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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:    112   /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày   28   tháng 11 năm 2019 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

bố trí kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 6869/TTr-UBND ngày 18/11/2019 của UBND 

tỉnh về bố trí kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, 

huyện Phú Ninh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số 

nội dung như sau: 

1. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ1 và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương2; xét nhu cầu kinh phí cần 

thiết để thực hiện Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu3, làm cơ sở để Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu theo quy 

định. Hơn nữa, việc bố trí kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đã 

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 2311-CV/TU ngày 

23/10/2019, UBND tỉnh đã kiến nghị các Bộ, ngành về giải pháp kỹ thuật và đề 

nghị rà soát, cân nhắc các hạng mục cần thiết khi thực hiện Đề án4. Do vậy, Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất và kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định bố trí từ ngân sách tỉnh để thực hiện Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng 

Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.  

2. Để đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở xem xét, quyết định, Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ số tiền ký quỹ cải tạo, 

phục hồi môi trường của đơn vị khai thác mỏ vàng Bồng Miêu đã nộp so với số 

tiền phải nộp tại thời điểm ký quỹ theo quy định của nhà nước. 

                                                 

1 Kinh phí để lập, thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đối với tổ chức khai thác khoáng sản bị giải 

thể, phá sản được lấy từ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức được phép khai thác tính 

đến thời điểm lập Đề án đóng cửa mỏ. Trường hợp không đủ kinh phí để thực hiện dự toán, UBND cấp 

tỉnh nơi có khoáng sản được khai thác bổ sung dự toán chi ngân sách trình HĐND cùng cấp thông qua; 

2 Công văn số 10980/BTC-TCNH ngày 11/9/2018 của Bộ Tài chính và Công văn số 4757/BTNMT-

ĐCKS ngày 19/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

3 Kinh phí đóng cửa mỏ theo đề án: 19.081.527.000 đồng; Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã  

ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường là 6.467.929.260 đồng; kinh phí còn thiếu cần bố trí: 12.613.597.740 

đồng; 

4 Công văn 1120/UBND-KTN ngày 06/3/2019 về rà soát các hạng mục và kinh phí thực hiện Đề án đóng 

cửa mỏ vàng Bồng Miêu; Công văn 7621/UBND-KTN ngày 28/12/2018 về tham gia ý kiến đối với nội 

dung Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. 
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bố trí 

kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, kính trình HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- CPVP; 

- Lưu VT,TH (Phiên) 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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