
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
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Số:       /SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT
V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 

- HĐND tỉnh khoá XVII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày     tháng  7  năm 2022

                 Kính gửi: 
- Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương;

                                  - Bà Nguyễn Thị Hường – Đại biểu HĐND khóa XVII.

Thực hiện Văn bản số 115/HĐND-VP ngày 08/7/2022 của Thường trực 
HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - HĐND 
tỉnh khóa XVII.

Sau khi nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo giải trình và trả lời làm rõ về tiến độ, giải pháp di dời Nhà máy gạch 
Viglacera Hải Dương của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội theo nội dung chất 
vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hường, cụ thể như sau:

1. Về  tình hình thực hiện di dời nhà máy Nhà máy gạch Viglacera Hải 
Dương của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội:

Nhà máy gạch Viglacera Hải Dương của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội 
(trước đây là Công ty gạch ốp lát Hà Nội được cổ phần hóa tại Quyết định số 
558/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng) hoạt động trên khu đất có diện 
tích là 59.590,4m2 và thời hạn thuê đất đến ngày 17/10/2033. Trong quá trình hoạt 
động của nhà máy, cử tri và nhân dân tại khu vực có nhiều phản ánh, kiến nghị 
đến UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành về việc nhà máy gây ô nhiễm 
môi trường (tiếng ồn, khói, bụi,...). UBND thành phố Hải Dương đã phối hợp 
cùng các sở, ngành nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

Ngày 04/11/2005, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 103/QĐ-
TN&MT thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, xác minh đơn của một số 
công dân khu 17, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương tố cáo Nhà máy gạch 
Viglacera Hải Dương của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội gây ô nhiễm môi 
trường; căn cứ kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND 
tỉnh tại Báo cáo số 80/BC-TN&MT ngày 30/12/2005 về kết quả thanh tra, xác minh 
đơn tố cáo của một số công dân khu 17, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương 
về ô nhiễm môi trường, trong đó kiến nghị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội phải 
có kế hoạch di chuyển nhà máy ra khỏi khu vực dân cư chậm nhất vào cuối năm 
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2006 và được UBND tỉnh chuẩn y tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 
22/02/2006. Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 của UBND 
tỉnh về việc chuẩn y Báo cáo kết quả thanh tra, xác minh đơn tố cáo của một số 
công dân khu 17, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương về ô nhiễm môi 
trường, Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã khắc phục thay thế Trạm khí hóa than 
nóng sang Trạm khí hóa than nguội và di chuyển về cuối khu đất được thuê để xa 
khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhưng chưa lập kế hoạch di dời nhà 
máy theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở Báo cáo số 291/BC-STNMT ngày 02/11/2017 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường, UBND tỉnh đã có Công văn số 735/UBND-VP ngày 16/3/2018 về 
việc di dời Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương, trong đó giao cho các sở, ngành, đơn 
vị liên quan xác định địa điểm, thủ tục di dời, tính toán các khoản kinh phí hỗ trợ 
di dời, tiếp tục giám sát chặt chẽ môi trường đối với hoạt động của nhà máy; đồng 
thời yêu cầu Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội phối hợp với các sở, ngành xây 
dựng kế hoạch di dời và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 06/11/2018, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đã chủ trì cùng các sở, ngành và UBND thành phố Hải Dương 
làm việc với Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội và đi thực địa giới thiệu một số 
địa điểm để di chuyển Nhà máy gạch Viglacera Hải Dương (gồm 02 vị trí: tại xã 
Tiền Tiến và trong Cụm công nghiệp Ba Hàng, thành phố Hải Dương); đồng thời 
có nhiều văn bản đôn đốc Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội xây dựng phương án, 
kế hoạch di chuyển Nhà máy ra khỏi khu dân cư (Văn bản số 1919/SKHĐT-
ĐT,TĐ&GSĐT ngày 01/11/2018, Văn bản số 2084/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 
21/11/2018, Văn bản số 2309/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 25/12/2018). Song, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được báo cáo của doanh nghiệp.

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 205/UBND-VP về 
việc thực hiện di dời Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương, trong đó yêu cầu các sở 
ngành, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
735/UBND-VP ngày 16/3/2018; đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Viglacera Hà 
Nội thực hiện ngay các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo giải quyết triệt để tình 
trạng ô nhiễm môi trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh tại các Báo cáo số 176/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 22/01/2019, Báo cáo số 
1636/BC-SKHĐT ngày 20/8/2019 về việc thực hiện di dời Nhà máy gạch ốp lát 
Hải Dương của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội và được UBND tỉnh xem xét, 
chỉ đạo tại Thông báo số 29/TB-VP ngày 07/3/2019 (trong đó yêu cầu Công ty cổ 
phần Viglacera Hà Nội xây dựng phương án, kế hoạch, thời gian cụ thể và đề xuất 
địa điểm di dời Nhà máy và gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, 
giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu trình 



3
UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất phải 
thực hiện di dời ra khỏi thành phố Hải Dương) và Thông báo số 134/TB-VP ngày 
09/9/2019 (trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc 
Thông báo số 29/TB-VP ngày 07/3/2019 và thống nhất về sự cần thiết thành lập 
Đoàn kiểm tra).

Ngày 29/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 37/TB-VP về Kết 
luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại cuộc họp về việc 
di chuyển các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Tây Ngô 
Quyền và Nhà máy gạch Viglacera Hải Dương.

Ngày 14/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 77/TB-VP về Kết 
luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại cuộc họp ngày 
10/6/2022 với thành phố Hải Dương, trong đó có nội dung di chuyển các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp Tây Ngô Quyền và Nhà máy 
gạch Viglacera Hải Dương.

2. Về những khó khăn, vướng mắc:
Theo chủ trương của UBND tỉnh, Nhà máy gạch Viglacera Hải Dương của 

Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội phải di dời ra khỏi khu dân cư chậm nhất vào 
cuối năm 2006 (theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 22/02/2006 của UBND 
tỉnh).  Tuy nhiên, sự phối hợp giữa Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội với các sở, 
ngành, đơn vị chưa thật sự hiệu quả, Công ty chưa tích cực trong việc xây dựng 
kế hoạch di dời Nhà máy Viglacera Hải Dương mặc dù UBND tỉnh và các sở, 
ngành, đơn vị đã nhiều lần tổ chức làm việc và có văn bản đôn đốc thực hiện.

Theo Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 14/6/2022 của UBND thành phố Hải 
Dương, sau nhiều lần làm việc, Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã thống nhất 
đề nghị di chuyển Nhà máy vào KCN Gia Lộc, song đến nay KCN Gia Lộc do 
Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang thực hiện 
mới đang ở giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội tiếp tục đề nghị có cơ chế 
đặc thù hỗ trợ kinh phí GPMB, di dời, thủ tục đầu tư, giá thuê đất mới... khi thực 
hiện di chuyển Nhà máy gạch Viglacera Hải Dương vào KCN Gia Lộc.

3. Đề xuất, kiến nghị:
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện di chuyển Nhà máy gạch Viglacera Hải 

Dương theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 
như sau:

1. Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội có trách nhiệm khẩn trương xây dựng 
phương án, kế hoạch di dời Nhà máy Viglacera Hải Dương vào Khu công nghiệp 
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Gia Lộc, chậm nhất đến hết năm 2024 phải thực hiện xong việc di chuyển Nhà 
máy Viglacera Hải Dương. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 
thành phố Hải Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh 
giải quyết các đề nghị của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội về chi phí san lấp, 
giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư còn lại các hạng mục xây dựng trên đất, chi 
phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc, hỗ trợ người lao động...

3. Giao Ban quản lý các KCN tỉnh:
- Đôn đốc Chủ đầu tư KCN Gia Lộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để 

có mặt bằng phục vụ di chuyển Nhà máy Viglacera Hải Dương của Công ty cổ 
phần Viglacera Hà Nội.

- Hướng dẫn Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội về thủ tục đầu tư trong 
KCN theo quy định.

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo giải trình với Thường trực 
HĐND tỉnh và trả lời làm rõ câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hường với 
nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở; 
- Phó GĐ Sở: Nguyễn Hải Châu;
- Lưu: VP, ĐT,TĐ&GSĐT.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Diên
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