
1 

 

Hà Nội, ngày 20  tháng 01 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 

 BAN CHẤP HÀNH HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM 

PHIÊN HỌP THỨ 2 NHIỆM KỲ III  

 

Hội nghị BCH Hội Tuyển khoáng Việt Nam mở rộng phiên họp thứ 2 nhiệm kỳ 

III đã được tổ chức ngày 16/01/2016. Đến dự họp có ông Bùi Đức Thắng - Phó Chủ 

tịch kiêm Tổng thư ký Tổng Hội địa chất Việt Nam, ông Nguyễn Đức Quý – Chủ tịch 

danh dự Hội Tuyển khoáng Việt Nam và 40 Ủy viên BCH và Chi hội trưởng. Sau khi 

nghe ông Tổng thư ký Hội Tuyển khoáng Việt Nam trình bày bản báo cáo tổng kết 

kết quả hoạt động của Hội năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016, ông Giám 

đốc Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản báo cáo kết quả hoạt động 

của Trung tâm, tiếp thu các ý kiến góp ý của Tổng hội Địa chất Việt Nam, của một số 

Ủy viên BCH và Chi hội trưởng, BCH quyết nghị:  

1. Thống nhất với bản báo cáo về kết quả hoạt động năm 2015, phương hướng hoạt 

động năm 2016 của Hội Tuyển khoáng Việt Nam và báo cáo của Trung tâm KHCN 

Chế biến và Sử dụng khoáng sản về hoạt động của Trung tâm.  

2. Biểu dương các thành tích đã đạt được của TW Hội, Trung tâm KHCN Chế biến và 

Sử dụng khoáng sản, các Ban và các Chi hội trong năm 2015, đặc biệt là đã tổ chức 

thành công Đại hội III (2015-2020) và nhanh chóng triển khai nhiều công việc sau 

Đại hội. 

3. Năm 2016 tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau: 

3.1. Văn phòng trực tiếp quản lý trang Website của Hội từ 01/01/2016 - Tổng 

thư ký Hội làm Tổng biên tập. Tìm các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động trang 

Website.  
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3.2. Soạn thảo và ban hành quy chế vận hành trang Website của Hội - xong 

trước tháng 7/2016. 

  3.3. Biên soạn và in tờ rơi giới thiệu về Hội và Trung tâm KHCN Chế biến và 

Sử dụng khoáng sản.  

3.4. Tổ chức thi tuyển chọn Logo của Hội Tuyển khoáng Việt Nam. 

3.5. Tổ chức ít nhất được 1 cuộc Hội thảo về chế biến khoáng sản (phối hợp với 

các hội  hoặc với các đơn vị sản xuất). 

3.6 Đẩy mạnh công tác hoạt động KHCN bằng nhiều hình thức từ Hội đến các 

Chi hội. 

3.7.  Phổ biến kiến thức về chế biến khoáng sản trên trang Website của Hội. 

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

khoáng sản đẩy mạnh hoạt động hơn. 

3.9. Tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa TW Hội và các Chi hội (trong năm 

2016 TW Hội sẽ có kế hoach đến làm việc với một số đơn vị và Chi hội ở Vùng 

Quảng Ninh, Cao Bằng và Nghệ Tĩnh).  

Ban Chấp hành Hội Tuyển khoáng Việt Nam giao Ban Thường vụ Hội, Ban 

Lãnh đạo Hội tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. 

 

Nơi gửi: 

- Lưu VP 

- Ủy viên BCH 

- Chi hội trưởng 

TM BCH HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH 

 

ThS. Nguyễn Minh Đường 

 

 


