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THÔNG BÁO 

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn  

tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2013 

Ngày 02 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao tháng 4. Tham dự 

buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên và 

Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và 

Công nghệ Địa chất; Kế toán trưởng cơ quan Tổng cục và chuyên viên tổng hợp 

Văn phòng. 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

công tác tháng 3/2013; báo cáo của Lãnh đạo các Cục, Vụ và Trung tâm; ý kiến 

của các Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã kết luận 

về các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong tháng 4/2013 như sau: 

1. Vụ Khoáng sản 

- Phối hợp Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản chuẩn bị tài liệu và phục 

vụ kiểm toán Nhà nước năm 2013. 

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác titan 

đã tiếp nhận tại Tổng cục. 

- Phối hợp Văn phòng Tổng cục dự thảo Thông báo kết luận của Tổng 

Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giải quyết các hồ sơ thăm dò khai thác 

khoáng sản của Tập đoàn. 

2. Vụ Địa chất 

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoáng sản sớm hoàn chỉnh nhiệm vụ 

“Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (phần đất liền)” theo quy 

định của pháp luật và bố trí 01 buổi họp trong tuần 15 về kết quả nhiệm vụ trên. 

- Chủ động, phối hợp với Liên đoàn Intergeo tiến hành rà soát, phê duyệt 

dự toán để triển khai thi công đề án “Điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên than 

phần đất liền, bể Sông Hồng”. 

- Khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu mẫu công nghệ và trình phê 

duyệt báo cáo giai đoạn I đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng quặng 

bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam”. 

- Xây dựng và trình Lãnh đạo Tổng cục kế hoạch kiểm tra hướng dẫn các 

nhiệm vụ, đề án địa chất của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trước ngày 

30/4/2013. 
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3. Vụ Kế hoạch - Tài chính  

- Chủ động làm việc với các vụ chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (BTN&MT) về bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ “Khoanh định khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản”; “Khoanh định khu vực dự trữ 

khoáng sản Quốc gia”. 

- Dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, trình Bộ Tài nguyên 

và Môi trường bổ sung vốn (150 tỷ) để thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản 

còn dở dang của Tổng cục. 

- Triển khai xây dựng 02 Thông tư liên tịch được giao năm 2013: 1. 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 giấy phép khai thác khoáng sản; 2. Quy định việc lập dự toán kinh phí 

sự nghiệp kinh tế công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng 

sản và quản lý, sử dụng, quyết toán vốn thuộc nguồn ngân sách nhà nước. 

- Chủ động, bàn giao sang Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản kinh phí và 

hồ sơ xây dựng Thông tư Liên tịch Quy định về phương pháp tính, phương thức 

thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

- Trình Lãnh đạo Tổng cục thảo báo cáo rà soát thiết bị được mua từ nguồn 

ngân sách nhà nước để điều phối giữa các đơn vị trình Lãnh đạo Tổng cục trước 

ngày 10/4/2013. 

- Trình Lãnh đạo Tổng cục phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức và vị trí trụ sở 

các đơn vị trực thuộc các Liên đoàn trước ngày 20/4/2013. 

4. Vụ Tổ chức cán bộ 

- Phối hợp Văn phòng Tổng cục bố trí buổi làm việc với Vụ Tổ chức cán 

bộ - Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Chủ động hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ của các đơn vị giai 

đoạn 2016-2021; Hoàn thiện chương trình bổ nhiệm đội ngũ cán bộ Lãnh đạo 

cấp Phòng của các Cục và Văn phòng Tổng cục. 

- Khẩn trương rà soát danh sách trình chủ trương bổ nhiệm của các đơn vị 

trực thuộc hiện còn tồn đọng ở Vụ và trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét trước 

ngày 30/4/2013. 

5. Vụ Chính sách và Pháp chế  

- Sớm trình ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo xây dựng các 

Thông tư năm 2013 của Tổng cục trước ngày 30/4/2013. 

- Chủ động, đôn đốc các Cục, Vụ triển khai xây dựng và trình văn bản 

quy phạm pháp luật đúng quy định và tiến độ. 
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6. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế 

- Sớm hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tình hình triển khai các đề tài khoa 

học công nghệ thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản giai đoạn 2010 - 2012 trình 

Lãnh đạo Tổng cục xem xét trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Hướng dẫn và đôn đốc Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất triển khai  

đề án "Nghiên cứu, tổng hợp kết quả đo địa chấn, khoan thăm dò dầu khí để 

hoàn chỉnh cấu trúc địa chất Việt Nam và các vùng biển phụ cận tỷ lệ 

1:1.000.000". 

- Đề xuất nhân sự trình Tổng cục bổ nhiệm 01 Phó Vụ trưởng. 

- Tập trung nhân lực để chuẩn bị tổ chức tốt Hội thảo Titan Asean. 

7. Văn phòng 

- Bố trí buổi họp để chuẩn bị kế hoạch triển khai phong trào thi đua ngành 

tài nguyên và môi trường trong các đơn vị thuộc khối thi đua III.  

- Đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị cải tạo cơ sở vật chất cơ quan 

Tổng cục. 

- Dự thảo văn bản gửi các đơn vị xung quanh khu liên cơ số 6, Phạm Ngũ 

Lão trước khi tiến hành sửa chữa trụ sở làm việc phải được sự phê duyệt của 

Tổng cục. 

- Phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ bố trí buổi làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Phối hợp với Vụ Địa chất bố trí 01 buổi họp trong tuần 15 về việc hoàn 

chỉnh nhiệm vụ “Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (phần đất 

liền)”. 

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

- Văn phòng Đảng ủy: Trước khi trình ký các Nghị quyết đảng ủy thì lấy 

ý kiến của Ban Chấp hành. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Xây dựng chương trình cổ vũ, động viên lực 

lượng trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và rèn luyện phẩm chất đạo đức; 

đồng thời giới thiệu những đoàn viên ưu tú vào quy hoạch cán bộ các cấp trong 

Tổng cục. 

9. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản 

- Triển khai kiểm tra việc khai thác trái phép của Công ty cổ phần Apatit 

Lào Cai theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. 

- Đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát sau kiểm tra. 

- Tiến hành kiểm tra tình hình cấp phép của UBND các tỉnh theo chỉ đạo 

của Văn phòng Chính phủ. 
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10. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản 

- Phân công lại nhiệm vụ của Lãnh đạo và các Phòng chuyên môn của 

Cục, sớm ổn định cơ cấu tổ chức để hoạt động có hiệu quả. 

- Sớm hoàn chỉnh, trình Lãnh đạo Tổng cục Quy chế hoạt động của Hội 

đồng thẩm định “Tổ chức xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều 

tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước”. 

- Chủ động, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận hồ sơ xây 

dựng Thông tư Liên tịch Quy định về phương pháp tính, phương thức thu, chế độ 

quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để xây dựng thành Nghị 

định quy định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

11. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất 

- Chuẩn bị kế hoạch tiến hành giám sát các đề án, nhiệm vụ chuyên môn 

đang triển khai của Tổng cục. 

- Chủ động, phối hợp Vụ Khoáng sản rà soát các mỏ sử dụng tiền số liệu, 

thông tin về kết quả điều tra thăm dò, khoáng sản của Nhà nước do UBND các 

tỉnh, thành phố cấp phép để đẩy nhanh tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

(trước mắt là các mỏ than, bôxit). 

- Đẩy nhanh tính tiền hoàn trả chi phí thăm dò, khai thác khoáng sản của 

Nhà nước đối với các hồ sơ cấp phép đã hoàn thành công tác ký quỹ tại ngân hàng. 

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

họp giao ban tháng 4 năm 2013, Tổng cục thông báo để các đơn vị biết triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Các Cục, Vụ chức năng; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn 

Tổng cục; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Trung tâm KĐ&CNĐC; 

- Lưu: VP, KO(20). 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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