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KẾ HOẠCH  

tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị 

 về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

----- 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU, ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 10-

NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, 

khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Kế hoạch số 122-KH/HU, ngày 09/5/2022 của Huyện uỷ Chợ Mới về thực hiện 

Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến 

lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045, Huyện ủy Chợ Mới xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng 

đầu đối với việc tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 10- NQ/TW và Kế 

hoạch số 122-KH/HU về chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai 

khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện. Xác định đây là 

nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm 

quản lý chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả gắn 

với nhu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. 

- Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn 

huyện nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tạo 

sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội; đổi mới mạnh mẽ tư duy, 

nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài 

nguyên, cùng chung tay bảo vệ tài nguyên khoáng sản của huyện.  

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tuyên truyền cần chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh 

hoạt, phong phú, đa dạng, sáng tạo với quy mô và hình thức phù hợp theo tinh thần 

đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.  
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Nội dung tuyên truyền  

- Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ, 

giải pháp của định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai 

khoáng nêu trong Nghị quyết số 10- NQ/TW và Kế hoạch số 122-KH/HU, tập 

trung tuyên truyền, giải thích rõ:  

+ Quan điểm của Đảng về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp 

khai khoáng: Vừa là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước, vừa là nguồn dự trữ lâu dài của quốc gia cần phải được quy hoạch, điều tra, 

thăm dò đầy đủ; được quản lý tập trung, thống nhất; khai thác, sử dụng bền vững, 

hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.  

+ Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền trong quản lý Nhà 

nước về địa chất, khoáng sản, phát triển công nghiệp khai khoáng; bảo vệ môi 

trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản. Chủ động ngăn 

ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn huyện. 

+ Mục tiêu và tầm nhìn: Điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản bảo đảm cung 

cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu tin cậy về địa chất, khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện có hiệu quả Phương 

án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:  

+ Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; thống 

nhất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản 

và công nghiệp khai khoáng. 

+ Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác quản lý 

Nhà nước trên địa bàn huyện. 

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất, 

khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.  

+ Tăng cường nguồn lực ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại 

trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.  

2. Hình thức tuyên truyền  

- Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW: Đã tổ chức quán triệt 

bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hội nghị quán triệt các văn bản mới của 

Trung ương và của tỉnh (ngày 22/3/2022). 
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- Tuyên truyền miệng: Thông qua hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, 

sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp...  

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: hệ thống loa, 

đài truyền thanh xã, thị trấn; các website, trang thông tin điện tử của các ban, 

ngành, đoàn thể, cổng thông tin điện tử huyện; trên internet, mạng xã hội 

(Facebook, Zalo...). Tuyên truyền cổ động trực quan: Băng zôn, pa nô, áp phích, 

bảng điện tử...  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể huyện bám sát nội dung của kế hoạch, tuyên truyền Nghị 

quyết đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện theo dõi các hoạt động tuyên truyền về 

Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kế hoạch số 122-KH/HU ở địa phương, cơ quan, đơn 

vị có liên quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu kiểm tra, xử 

lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng bài, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái. 

3. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện, Cổng thông tin điện tử 

huyện bám sát nội dung Kế hoạch, xây dựng chuyên mục tuyên truyền; kịp thời 

phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, điển hình tốt; quan tâm tuyên truyền 

việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kế hoạch số 122-

KH/HU tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch của Huyện ủy Chợ Mới về tuyên truyền Nghị quyết số 

10-NQ/TW, ngày10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, 

khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (báo cáo), 

- Thường trực Huyện uỷ,  

- Lãnh đạo UBND huyện, 

- Các phòng, ban, ngành,  

  MTTQ và các đoàn thể huyện (thực hiện), 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện (thực hiện),  

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện (thực hiện), 

- Trung tâm VH,TT&TT huyện (thực hiện), 

- Cổng thông tin điện tử huyện (thực hiện), 

- Các đ/c báo cáo viên cấp huyện (thực hiện), 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.                                                                          

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Hà Đức Huấn 
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