
 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:            /STNMT-ĐĐ&KS 

V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày          tháng 5 năm 2022 

 
 

 
 

Kính gửi:  

 - Các sở, ngành: Công Thương; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài 

chính; Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; Thanh tra tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1134/UBND-CN ngày 13 tháng 5 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị.  

Để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 

10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng 

sản và công nghiệp khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết nêu trên.  

(có dự thảo Kế hoạch kèm theo) 

Đề nghị các cơ quan nghiên cứu, tham gia góp ý đối với dự thảo Kế hoạch,  

ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 24 

tháng 5 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Cao Bằng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, 

phối hợp thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (tham gia ý kiến); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; ĐĐ&KS. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nông Văn Chiêm 
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