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Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN

về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại
Việt Nam;

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Le ̂ Văn Thành tại Công văn
số 4797/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về
việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các
Hội nghị liên quan tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam và Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về
khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), thành
phần như sau:

1. Trưởng ban: Ông Trần HồngHà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên vàMôi trường.
2. Các Phó Trưởng ban:
a) Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao;
c) Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương;
d) Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và

Khoáng sản Việt Nam.
3. Các Thành viên:
a) Mời đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;
b) Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Công an;
c) Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính;
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d) Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng;
đ) Mời đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;
e) Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
g) Ông Đặng Ngọc Điệp, Chánh Văn phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
h) Ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và

Môi trường.
i) Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và

Môi trường;
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối việc tổ chức thành

công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMIN 8) và các Hội
nghị liên quan, dự kiến tổ chức từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 10 năm 2021 theo
hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại thành phố Hà Nội và các điểm cầu đặt
tại các nước thành viên ASEAN và ASEAN + 3 bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết
kiệm theo Đề án đã được phê duyệt.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách
nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được phân công (Chi tiết phân công
nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo tại Phụ lục kèm theo).

Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường
trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là Cơ quan thường trực, giúp
việc của Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế,

Kế hoạch - Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Công Thương, Ngoại giao,
Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng;

- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, TCCB, TCĐC&KSVN.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà
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PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN LẦN THỨ 8
VÀ CÁC HỘI NGHỊ LIÊN QUAN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ

1 Ông Trần Hồng Hà
Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi
trường

Trưởng ban Chỉ đạo chung

2 Ông Trần Quý Kiên
Thứ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi
trường

Phó Trưởng ban
thường trực Phối hợp chỉ đạo chung

3 Ông Nguyễn Văn Nguyên
Phó Tổng Cục trưởng Tổng
cục Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam

Phó Trưởng ban Tham gia chỉ đạo, phối hợp Ban thư
ký ASEAN để tổ chức Hội nghị

4 01 đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương Phó Trưởng ban

Phối hợp chỉ đạo thực hiện các vấn đề
liên quan đến lĩnh vực hoạt động
khoáng sản trong các Hội nghị quan
chức cấp cao và Hội nghị Bộ trưởng
khoáng sản

5 01 đại diện Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Phó Trưởng ban

Phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác
lễ tân, tiếp đón các đại biểu cấp cao
theo nghi lễ ngoại giao trong thời
gian tổ chức các hội nghị; Phối hợp
thực hiện công tác dịch thuật trong
các Hội nghị.
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TT Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ

6 01đại diện Lãnhđạo BộCông an Ủy viên

Phối hợp chỉ đạo và thực hiện công
tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các
đại biểu, phòng chống khủng bố,…
trong thời gian tổ chức các hội nghị.

7 01 đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính Ủy viên
Phối hợp chỉ đạo giải quyết các vấn
đề liên quan đến kinh phí tổ chức các
Hội nghị.

8 01 đại diện Lãnh đạo Bộ Xây dựng Uỷ viên
Phối hợp chỉ đạo chuẩn bị các nội
dung liên quan đến khoáng sản làm
Vật liệu xây dựng .

9 01 đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền
thông Uỷ viên Phối hợp chỉ đạọ và định hướng báo

chí truyên truyền Hội nghị .

10 01 đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân thành phố
Hà Nội Ủy viên

Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Thông tin và Truyền thông là các ban
ngành khác phối hợp thực hiện công
tác thông tin - tuyên truyền phục vụ
các Hội nghị (quảng cáo, băng rôn,...)
và các công tác liên quan khác.

11 01 đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ Ủy viên

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi
trường chuẩn bị bài phát biểu cho Phó
Thủ tướng; bố trí lịch để Phó Thủ
tướng tham dự và phát biểu; Phối hợp
với Bộ Tài chính về các vấn đề liên
quan đến kinh phí tổ chức.

12 Ông Đặng Ngọc Điệp Chánh Văn phòng Bộ Tài
nguyên và Môi trường Ủy viên

Phối hợp, giám sát công tác tổ chức,
Văn hóa- Văn nghệ- du lịch, an ninh,
truyền thông, khánh tiết.
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TT Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ

13 Ông Phạm Tân Tuyến
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán
bộ, Bộ Tài nguyên và Môi
trường

Ủy viên

Phối hợp chỉ đạo thành lập các Ban
của hội nghị; giám sát về các đề xuất
các chương trình đào tạo ASEAN về
khoáng sản.

14 Ông Lê Ngọc Tuấn
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác
quốc tế, Bộ Tài nguyên và
Môi trường

Ủy viên
Phối hợp chỉ đạo, giám sát về nội
dung chương trình Hội nghị.
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