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TỜ TRÌNH 

Về việc kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu,  

xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh 

 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

Thực hiện Công văn số 482/HĐND-VP ngày 06/11/2019 của HĐND tỉnh 

về bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng 

Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh; UBND tỉnh xin báo cáo một số nội dung 

như sau: 

Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được Bộ Công nghiệp nặng (nay 

là Bộ Công Thương) cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ 

vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh tại Quyết định số 582/CNNg-

KTM ngày 22/7/1992 với thời hạn Giấy phép đến ngày 05/3/2016 (theo thời hạn 

Giấy phép đầu tư số 140/GP ngày 05/3/1991 do Ủy ban nhà nước về hợp tác và 

đầu tư cấp). Công ty đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường tại Quyết định số 1631/QĐ-UB ngày 23/5/2005; phê 

duyệt điều chỉnh bổ sung một số nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án khai thác vàng khu Hố Gần tại Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 

28/5/2009; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo 

phục hồi môi trường Dự án khai thác và chế biến quặng vàng khu Núi Kẽm tại 

Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 27/7/2010. Công ty đã ký quỹ cải tạo phục 

hồi môi trường (hai khu vực Hố Gần và Núi Kẽm) với số tiền 6.467.929.260 

đồng tại Kho bạc Nhà nước huyện Phú Ninh. 

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh tại Quyết định số 02/2017/QĐ-

MTTPS ngày 13/11/2017 về mở thủ tục phá sản, đối với Công ty TNHH Khai 

thác vàng Bồng Miêu, theo đó Hội nghị các chủ nợ Công ty TNHH Khai thác 

vàng Bồng Miêu lần thứ nhất ngày 28/11/2018 đã thống nhất đề nghị tuyên bố 

phá sản Công ty và được Tòa án nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

02/2018/QĐ-TBPS ngày 24/12/2018, tuyên bố phá sản Công ty TNHH Khai 

thác vàng Bồng Miêu. 

Thục hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại 

Công văn số 7131/VPCP-CN ngày 07/7/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Quyết định số 2066/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2017 phê duyệt Kế hoạch 

triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ và giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam chủ trì thực hiện nhiệm vụ đóng cửa mỏ đối với mỏ vàng Bồng Miêu. 

Theo Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu do đơn vị tư vấn lập và đã được 

Hội đồng thẩm định (do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập tại Quyết định 

số 2902/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2017) xem xét tiếp thu hoàn chỉnh sau 03 lần 
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lấy ý kiến góp ý, mức kinh phí đóng cửa mỏ trong Đề án là 19.081.527.000 

đồng. UBND tỉnh đã có Công văn số 7621/UBND-KTN ngày 28/12/2018 tham 

gia ý kiến về giải pháp kỹ thuật và đề nghị rà soát, cân nhắc kỹ các hạng mục 

cần thiết và đơn giá sử dụng trong Đề án. 

Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, của UBND tỉnh,  Tổng cục 

Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn chỉnh, trình Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, bao gồm các hạng mục chính 

sau: 

1. Đối với khu vực khai thác lộ thiên Hố Gần gồm các công việc: Xử lý 

môi trường 06 hố nước phục vụ quá trình tuyển quặng do khai thác trái phép; 

củng cố bờ moong, đào, đắp, san gạt tạo các mặt tầng đủ rộng để trồng cây phủ 

xanh; trồng cây keo trên diện tích mặt tầng (3,9833 ha) và trồng cỏ chống trôi 

lấp trên diện tích sườn tầng (1,0167 ha); xây dựng rào chắn, biển báo quanh khu 

vực khai trường (05 ha). 

2. Đối với khu vực khai thác hầm lò Núi Kẽm: 

- Tại các đường lò được xây dựng theo thiết kế của Công ty TNHH Khai 

thác vàng Bồng Miêu: 

+ 01 cửa lò chính (cửa lò 1A): Xây bít kín theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia QCVN 01:2011/BCT về an toàn trong khai thác than hầm lò, cụ thể: Xây 

dựng 2 tường chắn bằng gạch, chiều dày tường chắn 0,2 m, tường chắn 1 được 

bố trí ở chiều sâu 40 m so với cửa lò, tường chắn 2 được bố trí ở chiều sâu 10 m 

so với cửa lò và bịt kín cửa lò bằng bê tông với chiều dày 01 m (có cốt thép); 

+ 15 cửa lò phụ để thông gió, thoát nước: Xây gạch chỉ, bít mạch bằng vữa 

xi măng.  

- Tại các đường lò khai thác trái phép: Đánh sập toàn bộ các cửa lò bằng nổ 

mìn ốp (nổ mìn đắp); 

-  Tháo dỡ các công trình trên mặt mỏ, san gạt mặt bằng cửa lò, đào hố 

trồng cây. 

3. Đối với bãi thải và khu vực đầm lầy Núi Kẽm: 

- Khu vực bãi thải đất đá (2,3 ha): Chống thấm bề mặt bãi thải đất đá, san 

gạt mặt bằng, cải tạo đất, trồng cây trên bề mặt bãi thải đất đá, trồng cỏ tại sườn 

tầng thải; 

- Khu vực đầm lầy (1,5 ha): San gạt tạo mặt bằng, trồng cây trên bề mặt 

khu vực đầm lầy. 

4. Đối với khu vực đập thải: Bốc xúc 13.850 m3 bùn quặng thải từ đập 

chứa 3A sang 3B; cải tạo khu vực đập 3A thành hồ dự trữ nước phục vụ tưới 

tiêu trong khu vực; xây dựng lớp cách ly có độ thấm thấp phủ lên bề mặt của 

đập thải 3B và đập thải chính (đập chứa 1); xử lý bằng Canxi Sunphat để cố định 

các nguyên tố độc hại, ngăn không để chảy ra môi trường xung quanh; trồng cỏ 

trên mặt bằng đập thải. 
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5. Đối với khu vực nhà điều hành, nghiền, tuyển: Kết hợp với thủ tục 

pháp lý về tài sản của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu tại Tòa án 

nhân dân tỉnh để tiến hành bàn giao hoặc tháo dỡ, san gạt, cải tạo. 

6. Các hạng mục khác: Cải tạo tuyến đường vận tải mỏ, cải tạo hệ thống 

thoát nước trên mặt, giám sát trong quá trình thi công Đề án (giám sát thi công, 

giám sát môi trường);... 

Theo Đề án đóng cửa mỏ đã hoàn chỉnh, tổng kinh phí để thực hiện Đề án 

là 19.081.527.000 đồng, sử dụng nguồn từ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 

trường của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã nộp tại Kho bạc Nhà 

nước huyện Phú Ninh là 6.467.929.260 đồng và từ ngân sách tỉnh Quảng Nam 

(theo khoản 3, Điều 46, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ) là 

12.613.597.740 đồng 

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

ngày 23/10/2019, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh khóa IX thống nhất bố 

trí kinh phí từ ngân sách tỉnh theo Đề án để trả lời cho Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt, thực hiện Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu./. 
 

* Kèm theo các tài liệu: 

- Các Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam: số 02/2017/QĐ-

MTTPS ngày 13/11/2017, số 02/2018/QĐ-TBPS ngày 24/12/2018; 

- Công văn số 7131/VPCP-CN ngày 07/7/2017 của Văn phòng Chính phủ; 

- Các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 2066/QĐ-BTNMT 

ngày 28/8/2017, số 2902/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2017; 

- Các Công văn của UBND tỉnh: số 4920/UBND-KTN ngày 21/8/2018, 

7206/UBND-KTN ngày 10/12/2018, số 1120/UBND-KTN ngày 06/3/2019, số 

2557/UBND-KTN ngày 10/5/2019, số 7621/UBND-KTN ngày 28/12/2018; 

- Công văn số 10980/BTC-TCNH ngày 11/9/2018 của Bộ Tài chính; 

- Các Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 2662/BTNMT-ĐCKS 

ngày 24/5/2018, số 6775/BTNMT-ĐCKS ngày 12/12/2018, số 4757/BTNMT-

ĐCKS ngày 19/9/2019; 

- Công văn số 2311-CV/TU ngày 23/10/2019 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Chi tiết dự toán kinh phí đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu do Tổng cục Địa 

chất và Khoáng sản Việt nam lập tháng 11/2019. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU (B/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT,  

CT, NN&PTNT;  

- UBND huyện Phú Ninh 

- Lưu: VT, TH, NC, KTTH, KTN. 
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