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HỘI TUYỂN KHOANG VIỆT NAM 

           Số:  04/16/TB/ HTKVN   

V/v Thông báo kết quả Hội nghị Ban TV kỳ 5/III 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ KỲ 5 /III 

   Kính gửi:    - Các Đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội 

                       - Các đồng chí Chi hội trưởng 

Hội nghị Ban Thường vụ Hội TKVN kỳ 5/III đã được tổ chức tại văn phòng Hội Tuyển khoáng 

Việt Nam ngày 17/12/2016; 

Tới dự Hội nghị có mặt 9 Ủy viên và ông Nguyễn Đức Quý- Chủ tịch danh dự Hội TKVN;vắng 

mặt có lý do 5 Ủy viên . 

Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Minh Đường – Chủ tịch Hội. 

Ông Nguyễn Minh Đường thay mặt lãnh đạo Hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong sáu 

tháng cuối năm 2016, kế hoạch  hoạt động của Hội năm 2017.  

Ông Lê Việt Dũng báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Khoa học công nghệ và Chế biến 

khoáng sản trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Trung tâm năm 2017 

Sau khi nghe các báo cáo, hội nghị trao đổi, thảo luận, bàn bạc và thống nhất các vấn đề sau: 

1-Về tình hình hoạt động trong sáu tháng cuối năm 2016 

Thống nhất theo các báo cáo do Chủ tịch Hội và giám đốc trung tâm đã trình bày  

2- Về chương trình hoạt động  của  Hội trong năm 2017 

Trong năm 2017 tập trung tổ chức thực hiện các công việc sau: 

2.1. Công tác lãnh đạo, tổ chức phát triển Hội 

a. Thay đổi nhân sự lãnh đạo Hội 

- Đề nghị BCH cho ông Nguyễn Văn Hạnh thôi làm phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội thể theo 

đơn xin miễn nhiệm của ông Hạnh vì lý do sức khỏe. Ông Hạnh vẫn là Ủy viên BCH TW Hội 

- Đề nghị BCH bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Hội làm phó Chủ 

tịch Hội. 

- Trong thời gian chờ bổ sung thêm 1 phó Chủ tịch Hội, các công việc lãnh đạo đã phân công cho 

ông Hạnh-giao cho Chủ tịch Hội đảm nhiệm; các công việc về thư ký Hội giao cho Chánh văn phòng đảm 

nhiệm. 

b-Công tác phát triển Hội: Khi có điều kiện tiếp tục xem xét  tiếp tục phát triển các Chi hội. 

2.2. Công tác văn phòng Hội 

- Duy trì hoạt độngvăn phòng TW Hội theo quy định.  

-  Đẩy mạnh hoạt động trang Website của Hội: 

+ Thường trực văn phòng trực tiếp quản lý trang Website của Hội; 

+ Chủ tịch Hội làm Tổng biên tập trang Web; 

+ Lập và ban hành quy chế hoạt động trang Website của Hội. 

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tờ rơi và lô gô của Hội 

- Tổ chức họp BCH mở rộng phiên thứ 4 nhiệm kỳ III và kết hợp đón xuân Đinh Dậu vào ngày 07/ 

01/2017,tại viện KHCN Mỏ- Vinacomin (số 3 phố Phan Đình Giót- Phương Liệt-Thanh Xuân- Hà Nội); 

2.3. Công tác kiểm tra  

Ban kiểm tra chủ động triển khai các công việc theo chương trình hoạt động của Ban. 

2.4. Công tác KHCN 

-Duy trì hoạt động KHCN bằng nhiều hình thức phù hợp đối với TW Hội và các Chi hội. 

- Triển khai các công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị KHCN Tuyển khoáng Toàn quốc 

lần thứ V (dự kiến vào đầu quý III/2018). 
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2.5. Công tác giáo dục Đào tạo  

- Ban GD ĐT chủ động triển khai các công việc theo chương trình hoạt động của Ban 

- Tiếp tục thực hiện chương trình khen thưởng cho các sinh viên xuất sắc của hai trường trong 

tháng 9/2017 (4 sv- 1.000.000 đ/sv). 

2.6. Công tác văn hóa- xã hội 

- Chủ động tìm hiểu,quan tâm đến cuộc sống của Hội viên,đặc biệt đối với Hội viên gặp nhiều 

khó khăn về cuộc sống và sức khỏe. 

- Tổ chức thăm hỏi Hội viên kịp thời và theo quy chế. 

2.7. Công tác Tài chính: 

- Thông qua kế hoạch thu chi tài chính năm 2017. 

- Do nguồn tài chính hạn chế, nên năm 2017 chi tiêu phải tiết kiếm hợp lý, các thủ tục chi phải 

theo đúng quy định và kế hoạch thu chi đã lập. 

2.8. Công tác tham gia phản biện xã hội nghề nghiệp 

- Tham gia các công tác phản biện xã hội khi có đề nghị của các tổ chức với tư cách là đại diện 

cho hội hoặc chuyên gia độc lập. 

2.9. Hoạt động của TT KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản. 

- Trung tâm chủ động thực hiện các công việc đã ký hợp đồng với một số đơn vị trong năm 2016. 

- Tiếp tục tìm các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm trong 2017 và các năm 

tiếp theo. 

- Đề nghị các Ủy viên BTVụ và BCH giúp đỡ Trung tâm trong hoạt động bằng các giải pháp thiết thực. 

- Trung tâm cân đối và chuyển kinh phí cho Hội theo kế hoạch đã lập. 

2.10. Hoạt động các Chi hội 

- Văn Phòng TW Hội và các Chi hội thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin và giúp đỡ nhau 

trong hoạt động Hội. 

- Đề nghị các Chi hội định kỳ báo cáo tình hình hoạt động gửi về vp Hội (6 tháng một lần). 

- Lãnh đạo Hội và Trung tâm cùng văn phòng Hội sẽ tổ chức các cuộc gặp mặtvới một số đơn vị 

và Chi hội trong năm 2017. 

Trên đây là kết luận của Ban Thường vụ Hội Tuyển khoáng Việt Nam tại hội nghị kỳ 5/III.  

Đề nghị các đồng chí Trưởng các ban, các Ủy viên Ban Thường vụ, các Ủy viên Ban chấp hành, 

các Chi hội trưởng triển khai thực hiện thông báo này./. 

 

Nơi nhận 

- Như trên(Email) 

- Lưu VP 

T.M BAN CHẤP HÀNH TW HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

Th.S. Nguyễn Minh Đường 

 

 


