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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
 

Số: 559/QĐ-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                      Kon Tum, ngày 31 tháng 8 năm 2022    

 

QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong Hồ 

sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, 

thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm 

định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản;  
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 Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 274/TTr-STNMT 

ngày 23 tháng 8 năm 2022. 

 

   QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Hội đồng), với thành phần như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường.  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Các Ủy viên Hội đồng: 

- Ông Lê Quang Phúc, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp & Kỹ 

thuật - An toàn - Môi trường, Sở Công Thương (phản biện 1).  

- Ông Nguyễn Cường, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản - 

Nước, Sở Tài nguyên và Môi trường (phản biện 2). 

- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng.  

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có Đề án 

đóng cửa mỏ khoáng sản.  

- Đại diện lãnh đạo Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, Sở Tài 

nguyên và Môi trường.  

- Đại diện lãnh đạo Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Thư ký Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên Khoáng sản - 

Nước, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

* Trong trường hợp cần thiết, mời một số chuyên gia, nhà khoa học thuộc 

lĩnh vực địa chất, khai thác khoáng sản và môi trường tham gia Hội đồng. 

Điều 2. Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản có nhiệm vụ 

thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 
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ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; tham mưu, trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định.  

Nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và trình tự giải 

quyết công việc của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 

45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan; Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội 

đồng quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 

số 359/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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