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KẾ HOẠCH  
Thực hiện chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 06/4/2022 của Tỉnh 

uỷ Phú Thọ về việc 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 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2031/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh 

Phú Thọ; Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 26/4/2022 của Huyện ủy Đoan Hùng về 

thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 04/4/2022 của Tỉnh uỷ 

Phú Thọ 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; Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 06/4/2022 của Tỉnh uỷ Phú 

Thọ 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. 

- Nghị quyết số 10-NQ/TW 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 57-KH/HU ngày 26/4/2022 của Huyện ủy Đoan Hùng về 

thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 04/4/2022 của Tỉnh uỷ 

Phú Thọ 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. 
II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 

- Nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 

06/4/2022 của Tỉnh uỷ Phú Thọ 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 phù hợp với 

từng giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 

trên địa bàn huyện Đoan Hùng. 

- Phân định rõ trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc huyện Đoan Hùng để thực 

hiện tốt các nội dung: Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 06/4/2022 

của Tỉnh uỷ Phú Thọ, 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. 

III. NHIỆM VỤ  
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3.1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động khoáng sản đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, người dân về Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 06/4/2022 

của Tỉnh uỷ Phú Thọ 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 để Nghị quyết số 10-NQ/TW 

ngày 10/02/2022 đi vào cuộc sống. 

- Đối với các tổ chức chính trị, xã hội khác và nhân dân: thông qua các cơ 

quan thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình,...) tiến hành tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản để tạo sự thống nhất và nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản; 

phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong 

công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản. 

3.2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản 
a) Ban hành các văn bản để thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

b) Thường xuyên theo dõi giám sát, đánh giá việc thực hiện các văn bản 

pháp luật về khoáng sản để đề xuất biện pháp hướng dẫn thực hiện. 

c) Phối hợp thực hiện triển khai công tác điều tra, thăm dò, đánh giá trữ 

lượng khoáng sản tại các khu vực còn lại theo Quy hoạch khoáng sản do Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

d) Rà soát các điểm khoáng sản trên địa bàn huyện để phối hợp với các 

sở, ngành trong việc lập các Quy hoạch khoáng sản theo quy định của Luật 

Khoáng sản. 

đ) Tăng cường nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị để nâng cao năng 

lực quản lý Nhà nước về khoáng sản ở cấp huyện, cấp xã. 

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn huyện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Khoáng sản 

và các quy định pháp luật liên quan. 

3.3. Cơ chế chính sách trong lĩnh vực khoáng sản 
a) Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong bảo vệ tài nguyên khoáng sản 

nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép: 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản để huy 

động tối đa mọi nguồn lực nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép; phát 

huy vai trò các tổ chức đoàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản. 

- Hàng năm, các xã, thị trấn phải có kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng 

sản chưa khai thác trên địa bàn. Khen thưởng đối với các tổ chức cá nhân có 

thành tích trong bảo vệ tài nguyên khoáng sản và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm. 

- Tăng cường sự tham gia giám sát của các tổ chức đoàn thể nhân dân và 

người dân vào công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. 

b) Về tài chính: 
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- Phối hợp thực hiện việc điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên trữ 

lượng cát sỏi trên sông để phục vụ cho công tác đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản. 

c) Quản lý hoạt động khoáng sản đảm bảo quốc phòng an ninh, cảnh 

quan, di tích lịch sử văn hoá, môi trường và các Quy hoạch liên quan đến 

khoáng sản: 

 - Rà soát lại khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn 

huyện do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 

02/02/2018 để đảm bảo phù hợp với thực tế, báo cáo UBND tỉnh lập hồ sơ trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, cải tạo 

phục hồi môi trường theo Dự án khai thác, chế biến khoáng sản đã phê duyệt. 

- Khai thác, chế biến khoáng sản phải đảm bảo các điều kiện phát triển 

bền vững, như: Bảo vệ môi trường, quản lý tốt nguồn tài nguyên, phát triển 

nguồn nhân lực và chăm lo đời sống của công nhân trong mỏ, thực hiện nghĩa 

vụ hỗ trợ, phát triển hạ tầng cho các địa phương nơi có mỏ… 

d) Chính sách về khoa học công nghệ trong hoạt động khoáng sản: 

- Khuyến khích, ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực: điều 

tra, thăm dò, khai thác đối với các khoáng sản quan trọng trên địa bàn như quặng 

sắt, kaolin-fenspat, ... 

- Tập trung quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp, mỏ đã 

được cấp phép, như: Kaolin-fenspat, đá, cát, sỏi; rà soát, đánh giá công nghệ 

khai thác, chế biến hiện có, nâng cấp các mỏ sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu;  

- Đầu tư mới, cải tạo, mở rộng các mỏ khoáng sản theo quy hoạch đã phê 

duyệt với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; tăng cường đầu tư các 

dự án chế biến sâu quy mô công nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội và 

môi trường; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng đầu tư khai thác khoáng sản 

manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả;  

- Tăng cường liên doanh, liên kết trong đầu tư khai thác, chế biến nhằm 

thúc đẩy hoạt động khoáng sản phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hóa. 

- Huy động nguồn lực hỗ trợ nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, hiện 

đại trong hoạt động khai thác, chế biến sâu nhằm tận thu tối đa khoáng sản khai 

thác, góp phần nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh tài nguyên khoáng sản của 

địa phương”. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Phối hợp các Sở, ngành liên quan hoàn thiện phương án Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 để tích hợp vào Quy 

hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. 

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Khoáng sản, 

Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường,... đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt 

động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện; xử lý 

nghiêm minh và triệt để đối với các vi phạm.  
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- Tham mưu UBND huyện để phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các sở ngành liên quan trong thực hiện triển khai công tác điều tra, 

thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản tại các khu vực còn lại theo Quy hoạch 

do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của các phòng, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn, cơ quan liên quan; định kỳ báo cáo và kiến nghị với 

Chủ tịch UBND huyện về các biện pháp cần thiết bảo đảm Kế hoạch được thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả và đồng bộ. 

4.2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

- Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011. 

- Thẩm định, tham gia ý kiến đối với các Dự án để đảm bảo lựa chọn 

được các Dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường. Kiểm tra 

quy trình, công nghệ khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản theo quy định. 

- Rà soát, đánh giá công nghệ khai thác, chế biến hiện có của các mỏ 

khoáng sản kaolin-fenspat và khoáng chất công nghiệp; những trường hợp công 

nghệ cũ, lạc hậu cần được cải tiến, thay đổi; đánh giá nhu cầu của thị trường đối 

với nguồn khoáng sản này nhằm có kế hoạch khai thác, chế biến phù hợp. 

4.3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, tăng cường thanh 

tra, kiểm tra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp khai thác 

khoáng sản trái phép và vi phạm đảm bảo an toàn đê điều, rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng và nuôi trồng thủy sản. 

4.4. Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn sử dụng các biện 

pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, các hành vi vi 

phạm pháp luật về khai thác khoáng sản; mua bán vận chuyển khoáng sản không 

có thủ tục, giấy từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, gian lận thương mại trong 

hoạt động khoáng sản; không nộp thuế tài nguyên, vi phạm về bảo vệ môi 

trường trong khai thác, chế biến khoáng sản; phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành kiểm tra, xử lý, tham mưu cho 

UBND huyện xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản và 

pháp luật khác có liên quan. 

4.5. Chi cục thuế: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các chính sách 

thuế, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các doanh 

nghiệp khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn quản lý. Xử phạt nghiêm 

minh đối với các doanh nghiệp vi phạm trong việc kê khai không đúng, nộp 

không đủ hoặc chậm nộp các khoản thuế, phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải 

nộp. 

4.6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các quy định pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; Kiểm tra xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai 

thác, chế biến khoáng sản. 

4.7. Trung tâm Văn hóa, thể thao du lịch và truyền thông 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của 

Nghị quyết số 10-NQ/TW 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; 

Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 06/4/2022 của Tỉnh uỷ và các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tài 

nguyên khoáng sản góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết. 

4.8. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Phối hợp 

với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện và các cơ quan liên quan 

kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các hành vi khai 

thác khoáng sản trái phép; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các 

doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn; báo cáo cơ quan chức năng khi 

phát hiện tài nguyên khoáng sản mới trên địa bàn để có kế hoạch quản lý bảo vệ 

theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND huyện 

nếu không phát hiện để xảy ra hoạt động khai thác và tàng trữ khoáng sản trái 

phép thuộc địa bàn quản lý. 

4.9. Yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, các doanh 

nghiệp khác có hoạt động liên quan đến vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên 

địa bàn có trách nhiệm tham gia vào việc báo cáo, kê khai và tăng cường trách 

nhiệm tham gia vào duy tu bảo dưỡng hệ thống đường mà doanh nghiệp trực 

tiếp tham gia lưu thông, tham gia tích cực trọng hoạt động an sinh xã hội và 

nhân đạo thực thiện; đặc biệt phải thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong 

giấy phép khai thác và các nội dung quy định tại Luật khoáng sản, pháp luật 

khác có liên quan.  

4.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 

tích cực tuyên truyền vận động hội viên chấp hành nghiêm túc các quy định của 

pháp luật về khoáng sản; giám sát chặt chẽ UBND các cấp, các cơ quan chức 

năng, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ về các hoạt động quản lý, khảo 

sát, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa 

bàn huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND; 

- UBMTTQ và các hội, đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- TT Văn hóa, TT, Du lịch và Truyền thông; 

- Các đơn vị khai thác khoáng sản; 

- CVP, PVPTH; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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