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• A S * A - ye dinh htrong chien hrçrc da chat, khoang san va cong nghiçp 
khai khoáng dn nám 2030, tam nhln dn nãm 2045 

I- T1NH HINH VA NGUYEN NHAN 

Sau 10 näm thrc hin Nghj quyt s 02-NQ/TW, ngày 25/4/20 11 cüa B 
Chmnh t.ij khoá XI v djnh huóng chin luçc khoáng san và Cong nghip khai 
khoang dn näm 2020, tm nhIn dn nàm 2030, cong tac quan l và hotdng 
cua nganh Da chat, khoang san, cong nghicp khai khoang da dat  dirge n.hieu ket 
qua tIch crc. Nhn thrc cüa các cp uS' dãng, chinh quyn, doanh nghip và 
ngu&i dan v tài nguyen khoang san dirge nãng len. Cong tá.c diu tra ca bàn v 
dia chat, khoáng san dâ diu tra, thám dô lam rô tim näng, tr hrgng cia nhiu 
loai khoáng san quan trong. H thng pháp 1ut v dja chit, khoáng san ca bàn 
hoàn thin; hiu lirc, hiu qua quãn iS' nba rn.ró'c dirge nãng cao. Cong nghip 
khai thác, ch bin khoáng san dóng gop dáng k cho phát trin kinh t - xa hi. 
Cong tác thanh tra, kim tra dirge chii trçng, gOp phn nâng cao trách nhim cüa 
các t chirc, Ca nhân trong cong tác báo v môi tnxOng, an toàn lao dng, khc 
phiic tInh trng khai thác khoáng san trái phép. 

Tuy nhiên, ben cnh két qua dat  dirge, vic thirc hin Nghj quyt vn cOn 
nhUng hn ch& yu kern. Chi.ra dat  dirge mt s mvc  tiêu Nghj quyt dã d ra; 
cong tác diu tra ca bàn dja chit chisa dirge quan tam dung mirc. Chü tnrang, 
chInh sách, pháp 1ut v dja ch.t, khoáng san chira dy dü; thông tin, dü lieu cOn 
phân tan, si'r di,mg chira hiu qua. Cong tác quy hoach,  di&u tra, tham dO, khai 
thác, ch bin, sir ding khoáng san cOn bt cap, 

thiu dng b, chira có sir gn 
kit. Ngun ngán sách thu ttr khoáng san chira dirge quan tam d.0 hr trci lai 

d 
phát trin kt c.0 ha t.ng, bào v môi tru&ng, bâo dam an sixth xã hi, phát trin 
ngun nhan lijc cho dja phuong no'i khai thác khoáng san; the doanh nghip khai 
thác, ch bin khoáng san chua chü trçng du tu, di rnói cong ngh d sfr dung 
ti da giá trj khoáng san, bào v môi tru0ng. 
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Nguyen nhan cüa nhUng h?n ch& yu kern nêu trên chü yu là do: Nhn 
thi'rc cüa mt s cp us', th chüc dàng, chInh quyn, doanh nghip và ngithi dan 
v thm quan tr9ng cüa tài nguyen dja ch.t, khoáng san; v vai trô, vj trI cUa 
ngành Dia cht và cong nghip khai khoáng chi.ra dy dü. Sr phii hqp giüa các 
ca quan, b, ngành, dja phuong trong cong tác quân 1 nhà nuóc v dja chit, 
khoáng san chua tat; du tir cho diu tra co bàn dja ch.t, khoáng san chua dáp 
üng yCu cu; chInh sách thu hut nhân tài, ch d dâi ng chua phii hcip v&i dc 
th cüa ngành Dja cht; ph.n 1rn doanh nghip hoat  ding trong lTnh vrc thàm do, 
khai thác khoáng san cO quy mô trung bInh vâ nhô, hn ch v vn và cong ngh. 

II- QUAN DIEM, MJC TIEU vA TAM NuN 

1. Quan dim 
A p . S S P - Tai nguyen da chat, khoang san wa la nguon lc quan tr9ng de phat 

trin kinh t - xã hi cüa dt nithc, vüa là ngun dr trü lâu dài cüa quc gia cn 
phái duçc quy hoach,  diu tra, thãm dO dy dü; duçic quãn 1 tp trung, thng 
nht; khai thác, sir dung bn v&ng, hçrp l, tit kim, hiu qua. 

- Diu tra co bàn dja cht, khoáng san phài di truâc mt buóc, lam co sO 
xay ding chi&i krqc, quy hoch, k hoach phát trin kinh th - xã hQi, bào dam 
quc phOng, an ninh, thIch 1rng vci bi&i di khI hu. Nhà nthc ixu tiên b tn ngãn 
sach va co chmh sach thu hut cac nguon hrc dau tir cho cong tac dieu Ira co ban 
dja cht, khoáng san; tp trung diu Ira, dánh giá các khoáng san chin krqc, quan 
trQng. Thông tin, di 1iu dja cht, khoáng san phái quãn 1 tp trung, thng nht. 

- Cong tác quãn 1 quy hoach, diu Ira Co bàn dja cht, khoáng san, thãm 
dO, khai thác, ch bin, sü ding khoáng san phài có t.m nh'm chin h.rçc, dáp 
i'rng yêu cu phát Irin kinh t - xã hi cá tnthc mt, trung và dài han;  hài hoà 
gifta bâo tn va phát trin bn vftng, báo v môi trumg, cãnh quan, di tich ljch 
sir, van boa, thIch i'rng vài bin di khi hu, bâo dam quc phOng, an ninh, chñ 
quyn qu6c gia. Quân l cht chë, cong khai, mirth bach  các ngun tài nguyen 
khoáng san, báo dam cong bng xã hi, ton tr9ng nguyen tc thj tru&ng trong 
hoat dng dja chit, khoáng san. 

- Co sir gn kt chat chë, hiu,quã tr khau quy hoach,  diu Ira, thäm dO, 
khai thác dn ch bin, sà diing khoáng san; dy manh rng dirng các thãnh tru 
khoa hoc, cong ngh tiên tin, hin dai,  theo mô hmnh kinh t tu.n hoàn, kinh t 
xanh. Ngun ngãn sách thu duçic tü tài nguyen khoáng san c.n duçic uu tiên du 
ti.r phát trin kinh t, báo dam an sinh xâ hi cho da phuong và nguii dan nai 
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khai thác khoáng san; bão dam hài hoà lcii Ich giCia Nba nuôc, ngu1i dan và doanh 
nghip; phü hçcp viii các cam k&, diu u&c quc t ma Vit Nam tham gia; giàm 
d.n sr diing nhien 1iu hoá thach, htxâng tâi mic tiêu dat  mirc trung hoà các-bon. 

2. Muc tiêu và tm nhln 

2.1. Mc lieu lông quát 

Diu tra ca ban dja chit, khoang san báo dam cung cp dy dü thông tin, 
dU 1iu tin cy v da chit, khoáng san, dáp üng yêu cu phát trin kinh t - xã 
he,i, bâo dam quc phông, anninh. Tài nguyen khoáng san duqc quãn I chat 

' . , . .- . , ,. A •, .. che, khai thac, che bien, sir diing tiet kiçm, hiçu qua, gan vrn nhu cau phat trien 
cüa nn kinh t& bão v môi truông, thIch üng. vài bi&i di khi hu va hithng tói 
mic tiêu dat  mirc trung hoà ác-bon. . 

.. A ., 2 2.2. M9t so myc t:eu cy the 

- Dn nàm 2025, 1p bàn d dja cht khoáng san ti 1 1:50.000 dat  80% 
din tich dt 1in. Hoãn thành di&u tra, dánh giá khoáng san tai  các khu vrc có 
trin vQng & Tây Bc và Trung 'l'rung Be,;.diu tra dja cht, khoáng san bin ti 1 
1:500.000 tai  me,t s khu virc dn de, sâu 300 vâ 1.500 met nu&c. Thäm do, khai 
thác, ch bin me,t  s khoáng san dt trmnh d, khu vijc, tim cn trInh de,  th gi&i. 

- Den nãm 2030, 1p bàn d dja cht khoáng san ti 1 1:50.000 dat  85% 
din tIch ph.n dt 1in. Hoàn thành diu tra, dánh giá khoáng san nAng 1ucng, 
kim Ioai tai cac khu vuc có triên vong a B&c Trung Bô và Nam Trung Bô, diêu 
tra tai bin tnrqt 1ô, lii quét t?i  cactinh min nüi có nguy Co cao; di&u tra, 1p 
ban do dia chit môi truong cac khu vrc chua khoang san doe hai, phong xa, 
khoanh dnh cac cau true da chat sau thuan lcn de huong toi img ding cong 
ngh chôn lap các-bon và các chat de,c hai khác. Hoàn thành h thông co so dCt 
1iu, thông tin v dja chit, khoáng san ding be,,  tIch hçp v&i ca sO dtI 1iu qurc 
gia. Thäm dO, khai thá.c, ch bin di vOi hu ht các khoáng san dat  trInh de, 
khu vrc, tim cn trmnh de, th gi&i. 

2.3. Tm nhIn dEn.nãm 2045 

Hoân thành 100% vic 1.p bàn d dja cht khoáng sânti l 1:50.000dôi 
v&i din tIch dt 1in và ti 1 1:500.000 trên bin. Hoàn thành cong tác diu tra. 
co  bàn di v6i các tài nguyen da chit khác. HInh thành nn cong nghip khai 
khoáng tién tin, hién dai  gn vOi mô hinh kinh t tuAn hoàn, kinh t anh ttlong 
duong vói các nuOc tiên tin khu vrc Châu A. 
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HI- NHIM VIJ VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tang cirô'ng vai trô Iãnh do, chi do cüa các cp u5', t chfrc dãng; 
thong nht Va nâng cao nhãn thfrc v tm quan tr9ng cüa tài nguyen dla 
chat, khoáng san và cong nghip khai khoáng 

- Dy math  cong tác tuyên truyn, giáo dic, ph bin pháp 1ut, thng 
nht nhin thic và nâng cao trách nhim cüa các cp uS', t chi'rc dáng, can bQ, 
dàng vien, các tng Vip nhân dan, nht là ngthi dirng du các co quan, t chüc, 
doanh nghip v& tm quan tr9ng cüa tài nguyen dja cht, khoang san, v vai trô, 
vj trI cüa ngành Dja cht và cong nghip khai khoáng. Yic quàn iS', khai thác, 
sir ding khoáng san phãi bão dam tit kim, hiu qua, trên cci sà áp ding cong 
ngh lien tin, hin dai,  kt hçxp hài hoà vcri bàn tn, dij trü cho tiJong lai. 

- Tang cuông lãnh dao,  chi do quân IS'  nhà nthc v dja cht, khoáng san, 
phát trin cong nghip khai khoáng; quân IS'  và sr ding hiu qua tài nguyen dja 
chit, khoáng san; bàn v môi trithng, sinh thai, an toàn lao dng trong hoat dng 
khoáng san. Chüdng phàng ngra, kiên quyt du tranh, xr iS' nghiêm các vi 
phm phap luat  ye da chat, khoangsan. - ---------------- 

2. Hoàn thin h thng pháp 1ut, co' ch, chinh sách v dja cht, 
khoang san và cong nghip khai khoáng 

- Th ch hoá dy dü các quan dim, chU trlxcmg, chInh sách cüa Dãng v 
djnh huóiig chin hrçic dja cht, khoáng san và cong nghip khai khoáng. Tng 
kt, dánh giá dy dü vic thirc hin Lut Khoáng san näm 2010, sra di, b 
sung hoàn thin ni dung v cong tác diu tra cci bàn dja cht, khoáng san va 
cong nghip khai khoang; trong do luu S': 

+ Quy djnh ci th ni dung diu tra cci bàn tài nguyen dja chit (tài 
nguyen khoáng san; tài nguyen vj th, di san dja chit, cOng viên dja cht); các 
diu kiên dia cht khac (tai bin dja chit, dja ch.t môi tnthng, dja cht thu5' 
van - dja chat Cong trInh, dja mao...).  U'u tiên cOng tác tim kim, thãm do, khai 
thác tâi nguyen khoáng san gn vi yéu cu dánh giá tim nãng, giá trj các tài 
nguyen bin quan tr9ng & mt s vüng bin trpng dim. 

p p 

+ E)iêu tra cci bàn dia chat chü yêu do Nba nu&c thrc hin, xã h,i hoá 
ngun vn thc hin mt s d an diu tra cci bàn dja cht v khoáng san theo 
quy hoach;  kt qua diu tra cci ban dja cht, thông tin, dii lieu dja chit, khoáng 
san (là cci si dii lieu quc gia) phâi ducrc thm dinh, np vào hru tn dja cht 
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d quán l' tp trung, thng nht; quy djnh rO trách nhim cia ca qian, t 
chuic, cá nhãn khai thác, sü' ding thông tin, dU 1iu dja chit phic .v phát trin 
kinh t - xa hi và các ngành kinh t d phát huy ngun 1rc tài chInh tái du hr 
cho cong tác diu tra cc ban dla  cht. 

+ Rà soát, quy djnh rô trách nhim cia të, chüc, cá nhân tham gia hoat 
dông khai thác khoáng san; vic tái du t'tr ngun thu t& khai thác khoáng san d 
du tu phát trin giáo diic, y t, ha tang, báo dam an sinh xã hi... cho dja 
phucing và ngtthi dan noi khai thác khoáng san. 

- Rà soát, süa di, b sung hoàn thin quy djnh v du giá quyén khai thác 
khoáng san, thäm do, khai thác khoáng san lam vt 1iu xây drng thông thithng 
phü hQp v&i thi,rc tin; hoãn thin cc ch quãn 1 theo nguyen tc thj tru?mg; 
kim tra, kim soát ch.t chë hoat  dng khai thác khoáng san, bão dam cong 

bang, cong khai, minh bach,  chng tiêu circ, lang phi tài nguyen khoáng san, 
tang ngun thu cho ngân sách. Uu tiên cp phép khai thác khoáng san là vt 1iu 
xay dmg thông thu0ng cho xây drng các cong trInh kt c.0 h. tang, nht là 
cong trInh trçng dim quc gia. 

- Diu chinh thus sut thud tài nguyen d6i vai melt s khoáng san nhim 
khuyn khIch du tu cong ngh tiên tin, hin di d khai thác, ch bin các mô 
khoáng san có diu kin dja chit - mö phic t?p,  ham lucmg thp, h. tng k5 thu.t 

thpkém. 

- Hoàn thin chInE sách xut - nh.p khu và dir trCt khoáng san, bão dam 
can di rthu cu tmóc mt vài di,r trir khoáng san lâu dài; xut khu khoáng san 
trên co' sâ can di hiu qua du tu khai thác, ch bin khoáng san; khuyn 
khIch, huy ding ngun vn xã heli  hoá du tu cho cong tác dMu tra, dánh giá 

khoáng san. 

- Hoàn thin chinh sách khuyn khIch cac doanh nghip trong rnrâc du 
tu ra nuâc ngoài trong linh vrc dja chit,. khoáng san, nht là nhUng khoáng san 
quan trQng; khuyn khIch hqp tác, d&u tu nuâc ngoài sCr diing cong ngh tién 
tin, hin di trong ch bin khoáng san. 

- Hoàn thiên chInh sách thu hut, dào tao  phát trin ngun nhân Irc, deli 
ngi:i chuyên gia có trInh di cao V Cong nhân lành ngh linh vrc dja chit, 
khoáng san. Xây dirng ch del  dài ng ph hqp dôi vói can bel,  cong chirc, vien 
chüc, ngu&i lao delng ngành dja chat, khoáng san. 
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3. Nâng cao hiéu 1ic, hiu qua quãn 1 nhà nithc v tài nguyen dla 
cht, khoáng san va cong nghiép khai khoáng 

- Khn trrnmg 
lap, 

phé duyt Quy hoach  v diu trà cci bàn dla  cht; Quy 
hoach thãm do, khai thác, ch bin, sü dung khoáng san theo quy djnh cüa Lut 
Quy hoach (hoàn thành trong näm 2022); Chin krqc dja cht, khoáng san, phát 
trin cong nghip khai khoáng dn nãm 2030, tm nhIn dn nãm 2Q45. 

- Thiic hin thng nht quân 1 nhà nuic v dla  cht, khoáng san; quãn 1 
tp trung, thong nht ca s& df 1iu quc gia v dja cht, khoáng san phl?c vi da 
mvc tiêu. Hoàn thin mô hInh th chi'rc Ca quan quân 1 nhà rns&c v dja chit, 
khoáng san, trong do có h thng cci quan thirc hin chüc näng thanh tra chuyên 
ngành khoáng san tr Trung uo'ng dn dja phuang trithc nãm 2025. 

- Ap dmg mô hInh quãn frj tài nguyen khoáng san mirth bach,  hiu qua cüa 
th giOi; tang cuOng vai trO kim tra, giám sat cüa dja phucmg, ngu&i dan noi khai 
thác khoáng san; lucing hoá và hach  toán dy thi giá trj tâi nguyen khoáng san vào 
nên kinh t. 

- Tfu tiên cp phép dir an khai thác khoáng san cho t chi'rc doanh nghip 
có nang 1c, kinh nghim, sr ding cong ngh tiên tin, hin dti gn vâi dja chi 
sü dung khoáng san; câi tao,  m& rng nâng cp các ca s& khai thác, ch bin 
khoáng san, thu hi ti da khoáng san chInh, các khoáng san di kern, bão v mOi 
trithng sinh thai theo mO hInh kinh t tu.n hoàn. 

- Tang cuOng thanh tra, kim tra, giám sat, xem xét trách nhim d6i vói 
các th chüc, Ca nhãn d xây ra sai pham trong quàn 1, sü ding khoáng san và 
các hot dng lien quan dn dja cht, khoáng san, cong nghip khai khoáng. 
Thu hi giy phép khai thác, xCr 1 nghiêm các t chirc, cá nhân vi pham trong 

A r A A - A r hoat dpng khai thac khoang san, nhat la lçn ding de dau ca, tich tn.i, nang gia, 
thiêt hai dn hyi Ich cüa Nhà nucc và nhãn dan. 

4. Tang cirô'ng ngun 1rc thrc hin cong tác diu tra co ban dla  chat; 
(mg diug khoa h9c, cong ngh tiên tin, hin di trong diêu tra co ban tài 
nguyen da  cht, thãm do, khai thác, ch bi&i khoáng san 

- U'u tiên b tn nân sách nba ni.ràc kt hçip huy dng và sir ding hiu qua 
các ngun 1rc trong xa hi cho cOng tác diu tra ca ban dja cht, khoáng san 
theo quy hoach, k hoach d có dy dü thông tin, d 

lieu 
dja cht phic vi da 

miic tiêu (quc phOng, an ninh, giao thong, xây drng, cOng thuong, nông 
'A A I F A A I I nghiçp...); dieu tra phan dTnh  cac cau true da chat sau thu?n Igi, huoTig den ung 



2.NOTW1O 7 

diing cong ngh chôn 1p các-bon, dánh giá tim nang khoáng san phc vp quy 
hoach thm do, khai thác. 

,. .h . .. .. . - Khuyen khich dau ftr, doi mon dong bç cong nghç, thiet b tien tien, hien 
di, than thin vài môi tri.räng cho cOng tác diu tra con bàn tâi nguyen dja cht, 
khoáng san, (nht là khoáng san kim loai n sâu trên cáo khu vrc có trin v9ng 
dn 1.000 m) và khai thác, ch bin khoáng san. Hoãn thãnh vic chuyn di toàn 
din cong ngh, thMt bj các con sâ khai thác, ch bMn dá lam vt 1iu xây dmg 
quy mô nhO bâo darn an toàn, giám thiu ô nhim môi tnthngtrurc nàm 2030. 

- Hoàn thànb xây drng con s& dt lieu quc gia v& tài nguyen dja chat, 
khoáng san, quãn 1 tp trung, thng that truóc nãm 2025; thit l.p nEn tang tài 
nguyen s& thrc hin chuyn di s6 trong quãn 1, khai thác khoáng san bão 
dam cong khai, minh bach,  náng cao hiu qua, hiu 1c quãn 1 nhà rnthc. 

- Hoàn thành du ttr drán khai thác, ch bin qung crômit ti CO Djnh 
(Thanh Hoá), luyn, can thép ti mO s&t Qu Xa (Lao Cai) trtthc näm 2025. 
Nghiên ciu, lra chçn cong ngh tim cn trInh d th gi&i d du tu khai 
thác than nâu vuing dng b&ng Song Hng; dánh giá hiu qua du tu, hiu qua 
kinh t - xã hi bn virng d xem xét du tu các dr an khai thác, ch bin: St 
Thach Khê (Ha Tmh); ti-tan (Bình Thun), hoàn thành tru&c nAm 2030. 

- Duy tn hoat dng hiu qua các dir an khai thác, ch biM bôxft - alumin - nhôm, 
dt him, xi mäng, st - thép, ding, dá hoa tr.ng trâ thành ngành cOng nghip 
chü 40, phát triM b&n vung tixcingthngvâi quy mô khoáng san; sir diing cong 
ngh, thiet b khai .thac, che bien tien tien, hiçn 4i theo mo hmh kmh te tuan 
hoãn, giãm phát thai khI nhà kinh và sr diing than hqp 1, huâng tii miic tiêu 
phát thai rOng b.ng 0 truâc nãm 2050. 

5. Tang clr1ng dào to ngunnhân lu'c chat hrng cao, dy manh hçrp 
tác quc t trong lint vçrc dja chat, khoáng san 

- Chü tr9ng dào t?o,  b sung di ngü can b khoa hçc - k5 thu.t, chuyên 
gia có trInh d cao và cong than lành ngh cho ngành Dja cht, khoáng san, di dôi 
vói thirc hin chInh sách thu hut nhãn tãi, ch d dAi ng, nht là cái cách tiM hang. 

- Dy manh  hçp tác, h9c tp kinh nghim quc t trong nghién ciru, diu 
tra cáo khoáng san n sâu; trong xây drng ca s& dC lieu quc gia v dja cht, 
khoàng san, khOng gian ngm vâ quân trj tài nguyen khoáng san. Hqp  tác 
nghiên cIru cong ngh khai thác than nâu vüng dng b.ng Song Hng; kháo sat 
hang dng; diM tra, khao sat các di san dja chit; cái tao,  phic hi môi tru&ng, 
cãnh quan sau khai thác khoáng san... 
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IV- TO CHC THVC  HIN 
L, , . . . . 1. Cap uy, to chuc dang cac cap to chuc pho bien, quan triçt, tuyen truyen 

ni dung Nghj quyt tài can b, dãng viên và the tng lóp nhãn dan; xây drng cac 
chixcmg trinh, ke hoach  barth d9ng th1rc hiçn Ngh quyet. 

AS 1 A S I • .S 5 2. Dang doan Quoc h9l lanh dao,  chi  dao  vice ra soat, sua doi, hoan thien 
. - • I S S A - Sn 5 1 phap 1ut ye da chat, khoang san va cong nghiçp khai khoang theo Ngh quyet 

và giám sat vic thc hin. 

3. Ban can sr dãng Chinh phU lãnh dao,  chi  dao  vie  lip,  phê duyt, trin 
khai ChiEn h.rqc dja chit, khoáng san và cong nghip khai khoáng; uu tiên b6 tn 
ngun1rc thrc hin cac nhirn vi, dat  mi,ic teu dã nêu trong Nghj quyt; Ta soat, 
sua doi, bo sung cac van ban ducn luat co lien quan den cong tac da chat, 
khoáng san; sam tng kt vic thrc hin Lut Khoáng san näm 2010 d xây 
drng, trInh Quc hi khoá XV xem xét b sung, süa di Lut Khoáng san tnthc 
näm 2024; tang c1thng kim tra, giám sat vic thirc hin Nghj quyt. 

4. Ban Tuyên giáo Trung ixong chü trI, phi hçrp vâi các ca quan lien 
quan t chirc, huOng dn vic quán trit thrc hin Nghj quyt. 

Z •A S P P 5 - AS A 

5. Mat  trn To quoc Viçt Nam va cac to chuc chrnh tq - xa h9i xay d%mg 
S 1 F A SA 5 1 5 5 chucmg trinh, ke hoach giam sat vice thrc hiçn Ngh quyet, phat huy vai tro 

phãn bin xã hi, tham gia gop xây dimg cc ch& chmnh sách và hoàñ thin 
pháp lut v dja chit, khoáng san; giám sat vic khai thác khoáng san. 

6. Ban can sr dãng BO Tài nguyen và Môi trithng chü trI phi hqp v&i các 
c quan có lien quan thuàng xuyên theo dôi, huóng dn, kim tra, giám sat, don 

& •••• •A F' S - F F A F doe then khai thrc hiçn Ngh quyet; dnh ky sci ket, tong ket, bao cao B9 Chmh 
trj, Ban BI thu v tInh hInh và kt qua thirc hin Nghj quyt. 

Noinhãn: T/MBOCHINHTRI 
TONG Bf THU fltfl5 Itt• 

BAN CIIXP HAN} 
TRUNG 

- 

. 5-
4.55 

5..  

Nguyn Phil Tr9ng 

- Các tinh us', thành us', 
- Cãc ban dãng, ban can sv dãng, dãng doàn, 

dâng u' trrc thuc Trung urng, 
- Các dãng u' dcm vj si,r nghip Trung u'ong, 
- Các dông chI U viên 

Ban Chap hành Trung i.wng Dàng, 
- Liru Van phông Trung xong Dãng. 



TIL BAN THU'ONG \RJ 
VAN PHONG 

TIIANH TJ( YEN BI Sao 1c Nghj quy& s 1O-NQ,TW ngày 10/02/2022 

S 88- SL/TU Yen Bái, ngày 27 tháng 6 nám 2022 

Noinhãn: :: 
- Các die Ur viên BCH Dáng b TP, 
- UBND thanh phô, 
- Cáe cM, daig b trirc thuc, 1 

- MTTQ, các phàng, ban, donth TP, 
- Liiu VTITU, 
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