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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ
Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh vào kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Qua xem xét Tờ trình số 5584/TTr-UBND ngày 23/8/2022 của UBND 
tỉnh về đề nghị bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ
Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (gọi tắt là Dự án) vào danh mục kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công 
năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội 
dung sau:

Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu thuộc xã Tam 
Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 
duyệt tại Quyết định số 488/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2022, kinh phí thực hiện đề án 
là 19.438.336.000 đồng từ nguồn kinh phí do Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng 
Miêu đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại kho bạc Nhà nước huyện Phú 
Ninh và nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh. Tại Công văn số 274/HĐND-VP ngày 
08/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết 
kiệm chi và nguồn thưởng vượt thu năm 2021 của ngân sách tỉnh, Thường trực 
HĐND tỉnh thống nhất phân bổ vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để triển khai 
thực hiện dự án trong năm 2022 là 13.000.000.000 đồng. Ngày 22/8/2022, UBND 
tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tại Quyết định số 2189/QĐ-UBND với 
tổng mức đầu tư là 19.438.336.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh (bao gồm nguồn 
ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của doanh nghiệp đã thu hồi vào ngân sách 
tỉnh tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh). 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định bổ sung Dự án vào 
danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu 
tư công năm 2022 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và Nghị 
quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021. Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét thông qua, làm cơ sở để bố trí vốn triển khai thực hiện dự án 
theo quy định.



Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ 
sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, 
huyện Phú Ninh vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 
định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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