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Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT 

 BAN CHẤP HÀNH HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM 

PHIÊN HỌP THỨ 4 NHIỆM KỲ III  

 

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Tuyển khoáng Việt Nam mở rộng phiên họp thứ 4 

nhiệm kỳ III đã được tổ chức ngày 07/1/2017. Đến dự họp có TS Nguyễn Đức Quý – 

Chủ tịch danh dự Hội Tuyển khoáng Việt Nam và 38 Ủy viên BCH, Chi hội trưởng.  

Sau khi nghe Chủ tịch Hội TKVN trình bày bản báo cáo tổng kết kết quả hoạt 

động của Hội năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, Giám đốc Trung tâm 

KHCN Chế biến & Sử dụng khoáng sản báo cáo kết quả hoạt động của trung tâm và tiếp 

thu các ý kiến góp ý của Chủ tịch danh dự Hội, của một số Ủy viên Ban Chấp hành và 

Chi hội trưởng, Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết nghị:  

1. Thống nhất với bản báo cáo về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng 

hoạt động năm 2017 của Hội và báo cáo của giám đốc Trung tâm KHCN Chế biến & Sử 

dụng khoáng sản về hoạt động của Trung tâm.  

2. Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Chấp hành giao cho Ban 

Lãnh đạo, văn phòng Hội xem xét bổ sung vào phương hướng hoạt động năm 2017 và tổ 

chức thực hiện. 

3. Biểu dương các thành tích đã đạt được của Trung ương Hội, Trung tâm, các 

Ban và các Chi hội trong năm 2016.  

4. Năm 2017 tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau: 

4.1. Về  công tác lãnh đạo, tổ chức của Hội 

- Thống nhất cho ông Nguyễn Văn Hạnh thôi giữ chức phó Chủ tịch kiêm Tổng 

thư ký Hội vì lý do sức khỏe. Ông Hạnh vẫn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội 

- Thống nhất cử ông Nguyễn Huy Hoàn Ủy viên Ban Thường vụ làm phó Chủ tịch Hội 

- Thống nhất cho ông Đồng Quốc Hưng thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương 

Hội 
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- Thống nhất cử ông Chu Công Dần tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội (ông 

Dần là Chi hội trưởng Chi hội các Hội viên học ở nước ngoài đã nghỉ hưu tại Hà Nội) 

- Công tác thư ký hội tạm giao cho Chánh văn phòng đảm nhiệm 

4.2. Thường trực văn phòng trực tiếp quản lý Website của Hội. Chủ tịch Hội làm 

Tổng biên tập. Tìm các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động Website  

4.3. Soạn thảo và ban hành quy chế vận hành Website của Hội.  

4.4 Đẩy mạnh công tác hoạt động KHCN bằng nhiều hình thức từ Hội đến các Chi hội. 

4.5  Triển khai các công tác chuẩn bị để tổ chức Hội nghị KHCN Tuyển khoáng 

toàn quốc lần thứ V (dự kiến tổ chức hội nghị KH vào đầu quý III/2018). 

4.6. Khuyến kích các Hội viên có khả năng và điều kiện đăng ký tham dự Hội nghị 

khoa học quốc tế về chế biến khoáng sản lần thứ 18 được tổ chức tại Maxcơva, CHLB 

Nga vào tháng 9/2018 (Thông tin về hội nghị đã được đưa trên Website của Hội) 

4.7. Có giải pháp cụ thể thiết thực giúp Trung tâm KHCN Chế biến và Ssử dụng 

khoáng sản đẩy mạnh hoạt động hơn. Trong năm sẽ tổ chức một hội nghị bàn về hoạt 

động của trung tâm. 

4.8. Tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa Trung ương Hội và các Chi hội (Trung 

ương Hội sẽ tổ chức đến làm việc với một số đơn vị và Chi hội ở vùng Quảng Ninh và 

Nghệ An v.v)  

Ban chấp hành Hội TKVN giao Ban Thường vụ Hội, Ban Lãnh đạo Hội tổ chức triển 

khai thực hiện nghị quyết này . 

Nơi gửi: 

-  CácỦy viên BCH(E-mail) 

-  CácChi hội (E-mail) 

- Lưu VP 
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