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TỜ TRÌNH
Đề nghị 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 giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015, Luật Đầu tư công ngày 
13/6/2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật; 

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về phê duyệt Đề án đóng cửa mở khoáng sản quặng vàng tại mỏ 
Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh khoá 
IX, kỳ họp thứ 13;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam 
Lãnh, huyện Phú Ninh thực hiện theo Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được Bộ 
Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 488/QĐ-BTNMT ngày 
15/3/2022, trong đó có sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thực hiện Công văn 
số 239/HĐND-VP ngày 01/7/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ 
Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 
2189/QĐ-UBND ngày 22/8/2022; với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: đầu tư đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ 
Bồng Miêu để phục hồi các khu vực đã khai thác, các bãi thải, đập thải và các 
công trình phụ trợ khai thác, tuyển và luyện quặng vàng về trạng thái an toàn; cải 
tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác, góp phần bảo vệ nguồn tài 
nguyên khoáng sản.

2. Quy mô đầu tư: diện tích khu vực thực hiện đóng cửa mỏ: 368ha.
- Thực hiện bịt kín và xây tường chắn cửa lò chính, đánh sập các cửa lò 

khai thác trái phép.
- Tháo dỡ công trình trên bề mặt, san lấp mặt bằng, thu gom xử lý chất thải, 

xử lý môi trường.
- Trồng cây, trồng cỏ cải tạo môi trường. 
- Giám sát môi trường sau khi kết thúc việc đóng cửa mỏ.
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3. Nhóm dự án: dự án nhóm C.  
4. Tổng mức đầu tư: 19.438.336.000 đồng (Mười chín tỷ, bốn trăm ba mươi 

tám triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng). 
5. Nguồn vốn đầu tư: 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).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng 
Nam.

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2024. 
8. Dự kiến kế hoạch vốn năm 2022 bố trí cho dự án (phân bổ sau khi đảm 

bảo thủ tục đầu tư): 13.000.000.000 đồng (dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu tiết 
kiệm chi ngân sách tỉnh theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công 
văn số 274/HĐND-VP ngày 08/8/2022).

Để triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên 
quan; Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thống nhất 
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 giai đoạn 2021 – 2025 
và kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, TN&MT;
- BQL dự án ĐTXD tỉnh
- KBNN tỉnh;
- UBND huyện Phú Ninh.
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,KTN,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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