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BÁO CÁO 
Kết quả xác minh nội dung phản ánh của công dân về hoạt động gây ô nhiễm 
môi trường của Công ty TNHH Nice Ceramic và khu tập kết rác của thành 

phố Chí Linh tại Khu công nghiệp Cộng Hòa

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn đề ngày 22/02/2022 có ký tên 
của một số công dân khu dân cư Vĩnh Long, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh 
phản ánh hoạt động của bãi rác thành phố Chí Linh và Nhà máy gạch của Công ty 
TNHH Nice Ceramic tại Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành 
phố Chí Linh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà 
nước về môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xác minh các nội 
dung phản ánh trong Đơn của công dân (thu thập hồ sơ, tài liệu, làm việc với các tổ 
chức, cá nhân liên quan, khảo sát hiện trạng, tiến hành lấy mẫu quan trắc đánh giá 
hiệu quả xử lý khí thải của Công ty TNHH Nice Ceramic), kết quả như sau:

I. NỘI DUNG ĐƠN 
Theo nội dung “ĐƠN ĐỀ NGHỊ” ghi ngày 22/02/2022, các công dân phản ánh:
- Hoạt động tập kết rác thải tại khu vực Đồng Vọng qua nhiều năm, khối 

lượng lớn gây ô nhiễm nghiêm trọng (rác thải thối rữa và bốc mùi, trôi ngấm xuống 
nguồn nước sinh hoạt); Hoạt động đổ rác ngày càng gần khu dân cư, hiện vị trí đổ 
rác cách khu dân cư khoảng 150m, không đảm bảo khoảng cách theo quy định. 

- Nhà máy gạch tại KCN Cộng Hòa của Công ty TNHH Nice Ceramic hoạt 
động liên tục ngày đêm xả “khói bụi trắng tinh” gây ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng đến sức khỏe của người dân xóm Trại Mới nói riêng và cả Khu dân cư Vĩnh 
Long nói chung, gây thiệt hại về hoa màu (cây cối không phát triển được, hàng 
năm thu hoạch năng suất không cao). 

- Tình trạng ô nhiễm từ bãi rác Đồng Vọng và từ hoạt động của Nhà máy 
gạch Nice Ceramic đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực: 
người già, trẻ nhỏ mắc bệnh viêm mũi, họng, mắt và phổi, một số người đang điều 
trị hoặc đã tử vong vì bệnh ung thư... (qua làm việc với một số công dân đại diện 
cho những người ký tên trong Đơn, nội dung này là do người dân tự suy luận, 
không có tài liệu, chứng cứ hoặc kết luận của của cơ quan chuyên môn). 

Vì những lý do trên, các công dân ký đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ 
đạo dừng việc đổ rác thải tại khu Đồng Vọng; kiểm tra việc chấp hành các quy 
định về bảo vệ môi trường và đánh giá tác động từ hoạt động sản xuất gạch của 
Công ty TNHH Nice Ceramic đến môi trường; Yêu cầu Nhà máy gạch di dời đi 
chỗ khác hoặc cải tiến, lắp đặt các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo 
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sức khỏe người dân trong khu vực.
II. KẾT QUẢ XÁC MINH 
1. Nội dung phản ánh khu tập kết rác của thành phố Chí Linh tại Đồng 

Vọng gây ô nhiễm môi trường
Bãi tập kết rác của thành phố Chí Linh (được nêu trong Đơn của công dân) là 

bãi rác Đồng Vọng thuộc địa bàn khu dân cư Tiền Định, phường Cộng Hòa, thành 
phố Chí Linh, hoạt động từ năm 1997 với 03 ô chôn lấp (ô số 1 có diện tích 5.000m2; 
ô số 2 có diện tích 9.750m2; ô số 3 có diện tích 2.790m2), trong đó: Ô chôn lấp số 1 
đã đóng cửa từ trước năm 2012, hiện đã trồng cây xanh toàn bộ khu vực; ô chôn 
lấp số 2 đã đóng cửa từ cuối năm 2017, hiện đã lập hàng rào xung quanh và trồng 
cây xanh; ô chôn lấp số 3 sử dụng từ tháng 12/2017. Đơn vị được giao vận hành 
bãi rác này là Công ty Cổ phần Giao thông môi trường và Đô thị Chí Linh. 

Từ năm 2008, toàn bộ diện tích bãi rác đã được UBND tỉnh thu hồi, giao cho 
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao Su Việt Nam để thực 
hiện Dự án xây dựng khu công nghiệp Cộng Hòa. Tuy nhiên, đến nay diện tích này 
vẫn là nơi tập kết rác thải do việc triển khai các phương án xử lý rác của UBND 
thành phố Chí Linh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Sự tồn tại của bãi rác Đồng Vọng gây ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động 
của các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Cộng Hòa, phát sinh nhiều phản ứng 
tiêu cực từ phía các doanh nghiệp nên từ ngày 18/02/2022, Công ty Cổ phần Giao 
thông môi trường và Đô thị Chí Linh đã dừng đổ rác tại bãi rác và chuyển rác ra 
tập kết tại vị trí mới (ngoài ranh giới đất Khu công nghiệp được giao), thuộc địa 
phận khu dân cư Tiền Định, phường Cộng Hòa nhưng gần xóm Trại Mới, khu dân 
cư Vĩnh Long, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh (cách khoảng 150m) gây bức 
xúc cho người dân xóm Trại Mới. Do vậy, đến ngày 23/02/2022, Công ty Cổ phần 
Giao thông môi trường và Đô thị Chí Linh đã dừng toàn bộ việc đổ rác tại khu vực 
Đồng Vọng.

Theo báo cáo của UBND thành phố Chí Linh, sau khi dừng hoạt động đổ rác 
tại khu vực Đồng Vọng, trước mắt để xử lý lượng rác thải phát sinh hàng ngày của 
thành phố, UBND thành phố Chí Linh đã rà soát và chỉ đạo Công ty Cổ phần Giao 
thông môi trường và Đô thị Chí Linh thu gom, chuyển rác về bãi rác của các 
phường Đồng Lạc, Tân Dân, Phả Lại và Cổ Thành. Về lâu dài, nhằm nâng cao hiệu 
quả quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố nói chung và trên các địa 
bàn các xã, phường nói riêng (trong đó có bãi rác Đồng Vọng), UBND thành phố 
đã ban hành Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 24/11/2021 về “Thu gom, phân loại 
và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Chí Linh”, theo đó: Tập trung quy 
hoạch các điểm tập kết rác tại các địa phương đảm bảo quy hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch xây dựng và các quy hoạch khác; tập trung triển khai Đề án xử lý chất thải 
rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Hiện tại, 
UBND thành phố đang tích cực kêu gọi các nhà đầu tư để thực hiện xử lý rác thải 
phát sinh của thành phố. 

(Cũng với nội dung trên, năm 2019 thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã chủ trì xác minh và có Báo cáo số 53/BC-STNMT ngày 
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31/01/2019, theo đó đánh giá hoạt động của bãi rác Đồng Vọng gây ảnh hưởng 
đến môi trường, đề nghị UBND thị xã Chí Linh chỉ đạo không tiếp nhận rác thải 
vào bãi rác; đẩy nhanh thực hiện các phương án phòng chống sự cố môi trường từ 
bãi rác, thực hiện khoanh vùng và trồng cây nhằm giảm thiểu ô nhiễm; đẩy nhanh 
quy hoạch địa điểm và triển khai dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải đồng thời 
xây dựng phương án cụ thể để xử lý triệt để lượng rác đã thực hiện chôn lấp tại 
bãi rác Đồng Vọng, trả lại mặt bằng cho khu công nghiệp).

Kết quả khảo sát (ngày 05/4/2022), khu vực Đồng Vọng không còn hoạt động 
vận chuyển rác thải từ nơi khác tới, hiện trạng như sau:

- Bãi rác Đồng Vọng: Đã thực hiện phủ đất (khoảng 60%) bề mặt bãi rác, 
chiều cao bãi rác khoảng 6-7m so với mặt bằng xung quanh, khoảng cách từ bãi 
rác đến khu dân cư gần nhất khoảng 400m. 

- Vị trí đổ rác mới (cũng thuộc Đồng Vọng, khu dân cư Tiền Định, phường 
Cộng Hòa): cách khu dân cư Vĩnh Long, phường Văn Đức khoảng 150m, sơ bộ 
đánh giá việc tập kết rác thải tại vị trí này sẽ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến khu dân 
cư, đặc biệt khi hướng gió Bắc hoặc Tây Bắc. 

Như vậy, phản ánh của công dân về hoạt động tập kết rác thải tại khu vực 
Đồng Vọng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người 
dân là có cơ sở; Nội dung đề nghị dừng đổ rác tại khu vực Đồng Vọng nêu trong 
Đơn của công dân là nguyện vọng chính đáng, phù hợp quy định của pháp luật.

2. Nội dung phản ánh Công ty TNHH Nice Ceramic hoạt động xả khí 
thải, bụi gây ô nhiễm môi trường

Kết quả xác minh:
- Công ty TNHH Nice Ceramic hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số 0801064710 do phòng 
Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 15/01/2014, 
đăng ký thay đổi thứ bốn ngày 22 tháng 7 năm 2021.

- Dự án Nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp của Công ty tại Lô B4, KCN 
Công Hòa, thành phố Chí Linh được Ban quản lý các KCN tỉnh cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư số 04221000182 ngày 25/02/2014, chứng  nhận thay đổi  lần thứ 2 ngày 
29/6/2015 (Dự án được Ban quản lý các khu công nghiệp cấp điều chỉnh lần thứ 4 
ngày 20/8/2021 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 0310758623) với mục tiêu quy mô: 
Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu gạch ốp lát quy chuẩn 400 x 400 mm, 500 x 
500 mm, 600 x 600 mm và các kích cỡ khác, công suất 30 triệu m2/năm.

Dự án của Công ty được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 29/9/2015; Sở Tài nguyên và 
Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 
67/GXN-STNMT ngày 16/4/2021, theo đó đã xác nhận các công trình xử lý khí thải, 
bụi, cụ thể:

- Lắp đặt hệ thống lọc bụi Cyclon để thu gom bụi, khí thải phát sinh từ hoạt 
động sấy phun (Bụi từ công đoạn sấy phun  buống lắng bụi  cyclon 1  
cylcon 2  quạt hút  ống khói kết hợp giàn phun nước). 



4

- Lắp đặt hệ thống lọc bụi túi để thu gom bụi phát sinh từ hoạt động mài cạnh 
(bụi mài  ống dẫn  hệ thống lọc bụi tay áo  quạt hút  ống thải ra ngoài).

- Lắp đặt quạt hút, ống khói để thu gom khí thải hoạt động nung, sấy gạch.
Công ty bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ tháng 01/2018. Theo quy mô dự án, 

Công ty sẽ lắp đặt 06 dây chuyền sản xuất gạch, tại thời điểm kiểm tra, Công ty  đã 
lắp đặt hoàn thiện 02 dây chuyền (dây chuyền 2,3) và đang trong giai đoạn lắp đặt 
04 dây chuyền còn lại (dây chuyền 1,4,5,6), công suất hiện tại 9 triệu m2/năm (đạt 
30% công suất), số lượng cán bộ công nhân khoảng 300 người.

Qua tài liệu người dân cung cấp, kết quả khảo sát thực tế xác định ống khói 
nhân dân phản ánh ngày đêm xả “khói, bụi trắng tinh” làm ảnh hưởng đến môi 
trường là các ống khói của tháp sấy phun.

Để đánh giá hiệu quả công trình xử lý khí thải, bụi của Công ty TNHH Nice 
Ceramic, xác định mức độ ảnh hưởng đến môi trường và làm rõ nội dung phản ánh 
của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trưng dụng Trung Tâm Quan trắc 
và Phân tích môi trường tiến hành quan trắc khí thải của 02 tháp sấy phun của 
Công ty (tháp số 2 và tháp số 3). Việc quan trắc được thực hiện vào ngày 
25/4/2022, có sự phối hợp giám sát của đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường 
thành phố Chí Linh, UBND phường Cộng Hòa, UBND phường Văn Đức và đại 
diện công dân khu dân cư khu dân cư Vĩnh Long, phường Văn Đức. Kết quả phân 
tích 02 đợt lấy mẫu cho thấy các mẫu khí thải tháp sấy phun (thông số CO, NOx, 
SO2, bụi tổng) đều đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, áp dụng mức B 
(Chi tiết có phiếu kết quả gửi kèm).

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả quan trắc khí thải nêu trên, chưa có cơ sở để 
kết luận Công ty TNHH Nice Ceramic hoạt động xả khói, bụi gây ảnh hưởng đến 
môi trường. 

III. Nhận xét, kiến nghị
1. Nhận xét:
- Phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hoạt động tập kết rác tại khu vực 

Đồng Vọng gây ảnh hưởng đến môi trường và khu dân cư là có cơ sở để xem xét, 
giải quyết.

- Chưa có cơ sở kết luận nội dung phản ánh Công ty TNHH Nice Ceramic 
hoạt động xả khói, bụi gây ảnh hưởng đến môi trường.

2. Kiến nghị
Căn cứ kết quả xác minh, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và 

tình hình thực tế địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị:
- UBND thành phố Chí Linh:
+ Chỉ đạo Công ty Cổ phần Giao thông môi trường và Đô thị Chí Linh và các 

cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ngay việc phủ đất toàn bộ bề mặt bãi rác Đồng 
Vọng để giảm thiểu ô nhiễm; Thu gom, xử lý toàn bộ lượng rác đã đổ tại vị trí mới 
thuộc khu dân cư Tiền Định, phường Cộng Hòa đảm bảo đúng quy định; xây dựng 
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phương án, lộ trình cụ thể để xử lý triệt để lượng rác đã chôn lấp tại bãi rác Đồng 
Vọng, trả lại mặt bằng cho Khu công nghiệp Cộng Hòa.

+ Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND phường Cộng Hòa, UBND phường 
Văn Đức tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động của 
Công ty TNHH Nice Ceramic nói riêng, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 
nói chung, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm 
theo quy định (nếu có).

+ Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật 
về bảo vệ môi trường; xúc tiến triển khai có hiệu quả Đề án “Xử ký chất thải rắn 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”; kịp thời 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý 
theo quy định. 

- Yêu cầu Công ty TNHH Nice Ceramic:
+ Trong quá trình hoạt động phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường để duy tu, bảo dưỡng kịp thời đảm bảo vận hành ổn định 
và không để xảy ra sự cố môi trường, các chất thải phát sinh phải được xử lý đạt 
quy chuẩn môi trường cho phép trước khi xả thải ra môi trường; trường hợp xảy ra 
sự cố phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý và chính quyền địa phương để biết và 
phối hợp xử lý. 

+ Thực hiện tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi 
trường với UBND thành phố Chí Linh, UBND phường Cộng Hòa, UBND 
phường Văn Đức để theo dõi, giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt 
động của Công ty khi có kiến nghị của cộng đồng dân cư cũng như các tổ chức, 
cá nhân liên quan./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c);
- PCT thường trực UBND tỉnh- Lưu Văn Bản (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- UBND thành phố Chí Linh;
- UBND phường Cộng Hòa;
- UBND phường Văn Đức;
- Công ty TNHH Nice Ceramic;
- Nguyên đơn;
- Lưu: VT, CCBVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Dũng
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