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BÁO CÁO  

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2021 

của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp 

khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Thực hiện Công văn số 2180/STNMT-NKS ngày 18/12/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm 

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị. Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG 

TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

UBND huyện đã tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và 

công nghiệp khoáng sản đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 

103/NQ-TW ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ 

Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chương trình số 45-CTr/TU ngày 07/6/2012 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của 

Bộ chính trị, Chương trình hành động số 92-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức 

và Nhân dân trên địa bàn nắm được những mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các 

giải pháp về phát triển khoáng sản và công nghiệp khai khoáng trong tỉnh và trong 

cả nước theo định hướng của Bộ Chính trị. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG 

VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW NGÀY 

25/4/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

1.  Về nhận thức và kết quả của việc thể chế hóa Nghị quyết 

- Công tác triển khai thi hành Luật Khoáng sản: xác định rõ khoáng sản là 

một trong những nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện đã đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản và các 

Luật khác liên quan, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân về vai trò tầm quan trọng của khoáng sản và hoạt động khoáng sản. Chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý, 

kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái 

pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, ban hành các văn bản về triển khai 

nhiệm vụ như: Công văn số 121/UBND-TNMT ngày 12/02/2020 về thực hiện 

công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2020; Kế hoạch số 47/KH-

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 07/01/2021 07:44:41

07 07



2 

UBND ngày 04/3/2020 về công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, tài 

nguyên nước và khoáng sản năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan.  

- Tác động của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản đến môi trường, hạ 

tầng, kỹ thuật cũng như các vấn đề về quốc phòng - an ninh. Trong việc khai thác, 

chế biến, sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp khi 

được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải tuân thủ các quy định công tác bảo 

vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn của các Sở, ngành chuyên môn (Sở Công 

thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường) trước khi đi vào hoạt động. 

Do vậy việc tác động đến các lĩnh vực sẽ được có cơ quan chuyên môn đánh giá cụ 

thể và hạn chế ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản 

Trên địa bàn huyện Văn Quan khoáng sản chủ yếu là đá vôi, đá xanh, quặng 

boxit trữ lượng không lớn, đất đắp... Trong những năm qua, UBND huyện luôn có 

sự chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt công tác quản lý và bảo vệ khoáng sản trên 

địa bàn, qua đó công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản có sự chuyển biến tích 

cực, việc khai thác hợp lý tiết kiệm đi đôi với bảo vệ môi trường được ưu tiên, góp 

phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho Nhân dân trên địa bàn. 

- Các hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng 

sản: hàng năm UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 

tập huấn về công tác chuyên môn và luôn luôn lồng ghép việc tuyên truyền phổ 

biến pháp luật, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về lĩnh vực khoáng sản đến 

mọi người dân trên địa bàn huyện. Làm cho nhận thức của người dân ngày càng 

thay đổi và hiểu rõ hơn về việc khai thác khoáng sản, bảo vệ khoáng sản tại các 

khu vực cấm, hạn chế khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. 

3. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 

- Công tác thăm dò khoáng sản: không có. 

- Công tác khai thác khoáng sản: trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020: tổng 

số Giấy phép khai thác còn hiệu lực trên địa bàn huyện: 03/05 giấy phép do UBND 

tỉnh cấp phép (có 02 giấy phép không còn hiệu lực: 01 giấy phép hết hạn, 01 giấy 

phép đã có quyết định đóng cửa mỏ). 

Trong giai đoạn 2011 - 2020 tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn đều từ hoạt động khai thác khoáng sản. Tổng số tiền 

thu được: 2.106.207.296 đồng, trong đó: 

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:  914.920.000 đồng; 

- Thuế tài nguyên:  971.601.296 đồng; 

- Phí bảo vệ môi trường:  219.686.000 đồng. 

III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC  

- Công tác quản lý khoáng sản còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 

quan, đơn vị và chính quyền các xã, thị trấn nên hiệu quả công tác quản lý chưa 

cao. Công tác vận động, tuyên truyền một số cơ sở xã chưa được quan tâm đúng 
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mức, chưa thực sự vào cuộc, chưa xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần thực 

hiện. 

- Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác của chính 

quyền cấp xã còn thiếu cương quyết, chưa tích cực xử lý các đối tượng khai thác 

khoáng sản trái phép; nhận thức về pháp luật của người dân chưa đầy đủ. Trong khi 

đó, lực lượng cán bộ quản lý khoáng sản ở cấp huyện, cấp xã chưa được bố trí, hoặc 

được bố trí nhưng là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn còn hạn chế, đội ngũ còn quá 

mỏng chưa tương xứng với yêu cầu thực tế cả về số lượng và chất lượng. Địa bàn 

huyện giao thông đi lại còn khó khăn, thông tin từ cấp xã lên cấp huyện không kịp 

thời, nên việc phát hiện xử lý còn gặp nhiều khó khăn. 

- Một số văn bản pháp luật về khoáng sản chậm được triển khai, một số quy 

định có tính khả thi chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác 

khoáng sản của các doanh nghiệp đã được triển khai nhưng kết quả chưa cao; sự 

phối hợp giữa các Sở, ngành có liên quan với chính quyền địa phương trong bảo vệ 

khoáng sản chưa phát huy hết hiệu quả. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản để 

nâng cao hiểu biết của người dân, doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định 

pháp luật cũng như công tác bảo vệ khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động 

khoáng sản. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW 

ngày 25/4/2011 của UBND huyện Văn Quan gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 
 


