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Kính thưa đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 
Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

Thưa các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ngành và cơ quan TƯ và Địa phương 

Thưa các  vị khách quý, quý vị đại biểu, 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

 

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ 

các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay chúng ta 

rất vui mừng có mặt tại đây dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Địa 

chất Việt Nam (02/10/1945 - 02/10/2015) và đón nhận Huân chương lao động hạng 

nhất cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Thay mặt đồng chí Thủ 

tướng Chính phủ, tôi xin gửi đến các vị khách quý, quý vị đại biểu và các thế hệ cán 

bộ, công nhân, viên chức, người lao động Ngành Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

những lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu, 

Ngày 21 tháng 5 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

718/QĐ-TTg lấy ngày 02 tháng 10 hằng năm là Ngày Truyền thống của ngành địa 

chất Việt Nam. 70 năm qua, cùng với tổ quốc và dân tộc, các thế hệ cán bộ, công 

nhân, viên chức, người lao động Ngành Địa chất và Khoáng sản đã trải qua hai cuộc 

trường chinh đấu tranh bảo vệ và giành độc lập-thống nhất đất nước, công cuộc Đổi 

mới xây dựng và phát triển đất nước. Ở thời kỳ nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

Nhà nước, chúng ta đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã có những đóng 

góp to lớn cho tổ quốc. Những thành tích vô cùng tự hào đó là trí tuệ và sức lực, 

thấm đẫm mồ hôi và cả xương máu của những người địa chất-khoáng sản Việt 

Nam. Chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực: từ Nghiên cứu 

cơ bản về khoa học trái đất; Điều tra, đánh giá và thăm dò, khai thác khoáng sản cho 

đến Điều tra địa chất môi trường, địa chất tai biến. Người địa chất-khoáng sản Việt 

Nam hoàn toàn có quyền tự hào về những cống hiến của mình đã tạo tiền đề cho sự 

ra đời và phát triển của rất nhiều ngành công nghiệp ở Việt Nam trong 70 năm qua, 

từ ngành luyện kim, hoá chất cho đến ngành dầu khí và nhiều ngành khác, góp phần 

to lớn cho sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước. Công tác điều tra địa chất đã được 

triển khai có tính hệ thống, đồng bộ. Hệ thống các bản đồ địa chất, khoáng sản, địa 

chất thủy văn, địa chất môi trường và nhiều các bản đồ chuyên đề khác đã góp phần 

quan trọng cho việc định hướng quy hoạch phát triển các vùng lãnh thổ, là cơ sở 

khoa học để phát hiện mới các loại khoáng sản, các vùng mỏ mới, đồng thời đã bổ 
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sung nhiều tài liệu địa chất vào kho tàng khoa học địa chất thế giới và Việt Nam. 

Một số công trình, cụm công trình mà điển hình là cụm công trình Bản đồ địa chất 

và Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 đã được Đảng, Nhà nước đánh giá 

cao và trao tặng các phần thưởng cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 

thưởng Nhà nước. Các kết quả nghiên cứu địa chất cũng đã góp phần tích cực phục 

vụ xây dựng các dự án quan trọng quốc gia như nhà máy thuỷ điện Sơn La, nhà máy 

điện nguyên tử, …. Công tác điều tra và thăm dò khoáng sản đã ghi nhận hơn 60 

loại khoáng sản và hơn 5.000 mỏ, điểm khoáng sản có quy mô; một phần trong số 

đó đã được thăm dò và từng bước đưa vào khai thác. Đặc biệt là những kết quả điều 

tra, đánh giá trong những năm gần đây về khoáng sản titan-zircon, bauxit, than, 

urani... đã góp phần quan trọng giúp Chính phủ đã đề ra các phương án, chiến lược 

để hoạch định khai thác và sử dụng nguồn khoáng sản một cách kinh tế, lâu dài và 

hiệu quả phục vụ phát triển nền kinh tế. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 

luôn được triển khai chặt chẽ và có hiệu quả. Chúng ta đã ban hành Pháp lệnh về tài 

nguyên khoáng sản  năm 1989, Luật Khoáng sản  năm 1996, Luật sửa đổi bổ sung 

Luật Khoáng sản năm 2005. Đặc biệt, Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật đã thể chế hoá được các quan điểm, chính sách mới của 

Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững ngành công nghiệp khai 

khoáng. Năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản từ Trung ương 

đến địa phương từng bước được nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội 

nhập kinh tế quốc tế.  

Đảng, Nhà nước đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn và nỗ lực 

phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức Ngành Địa 

chất và khoáng sản Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá 

trình xây dựng và phát triển, chúng ta đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần 

thưởng cao quí, đặc biệt là năm 2010 được tặng Huân chương Sao Vàng - giải 

thưởng cao quí nhất của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều cán bộ địa chất đã anh dũng 

hy sinh, được Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang. 

Đây là những vinh dự to lớn dành cho những người làm công tác địa chất, khoáng 

sản Việt Nam. Tại buổi Lễ truyền thống hôm nay, Tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc 

mừng các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động Ngành Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam về những thành tích đã đạt được. 

Thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu, 

Phát huy kết quả đạt được và truyền thống tốt đẹp trong suốt 70 năm qua, 

Đảng, Nhà nước luôn mong đợi Ngành Địa chất và khoáng sản Việt Nam liên tục 

phát triển và thu được nhiều thành công hơn nữa. Tôi đề nghị: toàn Ngành tiếp tục 

quán triệt để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02-

NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược về 

khoáng sản và phát triển ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2011 về chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính 

trị; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ sau: 
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Một là, Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các chính sách, quy phạm pháp luật của 

ngành địa chất -  khoáng sản vì đây tiếp tục là một trong những đột phá quan trọng 

trong chiến lược phát triển đất nước ta trong giai đoạn tới;  

Hai là, Đẩy mạnh công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 

1:50.000 trên đất liền; điều tra, đánh giá khoáng sản, nhất là các khoáng sản ẩn sâu; 

điều tra địa chất, khoáng sản biển tỷ lệ 1:500.000; xây dựng hệ thống thông tin dữ 

liệu thống nhất về địa chất, khoáng sản trên phạm vi cả nước; 

Ba là, Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 

xây dựng Ngành địa chất ngày càng lớn mạnh về năng lực đội ngũ cán bộ điều tra, 

thăm dò, địa chất - khoáng sản, đồng thời tăng cường năng lực và đổi mới thiết bị, 

công nghệ tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu về độ sâu điều tra, đánh giá và độ chính 

xác trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản; tăng cường và đa dạng hóa nguồn 

kinh phí thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.  

Tại buổi Lễ hôm nay, tôi đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, 

ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Ngành Địa 

chất và Khoáng sản Việt Nam tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 

giao, đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, xứng 

đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước. 

Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các thế hệ cán bộ, 

công nhân viên Ngành Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng gia đình sức khoẻ, 

hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cám ơn./. 


