang Hưng chỉ đạo).  

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng và trình Chính phủ Dự án về Tăng 

cường năng lực thiết bị phục vụ thi công các nhiệm vụ điều tra địa chất - khoáng 

sản, tai biến địa chất và địa chất môi trường (trị giá 500 tỷ) trước ngày 

25/02/2014 (Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng chỉ đạo).  

6. Văn phòng chuẩn bị phòng để tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực 

hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp 

tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và ngày 06 tháng 3 năm 2014.  

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

họp triển khai chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 

13/02/2014, 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; 

- TT KĐCNĐC;  

- Lưu: VP, MP(16). 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

La Thanh Long 
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