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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  

 TRONG BAN THƯỜNG VỤ HỘI TUYỂN KHOÁNG VIỆT NAM 

 

 Căn cứ Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV ngày 21/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc cho 

phép thành lập Hội tuyển khoáng Việt Nam; 

           Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi của Hội Tuyển khoáng Việt Nam (đã được Bộ Nội vụ về 

phê duyệt bởi quyết định số 1323/QĐ-BNV ngày 18/11/2010); 

            Căn cứ vào Quyết định số 59/11/QĐ HTKVN ngày 23/04/2011 về Ban hành quy chế 

hoạt động của Hội Tuyển khoáng Việt Nam; 

           Căn cứ vào Nghị quyết số 24/15/NQ-TKVN của BCH Hội Tuyển khoáng Việt Nam 

tại phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ III (ngày 01/8/2015) về bầu Ban Thường vụ Hội tuyển 

khoáng Việt Nam nhiệm kỳ III (2015-2020). 

Nay phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ Hội 

I- Nguyên tắc chung 

- Ban Thường vụ Hội Tuyển khoáng Việt Nam có nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động của 

Hội để thực hiện các nghị quyết Đại hội và của Ban chấp hành trung ương Hội giữa hai 

nhiệm kỳ Đại hội theo điều lệ và các quy chế, quy định của Hội. 

- Ban Thường vụ Hội làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy 

định của pháp luật về hoạt động Hội nghề nghiệp. 

- Ban Thường vụ họp mỗi quý một lần để trao đổi và thống nhất giải quyết các vấn đề 

liên quan đến công tác Hội, sau cuộc họp phải có thông báo về kết quả cuộc họp gửi đến các 

ủy viên BCH và các Chi hội. Khi  có công việc cần thiết có thể tổ chức họp đột xuất.  

II- Phân công nhiệm vụ cụ thể 

1- Ông Nguyễn Minh Đường - Chủ tịch Hội Tuyển khoáng Việt Nam 

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội theo sự phân công 

trong ban lãnh đạo hội. 

2- Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tuyển khoáng Việt Nam 

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ  và quyền hạn của phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 

theo sự phân công trong ban lãnh đạo hội. 

3 –Ông Ngô Xuân Phong- Phó Chủ tịch Hội 

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công trong Ban Lãnh 

đạo Hội; 

- Phụ trách chỉ đạo điểu hành các Chi hội vùng than Quảng Ninh. 

4- Ông Trương Đức Chính  

   - Thực hiện chức trách nhiệm vụ là Trưởng Ban Kiểm tra.  



5- Ông  Nguyễn Hoàng Sơn 

   - Thực hiện chức trách nhiệm vụ là Trưởng Ban KH&CN.  

6- Ông Trần Văn Trạch  

   - Thực hiên chức trách nhiệm vụ là Trưởng Ban Văn hóa xã hội. 

7- Ông Phạm Hữu Giang 

   - Thực hiên chức trách nhiệm vụ là Trưởng ban Giáo dục đào tạo. 

8- Bà Nguyễn Thị Minh 

   - Thực hiên chức trách nhiệm vụ là Chánh văn phòng Hội. 

9- Ông Lê Việt Dũng 

   - Thực hiện chức trách nhiệm vụ là Giám đốc Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng 

khoáng sản.  

10- Ông Đào Duy Anh 

   - Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các Chi hội thuộc các Viện nghiên cứu, các Công ty 

tư vấn về khoáng sản. 

11- Ông Nguyễn Huy Hoàn 

   - Theo dõi và chỉ đạo các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học công nghệ 

của Trung tâm KHCN và các Chi hội. 

12- Ông  Nguyễn Văn Thái 

   - Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các Chi hội trong lĩnh vực khoáng sản.  

13- Ông Nguyễn Hữu Nhân 

   - Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các Chi hội, các Viện nghiên cứu, các Công ty tư vấn 

về than. 

14- Ông  Vũ Tuấn Linh 

   - Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các Chi hội các nhà máy tuyển than vùng Quảng Ninh. 

Bản phân công này được thực hiện từ 01/8/2015, trong quá trình thực hiện tùy theo 

tình hình cụ thể sẽ điều chỉnh cho phù hợp hơn./. 

Nơi gửi 
-Ban lãnh đạo Hội 

-Ban thường vụ Hội 

-Các ủy viên BTV(E-mail) 

- Các Chi hội(E-mail) 

-Trung tâm chế biến ks 

- Lưu vp Hội 

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI 

                              Chủ tịch 

 
 

 

     ThS. Nguyễn Minh Đường 

 


